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Organ tor heimafronten.

Nor c.e skal vern::s med viljdr av stål.

disse dager hviler  nt. zisnons gdftskyer sarlig tunge og mørke over
vårt land. Av de over  1600  norske studenter, som blitt arrdstert og skal
føres til T‘iskland, vil antakelas idag (9/12) 1200 bli deporteret til det
tredje rike. I hundrevis-av norbke hjem rår uvisshet, fortvilalse  os  sorg.
meu den ytterste nøysomhet-i husholaningen og ved ,ersonli rte ofre har mange
foreldre med stolthet og glede sett sine sønner med dduskeluen". Men nå?

alt torgjeves? L)kal- det lykkes tyskerne å fullføre sin  dj evelske hensik-U
bkal  ennå engarg brutaliteten triumfere? - Vi vet at studentene, selv om
de ble butt løslatelse, gods og gull 5  aldri ville trekke tilbake den indivi.
duelle protest, som over 2500 av dem  sendte til Kirkedepattementet fra lb.
nevemser og dagene fralover. irotesten lød slik:

"I anleuning -av at 10 universitotslrere og over 40 studenter har sittet
fengsLet i 4 uker og har.fått sikrinpsdom gor 6 måneder, uten rettslig
srunn, vil jeg uttale at jeg fullt ut sluttet mes til fakultetenes
ger i anledning dette oversrep mot vårt universitet og til-henstillingen om
at de fengslede blir frigitt uten opphold".

Vi vet også at studentenesom gode nordmenn, vil ta sin prøvelse med
verdighet. Por omlag 4 maneder siden ble ca. 1000 norske offiserer de-

portert til TyskIand, og bare 6 - seks - skrev under pk den erklring, som
lovet dem løslatelse i tilfelle de på tro cg love ville erkh3re ikke a ar-
beide mot TySkland. Offiserene lot seg heller føre til Tysklands beryktede
leire framfor-å bøye kne. Den samme holdning viste i sin tid lærerne,og den
same holdning vet vi også studentene, vil vise.

Etter den reaksjon og harme studentorarrestasjonenc har vakt rundt om i
den frie verden,-i nøytråle land som Sveits og Sverige, i Fdnnland  os i
Ungarn,  spør  vli dVåger tyskerne å deportere norske studenter_og professorel
til Tyskland?.Vi har alle bitt oss morke i. Tysklands skamløse svar på
ges protestnote, og yd spør videre Hya-akter Sverige å gjøre? Vi føler oss
.forvisset om at dersom den svenske resjuring hurtigst  nulig  tilkjnnesa
overfor fyskland at.majmtransitten oyer_Naryik ville bli stanset i tilfelle
de.norske studenter ble deportert,ville tyskerne ne,pe vå.ge å utføre sine
djevelske planer. sveriPes hoIdning har i den senere tid wrt fast og stren
nøytralt Svenskene har nå sjangsen til å lege det aviende sår nordmennene
ennå har, etter det offisielle SVeriges holdning  i  de ulykkeli c,c daa:er i
1940. Høydepunktet av.unnfallenheten overftyskerne ble nadd da det første
tyske troppetog den 1. juli 1940 rullet gjennom Sverige  pa  voi not Norge.
Samme holdning viste Svarise overfor Sovjetsontleldet, do det russiske folk
i dets vanukeligste og bitruste daF.er fikk oppleve at tyskerne ble g:itt be-
grenset spesialtrafikk fra Narvik over Haparanda til krissfrontene i Finn-
land. Men - bortsett fra storsvensken, adelen og en del av iinansverdenen,
følte hele det svenske folk dette - ikke bare som en fornudrelse og skam -
men osså som et brudd på nøytraliteten. Da denne trafikk i sin tid ble stan



Selvsat er nordennene de-tmevenske folk dypt takknemlige for den hjelp
som er ytt oss i form av mat og kler. Det har reddet mange verdifullo liv.

Ved å stanse malmtrafikken over Norge nå vil ikke SVerige bare kunne
redde hundrevis av unLe norske'studenters  ]:iv,  men landet vil da også ha ytt

PeLvektia_bidraagtil_fdrkorteise_av_krigen.

Den norske student er folk3ts søn,
elsker dets ferd, av dødsrop blandet,
høibygt og sjobrutt just som landet,
tror dt den store mål
ber om at få magt til at stå
trofast og sand der hvor vort land
setter os ut aå vor veihårde vakt;
der skal vi slutte vor sønlige pakt
med dets histurie, streng, men skjøn -
den norske student er folkets søn.

