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Vinteren i !D,uss1and iår er tskii1ig senere enn vanlig,"o er da kulden kom-
met og Dnepr er is1agteDette vil i stor grad lette du R operesjoner.se3rlie:
i Dneprbuen  c)'• der meldes allerede om at et av de 2 tyske bruhoeer ø'st for% .lierton er  blitt rPdetj hvilken utstrekning .setter igang en vint-2rof2en-
siv; vil de ru~e-operasjoner de normeste 14'dager vise,Syd o vest for

he,r R. gått  til icrEj..tige ark;rep,og. brutt Igjennem d, tyske sttilinger
på  en  80 km. bred fr'.ont,og ryk,er hurtig vestoverslot,Fblotsk og dun viktige
tyske nøkke1sti1ldIng Vitebsk.:-Z.,,Står no knapt 3 mil fra byen(nordafor).300
tettbebodde støk er .erobret på 5 dager.Gjennombru.(.det har vekt stor engst-
e1e hos tyskernepsom alleeede er bogynt i. eve.kuere lettiske grensebyer.
Skulde det løpet av jenuar mnd, og trenge inn i LettJe,nd til
gabukton,vil dhtte være av den allerstørste betydning for tyskernes
g(A- i 1.2inniand og Norge.Det må msees for helt sikeJrt at  en nvintero.2fen-
siv vil bli støttet eu  en alliert invasjon av etøree format,enten  pr;, et
Ier flere konvoier som  i de  s5ste mAneder hor seilt
inn og ut fra br-Iti3ke havner tyder ogs,1p .t noget  er  1e3r.forestående11
mellemtiden  11.E.mrer. de alliertes Iuftvåpen løs på det siste ongl_no-
på Derlin ble  k=reet  1500 tenn bombercog da ialt 10000 tonn,De sistu engoep
ble rettet mot og Innebruek.I Itaild e allientes freping i. t
stadig langsomt tempo.Ved Adriaterhavet står den .arme  ved Orteno,og fron-
ten føl.ger hor stort sett vegen rett inni landet til Ors;igna,som nylig cr er
robret,eg til GurdlAgrec1e.  .--- :.vvvVT.Tvvv.Den 5.amerikanske arme har inn-
tatt den sterkt befeStede 1andsby ,Sato Padro,

DE
1-åny har gestapo gått-MOktdg-err 7ut.  crincngde borgere i AAlesund og Bor-
gundlog fengslet er'fylt til trengsel.Vi skal 1. en senere artik'eel kommu til-
bake til denne ..1r,men vil idag påtalu den tetale manuel på kontroll av
snaketøiet som bydns borgere lider av.Det ere et bckigelig fakLum at vi
her i byen enakker og.kommenterer s12ko saker i en uhørt gradrog dete må
det no bli slutt med.For 4 si det like  ut--"wo r 71 1=e å holde. 1-left.L1
I forb1nde13e med de siste arrestosjoner har-e'olk 'det utreligste,
og  det er,ikke måte på hvor godt orientert.alle er7 og de kjenner til hver
minste det,ij.0g disse deteljPr eksistercr helst bare i folks fantasi,og
har i de fleste tilfelle ingenting med'de fektiske forhold å gjøre.-elvorfar-
lig denne ukontrollerte sladderen kan vc2re ska3 vi illustrere i følgende
le ekselwe,c1:Ved ch tilfe1dighet blir Olsen arrestert.Gestapo blir fort klar
over at de har tatt feilpmen av hensyn til sitt rennome og sin irnbildte u-
feilbarljgh.fe kan  de  ikke med engang slippu Olsen ut igjen.K,=.n mA iallfall
sitte noen dager .Det blir T?ort kjunt i byun et Olsen er  arrestertlog sA
begynner snakket.VAr Olsen cr en Lod nordmann og har hatt  endel arbeide for
hjermefronten,men det  uet ikke gestapo.Derimot cr det  endel  andre nordmenn
som kjenner til hans arbeide,og så beg-,,nnur snøballen å  rulle.:ter 14 dag-
ers forløp er det sn, rt ikke den ting vår stakkars Olsen ik,e har vcert del-
aktig i,og (3.2 fleste i byen  kjenner  da snart  alle "detaljer".Men  musteparten
av det som blir sagt,kommer nd merkeligo og sindrike veger til gestapo,og
de hører  fornøyet og tilfreds på alt som blir sagt.De noterer alt oiehyggelig
ned,eg foretar i stillhet sine undersøkels.,:r.Så en dag blir  Olsen innknit
til forhør.Han blir  forelagt et omfattende usynderegister"?som for otørr,4
delen er rene oppinn,men et og annet småtteri hunger igjenlog istedet for

,takketå slippe frilblir Olsen sendt til Grini  eller  til T vskland,være sine
medborgeres uforsiktighet og  sensasjonslyst. -VI 131.1: alle no om å
viso den største forsiktighet."H= TUR.."
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Det GÅR HARET PÅ LIMEN.
har laget r "lov"som  bestemmer at nit fiskenvfall  skal inn~

res til FiS1Celxnabri1keneda  der hersker total mnngel på  lim.. etter hva
vi erfarer skal det akstraordinmre behov for lim skyldes  n tsom ikke får
nok lim til å holde partiet sammen med.

