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Forrmderne samles!

28. september 1942.

Søndag aften aveluttes forrmdernes møte i. hov ed—
staden. N tx forrmderne nå vender tilbeke til sine hjemsteder, er de
sikkert omellvet av samv-d-u•et med sine medfcrrmdere. Nå må de påny daglig
Plages med sin ezen samvittighet. Forrmderne lever nemliz i et eRet  sam—
funn  skilt  fra nord.nennenes. Enhver nordmann har bare kald fernkt over—
for dem. Fra forrmderne til de norske fører ikke noen kommuninsjons—
midler.

Nasistene har prøvd å innbille seg at de kjempee
for sivilisasjonen mot bolsjevismen og tenker seR at Tyskland represen—
terer sivilisasjonen. Hvert barn i Norge vet at nasi—Tyskland og slee:—
sasjonen ikke har noe felIes. Da nasistene sto klare til å hjelpe Tfsk,
land 9. april  194o,  hersket det venaskap mellom Russland og Tyskland.
Etter b1.a. Hitlers uttalelse skulle dette vennekapet vmre evizvar±nde,
Hitler sa selv at kriR mellom de to landene var uteakeliz.
hadde mellom august 1939 og juli 15--i  heller ikke noe utesteen  eed
russerne. I denne tiden skrev $kke "Fritt Folk" et eneste er.c7.t ord me'
helsjevismen oz Russland. Nasistene tok imot bolejevismee, veneer og
:crges overfallsmenn. Dersom de ikke trodde på vennskanet  ele1 1 e-1  Tvak—
Ze,nd og Russland, måtte de holde Hitler for en løgner.

Det har vmrt intereesant å følre forrmdernes nrop—
Rende, siden Terboven for 2 '1,rsiden avsatte landets konge og a forrmle.
makten. Til å begynne med het de+ at Noree ikke hadde •%rmIrt fersvarshee,
nokpog vi måtte derfor bare 1egee vånene ned. De andre politiske pert'.e
hadde all skylden, NS VaT det e:leste parti som ikke var ansvailg 1.erJ.
sett fra at GuislinR en tid hadde vmrt en høyst alminnelig

Senere fikk pipen enx annen lyd. Det het at vi burdE e
takknemmelig over å bli gjenstand for en slik erobring. Nå f r  el'
Tysklands goderp Gestapo osv., Det ville vmrt en forbrytelse cn
vært sterke.  Lovog  takk for at lorRe tapte. guisling skulle holle
vernende hand over landet, denne syi-celige mannen med et utilfredl.
maktbegjær. Han hadde en forakt for det folk og det folkestyret
hadde bruk for ham. han var en selvskreven fører for 5. kononre,

kange nasister falt fra da foermderiet
En del ble vmrendep og nå har den ene forbryt,forf113

at enhver vei tilbake for dem er stenzt. 1 epeider s:
bre.  Avgrunnen mellom forrmderne og hjemmefronten vokser. .teent
en større indre styrke ettersom den blir utfordret, Den  - eiLt

TIre nasjonale eelvoppholdelsesdrift. Hjemmefronten følger m- t.;T=

russernes heltemodige kamp. Stalingrads forsvar er frihetens
Enhver russisk seir påskynder befrielsean dag for nerdmennen,  e:
froneten onnzir ikke noen skanse, den erobrer nye,



hetene  1  tiden 21 —  26/942.,

Utfrantent  I  ela  et om 8tml1ngrad ar  det ta elags opernejonet,  et
utenfat en da ene  og  et byens gater. N.v. for byen fartift,eter
4,e ruseiske offensive tiltak. Ruseerne hnr her vunnet mer tarreng.
7yekerne bringer  1 all  haet fram forsterkninger or. fly. — slaget
Inne i byen har enart den ene part overtaket, snart den annen. rre.

het det 1 meldincene at et valdsamt tysk framstøt mot hovedgaten
"T'yen sam gAx fram til Volga, var elått tilbake bg etamset.  Hellet

ikke lørdag hadde tyskerne hatt naen  frmmkang  her, Timosjenkos nrue
kommet  Btalingrad t11 unnsetning. Den har bl,a. avskåret de tyske

. ambandslinjene fra nord til sØr. Forsvatet er sterkere enn far en
Ike eiden, ble det etiwt lørdag, Ruspiske krigeskip på Volga bomber
•e tyske stIllingene. En tekner med at tyskernes tap i det minste er
,..500 mann pr. dag. Generalstabben 1 Stalingrad befinner seg i en kjel—
:er. Det viser kampens intensitet. En russisk forfatter skr1ver at
;mmle og unge frister en kummerl1g til~else i ruiner og kjellere i

tarm og regn  men til tross for dette blir byen forsvart både glim—
rende og genialt. Tyskernes'oppfatning av slaget om  Volgabyen har

ridret øec  en del 1 det sisbs, Den tyeke kringkasteren oppga toredag
det nå spIller  mindre rolle em byen blir erobret eller ikke.'

