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Vi kemmer

sin gang - bare uendelig
.tregt. TTT motvirker
all propagands
em øket krigsinnsete."
Svidt
fangen,-eg .v1endor
hans budskap

1 snakk med neen fanger som arbei'et aller annet sted" i dorge. eg blant an- •
videre. gELL- TIL TI, - dmt akal bli utenlands.i all Verden greler
net spør vi dem: "Hvordan
arbeidernes
og de okkuperte
lands svar på
dere å arbeideaså“nngsgeeel4..am-klarerde.re
-tLoebbgi_s . epell om total krigeinnsats.
Fraidag
å sabotere
så gjenhemført?"
'•
av teller vi til ti. Og- tegnet TTT skal stå
"Det er enke.lt-nek," svwrer en,av fangene.
everalt.
sabetererikke
. så alvorlig
at.voktorne
kan
NOA&-EeNYTT.
knipe oss. Vi arbeider hela tiden jevnt ttutti
I
forråge
nr. nv F.L.-emtelte
vi en etds<,le
men langsent,
langseMt,
teller vi til "ti. -V1
fra
Solør-kanten
hvor
an
ung
plke
ble drept
hverken slår eller Spenner, men går jeg forbi
eg
fire
unge
menn
såret
av
tre
nazister.
eet
et-bensinfat,
hender det at feten min kemmer
fereligger
ne
merb
useørlige
ug
bekreftede
melborti spunsen.
Jeg sparker
ikke, det syns fer
dinger
:m.eaken.
6
u_nge
menneskor
kom
kjørende
godt eg fører bare til unyttlg
straff.Litt
sel
met koverud.
retning
nere går naste mann farbi fatet. Også han kom-- i lastebffra,Flfinekegen
fra
grensen.:.
Alle
seks
satt
f.run-i
førerhuT
nar berti spunsen.
Og slik går det. Snart den
der

set.
veien eppdager
bre
menn
sem vinker til dom, de gir intet steppsignal.
Sjåføren
da ut ifra at det,mt felk 2Cd11 vil
ta bilskyss,
vinkur eg vil kjøre ferbi. Det ble
da løsnet en 301 skudd mpt ellen fra en maatraffet
fer det "hendelige
uhell",
skinpistel
som en
av de siVilkledde
monn var
"Ogsa
teller dere.til
ti", - hvad betyr,
t æeeiddelse
av. neruneer
ble den
egentlig det?"
Cord
Skotterud
drb.pt.
Hun
sietteytterst:
Sjåå
telle
tfl
ti
er
sabotaejetts-stilfer"Jb,
føren og de nærmesteetre
unge menn ble alle
dige hemmelighet,
som alle• utenlandSarbeidere
anm satt ytterst
på den-andre
side marge sC.m mW sårot. Mannen
Tyskland
bør lære, sg også alle
dun
slapp
fra
det
usåret:
Hen
fikk
slått
av
tun=
nrbeide.for
tyskerne
i de ekkuperte
lend. Det
ningen
så
bilen
stanset.
En
mann
stilte
st:g
er den usynlige
sabotasjen
sem reduserpr
arrettet Met fr:ntbeidstempoet
ved festningsanlegg,
på lagrene,
i feran bilen med maskippistelon
glasseto
2
andre
kcm
fre
hver
sin
side med refabrikker
som direkte
eller indirekte
arbeider
velver
i
hdnden.
Persenane
inne
I
styrohnset
fer den tyske krigsmaskin.
Tell til ti - det c:
fikk ordre om å ko.mme ut, man det,var bare den
sanden i hjulene,
Det er den uskyldige
lille
ene,sem
ikke var såret,som
kunne gå ut påå
sabetesjen
som kan forkorte
krigen like meget
Det
viste
seg
at
de sivilkledde
karer tileerte
so m. kampen ved fronten".
Fangen gjetde en liten
rensepolitiet
at dc hadde en bil stående
pause, så fortsatte
han:
r mert •like ved. De avslc først e kjøre de hårdt sd"Det er en kunst å arbeide
langsomt,
rete til nærmeste
sykehus,
men til slutt gjårde
tell til ti mellom hvert håndgreP,
så går temde det niaget motvillig,
ejefen for grensepelepoet automatiek
ned. Elit du f. eks, satt til å
tiet ble tilkaldt
sg han som var usaret fike
bære planker,
så teller du lang.seurt til ti mens
ordre am åkemme
seg Irjem
ikke entale episedu bøyer deg ned etter den. Du telier til ti en tilenoen.,J6deren
av ånarderbanden
ssm b,skjø
langsemt'og
sindig - mmns du l.itterefienjep
på
ilen uar'den meget bcryktede
grensepelitibetjLn
skuIderen,
du teller til ti •tterhvert
aum du
attgen 1 Grue grehsepolatiå
Han er kjent fer sin
går bertever
med den; Dg slik går det neen'dyre- bratale
og hensynsløse
opptreden
sg ber heller
tare minulter
tapt mellom hvert eneste håndgrep
kke sjenort
seg fet å pine folk• Sem de aller
og mellom hvyr enste av dise handlinger.
Og slil
leste av 3enne type er han ferhenvsrends
frantteller alle til ti anten de reparerer
biler eller de bærer etein, enten de er t.imeskrivere,
Fredag
blu det errestert
cn nsnn på 1.srenske9
eller de er grevarbeidere
i tysk tjeneste."
kig etter at hun var tatt i forbør pe Terrassen,
'Tell til ti
TTT - det er sab r,tesjensem
ik- bver han bI.a . ele
pfni, førte statspelitiet
hau
k, ken påpekes,
ikke kan.straffes,
ikke rummes. .tilbake til Lør:nskeg.for
at han skulla.vise
dem
list er den vemmelig,
seige metstanden
eom fiende tydeligvis
laste eeter. Som følge ev den
den ikke kan føle eilet.ta
på, men sem hele ti- arde medfart,
besvimte
han en geng på v,ion,
den hemmer ham, son hen nek merker; men er uMu- eg vel - fremme PW_Lørenskg
han ledsaget
inn
lig å
ned på, fordi arbeidet
hele tiden går I hset,av
2 munn fra stata.
ene snart den andre, helt til spunsen
faller ut
av seg selv. Ingen har gjort det, - men fatet
er åpent og den dyrebare
bensinen
renner ut til
skade for imetstanderen, . - Og uten at noen blir

