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Orsau for heimefronten.

Norge skel vernes fm2d viljer av stål.

disse dager hvilernazismena giftskyer srrlis tunge og mørke over
vårt land. Av de over 1600 norske studenter, som blitt arrestert or skal

føres til Tyskland, vil antakeflg idag (9/12) 1200 bli deporteret til det

tredje rike. I hundrevis av norske hjem rår.uvisshet, fortvilelse og sorg,

Med den ytterste nøysomhet• i husholdningen og ved  Kersonlige ofre har mange
foreldre med stolthet  os  glede sett sine sønner med”duskeluenii. Men nå?

Er alt forgjeves?.Jkal det lykkes tyskerne å fullføre sin djevelske hensikt?

jkal ennå engang brutaliteten triUmfere? - Vi vet at studentene, selv om
de ble butt løslatelse, gods og su11, aldri ville trekke tilbake den indivi-

duelle protest, som over 2500 av dem sendte til Kirkedepartementet fra 15.
november og dagene framover. irotesten lød slikz

"I anleening av at 10 universitetsimrere og over 40 studenter har sittet
fengslet i 4 uker og har fått sikringsdom fibr 6 måneder, uten rettslig
grunn, vil jeg uttale at jeg fullt ut sluttet meg til fakultetenes arkitg:in-
ger i anledning bktte overgrep not vårt universitet og til henstillingen om

at de fengslede blir frigitt uten opphold".
Vi vet også at studentene2som gode nordmenn, vil ta sin prøyelse med ro-

lig verdighet. For omlag 4 maneder siden ble ca. 1000 norske offiserer de-
portert til Tyskland, og bare  e  - seks - skrev under på. den erklmring2 som
lovet deni løslatelse i tilfelle de på tro,.,os  love ville erklmre ikke a ar-

beide mot Tyskland. Offiserene lot seg heller føre til Tysklands beryktede
leire framfor å bøye kne. Den samme bbldning viste i sin tid lærernelog den

samme holdning vet vi også studentene vil vise.
Etter den reaksjon og harme studenterarrestasjonene har vakt rundt om i

den frie verden, i nøytrale land som Sveits og Sverige, i Finnland og i
Ungarn, spør viz 'Måser tyskerne å deportere norske studentergog professorer
til Tyskland? Vi har alle bitt oss merke i Tysklands skareløse svar på  Sveri-
ges protestnote, og vi spør videre:  gya  akter Sverige. å.gjøre? Vi føler oss
forvisset om at dersom den svenske regjering hurtigst MuliP i:ilkjennega
overior Tyskland atgmalmtransitten over Narvik  ville  bli etenset i  tilfelle
de perske studenter ble deportert,ville tyskerne ne,pe  vagd  å utføre  sine
djeVelske planer. Sveriges holdning har i den senere tid vPrt fast og strengt
nøytralt Svenskene har nå sjangsen til å lege det Sviende sår nordmennune
ennå har, etter det offisielle Sveriges holdning i de ulykkelige daper i
1940. Fløydepunktet av unnfallenheten over:tyskerne ble nådd da det første
tyske troppetog den 1. juli 1940 rullet gjennom Sverige på vei mot Norge.

Samme holdning viste Sverige overfor SovjetsamVeldet, da dat russiske folk

i dets vanskeligste og bitreste dagmr fikk oppleve at tyskerne ble gitt be-
grenset spesialtrafikk fra Narvik over Haparanda til krigsfrontene i Finn-
land. Men - bortsett fra storsvensken, adelen or en del av finansverdenen,
følte helc det svenske felk dette - ikke bare som en fornedrelse og skam -

men også som et brudd på nøytraliteten. Da denne trafikk i sin tid ble stan-

set av Sverige, pustet det svenske folk lettet. En tung bør var falt bort.



Selvsart er nordrennene ue-tesvenske folk dypt takknemlige for den hjelp
som er ytt oss i form av mat og kl&r. Det har reddet mange verdifulle liv:

Ved å stanse malmtrafikken over Norre flå vil ikke sverige bare kunne
redckehIndreyis .av_ unLe,  pp k ftt4dterQ1iv, men landet vil da også ha

av krigen.

Den notske student er folkets søn,
elsker dets fErd, av dødsrop blandet,
høibygt  os  siøbrutt just som landet,
tror at den store mål
ber om at få magt til at sta
trofast og sand der hvor vort land
setter os ut på vor veihårde vakt;
der skal vi slutte vor sønlige pakt
med dets h5sturie, streng, men skjøn -
den norske student er folkets  sen.

