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"INNSPURTEN."

Tirsdag 21.nov..1144
Nasjonalsadisme i Finnmark.

Ett'irfivert som de tvan sdeperterte finnmarkingwr
kemmer sydover får vi endel enkeitheter som gir et noenlunde bilde av
den redsels&lernine som tyskerTe og deres H.2.-rakkere nå utfører i
Finnmark:—Mqn bfl -ae-% blir bare ufullstendig,for erd kan ikke gi uttrykk
for det som har skjedd og skjer deroppe.

Her er noen korte beretninger: En gammel mann og
kone sitter på sitt lille bruk med noen kuer, En tysk baktroppspatrulje
ka_mer. Mannen og konen jages ut. De får bare ta med se-; det de kan
bre.og noen minUtter etter er kuene skutt ou n-ården står i rvs lue.-,
T;J:ds:erne svidde av en hel grend og jaget folkene vekk1. En ungeutt for-
sa.'-[;e å stikke tilfjells. Han ble skutt. I Hemwerfest skjedde følgene:
lir-,restad kom dit oe Tant,at 1Tet-IP et lager på 80 tenn poteter tor der
st41le befolkning,et leger som ikke var anskeffet av N.S, r2 50 Ippe-
stud"loteter til sivilbefolkningen. Ikke tale om. Den skal ikke ha
mat,for den skal tvinges vekk. Wehrmacht kan ta det den treneer.og
resten skal brennes." Hvorpå Wehrmacht tck hva den ville,o res'mn ble
brent.-En-husmor i HammerfMst Var Ute-et rena"-og- kom tdltake-til sitt
hUs etter en halv time. Da hadde tyskerne gjort sitt verk,og huseC
sto 1 flammer. Hun kom sydover uten annet enn det hun stod o gikk i.-
Et sted ble befolkningen av Ide-Liprmstad kalt til wite for a "dImfte
situasjonen". Da det var kommet så mange som man kunne vente d lokalet,
kom tyskerne ng drev ellei:Lte-flppestad undtatt,ut av lokalet.fled til
kaien,ombord i. båt,ne:: j rummet. Så ble lukenm skalket og dampet
vekk. Slik er dmt overalt der upt.d. Menneskevark ødes,og menneskene
jages. Så begynner reisen for de tVängsdermrberte. De gamle,barna og
de syke ligger side-Tved—s-ide -drkf>n i rum-let,d e. andrn blir anbragt
på dekk,pveralt hvor det er en,fotstredd plass. De fryser og sulter
dager o hetter disse menneskene -seM.erbrikkcr i nasjona1sadistenes
spill,ofre i denis dJ:dsdans.
Vestfronten. •

4 av de estivisjonene scm er engasjert i de
,alitertes veldige offenavi på svestfron,kjemper nå_på tysk arunn,og
over hele den 600 km lange fronten trekkertyskerne-sce tilbake. Brit-
erne og averikanerne har,under innbjtt:TiriMS-tanTIra ryske -r-n- elde inn-
tatt Geisefikirchen. Mn.nge tyske motangrep b1e slått tilbake- Tyskerne
benyttet seg her av de såkålte liOneetleer-tanks. 15 av demdbis :.:Jjort
kampudyktige. De seierrike tropper som trengte inn i GeLsehkirenen
.søndag gjennom 'et utbygget .festningsbeIte,fnnt en fullstendig ødelagt
ce rasert by hvor hvert eneste hus var beskadieet.Lenger sYd ha? 1.
amertkanske apme avansert cm 1;g 7.km cg har tatt nYv r;yer O3 lands-
byer på vegen mot Dllren,b1.a. Eschweiler,mens 3,amerikaaske.ae fu11-
stendie har omr-i.neet feStningenTIVITitz.En:tredjecJel av byen er cå i de
alliertes hender. 7.amerikanske arme fortsetter frerestztat eet Saar.
11 byer er befridd. Lengst 1 sør har den arfts :kpm.Jt en offon-
siv på en 100 km bred front. Upntbbtlard er forlengst tatt,on eppklarin
tropper er rykket inn i RelfoTt. Addre styrken har kjembet seg fram
til Rhinen nord for Basel og står tere 1-km fra _
avpirrUT-Terte franske tr22per Da franskmennene 76laerim Berfert-
klø ta ti/e drtatt 1G-tOn fanger. Tramskutte avdelitier av deh bri-
Diske 2. arme har nådd  Maas  Ved eiva Kessel. Tyskerne trekker see til-
bake over hele linjen.