Det internasjonale studenterforbund, som har sitt sete i London, har
sendt Ce norske studenter denne hilsen2

"De f:orente nasjondrs studenter, som kjemper saMmen med dere, hyller
deres fict og faste holdning mot overfallsmannen. Nazisnen forsøker å øde-
lepe den frie ånd, den frie forsknins og tanke, men vi vet at de ikke har
hollet mbd sea. Fra deres herofske kdmp henter vi stadib insirasjon. Vi
har selv Kjempet mot nazismen, og våre bedte kamerater er blitt myrdet. Vi
står sa. nen med dere i armeen, i fabrikkene og på universitetene. Nazismen
kan eldri ødelegge metstandsanden. Deres kamp gir oss en tY spore ior å på-
skynne seiren. Vi ser fram til den  das  nazismen vil bli fullstendig knust
og vi fri igjen".

Warner Bartlett, utenriksmedarboider i boitisk kringkasting, skriver om
forholdet mellom den jugoslaviske regjering i Kairo og den nydannede nasjo-
nale kogweite i Jugoslavia."Helt diden den jugoslaviske regjering kom i
landflyktighet, har det vedflt oitter strid mellom dem som ville at serborne
.skulle ha 4en politiskd ledelse og. dem som håpet på vennskapelig samarbeid
mellom serber, kroater og sloven3r, Denne strid har hatt til følge at kong
Leten i sin tid utnevnte.et- kabinett av menn, som i te'fe hyllet demokratiet,
til tross for at deres tidligere levesett motbeviste det. I tillit til at

kong Peters regjering hadde viåkolise demokratiske hensikter, har den bri-
tiske regjering samarbeidet  ndd  dem, Ibialdryidr4rldkbritiskdnasekett
blitt medlemner av Titos stabeg britiske soldater deltar aktivt i hans
arme. I Jugosiavia er det tlitt dannet dn nasjonal frihetskommite under
Tites ledelse. Denne kommite har sterk kommunistisk fdrge. I mots_tning
til den landflyktige regjerina hdr kommiteen m 2ktet å samle representånter
fra alle partier og alle  les  av felket. ijotte vil uten tvil gjøru sitt til
å minske den innflytelse som Keiro-r esjeringen har.- Følgene av disse utvik-
linger vil bli følt- larat  uten:fle-jugoslavias grenser. Stø=lsen av de
forsynirrer som tilflyter -HTInetskjemperne i Jugoslavia er et mektis bevis
på det stadig støere-tk,rnold mellom JUgoslavia og England. Def beste ord-

ning for britene viile selvsagt woro at kong Teters reg5oring og den flasjo-
nale kommito samarbeidet,  slik  at den mistanke som er til stede om at re-
gjerinsen i Kairo samarbeidet med reaksjonåre, faller bort."

"flatly Heraid" skriver at Tito aldri har inntatt en fientlis holdnins
til monarkiet. En kjent skribent sier som sin mehing at Nihailovitsey
tropper, som lense har vært uvirksomme, ved sin militere noldningp.t. kun
kan hjelpe tyskerne. - utenrikeminister Cordell Hull uttaler at lJne-o'g
leiehjelp vil bli ytt til enhver gru±.pe i Jugoslavta som yter effektiv
motstand mot Tyskland. Når Titos har mottatt mør hje» enn Milailovitsj
har det ain simple grunn i at Titos tropper er langt mer aktive.

I november måned ble der i Banmark utfort 300 sabotasjehgndlinger, ve•



---sEmtlig----maCtern:2anebritr, linjtr oP,  som arbeitet for tyskerne.
Fr. oktoter 1 :areri r.e 24 .000 1,Tedio novenber
vor ilyktnir.c ki t .1  h.11'av  1S.000 nordmenn og 9.000 dans-

, ker-
UrMer en hrytidelt_het i. iondon, ii 3r rE:pr,ey-entamter for fionmark, Norgel

og -.Tar ble Janmark .?nerkjent som
alliuri nctjer.- ent,elske og Duncon og fl1.a. talte.
fonr, ton teat fer  Y:Fin ble hjertelig hyldet.