Dst internasjonale studenterforbund, som har sitt sete i London, har
sendt de norske studentur denne hilsen:

"D terente nasjoners stubenter, som kjerper sammen med dere, hyller
deres mot og faste holdnins mat overfall&mannen. Nazismen forsøker å øde-
lerge den.frie ånd, den frie forskning or tanke, men vi vet at de ikke har
hellet med seg. Fra deres heroisks kamp henter vi stadig inspirasjon. Vi
har selt, kjenpet not naz5smen, og våre beste kamerater er bl5rst myrdet. Vi
står sa men med dere 5. arneen, i fabrikkene og på universitetene. Nazismen
kan alarødelerge motstandsanden. DECes kaup gir oss en nY spore tor å  pa-
skynne seiren. ser fram til den da,g nazismen vil bli fullstendig knust
og vi fri igjen".

Warner Bartlett, utenriksmedarbeider i britisk kringkasting,  ekriver om
forholdet mellon den jugoslaviske regjering i Yairo og den rraannede nasjo-
nale kormite i Jugoslavia."Helt diden den jugoslaviske regjering kom i
7Landflyktighet, har det vart bitter strid mellom dere som ville at serberne
skulle ha den politiske ledelse og den som  liktet  på vennskapelig samarbeid
mellam serber kroater og slovener. Denr e  strid har hatt til følge at kong
1.eter i sin tic utnevnte et kabinett av mern, som i tele hyllet demokratiet,
til tross for et deres tidliRotrt levesett notbeviste det. I tillit til at
kong Tetcsrs reg;,ering hadd, -rirkelige demokratiske hunsikterhar den bri-
tiske regjer'ing samarktidet med dent 1didryidriittdSobritisinefUsebatt
blitt medlemmer av Titos atab,tg britiske soldater deltar aktivt i hanS
arme. I Jugosiavia er det lstitt dannet en nasjonal frihetskommite under
Titos ledelse. Denne kormite har sterk kormunistisk farge. I rotsetning
til den landflyktige regjer .ng its.r kormiteen maktet å samle representanter
fra alle.partier og alle lag av felket, ns-ete vil uten tvil gjøre sitt til
å minske den innflytelse som Kairc-reP.jeringen har. Følgene av disse utvik-
linger Vil bli følt langt utenfor Jugoslavias grenser. ,Størrelsen av de
forsyniner som tilflyter rrihetskjemperne i Jugoslavia er et mektig bevis
på det Stadig støere forhold mellor jUgoslaim:a og England. Den beste ord:

ning for britene ville selvsaice være at kung Teters regjeriåtg og den nasjo-
nale kommits samarbeidet, slik at  r on mistanke som er til  sts ,de  3s:  at re-
gjeringen i Kairo samaa'be:L.e  ed  reeksjonrre, faller bort."

"Daily Ferald" skrive r  at Tito aldri har inntatt en fientlig holdning
til monarkiet, En kjont skribent sier som sin mening at Mihairovitsj'
troppe r , som  CitC  har vært uvirksorme, ved sin militære ioldrLng p.t. kun
kan. hjeln e  cyskerne. - Utenrik::minister Cordell Hull uttaler at lUne-o,,-
le;ehjelp vil bli ytt til enhver rruppe i jugoslavia sem yter e-fekt'»
rutstand mot Tyskland. Når Titos arme har mottatt mer h'e» enn-vrikatiovitsj
har det sin simple grunn i at Titos tropper er langt mein

I november måned ble der i Danrark utført 300 sabotasjehandlin, er, ve-



iertgLig-ncrt->arnbanebruerr-r.linjer og fabnikkeår-som arbeflet for tyskerne'.
Fr. 1. oktoeer. var tallet av flyktninaer i :2-terire 24.000. Medio novenber
var flyktningeskåren øket til 35.000, h2rav 18.000 nordmenn og 9.000 dans-
ker.

Under en is,vtidelighet i London, hvor representanter for Danmark, Norje,
Holland, og btor-gritånia var til stede, ble Danmark anerkjent som
alliert nasjon. De en6e1ske minkstre Uexandur, Law ög Duncan og m.a. talte.
Kong Hakon var til stude Ca talte for Dannårk. Ean b12 hjartelia hyldet.

