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Studentene.
Natt til 8. januar ble resten av de studenter
som att i Stavern› cs.
400, sendt til Tyskland over Oslo.
Intet har saledes kunnet stanse
denne forfordelige
voldsdad mot vårt land, irlen er det sorg og forbitrelne i hundreder
av norske hjem os foreldre soM ned engstelsc vil følge
sinc barns skjebne.
Begivenhetenes
forløp etter arrostasjonen
av studentene
30.nov.har
vnrt
preaet av en tilsynelatende
vaklende
tysk holdning,
idet bare en del
straks ble deportert
og en del frigitt.
Det-skyldes
Lpenbart dels at
tidspunktet4'or aksjonen ikke var gunstig for Berlin bl.a. ikko før de
nye handelsavtaler
ned Svorige skulle innEees, dels den voldsomme
oppsikt arrestasjonene
vakte i nøytrale land, hvorfra protester
strømmet inn.
Hvilken makt Svere
vil
sette bak sin protest, vil vi ni få se - om det
fra reajeringshold
var mer enn en restus for a imøtekomme
den sterke
svonske opinion.
I motsatt fall har-don bare sammGn med andre forhold
bidratt noe til å innvirke oa tyskernos frengangsmåte,
og intet mer.
Det er nemlig ikke noen som helst nrunn til å anse aksjonon mot studentene som avsluttet.
Tvert inot.
Tyskerne har til hensikt
å skaffe seg
norsk ungdom som, gidsler og som arbeidskraft
i Tyskland, kanskje ogsa
deltis innenfor landet.
Dette ved siden av deres hat not alt fritt åndsliv og frykt for invasjon, er aksjonensjcaksrunn,
og tyskerne vil ikke
vike unna for å. nå sihe mål.
Vi kjenner nå dores manøvrekunster.
On
kortere eller lengere tid vil ettersøkingen
otter de ikke arresterte
studenter sette inn med ny kraft.
Allerede i julen og omkring nyarct er
pany
en del studenter arrestert,
og derav noen san var frigitt tidligere.
Det må os skal unnraes såvel- at de deporterts
som at du anvendes til tusk
arbeide andre steder.
Alle gjenvarende
studenter må derfor vise en øket .
aktsomhet og ikke la seg lokke ut av sine dekninrssteder.
De som kan,
skal søke sin plass i frihotsfoontens
rekker.
VI slutter oss forøvrig hJdt til Toralf viksnevads ord fra London sist
tirsdau, hvor han.i anledning Oun svensk - tuske handelsavtale
og cvsencs protest sier:
takkgr for symonti, men aller mest takksm vi ee—
som har mer å Ï enn
Eksplosjonsulykken.
Den 19. des. sorang tuskernes
annunisjonslager
i
luften.
Det gde1a en bydel, knoste Lusenvis av glassruter
og voldte byen
en skade oå mInst 50 nill.kr.,
foruten at mange mcmneskor
ble drept.
Det
har vakt en voldsom oppsikt og forbitrelse
at tyskerne lutrer sin mmmumisjon innc i bebodde strak.
Ulykken hur vart gjenstand Tor en like usedvanlis som merkelia ontale i Oslo-prossen,
For .dot første takker den
fryske overkomunnderende
von Falkenhorst
befolkninEeb
f or dens holdniad or
all assistanse otter ulykken.
Mesot rørende oU pent.
Vi far kanskje tokke tilbake for-at lagerct hans ikke var starre, slik at dmt. enna er en del av hven og befolkninnen
igjen.
I en rekke farste sides Intervjuer
med kranførc,re og arbeldere blir det ujort usedvanliu
klurt at vukthold,
lossinn og alt var I cicn skjønneste
orden, det forela lkkn feil av noen.
art.
Na kunne jo ikke tyskerne sodt dementere
nt lageret var dyr, ligue
sa lidt sommt
det sprang i luften, det var rud bedre apenbart for hvermann.
Men det skal altsa vccro klart at det ikke vdr tyskernes feil ,og
felselig så er det naturligvis
sabotasjs.' Hvilket da skal frcmga av et
stort intervju 5. jan. med Fchlis i det tyske sikkerhgLsooliti.
