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24. eeptembar  /942  talte Norget konge t11 det noreke
folk, 81.a. ea hani 'La dere ikke provoeer• t/1 handlInger eam kan få '
våre fiender t11 å ta enda  flero  repreealier enn de allerede bør glart.
Porteett kampen 1. det etille, vår time kommew nok." Yort tid før
talte etateminleter llygeardevoll ow ta gjorde oppmerbeom på at våro
fiender ville prave på å provosere det noreke folk. Ran underetreket
at enhver ubes1nd1e handlluam som kunne få tyekerne til å ta repre-
sa1ler, måtte  unågåe.  ;111eling har selv 1nnrømmet at han hax lyttet
til kongene tale, og både han og tyekerne var klare over vår regjeringe
holdning. Det har aldri vært rettet naon appell fra London til nord-
menn om å begå  gjerninger  som kunne få tyekerne til å handle, Det er
heller ikke konstatert noen eabotasjehandlinger nordpå, heller 1kke
på Nordlandsbenen. Det har vmwt konstatert et 111» våpenlager 1 Hjå-
vatn, og de som er ekutt herfra er myrdet på grunn av at de angivelig
ekulle hatt kjennekap til det, Reuter oppg1r at det er ekutt 1 lens-
mann og 2 tyeker og at de myrdede var gieler, quieling og Terboven
har vmwt ekuffet over at de ikke 1 noe tfifelle kan pele på at det
er gjort voldshandlinger Norge eom Norges konge og regjering kan
få ekylden for. Likevel her Terboven denne gang våget  å  gå til akejon.
Han har 9.ldr1 ekydd noen dumheter for å eke det noreke folke hat til
tyekerne. Vi ekal ogeå merke ose at NR deler anevaret for det eom er

gjort. Tirsdag drepte bedlene 10 nordmenn. Det var d1rekte mard. De
eom ble drept, hadde 1kka gjort eeg skyldie 1 den forbrytelse de ble
ekutt far. Teaterejef Glediteoh var blant dem. PÅ denne måten verd-
setter tyekerne kultiarlivete menn, Glediteoh har ekaffet eeg et navn
1 norek teaterhietorie, og t11 minne om denne fremragende teaterman-
nen vaiet det noWeke flagget på halv etang med eort flor på mange
teatre 1 Rverige. Onedag ble 15 nordmenn skutt 1 Trondheim. Toredag
kl,  19 VaX a11 traf1kk i Trondheim standet. Stillheten hereket 1 byen,
Da stupte atter  9  vergeloee nordmenn mot MUXen. De falt 9021 ofre for
folk Og fedreland. Hovedsakel1g var de 1 20-3rsalderen, noen var om1ag
30 år.Det var småbrokere som underholdt en mor og eine emeken, De
vil få eln plase på den minneplate 60M v1I bli haldt 1 ære så ienge
nordnenn lever.  I  dyp mrbedighet boyer vi alle våre hoder for dteee
martyrene. V1 etåleetter oes til å forteette kampen vår 1 tev/setheten
om at rettferdlghetene dag v11 komme. Vi hylder Trøndelags ag
beime se1ge befolknIng. Alle då 11deleene eom ligger framfor OB6 ekel
bare etyrke oee 1 vår nasjonaleamhørighet og troen på Norgee frihet
ag selvetendighet,

"tlm mange av ose falt,
log flere følger efter,
eå bar v1 indre krefter.
V1 everlever alt.
V/ har en hellig eeieretro.
Men ger oes tåleoMhet og ro.
V1 vet at ånd er ev1g,
ng 11v oh11 alitlArro."

12. oktaber  1942.



— 2

N etene 1 — —42

øetfrontent Slaget am Itallngrad raner med uformineket etyrke
etter over 70 dagere kamp. iDa rekner med at det tyeke etormangrepet
som nå holder på, er det voldeomete eom her vert. 3 d1v1ejoner er
eatt lnn, 11keens hundrevle av tanke og mange fly, men alt er forgjevee.
Et helt nytt dletrlkt lnnenior byen ble tatt 1gjen ved ruseisk etorme.
angrep mandag, Hårdnakkede kamper foregår  franileie 1 de n•v. foxtted—
ene, der tyekerne har tatt en del gater, Tyekerne har angrepet noen
fabrIhker, men ble elått tilbake. Det eamme er de blitt under mange
angrep ellsre 1 byen, Ylere ganger er det ruseerne eem tar offeneiven,
og torsdag tok de flere gater 1gjen. Arbeldere og soldater kjemper
etele om e1de. Tyekerne fører fram mange forsterkninger t11 eelve byen,
dele pr. fly.