Den tyrkiske president IninQ, 1-wosevelt og: ghbrchill har hatt et tre
da8es møte i. Kairo. sovjetsamveldets anbassadør deltok, likeså i.eners1
3nuts. ,tter nøtet utt-J.te den tyrkiske utenriksminister, t;or også deltok
i møtetItil pressen: "Vi er vendt tflbake til Ankara fled ddn største til-
fredshet over konferansens junstie torløp. Ethvart emne ble bragt på.
bane, og vennskrpet mellon Tyrkit og ngl d er blitt betydelig styrket,
likeson forholdet mellom  U.e).A.  oa ..lovjetsåmveldet n'sten dr like godt
som til 1481mnd.

Jdn mnerikanske hmr har nå 7.375‘000 fulit utrustede og utcånnede sol-
.dater under fanene.

Tyekerne hrx forøvet . nye mord i 1\jor_e.. n tysk krisrett i st-Finn-
g,å,rk ler dømt S nordnern Lil døden. bOmmene gr eksekvert. 6 norske, der-
iblandt to kvinner, er iLønt 116. 3 til 15 års tukthus for å ha njulpet de

-Diåt„ nytt frå.frontene.:
I_ita)4a har den 5. arme ryddet Cammofjellet og har inntatt don viktige

høydestilling Monte Croche,  4  km. vest for Camno. Orså Majaiore-høydene
er blitt inntatt, og arneenhar nå herrecømme over flere km. av Ca.:Lia-
f)om-v&chen, Artilleriet beskyter nå de tyske stillinger lan8s Gerileno-
elven. Pa den 8.armes frontavsnitt fbrtsutt.r framgangen, eg 'briteni har
da. net ut nytt bruhode påbro-elvens nordside. vrj3re kanper er i gcna,
og tyskerne kastdr etadia flere tunks inn i kampen. De siste tre aaaer
er jernbanemål i Italia, flyplasser ved Athen, havnebyene Ciorta. Vecbia
og Pescara og-Falsmts i „)yd-hellas bLitt hoftig bombet. De allierte-har
mistet, 11 fly. 20 tyske fly er blitt skutt ned. Guneral..B:Ldoglio har
rjort kjent at italignske solåater na kjemper smwen mod 5. 'oa er.arne-i
Itmlia. 1!Disse soldater ropresenterer det virkelige Italia", uttalte
Ladoglio. - I tiden  3/9-  til  g3/11-1943  osgir de allierte sinu tap i
Italia til  3212 i  falirne o)--  12.800  wann i saxede oå fånger.

Hbyjetsamyeldet: Den røde arme har fortsatt 'press.t. not byen Snamenka-
lAter at jernbenefinjenenord for alamenka oa syd-vest for byen var blitt
avskåret o russerne hauue innlectet sin enie12,:5e storm la byen, nelder en
da8sordre at byen er befridd. Det heter i daåsordren:"Lrtter 3 dagers
heftiga kau.per har ru.siske tropper erobret b2:gn Snamenka, et viktig
jernbaneknutepunkt og et-stort- tysk motstandscentrum. Avdelinrer som har
utmerket seg å slagj, ved :inanenkal vil frr, nå av bmre by2ns taVn:" ri.
6 idag avfyrte 12 e! kanoner -12 salver i and2dning bydnS fall. Begeistrin-
gen var stor i Moskva. :iussiske tropper rykker videre framover mot Kiro-
vograd, 40 km. s.v. for :,:namenka. Russiske tropper frn. Kremenshug nærmer
seh nå Tsjerkassy. Det vikti±e knutepunkt Hmela er hardt truet. I selve
Dnjepr-bøyningen er presset mot Krivoi-Rog sterkt.-I dette område har
tyskerne ca.  30  divisjoner staende,,og det er forhunnet med store vansker
å skaffe fren fore,fninJene. hver divisjon trenger 3-400 tonn pr. dag.
Hussfsk artilleri behersker elvene Dnjeprs og Dugs utIøp, slik at all
tysk sjøtransport er opphørt. Tyskernes voldsomno motangrop vest for Kiev,
blir holdt. Bærlig sterkt er trykket øst for Tsjerniakow. I løpet av tre
dager har tyskerne under sitt stormløp hatt 4500 fallne.og har mistet
15 d tanks. I de øvrige frontavsnitt er kampene av mindre omtang, men så
snart jorden fryser til, kan en vente russiske uffanfflivp framstøt av uanet
styrke: VINTEROFFESIVEN.

Fra jugoslavernes hovedkvarer meldes at Titos friskarer utkjemper
hardg forsvarskampermot tyske -avdelin,ser i nosnia: Tyskerne har swire



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

satt i 5 dager. De japanske tap var svmre.  ;:enerikanske fly deltok i kampene.
Under det forrige slag om bydn mistet japsen over 10.000 mann.