i)en preLi_dent ::ecs.evelt o Jurchill har hatt et tre
tu  L aeltok, likeså

3muts .-ter  ftt 2s_te  der. Lyrk5.eke utenrikemlnister, sor. ogsA deltok
i r-wtet ;il -1 ilVi er verm't iii Ar kara med d.n sLørste
fre:tshet  rger  ortøl, .rt emne eie bragt på
bane m ,11cm Tyr!_1. oE; ';ng3.211. er fltt betydelig styrket,
likesom mellom nesten er like godt
som tll

Lf.ertisc..r.rke har n„:25.000 utrustede og utdannede sol-
(h.,.ter unae:' fanne

Ty»-herne irr y-et poril  Nc.r 2, tysk krk,srett i Ost-Finn-
m.rf  aordmerin til tart:.en. Dommene-,  er ekbekvert. G norske, der-
±b:ansit te kyinmer , ef 5 til 15 års tukthus for å ha hjulpet de

frr ronten..;:,
t1,a15.a h-r e.en Pr. rnL. ryldet Cmmnofjellet og har inntatt den viktige

Mon-;,e Creche, 4 km. vest for Cammo. P.TaJgiore-høydene
er blitt i.nntatt, op rtrmeer, . her nLi; herrocømme over flere km. av Capua-

vad:e.n beskyter  na  rio tyske stillinger lanis Geriljano-
elveta. 2 den 8. ormes Lrtvsnftt foe-.tset:. :r framgan rren, og tritene har
ec.:3-Let et n;:tt, bruhci_e a ebro• nel-aeidt, kamtier e i gang,
oc;  tyskerme kast -r ;,.ampen. De siste tre dager
er ,jeLn.b3n,..ms1 Athe hovnebyene Ciort Vechia
oc; Tr.eseara o,?; blitt heft:i.g bembet,„ Du allierte har

ftr. -ety  -skutt rmd-. Generol- har---
r:„2,ort 1:e.ent ...L:eneke soldater nn kjempt':r sommen med or 8, arme

soleater reprent:irur utt..alte
- T t.i6( m  ey":3.• de ollierte sinu tap i

ktoiL.J. flivL11.2 i :?/-d'ede oij f onger .
Søy»,t;e. r.; bvr mot byen Snamenka.

tor y .mtmha vest for byen var blitt
avskO.:: et : erer. storm 1.å byen, melder en
aa,..,sordr„i t me-c. i ;*-,,,ordrtn: "Etter 3 dagerE
hetiae ic-sm.;er ruc ero!r.-. t b»en Snamenkal et viktig
jembanekrtr. nunkt u ot motstrn-:iscentrum. Avdelinger som har
utmerkut vil f:•: nå  nv  bare byens navn."
6 idag, k.wonar snlvec i an:;» byens fall. Begeistr:n-
ren v,ar sier I ebsk ,r2.-  Lrop-oer rukker ridere framover mot Kiro-
Vogro(, 40 km, rev; ift-f- b:-.amenke- treirper fra Kremenshug nærmer
se: nå Tr.:•erkav- knutepunkt Sme12 er hardt truet. I selve.
Dniepr-bø;yrni.n»;cm‘ er7  oressLt mot Yri.voi-Rog sterkt. I dette område har
tyskerne ea. 30 aiv...sjon.:r stdendL, eg det er forbunnet med store vanskir
å skej-fe frem forsirinene. hver divisjon trenger 3-400 tonn pr. dag.
-D,ussipk -behersker elvene Dnjeprs og Dujs utløp, Glik at all
tysk sjotransport er opplart- ':trskernes vollsomme motengrep vest for Kiet
blir ho-mdt, mmr1.-1t  sterkt er trykket »st for  1 ,'sjerniakow. I løpet av tre

har tysk:mfln,.: uncler sitt stormløp hatt 450:: fallne og her mistet
ibe tank:, I de  øvrige fr.eitr,,snitt er  kamistme av  nindre onlang, men så
snart jorden  fryser  Lil, en vtnte russiske n6for.eivp framstøt av uanet
styrke

Fra cr,ugoslavcrnis hovedim.t.TH,er ineldE.s at mitos friskarer utkjemper
harle forsvarel:. 'r-r= met tyrt-,. fosnia. Tyskerne har swere



tap.
Kineserne har gjenerobrat byen Chang Te, som japanerne hadde holdt be-

satt i 5 dager. De•japanske tap var svære. merikanske fly dultok i kampene.

