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Hvorfor sitter han ?

Som k.jent hender det av og til aten og 8:nnen kommer i Gestapos
klør og blir sperret inne for et lenge.re eller'kortere tidsrum.
Men de sverre har vi ennå ikke lært mere av s.ituasj onens alvår ·enn
a:t ry'ktekvernen' settes igang S8. snart vedkommende har fått

. foten innenfor GestapoG dØr terskel •.. IIHvorfor' ble han arre.stert 1"
:.t1~reg,t'ror, han hadde noe med den skumle af.fæl'en å bestille, sØrgelig

at Dan bl:;) tatt 11.Ja sllk går ryktet og' snart· or vedkommende,o . )o ',1 " ~ o

. ,dØm'(jpa. f'ollcolTI'u.nneog Gos,tapoog deros: hj \31poro har lett for' a
skaffe bc,risynaGer:l.ales ."
D6t l;1F\.rvi st; t3 eg ga;:)g på gang at fo lk som er .ar r'est ert på et
teT.rtlolig spinkelt; gTlmnlag 61' blitt d\;jmt nettopp på grunn av det
Innl'k'''P"1'''~lrk eom k"m 'O'''''"l('1' erT '''I' a'"'rer.o.L.<:'C'J'c'npn'...1..- ... "'-tI p~ •••.l.d ..lro.;J l.J. .•..•• .-tJ-"J.· <.:> ~. v V ,J.. . I.::.>lJ u..::> , ~ ':"'0
IJG. det derfor bli slutt med. sY.1.:OJlcket cm hyorfor den eller don blir
arr8st ert, Det gavneI' in~~en anc:l'e enn Gestapa og skador både,'den
al'I'ost erte og Norges sak() :La a'estapo bli allene . om etterforskningen.
Parolen er:

B2.:~J::lQ.f1

~r r"'~pn-""'st S·.., aO.L..L.Ql; d•..u~ l.'.:;',j.~~~:.....f -::_.::;~...!::..~ •.•-.:-~ol ::'>1.'GlYlang8I' .nal' na avslØrt seg som vaskeekte nazist, Han leverte
et av sine ull t epper t i 1 (39),1 'tyske vornemakt sammGnmed fØlgende
krivolso: Jeg skal ingen betaling ha for dette teppe. Jeg

gir det med glede til f,ysklands sak, for Tysklands kamp er Norges
kal'!:,poLykke til i den vido:re'· marsj, mot seiren .

J.var 81atte1id

Befolkningen i Bremanger har le.lgo vist at presten var flstripet"
og kirkene har derfor også Btåt·~ .tommoe Nå har deals3. fått
vlsshot for bvor presten står, Prostens f'Ølges~rivelse sirkulerer
nå som kjedebrev i Bremanger

,TYE~~r:qe . > ~.

f01'8Ømmeringen anledning til å vise ,sin nar'raktighet, Forleden
var do blitt ,irritert ovor at d ros v 'tegn var' forsynt med H 7 ,
på hele Nesttuno Lære:r Kals3.sJ Paul Rlober og professor IndrebØ
ble kommandert til å vas~8plal~egjerder r.ene for v tegno
Det Si8l" seg selv at de tl'~ he1':,er intot har hatt med ovormalingen
a/ v tegnene å gj øre.. ' ,"
RU'~jefarten til England
b.aI' sk:aptm'li"ngo ol'grelser for t:'skerne Il De er nå gått. til det
cl:rastiske skritt å nekte eritl'lTerutseiling etter solnedg~ng. I
honvendalsen til kystbofolkning< n heter, det at selv mot' robåter
vli det bli' avfyrt skudd. hvis dø går ut e'~tlJr solnedsang

Don fo:rrykt e .' ,
Fr,.','j".'gcD°0.o·llrS:i:;orieble forleden ~.0rtalt av en tysk offiser i Horga
E>'( eJlg'Jlskmann spurte HesG omdnt var ham 80rn var den forrykte.
NGI, sa Hes-a,. jeg er bare hans jltedfortred'er.

N S har giQ.El~.i~.t im~tog i' fen~:slei:io .'
f():r.elØbig er det bare som 1eo.,<l.S(7 " Dot er sa.t~ inn' on rekke

nCl,'3:Lsr,ersom fangevoktere og in J.8poktører og i di-sse dager er også
don :J:'<;~rstenazistiske feEgelG(ii :o1:tØr tre4t t:i.L. Botsfongsolets
dl:rektØr Hartvig, en hunun og l' .ltivort personlighQt, er sparket ut
og fJJ.'sta.ttot med "ad.vokai,lt' ,A"sbj5I'n,Lar'sQno En fordrul:ken fyr som i
long81'o tid he.r gjort rosta,i.l,;:'i'L ,ene i OSJ.0 tl':.':l'ygge"Den nye direktØr'
er allerede begynt å ØVGpr'SCG \ :~·~;;'·"·~2·;\~;,·,&:::.:cnefor å få dem inn iNs.