h

a .,iit

t

ret)tver
Pa en 411or annes sai4iefikk haa
tnk
ts
ng skjøt sineto ledsagere.
Dotte var brødrene
SS•gaard, som er gedt kjent fur sin tidligero
virksemhet innen stotspelitiets
Do har i flere tilfeller doltatt
i
jakten på nerake patriotur
eg den
ene av brødrene
skulle lørdag bolde fest i sittnya hjem, sem i sin helhet var utstyrt
med stjålne gjenstnnder
fra heslaglagte
hjems - Etter å ha
seg ut døren. Rett
skutt de te bradre, kem mannen
utenfer besvimte
han og rullet
inn under en granhekk hvor han ble liggende.
Mensfra
statspolitiet
gjennomsøkte
terrenget
uten å finne-ham
ng han er
nå ntenfor bødlenes
rekkevidde.

mt br$tSøke flyaam pep 19$0 443t gå:Pt et IgYn
angrep ø fot Ornes Kanadierne
britiSk.kandisk
orebret

en

rekke

landsbyer.

En kerrespondent

skriver
at tysleerhes sydlige
fløy nå henger i
lufton eg de stnr ovorfer
den Mulighet
nt deres
nordlie
fløy kommer
i namMe
Stilling.
Det allierte flyvåpen
i V gjorde 4.500 utfall mandag.
I området
0 for Paris ble tyske samferdselslinjer angrepet
og det ble anrettet
stor skade på
lokemetiver
ng annet materiell.
Taifun-jagerf1y
meed rukettkanoner
vant sin hftt,il Støtste seivr
under Sine stadige
anfall unt den ubeskyttede
tyske panserkile
ved Mortadn.
c Det meddeles
nt
ameriknnerne
har
oppfunnet
et
sprengstoff
som
For noen dager siden nle det.samtidig
på tre
sprengVirkning
enn alle
steder d Hallingdel
gjort mabotasje
met tyske bd. har 50 v/e'større
sinlagre.
Ca. 100.000 liter beinsa r eadt
ut. kjente sprongsteffer.
Det allierte
flyvåpen
beDet melies at det i natt er foretatt
sabetasje
nytter nå detto aprangstoff
under sine-eembeangrep og det cppnåes
derved 50 o/o større virki Den Norske Slipeskivefabrikk
A/S i Sandskorveieng Det foreliggei n hittil
ingen opplysninger
• ning med samme innsats . av fly.
nm hvor stnr skaden er, .
Cstfronten.
Fra østfronten
mdldes
det em framVåren 1942 ble 76 mann fra Televag
sendt til
gang for deerussiske
tropper
som,rYkkeinfram
utenf dr Se rlin . met•Rnr-pateno.
konsontrasjonolciron
Ornnienburg
De har'inntatt
Stryy og oljeSantlige ble tatt son gisler fordl
to gestapon:
tyen Drohebydz
ag . mandag
aften meddelti
3talin
ble skutt på Televåg.
Av de 76 er 35 i live. 41
i to dagserdre
at russerne
egsa:hadde
inntatt
er d3d
i tysk fangenskap.
Sambor vg Berislav.
Borislay
er et viktig aljdsentrum
ng det siste• støttepunkt
foran UzsokNYHETENE-TIRSDA
G.
pasSet gjennam
Karpatend
inn i Tsjekkeslovakia,
Vestfronten.
De ailierte
armeer fortsetter
nin
Praktisk
talt hele det vik1ige
oljesentrum
offdnsiv met Paris over en frent sem strekkdr
seg rundt Stania1avov
er nå hunset fer tyskere
eg
fra Saen til Ioire. På venstre
fløY har den 2.
:ungarere,
snm faller tilbake
gjehnom passene
britiske
arme gått over elva Orne på bred frent
Karpatene.
- Under framrykningen
mellom
Varsjav
og støter inn i cmrådet V for Seine, mens amer1k
og Krakau.truer
rusåerne
de tyskd sambandslinnornes pansorkolonner
ruller fram mot Le Mans og
jer. I Varsjava
har polske styrker vunnet nytt
sAlencem. Mennet
de-a111sertwegripearmenankjempor