_Sidøn vj
ikke har jgder.lenger
i landet, og det av en eller annen srunn ikee
basser
med engelske sabotører,
så står naturliEvis
- ja, det er nesten fluut a
si det - "kommunister"
bak.
Evilket v11 sl at tyskerne, for a kvitte suE
med ansvaret forbereder
nye mord nå ondu nordnenn..
Vo har ventet på
dette hele tiden.
Dot er mulir det or julen som har forsinket
tvakernes
fremstil1dns,
ollor ndr sannsynlig
at do onsker
i oss snntryrk av at
cL-.r
foregar en onhyraoliU
og grundigy politiettme-r oT:sknin,
sa deres nafunn og røverhistorior
skal synes vol underlaytjde. Vi liker ikke skjellS-

o-d,
v+ vil
tillate
oss
spørre
tvskerne
or de bar mistet
sistc
m+est av anstondighotsfølelse
? Er dnt da ingen
grenser
for
dettc
folks
ynkelimhet
og eemenhet
?
Ikke
nok ned at de sprenger
våre
hjen
i luften
ned sine
forbannedo
lagore,
men do vil
attpå
til
skyve
skylden
ever
på og
hevne
ser på den sanne
verceløse
befolkning.
Anmiverne
straffes.
3 dansken
hadde
fon betalinm
angitt
Jstersjøfiskere
son hadde
vært
behjelnelice
ned
å flykte
til
Sverii+.
Do blo
grepet
nv pntrioter
oc tått
i forhør,
hvor
de tilsto
at de for
tysk
betalinm
hadde
ancitt
fiskerne.
Det ble
denetter
avsact
dødsdon
over
dom.
Donnen
ble
eksekvert
og»samtlige
tre
ble
hengt
opp i hvor
sitt
tre
i Felledpnrken
i Kjøpenhåvn
mod en
stor
lapp
på-hver
av dem, hvor
det
sto:
Jeg er død fordi
jeg var
angiver'l
Slik
skal
det
gjøres
1
Nyhotene
11/1
l944.
Dot moldes
at L3enoral
"lattutins
fremskutte
tropper
nå står
nuss
2,1.1
30 lc fra
Odc+sn-arsjnu-jernbanen.
Det blir
ocså
meldt
at russerne
nci
er rykk_t
så lnnmt
fren
at de kan se elven
Bug.
Det heter
at tyskerne
sender
fren
alle
de forsterknirm+er
rår
over.
I datte
onrådet
erobret
nussonno
i går Voronov-Vittza
og Melijedev.
- Lengen
øst
har
general
Konjevs
annen
ukrainske
arme øielnt
5 tyske
divisjoner.
Dissc
styrkor
+cot innbefnttet
3 tnnkdivisjoner
ble
omrinmet
av russerne
nord
for
Kirovoned vånnenc.
Tyskerno
ettarlot
sec 8000 falne
å
,+rad,
men do avslo
pn sl_mmarken,
Stillingcn
for
dc ty-ske
sty-:2ker
som er tranct
inne
mellon
den første
em dem annen
ukrnins.4.:e
arme forverrit
seg manda,
då russerne
brøt
gjennom
tYskernes
ratrettjernbanolinje
fca
Snela
os til
ct-pum+:t
a+mm10 km fr*on
andre
jernbanelinjen.
Vost
for
den polske
mronse
av 1939
har
russerna
arobret
Baretzeno
og Vodipol.
Senere
meldinner
ut'pi
at rusc-erne
har ytterlimere
frencang
1 sitt
fnemstøt,
som går , at på å avskjnwe
retretten
for
de tyske
armeer
i Dnjeprbøyningen.
Telegrammer
fra
hoskva
nelder
at heftigo
kamper
utkjemnes
pa tilførselsveiene
til
søndre
Bums bredder.
Nedenfor
Melidoy,
den andre
side
av Bum, noen km fra
p
denne
by,
går
jernbanen
frn
Odessa
til
Warsjava,
hovedveien
for
de tYske
tropper
i Dnjeprbøyningen.
