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Faldt på hjemmefronten-Alt for Norge
• .Johan Jørgensen Johan Hammer

• Edelsten Johansen Håkon Kristiansen
, Helmer Albrechtsen Otter Jørgensen .

Otte  Jørgensen ? Liarsenu

I følge en melding fra Narvik er
disrc nordmenn fra Tromsødistriktet

• den  203  oktober dømt til døden og den
Y3.s0m. skutt. Ssmtidig ble 14 dømt
til tukthusstraffer.Flere av disse
14 var kvinner,

De myrdede var anklaget for ulovlig,
•radiosending og informasjoner til

Cc dlicrte. Dommen ble forbudt of-
fentliggjort.

Skutt av Gestapo for å ha utført sin
paikt mot Konge og Fedreland.

Fred og ære, deres minne vmre.
V V

.}.resitP,fl2_w:P,r274-
vapenS -tillstandsdagen,11.11, stan

set tyskerne radioutsendingen fra
frenske og tyske og polske ntaajoner,
Den første stans inntråtte ki-18 og
utover kvelden stanset Cen ene sta-
sjOn etter den annen. Da som bekjendt
flyene-kan peile,seg inn etter en ra-:
dioutsendelse,. ver dst tydelig at et
etørre bombeangrep var Under utvik-
ling. Gårsdagens kommUrr:ke forteller
ogss om angrep mot Berlin, Hannov r
og Ruhr samt flyplasser i Frankrike,

Og Belgia foruten_mineutlog-
ning  1  tysk fervann.Tirsdag angrep
vosoltofly mal i vest,-Tyskland og
onsdag angrep flygende festninger med
abkerte av Lightning og Thunderbolt
jagerfly tylke mål,uten tap, Middel-
etore b=befly angrep sentidig Cher-
1 ourghalvøya, Britiske fly tilbake-
a 1Coo km. og angrep Modane i syd-'
i:r&nkrike på grensen mot.- Ita1 ved•
unt Drnistufiellen. Denne tur,11 ble

ert ved anprep 16.9 og var nu
saert'brukber igjen. Nu ble den atter
blokert, Andre fly med baser i nord-
Arrike ongrep Bolzno i nord-Italia
og blokorte jernbanen over Brenner.,
• ;_rittske fly fra Storbritannta angrepH
•ernbaneviadUkten ved Antiore (Cannos).
Av flere hundre fly som startet,

,2ra Storbritannia; gikk 1-fly tapt,
.11Y4..qT3,anC-
Det fremstøt fra  Kiev  brer

seg utli viftsform. Sydfløyen har for-
enet seg med styrker fra Perejaslav
og sammen støtt sydover og utgjør en,
trussel mot tyskerne i Dneperbuen, Mot
vest truos tyskernes siste syd-nord-
gående lernbane på runsiske jord, idet
russerne nu når Sjitomir med sine ka,
noner etter nt Radomyel erinntatt.
Andre ntyrker i dette frontavsnitt
nærmer  seg  Koresten i nordlog endre
Derdittjev. Fortstter denne framgang
vil det ikke vare mange dage før rUs-
Serne rykker inn i Holen.

Fra•Dneperbuen ingen vesentlige ny-
heter P Krim vokser de russiske
styrker. Noe nytt brohode er ikke
meldt Obpsettet.

Fra .Gomelomrade'meldes om russisk-
omrigningsbevegolse'av Gomel via het-
sjitsa.

Fra Romania meldes om penikkflukt
fre Bessarabia; hvor jernbancn stor-
mes og tusener ikke kommer med.

Det er nu full vinter i. Russland
og russerne her satt inn sine friske
v5_ntertropner) derav den relative stifl,

scm i nogen dage  har  rådd. Vi kan
de nearmeste dsge vente store nyheter

fra den russiske front.
v V

Jta1 .1a, Tross hårdnakket tysk motstand
Vrresgel' de allierte armeer scg frame-;
ver og her nådd Sangroelva og har ero-
bret viktige høyder. Tyskerne forstår

oyensynlig at da må tape terreng for •
Livorno her de ellerede begynt å senk

skip og sprEnge kaler, slik som de
gicrue tør Neapels fell. Roma cr alle-
rede undorminert. Svmrc allierte fly-
angrop mot kelelagerfabrikk ved Turin,
og Prato nordvest for Florens. Likeså
mot Jugoslcvia hvor Durazzo og Split
er angrepct I østre. Middelhav er:7
fartyer senket-3 antagelig senket og

skedet, Krts,,Coos og
5r:gr,pot,0

17

Chruohill uttaite tirsdag.
ike begårnoen strate-

giske fcil,vil vi få krigens kulmi-
nasjon i 1S44,og  det  vil da'1311de
ulverligste og kostbareste kemper
vorden har opplEvet,

tør U:'te sv,ole på Tysklends
snarlige •3mmenbrudd,



2tatrLne. Pu cr drt boikottriti
ry'lcet inn p Centfl-lteat ret

og  skr1  i dimne omgeng
Centraltcatret må  iL  sinn egnr pla-
kat‘r stp utenf6Fi hap om rt enkelte
skEl kjøpe billetter i den tro at det
er Centreltratrets suksensforestil-
ling "Tro må n vmre" men fAr se nAr
mEn gAr. Undersøk derfor forestil-
lingen før De kjøper billett, Central-
teatret skal gi cgcn forestilling lør-
dag  .cg søndrg  k1.17 1  men ellers skal
teatret mmre boikottet til og  mPd  ons-
dagtil Uken, Av Nptionalteatr(ts 3
prresterte kunstncre, sitt cr bg;de Ha-
rsld Schwenzen og Jørn Ording fremde-
les på nr.19. Teatret skal rykke inn
p,‘,Det Nyr  1.3esember  og  vi skal nmr-
mere komM r  tilbeke til -det, MuSk el-
lereTat  "Sans .en til Livet " er boikot-

tyske 11.1ms og alle kon-
sortr, .