Hovedelaget foregår på eteppene mellom Don og Volga,
der T1mosjenkoe diviejoner rykker fram hver eneete dag. Trunelen mnt
denne tyeke flanken vokeer trase 1 hard motetand. pet blir meldt ut
d 3,1  ene skytterLgraven etter den andre blir tatt fra tyskerne, eom neså
1,11:er ødelagte tanks som befestede etillinger. Cnedagmeldingen frn
Eeri1n Imnrøn4et at Tlmosjenkoe armeer på flere steder er kommet cer
Din. Sør for Htalingrad er et angrep med  54  tanks elått t1lbake. 3P,
gir dem ble ødelagte.

Moletooknmrådet 1 Zaukasup er alle tyeke angrep
uken elått t1lbake., Likeene er tyekerne elått tilbake I. et foreok

få å komme over en fjellovergang. Ved Novor1e1sk har rueserne tatt
j.gjen mange høyder ng tebodde etrft. Tysk propeganda prøver å bagatel—
:1sere den ruesieke Svartehaveflåten p.g.a. tapst av Sebastopol og
erdre havner, /m1d1ertid er de havnene ruseerne har igjen, utbygd, og
inktum er at Svartehaveflåten er månst like effekt1v som før og 11ke
lEs11g for tyekerne,

Voroneejeektnren meldes at rueserne ber eatt 1
gang en ny offens1v her etter kraftig arteller1forheredelee.  re  er
rengt inn 1 tyekernee linjer. Ruseiske tropper her tatt v1ktlge

s-1111nger på mleltfrrnten, og tyekerne har også her hatt etore tap.
•fa  Rejev går russerne på, og det er hårde kamper 1 byens utkanter.

lowenner, og tyekerne viker, Asjev danner utgangepunktet t11 2
-eier, nem14 ant Vjacma og traktene deromkring t'E mot Hviteruselend,
.7,r, for knsleva bar ruseerne tatt vikttge et1)11:-,ger fra de tyeke

Ved Isningrad forteetter det ruesleke p-ressoI:. Tyskerne har
..serlidd etote tap. På 3 dager er 92 tyeke fly skutt ned over Lenr.
grad. Det blir også meldt da aktivitet på Volohowfronten, Ruseerns
har angrepet tyeke flyplasher 1 diese avsnitt. Også tyeke flyplasser
vr øetexejøen ex exgrenet,

Iet er 1 år elden Hitler ved oln Ilxesseejei Dietr1d
bc-Ie den røde arme var tulntetgjort.

Den allierte hje'lpen t11 Ituseland bllr fdst he1t
når de går ttl offene1v på fastlandet: til lands, vante

ea Sualin eiet eøndag. New York bekrefter nt f2:olt nw.2
kOmmer 1 etand ena:eet multg, Cikrurctfll ble 1 linderhveet eptrt om
disee ttngens, men han ville ikke g1 neen erklmring. Uan ville råde
Underbuset tll ikke komms tnn på dlese tingene nå.



Vestfronden:  
Btore styrker britiske bonbef1y var natt til tirsdag

over Tygklaad, hovedeakelig n.v. og vest-Tyskland. 10 fly eavnes,
Maek1tobombefly badde tirgdag fUlltreffere på m31 1'Holland. Om etter.
middigen vpr de emnme flytypene over mA1 1 Tyskland. Ikke noe fly gikk
tapt. Natt til onedag var brit1ske bombefly 1 etort antall oVer Tyek-
land og rettet et kraft1g og konsentrert angrep på Osnabrbek. Jernbanen
ble oggå angrep,  6  fly eavneg. fredag norgen angrep etore formanjoner
anerikanske bombefly og flygende feetninger områdene ved Lille i Norde.
frankrike. Antekel1g var det over 100 fly gom deltok sammen med store
lageravdelinger. Reldinger og fotografier fra fUln viser at tyskerne
framleie holder på med opprydning atter 1000-flyangrepet natt til
31,  mai,

nen britåeke regjering har erklært at medmindre de
britigke goldatene eom ble tatt til fange ved Dieppe blir frigjort fra
lenkene sine, v11 det øyeblikkel1g bli tatt liknende forholderegler
med et tilsvarende antall tyske fanger 1 brltiske hender. Bom kjent er
det tyekerne gOm beekylder engeleknennene for å ha gjort dette førat,
men den engelgke regjeringa lar eeg ikke bløffe og tar ikke imot noen
ordre fra nas.stene, "Ttmagli ekriver at det engeleke folk 1kke ønsker
å ee vergeløre menn bll behandlet på denne måten, men Tyskland må tkke
eflkulere i ette• Derson den tyske regjer'nr ikke kommer på bedne
tenker, går ugså engelekmennene til hand11n, itltaket er typtsk for
H1tler og blir eatt 1 verk av armeetaben hans, eom ogeå synes å ha
mistet eln eoldaterrre. Det er typ1sk for Hitler nt han trler med å
legge tre ganger så menge fanger 1 jern dersom engelekmen.:ene eetter