ADVARSELD
På4grUnn* av noen inntrufne mistenkelige tilfellerfvil vl  hermed rette  en
advarsel til spesielt byens  damerfom å  were  forsikt±g dersam de blir
oprimEt telefanenteller på annen måte flr henvandelse frn tr•ede per
sonerlsam oppgir at de har viktige  meddSlelser eller hilsner å overbrImge.

.Slike henvendelser  fra fremmede folk MA.blankt avvIses selvarl vedkommende
varter op med an aldri'så troverdig hrdtorletreferanser eller klingende
titler.Alle M buske på at vi ar orringet av gestapoagenter og angiverepå
alle kantern største forsiktighet er apsolutt nødvendig dersom du vil
unxå å bringe deE selv  eller andre i ulykkeeGjør dine venner cE bekente
opmerkaom på denne advarsel.DEN ER M3W72vri2UA

KV SIV2 2G-R,;-SKAL MAN HA DET
Da POlitimester Ifikenrud fikk beskjed am alle de tyverier som i det  siste
var foretntt av NS.medlemmer og hirdlbemerket  hci  skuffet:"Det begynner å
bli vel meget no tst..-Håkenrud burde ikke spille så troskyldiggHan hnr jc
minst halve medlemslisten  i  sine  journnler fra før.

PAGFOLK I ARBUIDE.
Stter hvad vi erfarer har granskmingeh av de pnpirer som blev  9utlånt" fra
IN-kentoret avslørt det hervmrende Ns.kontor som en førsterangs angiver-
og spionoentral og et direkte underbruk av gestopo.Der forelå uttallige
beviser, på  hvordan NS hnr gitt  gestnpo ppplysnInaer om byens borgerefog
den som har forestatt disse  opplysnlnger er 1 første rekke Herlof Hansen
samt innhaveren aV  en  stilling  som kalles N2,personal/asjeføDenne eksk1u..
siVe,  a ivcratillnvar tidligere  besntt av en Aksel Pedersanofen mann
spmm takket vmre sit.t  mee.:Zemssknp er blitt puttet  inn  på KemnerkontoreteI
den senere tid hnr N2,..kretshore EDITH JENSEN',everintt  stillS.flgen.Ht41 er
puttet Inn på rolkeregisteret.Etter Nais m:Atomed fagfolk 1 alle
ger'l burde  bun vmrt ansatt på helt andre stzder.V1 gjør herved  foIk ppp.
merksom på denne Edith  Jeusens  dobbeltstilliug,og hun må ansees for a vmre
en, meget lig nugtverc.

RINDAL PÅ KRIGSSTIEN.
Bestyrer Rindal på •Arbeidskontoret går  no  helt rmokt og han  srr  snart ikke
noe middel for å få fatt I flest mulig  folk  til sin tyske nrbeidsgiver.Et
av hats sidte tricks er å innrykke fristende annonser under Billet Mrk.
•.etter kz-mterdamer.De damer som ulykkeligvis søker på disse annonser bl/r
fluksens 14s1revet.I -,ndre tilfeller ringer hnn hjem til dnmerosom er
mieldt eller på annen måte bar skaffet seg attest for nt de /kke  knn  uts'i•-
ves.Uten  å si hvem hah er t forhrer han  seg  om dnmene t eg forsøkerA å sknffe
seg oplysninger på denne simple måteMandag gikk han så langt at hnn ved
hjelp av tyska soldater og politi arrnngerte re4rulær kl2ppjakt i gntene
etter folk som kunne tenkes å være utskrivningsdyktlge.De som mandag for.
middng spnserte på strøket flj pussen"vnr særlia ettertrnktet "vildt".Vi
tr(5r neppe "fnnEsten "var særlig stor.-Rindals og tyskernes  frekkhet stiger
for hver dngeDet verste hørte vi igår om en ung dame herfa byentsom vnr
direkte utskrevet til KIrkenes som tysk selskapsdame.Dette høres utrolig ut
men er belt sandt.Det gjaldt til og med en meget ordentlig og kjekk ung
demegx som andog er forlovet mod en byens gutt.Vi har vanskulig for å finne
ord til å beteane sl/k en gemenhet a Rindal.Vi skal notere ned alle hans
overgrcp oa hn dem i erindring til deh dag regnskrpet skal gjøres opp,

Vie Rundskue til dine venncr og bekjente som du stoler påt men
vmr forsiktig at ikke avisen blir wu sett av nazister.

GUD BEVAR2 KCVGEN OG VÅRT DYEEEARE FEDRELAND.
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