Under det forrige slag om byen mistet japsen over 10.000 mann.
Under anpepet mot Marshalloyene forrige 1>rdag ble to lette japanake

kryssorc ces et hatdsIk*ipanknket. Flare japanske handelsskip blc skadut,

og japsfly ble skutt ned. Ett amerikansk skip ble lett skadet.

Ubekreftede meldinger går ut på (Fra Trondheim over emerige) at major

Bockmann, 122ktor Ullmann 0b jernhandler Tauler dr blitt henrettet av

Gastapo.
Det foreldgger nå bukreitede melainger om at den første kontinc,ent på

650 studenter ble sendt fra Oslo til Tyskland med skip. Med transt.srten

fulgtd da fleste av de arresterte politimenn og .150 fanger fra Falstad.

sten av studantene sr samlot på jtavern, hvor de sanitpre forhold er
under all kritikk. Stter dette kan en gà ut fra at svenskens ikke har fore-

tatt seg nou utover å protestere. Den svenske regjerinas organ, "Sv2nsk

Socialdemokraten", foretap en saktmodtg rettrett i sin artikkel av igar,
hvori det heter "Man:har lagt for meget i GUnthers erklærigg i den svenbke

jotest til Tyskland. Sverige vil opprettholde sin nøytrsle politikk, men

det kan ikke unnlate å si sin meninc, i saker som vedrørdr vårt broderfolk".

"Dagens Nyhuter" går sterkt itltto med regjeringsoranet. Avisen krever

at  tyskeL2  skip skal utelukkes fra svenske hsvne og fra avenskt territorialt

farvann.
I bUlgarias hov2dstad Sofia råder intens diplomatisk virksomhet. Riks-

dagen og regjeringen har holdt ckstraerdinNre hemmelige møter Torsdag var
landets størstk parti helt uventut innkalt til møte. Store denønstrasjoner

av apbeidere og bønder krever at landet skal trekjce seg gt åv nysklands
klør. Dulgarske troppedeler har sluttet so til de jugoslavisk4 friskarer5
og det er helt tydelig at der er et gapende svelg mallom folkets og ragje-

ringens syn. Ben tyske regjering har msaddlt den bulgarsko regjering at
hvis clon gir etter for de stadig stigende krav, må Tyskland forbcholde seg

rutten til å ta ibrholdsregler.
Underhuset har debatturt kriLsforbryterne. Gestapo- og "Dødningehode"-

soldatene som tjener som vakter ved laange- og konsentrasjonsleirer:25 er
krigsforbrytere, likesk ladurne for de forskjellige avdelingar. Der. cr

legio kriasforbrytere i lyskland, men alle skal innhentes og få sin straff.
Den første krigsforbryter ble forleden henrettet i SovjetsamvaldA. han

ble henbt i det samme tre, som han hadde latt en ung russisk kvinne klynge

opp.
I anledning to-årsdagen for Amerikas inntredelse i krigen har det frie

danske råd sendt den amerikanske regjering et takketelegram med uttry.:k
for den takknemlighet de små nasjober nærer for landets hjelp o. forståel-

se. U.S.A. har nå 840 krigsskil. Og  25000 marinekrigsfly.
Det svunske blad "Nordens Frihet" krever at alle sakalte tyske kultur-

institusjoner i Sverige skal fjernes.
Finnlands socialminister vil tre ut av regjaringen.
Den 8.desember talte Olav Rytter fra Londonfli anledning bjørnstjerne

Bjørnsons fødselsdag. Han minnedes Sjørnsons kamp for et fritt Tsjekko-
slovakia. Ved festen var kong Håkon, kronprins Olav og representanter for

den norske og den tsjekkiske regjering til stede.
På toaene har nå Gestapo plasert kvinnelige spioner. Tyske kvinner som

snakker utmerket norsk. De innleder ajerne samtaler om hvor forferdelige
tidene dr 5  hvorpå de kor= inn på tyskernes redselsfulle opptruden her i

landet. Og så handur det at en eller annen røper seg og begynner  a  utøse

seg. Det gjelder derfor å åolde tett når sn ruiser på norske jernbaner
for tiden.

En antar at omlag 80000 tyske soldater har forlatt Norge i høst. Tys-

karne har tatt over 50 av Oslos beste trikker. harry Høst er avsatt som

ordfører i Stavanger. aan •r blitt ersthttttt med advokat Smedsvig.
V2.H FORSILTIG.