verk truselen sin. Homas spede røst har også latt seg høre 1 denne
iw.rbindelae,

10 funksjonærer 1 Arbe1dødepa.tementet i Viohy er
gått av, da de ikke vil være med på 4 dende flere arbe1dere til Tyek-
land. Laval er kobmet tilbake til p arle for å forhandle videre nett
..;yekerne. På 8 iager må han skaffe 130»ion fagarbeidsre. Tyekland truer
ued å utvide tn.rgeunekrivingen ogå tll det uokkunerve rrankrike. De
Zwanøke rter særl1g en glimrende passiv motetand mot tvangs-
'tekr1pAngen, rr rldere 1 mengder forevinner før de ekal refse, andre
• .1kker av fra turene oev. 17 franskmenn ble onsdaga skutt 1 Lille.

.300 jød1eke 2unnier er deportert fra Paais. Pariseravieene er blitt
ùeket n offentliggjøre det.

Uolland truee nå også med utekrlving til milltærtjeh-
nete. Det er ikke nok at hollanderne arbeider, ekriver iseener Ze1tung.

Over Stookholm blir meldt at spen-Y.ngen mellon
junmark og Tyskland er øket. Den danske regjering BkZt. Lå fått et

truer bl.a. med inneettelse av 3? å kaste
CLg 2irirt1an4Ge tyske kravene glkk føret ut på bl.a, at nasietene

ou Giapo ekal få større makt i politieke eaker, Tyskerne krevde
ånnent. skip vepnet og 200.000 fagarbeidere etrake overført til Tyek-
'erd e "..tredag ble meldt viteStooholm at epenningen mellon Tyskland og
3ealma2k har nådd eia krige. Hitler krever nå  30.000  dansker tfl øst-
Croneen. Det skal våre 1nngått et komnromdie for å få de tid1lgere
kravene i havn. Det har altså son vanlig reem1tert 1 nye tyske krav.
De engeleke av1sene ekriver at dereom ikke Danmark nå v1ser en fast
holdning, havner det på en vaealletate plass. Det skal vire kommet
meget Geetapo til Danuark.



Afrikat  
Fra lairo blir fnrteatt meldt om patruljevirkeombet.

Det forlyder at Rommel Woreterker etillingene eine  1  El Alameinområdene.
Fra luften angriper de allierte. Tobruk er blitt angrepet 100 ganger
eiden stedet for 103 dager siden ble okkupert av akeen. Ellera ag
Bengaei, Derna og Bidi Barani angrepet, Allierte fly har bombet en
knnvoi i Middelhavet og en annen e.V• for Kreta.

Det fjerne ostent  
på New Guinea trekker japanerne seg forteatt tilbake.

De australeke troppene står bare 10 km, fra Kokodaovergangen, Allierte
fly har angrepet japamsk konvoi ved Buna, som enten kom med forsterk—
ninger til New Guinea eller førte tropper bort. Det siste det mest
sanmsynlige. 6 øyer til i Aleutene er besatt av amerikanernt- eom hnter
dem eom flybaserynnt japanerne, Deseuten har  amerikanerne  besatt 2 47

de aleutiske øyene som japanerne hadde tatt. Amerikanske fly hat skm».:t
ned 10 ved Aleutene. Amerikaneke etupbombere hmr ekadet en japanøk
kryseer ved Balonnnøyene, 3 japanske kryesere ble truffet under forecrk
på å landøette tropper på OuadalkanarøYa.

Amerikaneke elitetrn ner blir nå utdannet for traneport i fly. Denne
armeen kommer mi  a  overetige alt liknende tidligere i verden. Fiendem
vil på denne måten bli angTepet der han minst venter det.

Amerikasender stadig flere eoldater til Europa med det allerbeste
utstyre.

Kanada lager 5.floo  fly  pr. år, og har nå 500 krigeekip Seilende.

nen e eleke ust1eminieteren, Bir John Simnn, presieerte i. Underhueet
nne ag a or ry e sene de okkuperte land eltal straffes etter for—
tjeneste. / Versailles forrige gnng, ea han, glemte vi storforbzyterne.
Denne gang betings enhver form for våpentiletand az de uskyldiges
straff:

ne a lierte re eri ar i Sondon har påny offentliggjnrt erklwringen
1M e s ra ene snm e a nrbryterne til del, for påny å minne
verden om at dettez er et av de alllertes krigemAl.

Indre vanøker i NO. quisling har opprettet en egen avdeling for  eVn n—
aeje innen eelve hirden. Det er framleie panikk-- innenfor NB p.g.ac
hrerv1ngen til østfrenten, — I TYondheim er bl.a, et stort aniell
1Ç3—lued3.emmer satt i. kcneentraejoneleir.