- ,Russerne etrammer sitt ,Jrep 07_ den viktige jeTn-7
banen !kldapest-gisko16. I byen Gyoneyøs er det gatekaMpar. Iå nord-
fronten ar---Tet haYé kamper i nng på øya øsel. I .10ntenegro og'Herze-
govtna snmarbeider brittske trop"Jer med jugoslaviske partisaner.



Italia.
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Det meldes at 8.arme har ny framgang ser for Faenza
Fly-angrep.

Svære allierte bombemaskiner fra Ttalia angrep
oljemål i Wien hVor de siste tyske naturoljeforekometer betinner seg.
Osså Linz ble bombet. Offenstven 3 Aachen-avsnittet ha2 vgi2O  uederstøt-
tet av kraftig flyvirksomhet. Den tyske byeR Dfiren har Gjelitatet garg-
er vært utsktt for svære flyangrep som har volt store edeleggelser.
Fierne østen,

Slaget om Leyte-øya på Filippinene arter seg som
en tapping av de japanske stridskreftet. Japanerne har hittil tapt
45 000_mann t mens deåmerikanske tap innakrenker seg til 5 700. pet
dmerikanske presset mot den siste japanske garnisonen på øya blir stadl
sterkere.
En elske ta ved fl -anre

. ys ernes påstander øm de kolossale virkninger
av det nye vgpenet V 2 er som-vanlig tatt helt ut ay luften. Vi siter-
noen tall sem Rylig ble offentligg,jort'i Ster-Britannia. I oktober
krevde de flyvende bombene-eltag bade V I og V 2 - 172 sep-
tember 170,i august kom tallet opp i 1103 og juli i 2441. Det ble
altså drept nesten 15 ganger så mange i u1i måned soml. oktober.
Fra september 193 er det samlede antall dødsofre ved flyangrep 58000.
Fra vår egen front.

Tyskerne har en begrunnet mistanke om at de ikke
har fått oppsporet alle de titusener av biler som vi hadde her i Norge
før landet ble besktt. For om mulig å få k&oen i en del  av  dem,har de
nå gitt det såkalte traf j.k,k4AWarteMent  ordre om å ansette en ekstra
"snuser" ved hvert trafl-SP-ortutvalg. Dex nye angiverhe skal selvfølgelig
rekruteres fra Rikshirden og skal lønnes med 500 kr.mnd. De norske
myndighetene Gir dessuten 5 kr. i dusør for hver bil som blir oppsport,
mens tyskerhe  ofter hele 150 kr.pr.bil, De uttatte hirdfolk skal gjen-
nomgå et "snusekursus" under ledelse av en nasist ved navn Klingseie.
Bileiere landet over er varslet.

N.S.Tpresten Simonåen som har lagt seg ut med
kirkeledelsen,har i det siste hatt et lite pensjonat på hjørnet av
Skevvegen og Meltzersgate. Forleden natt hadde han leid boxt et værel-
se til Statspolitiets folk,men blfiden holdt eånt leven at han måtte
få Wtatspolitiet til å arrestere sine kolleger. I et annet vum holdt
noen torpederte tyske marinegaster til. De gjorde også det de kunne
for å Sette huset på ende. Utpå natten sto presten opp og gikk inn
dsm og ba dem holde'fred. De tvang ham imidlertid inn hvor en naken
piketronet midt på et berd,kuttet telefonledningen og fikk låst døren
bak Simonsen og gikk løs på ham og helseslo ham. Fra en annen telefen
ble det omsider ringt til Schnellkemmando Som kom og tok seg av sine
Zandsmenn.

BIant dem som nå har meldt seg ut av N.S. sr
FY lcosmann Frils Hassiflom i sin tid avslørte kollegå Edvard Stener-
sen. Friis NaSS'el har'forresten heller ikke vært borte,men sikret seg
såpass med midler og fast eiendom at han har funnet det fornuftig å
ppprette særeje. Han er heller ikke fylkesmann lehger,men nøyer seg
med advokattitelen.
Yra alle kanter.

Fra Kanada.meldes at alle'skoler til utdannelse
av flygere og bakkemannskap lukker i mars mgneds Til april iår var
100 000 flymannskaper utdannet i Kanada,det vil'si at det allierte
hovedkvarters plan er fulgt til punkt og prikke.

Tyske soldater i Norge sender kokte poteter
Liebespaketen til Tyskland. Det7Witeller ikke sa lirr5ril hvordan de
forhold er som sivilbefolkningen der leverxamiunder.


