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Russland:Den russiske ofiensiven mellom Gomel og regilev fortsetter i hurti
tempo tross regn og sludd, og russerne har erobret store områder r ou Nv fo:
Gonel. I 15pet av 15rdagen og sdndsgen erobret de tilsammen 26o oteder. Ty;
erne trekker seg hurtig tilbake og etterlater seg store mengder av tungt
materiell, Det russiske ksvalleri kan imidlertid fdre angrepene fram hurtig(
enn den tyske tilbaketrekkning. Skitroper cr satt inn i kampene for fårste
gang iår. Russerne ryker fra• Lo Sljobin i 3 kolonner, en står bsre 8km.
fra byen, en 3okm fra og en hat gått utenom den. Også Rogatsjev trues, og
6Stsiden av Peresins har russerne crobret flere sti1linger, slik at kampene
om stillingene langs denne elva sa er begynt. Lengere syd har tyskerne fd]
fram-8 nye athvilte divisjoner på et lite svsnitt og har gjenoptatt angrepel
mot Kievkilen, men er overslt blitt stanset av russerne, I Dnjeprbuen har
russerne hatt fortsatt frsmgang, og idar erobret Aleksandrovka, som ligger
midtveismelsom Dnjepropetrovsk Wikopol. - Utenlandske journalister
har gitt detaljer fra tyskernes uh5rte grusomheter i Kiev og form av et intE
vju ned 3 russiske offiserer som har vært i tysk fangenskap, og ble tvunget
tilågelta i brenningen av de henrettede. De beskrev hvorledes tyskerne had-
de,bygget ovner av gravstenene og Scrngitterne fra den jddiske kirkegården,
og i disse ble aå likene brent. De gikk særlig voldsomt fram mot jiidene i
byen,og av Kicvs loo tusen jider er det nu nesten ingen igjen.
Italia: 8,srme har satt igang en offensiv irs sitt bruhode på E siden av el\
"Engro. Britiske, indiske og Kow -3eslandske styrker gikk igår til storm mc
hOidene N for bruhodet og hsr sjort god frsmgang. Får infanteriet gikk til
angrep, utfårte artilleri og bombefly voldsomme kontinuerlige angrep mot de
tyske stillinger. Iårdag gjorde bombefly over 5oo utfall på en 35km lang
strekning av den tyske front lsngs SanEroelva. Britiske flåtestridskrefter
tar også del i operasjonene, og har bombardert Civitanoova, 3okm S for Ancor
som var tyskernes forsyningsbase til troppenc ved Sangro. Nange fanger er
allerede tatt,deriblandt flere Dolakker os folk fra Lothringen, som vsr

.tvunget til å kjempe for tyskerne, - Fn annen styrke fra 8 arme hsr gått
over Sangro 14km lenger inn i landet ved 1-rci (:?). Også her har de gjort goC
framgang tross kraftige motangrep. Store styrker britiske jagere og bombefls
er satt inn i kampen. - Fra 5,armes-front meldes om livlig speidingsvirksom-
het noen fanger er tatt, En britisk krysscr og destroyer har bomnardert
stillinger iMintrnoavsnittet i jaetasolfen. - allierte fly har vist en ut-
etrakt virksoMhet, både som stdtte for operasjonene på bakken og ved å bom-
bardere transport og forsyningsmål i det indre av Italia. I de italienske
alper, lookm II for Torino er en jernbanebru og tunnel bdelagt. Flyplasser
S for Rom og havnebyer i Juaoslavia og albunia cr angrepet. 7, all, fly ssvn
2 tyske cr,skutt ned. Stemningen i Itslia mot de tyske tropper er mcgct
tilspisset, i Firenze og Fsrrara er det brutt ut åpent oprdr og d Piemonte
utdannes deb alpetropper som rår over artilleri og moderne sutomatvålben.
Balkan: Kretser innen den bulgarske hær har tilstillet den bulgarske regjer-
ing eu memorsndum. iler forlanses det:

1.De bulgarsks tropper skal ikke sendes til Russland.
2.Freden med nussland skal cpprettholdes.
3.Alle leversnser av levnedsmidler og råstoffer til Tyskland skal stanses.