Da. :010Oelofolk er eatt til opprydning etter bombardementet Oslo.
Po:ensakelig er det ineelektuelle, videre  3  skipsredere 4 jo%Inalieter
cr  :fl  del idrettsfolk. Blant dem som arbeider på npprydhingen er deu
75 gamle epeiderejefen pastor køller Gaeman4, skipereder Bimonsen,
eki-areder Rudnlf Olsen, Herberth, begge Ruudene m.fl.

Vær forelktigl  Vi henetiller til leserne å viee foreiktighet. Lever
avieen videre når du har lest den, fortell nyhetene, men la det skj
1. ddt otille. Vi vil 1 denne forbindelse gjøre merksam at noen liste
over abonnentene ikke eksistarer,



N hetene lørda o e nd aften

Den russieke offensiven nå Donsteppene har hatt
videre fremgang. De siste meldinczene går ut på at tyskerne har lidd
nederlag langs bredden av Don i forsøket på å komme frem med forsterk-
ninger. I Stalingrad er alle tyske angrep slått tilba/e, bl.a. 4 store
tanksangrep mot de n.v.forsteer. Den "Røde Stjerne" skriver at etter
72 dagers kamp er den tyske offensiven avtatt o. .a.  de tyske tap i
forreste linjer. Tyekerne har dog ikke onngitt byen. Det blir stadig
ført frem nye reserver. I Kaukasus  kjemper russiske avdelinger defensive
slar. Mange fieqdtlige angrep er slått tilbake. t.ø.for Novorisisk
er 12 fiendtlige angrep på 2 dager avvist. Flere tyske regimenter er
her tilintetgjort. S.ø.for Leningrad er det heftige kamper. Tyskerne
bar 1. sine  arigrep her ikke klart å trenge inn i de russise liajene.

are i dette avsnitt hadde tyskerne i forrige maned et tan på 6o.000

Det største dagsangrenet hittil i denne krigen
le gjort fredag mot Lille. Det deItok over loo flygende festninger

minst 5oo jagere. Enkelte fly var innover Rhinland og Holland.
fiendtlige maskiner ble skutt ned. Det er det største antall i en

enkektrefning. En militærmedarbeider sier at det er ingen overdrivelse
å si at fredagssiaget innleder en ny fase i luftkrigen.

Fra Kairo blir det meldt om fortsatt alliert lufts-
vrkomhet. Flyplasser er bombet. 3 britiske fly savnes i luiddelhavet.
2uMbe8kutt ned over

Raboul na Åear 3r1.tain ble bombet av den størete
styrke allierte fly i dens.e krie natt til 1Zrdag. Det ble slupnet
iinet 6o tolin bomher. Jatt til rv.LLap,' ble Raboul angrepet na ny,
Også iD Ne-r. Guinen var En janansk destroyer er senket
or en ska,det ved Salamon.øyene dj4'de skulle dekke landstigningen til
Guadalkanaraøyene. Dessuten ble en tung krysser skadet, og 7 jananske
fly skutt ned, ilapanerne holder sine akseve-aner helt i villrede om sin
strategi, Få 31 årelagen for onnre'Ttelsen av den kinesiske renublikk
har det allierte meddelt at de frafaller alle ekstoriale rettigheter.t
Kina. Landet vil fa fu11sten1ig politisk frihet. Den kinesiske regje.rin,
har uttrykt sitt onpriktige

bnenni-igen mellom 'Tysk1 r4,nd Og Dannark fortsetter.
Dursom landet gir etter, vil det k-mne i som Ungarn og
ttorlanta. General Lykke i Dan„ark er avsatt,1).g.a. henrettelsen av 2
medllemer av det danske frikorns, som svarer til vår legion. Det
danske frikornset ekal tilbake til østfronten tirsdaw, Det er nå komm
så mange Gestanofolk.til Danmark a-t ea ikke behøver frikornset.

Over hundre belgiske barn er arrestert som gisler
n.g.a. et anren som vennede belgiske Patrioter fore1 mot

. ralsoorttog. Alle be]giske menn fra år og alle us-ifte klinnsi
risikere å bli utskrevet til tvangsarbeid i Tyskland.

Tyeke SS-tronper kommer i stor mewde til rirovidheim.
sIrrtl over 1.000 neredner vmre arrester+. "Aftontidningen"

rs.-snlyser at tyskerne har tvangsrekvirert 22o.000 kIser i Korge.
er 1/7  1-k- kreaturbsstalden i Norge før krigen. kotstanden mot dette
^ar vmr+ srlig st-)r 1 Trøndelag. Det er et av hovednunktene i tyskern,-
anklage nå. De+ er det de mener nLir de snakker om at landets forsvninge,

bli truet dermy,:LI det var lykkes. - FormRnnen i den svenske
journalletforeningen sa i en minnetale -over rec'aktør Harald Langhelle
at hans ltv var en bekennelse til. frihetens sak i Norden.