De russiske
tropper
som mandag
kveld
avskar
jernbHnen
fr+_ Smela
til
hovedbanen
mellom
Leningrad
og Odessa,
nl=cr
sec ne det
av tj:kerne
befestede
Onan.
I bemEe disse
onnåder
fører
tyskerne
fren
alle
tilcjengelige
forsterknincer
for
å søke
å hindre
at ringen
sluttes
om de tyske
troeper
i Dnjeorbøynin•bn.
Vest
for
den.ecd.skrussiske
grense
er ruse.rne
nå i ferd
med å rense
linjen
ved elven
Slutsch
Daily
Express'
Stockholmskorrespondent
telemrafercr
at von :+nonstin
i ukon
som cikk
tante
Gn tiendedel
av sin
arme.
I Moskva
regnen
man idag
antallet
av falne
tyskere
til
40,000.
Hertil
kommer
om lag
60:000
sArede
oc
krigsfanjer,
altså
1C0.000
nann
som tyskerne
har
tapt
i dette
område,
hvor
deres
arneer
såmmenlagt
gikk
opn til
1.-000.000
mann.
Italia.
Dagens
konnunike
pm kampene
tillands:
I Italiltortsetter
frenrykkingen
p2 5, armes
front.
På den 8. armes
front
har
det
vært
p.-truljevirksonhet.
Balkan.
Allierte
bonbefly
angrep
Sofia
icjan
i natt.
Byen var blitt
anMrc,pot
dngon
før
av en stor
styrke
flyvende
festnincer.
Jornbaneknutepunktet
Skoplje
som ligmor
pa
ii_rnbanen
som forbinner
Salonikin+xlBelgrrd
og
Ungarn
ble
også
angrepet
nv allierte
bombefly
inatt.
Brit+ske
destroyero
som opercrer
i Adriaterhavet
har bombadert
jernbanenål
på flerc
.steder
av Italias
østkyst
natt
til
søndac
og natt
til
nandag.
Vostfronten.
Britisko
mosnuitofly
bombet
mål i Berlin
og Vest-Tysklrnd
patruljetoktono
over
Belgia
ble
1 tysk
fly
skutt
ned..
1
britisk
fly
savnes.
'Britiske
fly
angrep
i går
icjen
militære
mål
Prankrike
on oppnådde
node
resultater.
2 britiske
fly
Eikk
tant.
Meldinger
fra
Vichy
_mår ut på at enkelte
distrikter
i departomentet
Somme
evnkueres.
Krimon
til
sjøs.
I en fellesmrklnerinm
utstedt
av president
Roosevlt
og

r HS
dt sisbe eankelthener om krihen not ubttpromiernOnister
Chureh411
ene.
1 løpet av desumeon MSoRed ifjor vtn tonnasjen
av lastebater
som
bl, senket av ubatenc igjen ne:nan Riton til tross for at ubS:tenc har
utvidet sitt. operasjousonrnde,
- Rens, ub:ter ble senket d manodens
løp
ev forskjellifte smonnerm
fordi fionden Gr blitt forsiktigere.
I helc 1943 senkat unftano nnt,
41 % av dvon sunlvde tonnaeje som ble
senket i 1942,
P9 eet
nnnen nd,
b=met
de forenede nasjoner temmolig
nær dobbelt sd megot Mnonaje
n 1943 son i 1942.
Polen - Sovjet-fneslund,
Sovjetregjerinaen
Mar oordt ut en erkinerinm on forholdet mellon Russp
land og volen.
Rovadeunktone
1 erRlmrinon
er:
Polens østarensne
Sovjutr*lotinson
nnear ikke orenson av 1939 son.
uforandreke.
Grensolinien
kan ragelores
i Polens favør om pd en slik
nete at de distrikter
sen har co-norveivnee polsk bGfolkninE
kan innlemnes i Polen.
Kau kdn k=co
til uniclmet um at grensen mollom Russlnnd om
Polen kan styrke Polen ng trokkes opn ettor den s.kaldte Cursonlinjen
som ble godtntt av 00 alnentes
rhd i 1919 ont som foruts,tten
innlemmelso
av Vest-Ukradna
om eun voetlia, del av hvito-Russland
og Sovjetsanveldet.