I Jugoslsvia hsr frEtarensgått til fornyet angrep på de tyske stillingene
ik,:stområdet i Krcstis.
Ves'ten: Britiske bombefly utfårte ii tt til lårdag et nytt storsngrep på Ber
lin. hundrevis av tombefly ksstet i ldpet av 2o min, over l000 tonnbomber
ognatt til såndag rsste enda store bnnner.ied de siste stere angrep på
Berlin blir det anslått st 1:3 av byen er bdelagt. - Tunge amerikanske bombe
fly eskortert av jagere htr Hngreset  :sal  i EV Tysklasd, ioelgia og N Frankri
lioscitos angrep inatt uten å lide too mål i V.Tyskland, miner ble dessuten
lagt i fiendtlige farvann. asscrikanske fly angrep Berlin idsg. Det britiske
luftfartsministerium meddeler: I den inmcværende &ned er over 14 tusen tonr
bomber kastet ovss Tuskland, barc oVer Scrlin er det slupoct over 7 oco tonr
Luftfartnisterict har også gitt ran offisiell berctning om den glinrende
innsats en norsk flyver ajorde i sin ramsonertc Ealifax-maskin under et an-
greo mot
Amerika: Dc sllierte nasjoners Ejelpe og Gjenreisningsadministrssjon har
ftsttet beslutningrr om forsyninver til 1,;uropa straks krigen er slutt. På et
mSte forcslo Belgiss representant st man skuldc gjdre bruk av tyske lagere
og dessuten sende tilbakc maskincr og snnet som tyskerne har rsnet og f5rt
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til Tyskland, 7 nasjoners re)resentnnter, hvoriblandt også Norges, stöttet
dette forslng.
Syd-kmerika: Columbia har. en2klart Tyskland krig. Som gruun anps at en tysk
ubåt har senket en colunbish skonnert.

.T,abotnjs.
I den sencre tid cr (],erGfern== rekke isnbotasjehandlinger som til
de1s har leact  tin  de alvorlignif:or den ny:nske bcfolknins.
Olirfor de sistc hancJinser ngn helb uforstående. Knndlingene er ikke
ftJtatt av ansvirli ge kre;52,c -2 iLnen den norske h'rLhetsbevegclse, men må
være foretntt av elementer inncn (?,,t in:rske folk som er besatt  av  den nasist-
iskc lyst til å sc det brenne or, gå uften, ja det er så ufor6nlig med fri-
hetsbevegolsens pinramasige 2rkeid2met.odc-ia nt mnn fristes tii å tro at det
her dreier seg om t:tvokasjoner frt ru.sissk hold i likhet med hiksdngs-
brannen. ,Det standpunkt 21)rn hele tiden hnr  v2rt  tatt  fra  norsk side, cr at
man skal undgå m/cnir:s15tOOu ', aC'Linc lsse nå inngå som et ledd
i en stdrre olan, 'I:2srevne en:;_elt-k:J:loYer hnn ingen som helst verdi, hverken;
politisk eller militær, o hnn fi :yvende e s5st skade den virkelige, eff-
ektive sabotasje, -.Den 3t1115 usynlige snbotasje, uten smeld og salutt;,
er 'uten tvil av overordentlig siJor betydning og sknder tyskerne og nasistene
meget utcn at det bendver å få k(ineekvensern,:or befolkningen. Dog må större
sabotasjekandlinger baro uti:nes etten: ordre fra absolutt ansvar1ige hold,
som har den forndäne oversikt.over situasjonen, og av folk med den övelse
og utrkstning som trenPes.