Ø.stfronten.
Meld.ingene fra Øsfronten ie.agtyder på at slaget om Moskva' nærmer

seg høydepunktet. Det. er voldsomme kamper i traktene om V:jasmc;i....
SØr for Moskva er stilling€tn bra og tyskerne er her stansen oa.

290 km. fra hovedstaden. Enkelte tysk\) tropper som hadde trengt seg.
lenger frem'ble fullstendig tilintetgjort. I.Moskva er man fullt klar
OVGI' den fare byen svever i I rnenman er tillitsfull og ved godt mot.

,Ved Loningrad .'
· må nå tyskerno .KJempe hart :for å holda sine stillinger. Bak de
tyske linj er arbeidel' partisanavdelinger meget virksomt, Bri t.iskefl: dalte"" i a::liSrøpee på de t~8ke. linjer. .

I lfKraine er det hårde kamper ~angs nordsiden av det Asovske hav.

Xgd Krim ~ar ikke tyskerne hatt noen fremgang. Ved Perikopeidet og
O~3ssa star russerne strekt~
. Det er nå seks dager sj,der~den tyske pressesj of Dietrioh uttalte

·a.trussermos armeor var totalt slått og tyskorne lcunde selv bestemITfe
h'J'orlant,'·t.de vilde gå. - Nå. er det rettet på dotte og det fremhevos
sterkt fl'a.tysk hold at det er forskj elI på seier og krigens slutt.

Imen strø~mer d~ alliertes hjelp til frontene. De britiske leve
rL1ger av tanks 811 an..'kormnettlblfront·..:Jne14 dager fØr de skulle vært
le~urt otter avtalen •

.Don britiske fagforeningsdelegasjon er ankommet til Moskva hvor

~o .stal drØfte pl'oduksjonen av trit;s::'latriellmed russiske fagforendmgs-· lol~:. .....
Del meldes idag at 4 italie~ske skib ble senket av ubåter i- . .

liCiddolhav:et.De var alle fulllas;tet mod forsyninger bestemt for trol'-
pane i Nord-Afrika. Skibene var på 3-5 tusen tonns~ .Igår meltes det
().i'J1 :1~i:l0. __~cl<l. akib de- a" ;) .L ~iJ,ddelhavet.

Do britiske bombefly fo~tsetter dag og natt sin offensiv over
Tyskland.og okkuperte området. net er særlig 1h.ndustristedene i KØln og
Ruhr som angripes. Nurmbcrg had9-e et mange timers angrep igår natt.
SJ:.ibutenfor don hollandskokyst ble bombet" Et krigsskib i Hjelte-
fjorden ble angrepet og truffet aven mombe midtskibs, _

I sept. iår ble48C menneSker drept ellor skadet under tyske fly
angrep over England. I sept, ifjord ble 17 500 mennesker drept. Den
Tyske radio fortalte dengang at den tyske l~ftoffensiv over England
skulle fortsette m~d stadig stigende styrke.

2 hollendere er kommet til England i et fly de hadde stjålet fra
tyskerne .iHolland.

Det norske sElib som ble oppbrakt etter å ha fØrt tysk radiosta
,sjan til GrØnnland, etter ordre fra Tyskq myndigheter, er beslaglagt
av den aud:rikanske marine.
. Genarl Vevel uttalte at til våre vil de britiske] styrker være i
~amp fra Egypten til det Kaspiske hav.

Tyske og Italionske Okkupasjons'ttroppo:c står iferd med å forlate
manGo steder i Jugoslavia på g:runn av J. e mange og.kraftige angrep
fra s8rbiSke ~tyrkGr. Serberne holder en by besatt 'som ttskerne etter
forgjdvus fØrsØk enn1 ikke har klart å ta. ·2 divisjoner av tyske og
italienske alpetropper er tot~lt tilintetgjort under et forsØk på å
storme Serpent~~eryeien som forsvares av jugoslaviske friskarer

Hundrevi a.vtyske offia.erer og underoffiserer ri den tyske marine
er falt som offer for en ny utreksning, Mange er degradert eller sendt
i konsentrasjonsleir mens andre som straff er sendt til Le~ingradfron
ton.e Utrc]ns~ningeri .skyldes de store ubåttap som skal tilskr-iv6s uakt
somhet,
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HVER DAG SOM GAR ER EN DAG NÆRMERE SEIEREN.