Under an_repet mot Marshalleyene forrige lørdag blo to lette jspanske
kryssere og et hrtMelkaipunknket. Blere japanske handelsskip ble skadet,
og japsefly ble skutt ned. Ett amerikansk skip ble lett skadet.

Ubekreftede meldinger gar ut på (Kra Trondheim over iverige) at major
Bøåkmann, Lektor Ullmann o jernhandler Tauler er.blitt henrettet av
Gdstapo.

Det foreligger nå bekreftede meldinger om at den førstd kontingdnt på
650 studenter ble sendt fra Oslo til Tyskland med skip. Med transhbrten
fulste dd.fleste av de arresterte politimenn og 150 fanger fra Falstad.
R sten av studentene er samlet på Jtavern, hvor de sanitære forhold er
under all kritikk. Et!ser dette kan en  gå  ut fra at svenskene ikke har fore-
tatt seg noe utover å protestere. Den svenske regjerings organ, "Svensk
Sobialdemokraten", foretar en saktmoddg rettrett i sin artikkdl av igår,
hvori det heter: "ManHhar lagt for meget i Gantners erklmriGg i densvenske
jotest til Tyskland. Sverisee vil opprettholde sin nøytrald politikk, men
det kan ikke unnlate å  si  sin meninL, i saker som vedrører vårt broderfolk".
°Dagens Nyheter" går sterkt ifltte med regjerinssorganet. Avisen krever
at tysked skip skal utelukkes fra svdnske hayne og fra svenskt territoriafl
faryann. •

Sulgarias hovedstad Sofia råder intens diplomatisk virksomhet. Riks-
dagen og regjerinsen har holdt ekstraordinmre hemmelige møter. Torsdas var
landets største 2arti helt uventet innkalt til møte. Store demonstrasjoner
av arbeidere og bønder krever at landet skal trekke-seg t av Tysklands
klør. Gulgarske troppedeler Lar sluttet  se  til de jugoslaviSke friskarer,
og'det er helt tydelig at der er et gapende Svelg mellom folkets  os  regje-
ringens  syn.  Den tyske regjering har mcJdelt-den bulgarske rcsjering at
hvis den gir etter for de stadig stigende krav, må Tyskland forbeholde ses
retten til å ta forholdsregler.

Underhuset har debattert krigsforbryterne. Gestapo- og °Uødningehode"-
soldatene som tjener som vakter ved idenge- oz konsentrasjonslelrene, er
krigsforbrytere, likeså lederne for de forskjellise avdelinger.: Der er
legio krigsforbrytere i Tyskland, men alle skal innhentes og få sin straff.

Den første krissforbryter ble forleden henrettut i Sovjetsamvuldet. nan
ble hengt i det samme tre, som han hadde latt en ung russisk kvinne klyngd
opp.

I anledning to-årsdagen for Amerikas inntredelse i krisen har det frie
danske råd sendt den amerikanske regjering et takketelegr'am med uttrykk
for den takknemlighet de små nasjober nærer for landets hjclp og forstael-
.se. U.S.A. har nå 840 krigsskih og 25000 marinekrissfly.

Det svenske blad "Nordens Frihet" kreVdr at alle sakalte tyske ktltur-
institusjoner i Sverige skal fjernes.

Finnlands socialminister vil tre ut'av regjeringen.
Den 8.desember talte Olav Rytter fra LOndon.i anledning Bjørnstjerne

Djørnsons fødselsdag. Han minnedes Bjørnsons kamp for et fritt Tsjekko-
slovakia. Ved festen var kons Håkoni kronprins Olav og representanter for
den norske og den tsjekkiske regjerins til stede.

På togene har nå Gestapå plasert kvinneligc spioner. Tyske kvinner som
snakker utmerket norsk. De innleder sjerne'samtaler om hvor fornerdelige
tidene er, hvorpå Ue kormer inn på tyskernes redselsfulle opptreden her j
landet. Og  så  hender det at en eller annen røper seg og besynner  a  utøse
seg. Ddt gjelder derfbr å nolde tett når cn reiser på norske jernbaner
for tiden.

En antar at omlag 80000 tyske soldater har fbrlatt Norse i høst. Tys-
kerne har tatt over 50 av Oslos bu.ste trikker. harry Høst dr avsatt som
ordfører i Stavanger. nan dr blitt ersttttttt med advokat Smedsvig.

V,R FORSIKTIG.