, V
pr.t .ble-intet emnesti fra'Grini 9.no-
fltiFr,'Tft-P(F-alleTa; store og betyd-
ningsfel;encderlag i Rusnland var
ikke  tyskerne i. den stemning nt dfl
vilde leireYstiftelsosdegon 'for ra-
zismen, 9.nenber 5  mcd A frigi noen
hundrfldc norske fanger som-ingenting
glt hadde gjort.-Vi 'flkk altsA ikke
sc det b ebUdede tyske "storsinn" den-
ne gang-hellet.

v ..1)rkA V .
Vi!S forsiktigh£I. Fra tid tillannen
arrestereb ognA, menn sOmhar Med de
norske nvisepe 4 gjøise.  .Detken vmre
en ren tilfeldighet ROM er grunnen,
ofte kanskje blir'vedkommende "bare"
arrestertsem,gidsel og Gestapo'vet
ikke hvem-'de her fåtttak iVI maner
derfor clTe til forniktighet. MMr for-
siktig med a1t du.feretLr deg, du be-
høver derfor.ikk-e--vmre engstelig el-
ler: redd, nie ta aldri unødige chan-
ser,

v• . V
Flyktninger.

F61-;-en tid-nidenrømta 7 ressiske
krigsfanget-fre .en leir i Stavern.
De E ble straks funnet, men den syv-
ende ble borte: Nu.har tyskerne i be-
lønning for cknOlysningen som knn  gri-
pe  til arrestaslon,av den syvende,ut-
lovet enten 2cLflasker brennevin el-
ler 5oo kroner.-Annonse hercm her
virkelig st?tt "Ltrvik Laghlad".

Leaskilgpve.
Osten  vi.  fikk siste

svensk gave, pA samme
ret, erter, grønsaker
imidlertid å lr osten

gang var en
måte som sukke-
etc. Man valgte
distribeere

v

gjennom de vanlige centraler og alt

!

g.aven innbringer  i  rede penger .r
il det svenske hjelpearbeide i Ner-
eL  Rjelpen cr fflit betryggende

organisert fordi ingen N,S.organisa-
sjoner har noen befatning med den.

Mi har s=" ofte nttalt vre bebreidel-
er overfor svenskene nr vi her hatt
Je å sette fingeren på, og finner
et  også  på sin plass  eat vi takker
or den-hjelp som sverlkene i disae ..
anskelige år har ydet oss„ Betydning.-
,n av denne hjelp-kan ikke overvUr-
deres v  og vt vmrdsetter den særlig
øyt ut fra Cet faktum et svenskene
ir. sine egne fors_yningsproblemer å
stri med, Nr oppgjørets dtg en geng
ommer, er det meget, svmrt meget soffl

Kommer til S. veie i sVenskenes favør...
Fdreløbig kan vi bare ta.i mot og-si
takt.

v V v
a_1 1.1-g angiver:  _. . .

En av v- re distribuanter og meder-
beidere meddeler at Kåre Narverud,
c/o Syvertsen redre Slotsgt...?9-er:-
en farlig angaver. Han er forhenvm!= -
rende sporveiskonduktør  ved  Bearums-
nanen, 0.5er nu nnsatt ved Statspoli-
tiet,

v 7 v
Prest  i Fengselo

Den kjendte-U-Ilernprest Johs,EMidt—
og han sønn Eddie;.ble.-arreStert av,
Gestapo i sitt-hjem onsdag-i denne
uke. .

v • V v
I---Litl ers  :bEi]..P.

Det  tysTEe  Tolk .et muligens blitt
styrket ved de bevingede ord som. Der
Fahrer" forleden benyttetseg av. ,Vi.;-•
bemerket at han ikke haeLe noe Smrlig:-
positivt E, meddele dennegang. Kun .
at Tyskland skulle seire til slutt
og at glengjeldelsen skulle komme.  u
Han lovet ikke slett- på:krigeh snart,
og lovet-ikke slett med bembingen av
Tyskland. Han hadde .ingen tr6 på sei-
er i Atlenterhavet, menhan var blitt
dypt reiigiøs. HansGUd.  - en Gud vi .
ikke kjenner - vilde følge ham.til
77ngland - men til AMeriks fikk han
ikke  følgeo

v V V
Sir John Anderson, den britiske fi- -

•nt,nsminister nwd.delte i går:
Storbrita/Ba leverer store fors  y-

ninger til sine allierte. Til mai had-
de  Russland fått  4e90 fly  og'til jUni.
materiell fer 179 mill.pund,hvoraV
for halvparten tsnks og kanoner.•
Norgn var blEndt de nasjoner ndm

betalto det materiellfde.mottok:
•