.ltatet er llkevel  nådd, tdet de russiske armeene er skilt i te.
Kaukasue: Det første slaget om Kaukasus et endt med tyek

sdetlag. Tyskerne har angrepet ved kalkop i retnIng av Grecnyi,
angrepet er stanset. Lørdag hadde tyskerne  trukket sec tilbake til

e et'1111ngene de hadde før  offensiveh tok til,
I Bvartehavet hat russleke  bombefly  angrepet en tysk

troppekonvoi,som  bes o-av 4 troppeskip og 5 s+,0/C ferger. Xonvoien
ed store tap, ()Ver Istanbul blir meldt at rueserne behereker Bvarte—
:.avet, og  tyskerne  må Innekrenke  seg til  en del kysttrafIkk, sOm ogå

meget utryg; tor de russiske ubåtene som opererer frm Batum.
Votones til Len1 ad hat russerne offeneven.

•cronesj, der .sirne  ruer tysketnee anke,  gjorde tyeeine
-,ken 10  helt  forgjeves motangtep,  Benere 1 uken hli xe-2t

runsisk offensiv ved Vo'zonesj.  Et  bebodd strøl: C2 er
tr3kere falt på 3 dager. Ve,!t  '!1en1w-ad

ar.1121virkeomhet. Betydelige t7ske yrk har
ipt terzeag, man de ble drevet tilbake med s  to. 2e taT).

Konvoien t  nard. Det briske
ag mt nek en sto/' konvoi e kommet'  frE,m t.J now11:udn

av den
med eeg  n01. .1"e.71

båt •

'-:royer
ki-ei<  40 fly ();' De 171der

,3jomenli "Den st-jskrive
0;ae Mer cv Jc enn noensiLe. Ogs3, d(:

skrive.r at dea
til d r,e:Ineneskal aldr1 glemmes, 73 tyske

rt -inots1ere, De
Gg  2 k..-yierw. Et-re ble

kom4et 25 r—psom oge. ew en nJelk
CreeraI ljatzo har denne uken ikke holl sit-; vanlige maw3.nkt„,-1
tysk kringkasting. Det bIe  sts-v: 11.tEms



Vestfron*en: BritAske bombefly, var tirsdag ved  dagslys  oter rrankrkt
0  o land, fly savnes. Nntt til torsdag var tunge britiske bombefly.
over nord- og n.v,Yyskland, Det ble  rettet  et kraftig angrep bl.a4 på
ubåtverftene i rlensburp;. Samtidig  angrep  nederlandske flyavdel.inger
trnss 1 kraftig luftvernild  (>7.  sperreild en konvoi uéenfor.Holland,
5 middeløstore  skip ble  truffet, rrn  disse  toktene  savnee  £0 britiske
fly1  Natt til lørdag angrep britiske  fly fliendtlig skipsfart utenfor
den nederlandske kyat og i stredet ved Dover, Noenfå tyeke fly
var over england natt til toredag og  natt til lørdag,-(1 4#m angrepet
på Mfinchen blir det meldt fra det britiske luftdeparteMent at skadene
som ble gjort,  vai4 meget  store  Angrepet ble utført  av  bnre de største
britiske bombefly. Det hele var aver på en halv  time,-  Bjefen
de amerikanske bambeflystyrkene i England  uttaite tirsdag at bomb-
ingen  av Tyskland  vil  være  avgjørende for eeiren,

rranskmennene reagerer mer og  mer  mot Viohy. Jødefor-
ølgelsene i det uokkuperte  Frankrike er  skått  feilJ Deb  franske

beolkning hnt  mattatt  meldingen am sivil arbeidskraft til Tysk:Land
med stor  harme,  meldes over  Bahweiz. Biste  helg  ble  5,000  mennesker
arrestert i  P arie, angilvelig far overtredelse av  portfarbudet og
Overfall på tyske  soldater. /midlertid er  det  den indre uro i  landet
tyelerne er twdde fer.