teorrr1ng, og dv-bruker-nd
tyske tanks-Denerna2. og 7. tyske arme em fortvilet kamp og står i
siske hærs angrep mot øst-Preussen
møter sterk
fare for å bli omringet.
Tyskerne
har satt inn
tysk motstand.
Russerne.har.ged
framgång
langs
fire panserdivisjoner
i et Yoldsont
motangrep
0
riksveien
til Tilsit eg Rønigsberg
ng de står
fer Avranches,
ved-Mortain,
men panserdiVisjenene
nå 50 km fra grensen
i dette avsnitt.
Store rus
måtte operere helt uten støtte av Luftwaffe.
Tys- siske -flyavdolinger
nngren'tirsdag.øst-Preusson
kornos hensikt
var å skjære over amerikanernes
Måleno•vnr
jernbanestasjoner
og flyplasser,
og
passasje mellom Normandie
ag Bretagne.-Det
allidet opplyseM
at det ble nnvendt
erobrede
tyske
L Ostprenssere
ente luftvåpen
innledet
en veldmem
offensiv
mot
bember.
i hundre tusenvis,
deride tyske panserdivisjoner
og de ubeskyttede- panservegner
led fryktelige
taps Tidlig Mandng
nften
vnr 135 tyske tanks satt ut av funksjen.-1,1,ke før
midnatt gjorde cver .1.000 bembefly
anfall mot de
tyske stillinger
og smtrent 12 timer senere an7
grep en stor styrke amerikanske
bembefly
de samme
områder.
Det tyske metangrep
0 for Avranches
er

blant kVinndr
og bårn, bygger forsvarsvorker
langs grensen
weVe de hele
idon:er utsati for
det russiske
granatregnet
og bembeeksplosjnene
Italia. Det meldes bare eM patruljevirksonhet

gs lekale angrep. Vatikanots
nvis minner tysker
ne om
de har orklært
at Firenze er en åpen
by. BeMbermg
ødelagte
veier viser pvirdan
tys-

stansot,
og etter nt amerikanerne
har inntatt
korne tespekterer
dette. De alliérte
tropper
trafikknutepunktet
Domfront
truer de tyskerne
ved har fått ordre 0g mest mulig
skane,bYen,
men
Mertain 1 flanken. Wet ble vel-dt fra det allierte det ser nt som om not er tynkernes
honsikt
å
havedkvarter
tirsdag
ettermiddag
at amerikanerMe
dra størsi mUlig .forddl av at 8. arme forsøker
rykker fram pa en. 80 km bred front og er lkke
å skåne byen,
f ullt 160 km fra Paris. Tyskerne
trekker
seg
Bulgnria.
Dst meldes frn-Ankara
at Bulgaria
hodekuls
tilbake
eg ptøver å redde sine armeer u tgjennom sin minister
hnr anmedet
den tyrkiske
gjennom åpningen
mellom Seine cg Ioire. Alle bruemegje:ring
em å nndersøke
hes de allierte
hvilke
ever Seino, og de fleste over Isire er sprengt,
vilkår Bulgaria
vil oppnå hvis det nå trekker
og allierte
fly avpatruljerer
stadig-elvene
fom åseg ut av samarbsidet
med Tyskland.
Det forlydo:
passe pd at tyskerne
ikke byzger pcntenbruer.
st Bulgaria
ønsker 4 beholds
sine
greaser fra
enningen mellem envene Leire ng Seine er på sitt 1941.
n
smnleste,
mellom Onleans eg Pnris; bare ca 12 mil erlin. Geatfrnlene'som
ble stllt for den tyske
1 Bretagne
nærmer amerikanerne
seg St. Malo, Brestfelkedomstol
hnr nå fått
dom. Det foreligge:
eg Lorient.
Det:raser
kamper rumdt St. Malo hver
inemh enkeltheter
em'dommen,
men et forlydende
den tyske garnisen
er avskåret.under 8 km fra Terient.
Samtidig

froppene
mad

dat

står

ar-nt

på n.t

de er

dømt

til

døden

volda.)m--
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