Polens vestlise
omrS'ecr: Rolene sronavr mot vest nL utvides
slik nt
Polen fear tilbako d, gasile polske okrader sen Tyskland har røvct fra
Polen.
Uten dette en det umulin
forone den polsko befolkning
i cn
onmlvt stat, on steet soo pn ecnn- meten vil fh don nødvendige
kyststrekning pa 9stersjhen.
Poons
tilslutning, til vkinn.slo=kton
mellon Russlnd
or Isjekkosl3vakia
Sovjetregjorinon
njentar at OJn Lrboid0r for gjenopptsl-ftlsen fiv en fast
og vennskapelig
forbindelse
nolion Sovjetsamveldct
oc et uevhenmis
Polen.
Denne forblndelse
skullo to:f
J:o.es pL gjensidig
nktelse og sam-rbeido mot tyskorno—
Pelens tllslutninu
til vonnekonspakten
mollom
Russlund on: Tsjekkoninvakia
skulle hjelpe til
løso cionne oppgavou.
ScavjetregjorOamkto
Brklherinm S_Lutu.ri
_
j:101S:
OLI Suvjr-nneMvnldets
felles int,rosser ligaer 1 samhelo i ht meen mot Tetskland om de allicrtes
follos sak.
-----Nyhetene l2/l -19440
For en balv time sden
klinnajorde narskalk
Stalin at byen om jernbaneknutepunktel
Sarny er inntett.
Inven her vært under kraftim ild fra reasisk infantori,
of!._ . 'H sgr fon byen cr jornbanelinjon
molle
Oclessuog Warchau avsknret,
Susserne
stsr 09 km vestenfor
den polske grense av
1939.
T Hvite-Russland
eLihr beftime tanks- og infantarislab.Tyskerne
foretar omfattende
motangrep
Rede Stjerne skriver at tyskerne har Ehtt
til ancrcp mea onptli 409 t:rnks ov gangen. men nile nnerep er s]itt
De russiske melddnuer
seer intot om tvor de tyske motangrep
er
satt inn, men Reuters ko-resoondent
d Moskve telesraferer
at i et deserat forsøk pB h beskytt,
edesme.jerneenon benr tyskerne gjort et fremstøt
mot elven BuLlbc,nrer sor rykhor rusernP
stadig frem mot Sjcpetovska.
Vestfrontcn.
ht av de strrst, luftslat
som ennn er utkjempet
fant sted
1 daLslys imar,
Amerikansko
flvvGnem: fontningor
og Liberators
nnmrep
mal 1 Vest-Tyskland,
por forolimger
ennS inoten enkeltheter
om arcrepet.
Tyskorne sendte opp alle fly til rddighet under 3t forsøk pi,
sl anmrenet tRlbake.
InStslnget
aarte 1 3 timer, men amerlkanerne
fullførte
angrpet.
Flere 109 fly deltek 1 toktot,
Skjønt dGr ikke forelinsor
nærmere enkoltheter,
er nan MJan ovor at amarikanernv
mRstet nange fly.
Tidligere pn dogen bombot orri fornasjoner
av britiske
jagerfly mel 1
Nord-Frankrikc.
Trison fLy gikk tapt,
MiddelhavsfrontenDamens kommun1R,
fra Middclhavet
meldor om to nnkren av alliente fl-;"ript dionas, hnvreb— on tR1 dthen.
Jurnbanvr
industrimal
i Italia Ple monn benbet, sant tTsk skOnsfart uteenfor Benjtsia,
11 tysku fly blo eMMat nteR
Rta kompene inn, i landet meldes at
5, arme bor fortsatt ftentam a cm har inntatt nye hrydedragn
Britiske
destroyere hon nany nnsreput TmernbanviOnlur longs Rdrinterhovskysten.
I Milano er ødelegmelsena
meore rtten dc alljo r ta bombetekter,
15 na.
mennesker
skal ha foc,atm
Den polska rom;:ereem,ner hntt et n-nni :eo'iifor a dretfte dun russisbe Grklmrinm om greno,semksmnagt:
--e
sadent tioceevelt har i en tale
fordret til total meb lir
mmtmn
.oat Gr