Af  ika: Det  blir fra Eaire meldt am patruljeviiksomhet og
ue.Ler. "Timeen legger i en artikkel stor vekt på den britiske

patrulevirksamhet,  Britiske lnddstridskrefter har okkupert
bak fiendene linjer. De nye 6 punds antitankkanoner

de allierte nå bruker i Afrika hadde en stor del av  3reb  for
FurIne:s mislykte offensiv  mot  El Alamein for nylig. Ean sto overfor
ea nmr  av  disse  *mmksexa  nye kanonene, som helt slo ut de angripende
tanks, Da Rammel angrep Tobruk og rykket videre østover, hadde de
allj.erte bare noen tå  av  disse kanonene.- Tbbruk  er  blitt kraftig
ngrepet. Mandag var det 7. gang på 8 dager.  ellers er  El Adaba,

kerea Matruk  og Bengasi bombet,
Hovedstaden på  Radagaskar er  nå tatt, rorsvarerne overga seg

betingeleesløst. En britiek offiser uttalte i kringkastingen st målet
-ve-1besettelsen av øya VBX et ekritt i. kampen til å ødelcgge  Eke-e-

ene. Det franske flagget vaier ever ø-yel
7kitiske ubåter har i Middelhavet senket 5 ffeu(3.21 5,-,3 ftr-

syning3ep, 2 ble antakelig senket og et tredje
store og middelestore forsyningeskip. Över Malta har liten
virksoMhe, Britisk torpedafly har fått  en  treffer på  eG
utebfor

rra gsten er det 11 å melde. Til lando har jspa-lerne
tt.bake fra utknnt-eester  1:å  New Guiren, ret hal irnt liv-

lig flyvirkscmhet„ Ley nå  New Guinea,  nå  New 3itain
og yexie er angrepet  med hell,

"Lexin ton" er sjøeatt 1 Amerika et år før tider, Det er
bare  W.iae er- s et kjølen ble etrukket, / september sjøeetbee det
3 skip pr. dag

'Jnder fl  a e  et på 6ela fed.e.g ble Gesta:ex)0 lekele-t på.Veka
Terwase r e . De -var  Lk-  eem angrep, 1 eaviiee, De  tte kom
berget tilbake,



N  hetene  sønda aften,
Fra Stalingrad  blir det i dag meldt om fortsatte

russiske angrep n.vfor byen og tyske stormangrea innenfor bygrensene.
Det har lykkes fienden på et punkt å trenge gjennom de russiske linjene.
Sør for Leningrad angriper russerne. Tyskerne melder om kraftige russiske
angrep ved Nevaelven. I Svartehavet er 1 tyek destroyer og 3 tyske for-
syningsskip senket.

Flyene som utførte angrepet på  Victoria Terasset var
en ny type. 11. rmere enkeltheter om denne tymen er en hemmelighet. Den
engelske flygeren Perry ledet angrepet. Han er tidligere utmerket for
sitt mot og  sin  beslutsomhet tnder angrep på høylys dag over Tyskland.
rvske Focker WUlf maskiner gikk under angremet på Oslo opo fra Fornebu
flyplass for å ta ODD kampen, men da de kom tilstede var bombingen over.
oom før meldt gikk et britisk fly tapt. De andre flygerne så det falle
i fjorden. Et annet britisk fly ble truffet i propellen, men  1-om velereg:,
tilbake. Flyene fløy så lavt over Oslo at de så menneskene i gate-le og
hakekorsflagget som vaier over Gestapobygningen. keldinger
eekrefter at det ble gjort betydelig skade pa Gestapos lokalei på
71ctoria Terasse. Fra Gestapos lokaler t11 Universitetete aula, der
uisling holdt møtet, er det bare et par hundre meter, A2le forrder-le
nåtte løpe 1 kjelleren, Oslos befolkning ln ikke skjul på sin bezeis7L1-
Folkene ropte og vinket til flygerne. Kongesangen og Ja , vi elsker  Dle
sunget.

Fra Kairo meldes bare om patruljevirksomhet og
artelleridueller.

I dag er det 2 år siden 3 maktspakten TyE:-
land, Italia og Japan ble sluttet.

1 handelsskip er sjøsatt i Amerika 14 chger ette
.1e]strekningen.

Roosevelts særlige utsendig i Ruland, Weedall
forlot koskva i dag for å reise til Kina. Han har diskuter+

eeigsproblemer med Etalin, og han har besøkt fronten. Han gir uttrykk
gin begeistring oirer russernes kaupånd. Den britisk-a.nerikanske offen,,,ee

bli tilskyndet -u11 å komme så snart som mulig. ",41.1kie understeeker
,t de britis-ke boubetoktene har en ødeleggende og demoraliserend,

De må bli enda kraftigere. Til slutt understreket han  e,
forberedelsene til den nye front må bli iherdigere.