Aksjonen rot studentene.
Etter den norske "Rikci75.7.7-liW1117r. tilb1ag nar tyskerne löpt amok
ved Universietet i hele Aa5. 1-iittcr nederingene på frontene og bombingen
mot Tyskland tronszeride desntrat,_ nazistiedere en stimulans for sig selv og
sin hjemmefronte De hdskon R hsdagshrannen i Tyskland og det de oppnådde
ved den, og er nå gått 5 gnng her etter dc =me retningslinjer.

Aksjoner kom ikke nve,ntet pa.stinientone, idas ble fdlgende skriv sendt
ut til dem:"Ttgxistene satte natt til 13rdag ild på Aulan-sot påskudd til å
sette igaug en stonstniet aksjon not studentenc, 2ra hdiere nazihold blir
dei meddelt nt nlis stud.cnter ve,L Universitetet skal fengsles og sendes til
konsentrasjonsleir 2yskian4, nksjonen ble satt igang de tidlige morgon-
timer idag 3o november, ingen st flaelite- ma nerefter mdte opp på Universitetet
og må dieblikkelig gå dekning  .3kal  de unngå arreatasjoner,"
Men studentene nektct a.tro nt Le luvac ct gnlebus, og da alt så rolig ut,
kom en del studentcr til lesen:alene igjeu, etter at de hadde stått tomme som
fdlge av advnrselen-0 ged U. tiden ble .tmidlertid hele Universitetsområdet
sperret og folk fra alle tyshe for '.sjoner mend autonatvåpen, nork politi.
Statspoliti og In1dtk trengte ian på 1esesnlen. St-dentene blev bcordret
ned  i  garderoben og fikh ta på scg töyet. mcn ble så drevet over i bygning
nærmest Frediksgt, I mcliom:Jiden stanset ‹.5:kerne folk som gikk på Karl Jo-
han og alle som kunne t_niln;s væree :itkdenter ble drevet inn sammen med stu-
dentene, og ble sittene i a tinc:, - tter nocn tid ble alle sammen overflyt-
tet til mi.dtbygninsen, barc nuen få Trsider-clever slapp fri. Uer ble de for-
delt på ulan og lesesalene, JE; fikk besdk av lerboven og Rediess. Nå ankom
stadig--,estebiler med studelmierDeiohnnnn, Universitetsbibloteket, Blin-
dcren, Tannlegcbdyskolon, Rikshospitnlet oLE; Ullevål, samtidig som spisegjeste
ne på KristeUge [Studenters I.orbund blc hentet. Tyske soliater sperret om-
rådet mellom Universitetsgnten, nnnisti:,,n 4 Qt, 2redriksgt, o Stortingsgt,
og jaget menneskena inn nå Jnive:geite'Jsområdet. iler ble stuelen estadig
oppfordret til å Laclde sig, mçn tiToss aCtt ble det ved kontrollen av Iegiti-
maslonskortene t2tt flerc Andenter. .0gså fra Aulan blc nå u_vetkommende etter
hvert ldslatt, og ved 1/4 tiden var det bnre studenter igjen, 2-ele formidda-.
gen og etinarmiddagen har Jusk noliti drevet j'.kt oå studenten6 i hjemmenc.

Nyhetene 30, novenber 1943.
Russland: hartig rramr7"ki.in-g;T:17. tcno blr)obin. 4o.steLer crobret. Like
--.7r:fF-amgc-rngvet  Tsjerknssy PC L Linjepnbnen, Ty?.ke uota. ved Niev slått tilb,
  8 arme brutt inn i tyskernea hovedlinnie v. Sanc-ro. Innbruddet •yat -
og er av avgjdrene betydning, l'flmkangnn fortset,er, mange funger tatt.
Vesten: Igar konsentrert angrep da -,remen. Ahgrgn DaBrlin os vr.Tyskiand.
13 bombefly, 18 jegere tapt, tyke. jasere skutt ned.
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