Eden uttalte seg i en taIe omforholdene ettee
Jigen. Når flenden er slått, sa han, må Europa styres med 1ov og
• å begynne med vil militmret vokte over denne, siden det sivile.
-folkningene 1 de hmrtatte land må bli hjulpet. Det britiske folk er
,erberett til store of:ic:' for å avhjelpe nøden i disse landene. Vi ei
fRst bestemnt på at den terror nasistene har brukt, ikke blir  1.1t--
jengjelde1sen skal være hurtig, sikker og ful1steee1. Euroea

k rlen må bygge på samarbeld. Den gamle verden e- d. Det
e-olusjonærende forandringer. I en annen tale i sn Fdeb r.

bare vinne krigen, vi må også trygge freden. Vare barn c)
nen må leve i sikerhet.

Lederne for den engelske kire Inr diskute
sosialt system etter krtgen. Erkeblekopen av Genee'134erbury uttallz,
statens mo omol på alle nødvendlghetsartikkler.

Det norske 'flandelsdepartement blir nå styrt
stateråd H1nda).1. Forsynings- og ekipefa~epartementet er deIt  1,e
bedre å  vareta  interessene både nå og etter lerigea  eter  t-rererneis
systematieke utplynaring av landet vart.



anledning nasiste/IeS  riksting er folzende økriv sendt fra de fag—'
organ ser e.  n t  de ~e 200.006 arbeidere som har eendt det,
De andre henetiller vi til å sende det ønarest:

HTil fnrhund,
I lnet av  det siete Aret har  natsituasjonen fnr—

verret seg katastrofalt fox alle  fagnrganiserte, samtidiz
som prisstigningen  har påfrt 0 -98 nYe, tungd byrder. 7i1
trnes for dette har det ikke  vR1rt  mulig å spnre hverken
evne  ener vilje hos ledelnen  av  forbundet  WLIer lands.
orzansasjonen  til  å bite pA vanskelighetene.

Da jeg er bekjent med at  fagorzanisasjonens nA—
vmwende ledelse nå akt(Ir  å sende  representanter til
Naajonal Bamlings R ikrtin og derved vil utnytte mitt
medlemskap til å fremme en.poiltikk som det etrider mot
min overbevisning å  bidra til, meddeler jeg herved at
medlemskap i forbund  er opphørt fra dage dato.

(navn)

Den midertidi e  kirkeledelee har sendt utxet sirkure eom avar pA
depar  emene e s r  v pressn og menizhettrådene om  at  kirkeled-
:-1sen først Var villig til fortandger, men siden nektet av
ke grunrer. Den  midiertidie  kriLc,3edeles  slår fast  at kirken

,tadig bar heirdet det snmme stnndpi,Ikt.  ren  har hele tIder matt tre
tilc&x,for forhandlinzer med de-rJar.Gementet.

flle forhtindlinger skna f.res  gjennom kirkene  biskoper  med Berzzrav
spissen.

) Berggrav sknl settes i frihet,
3) ille forhandlAnzer må foregå på  elvilt zrunnlng.  Ikke noen trusler

må bli brukt.

Kon aankon mendte  torsdhz en hilden hjem til Norge  og rettet  en
ippll jemmefronten. Ordrett 119,

"Kjinse landsmenn:
Jeg viI benytte ariIedningen  til å tnkke hjemmefronten for den

hilsen jez mottok på min 70—årsda, Det en  skuffelse for rne. .
jeg ikke kunne feire dagen hjemme, men jez 3ende2 T =2 mjTte
nilsen tiI hjemmefronten som har  sknpt seg 3elv og veI tiot og
din utheIdenhet har vakt hele  verdens bennielng og forståelse, og
for alle  oes som arbeider utenfor Norge  gitt 088 Sporen til å fort,
sette arbeidet med å befri vårt land.

Tiden knn  falle lang, men tap ikke  mottt, uk vi kjemper for
en god og rettferdig  sakl La  dere ikke provosere sA våre fiendec
kan få anleduing til  etnnå  hårdere represalier enn de allerede har
tatt. :,"iatt kampen i det etille og bevar troen lrår time kommerj
rgetdkaa atter bli det det  var: YRITT nGSrATEUNDIG NMG.£!"

Xmerikaneren Uraham Bwi  112:x  sendt  en hilix  til Norge. Ltter å ha
om ait  en  nmer a  s e rigaprodmksjionftn, Sa  han: "bere kan apørre
osettGjøe r•dere alt dere kan, 1 Ja, vi  gjør det, Jeg sender dellne
til Norge: Dere skaI dele mren med oss, Det var de -re ihom atyrket
-en tro som gjorde dette mUlle,n


