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,Norge skal vernns  Mea ,viljer av stål.

Hmrmakt,mot åndsmakt.
Tirsdag sk.redGestalt, hjule.et am forrederne i Statspolitl•t,

til masseadrestasjoner am studenter og lmrere ved Oslo Universitst. Kl.
ble samtli,e Universitets-bygninger omringet. Fra museene i Tøyen-ha,en,
Deiehmannske iibiotek, eilindLrn LtkJudenterfidim, Rikshospitadet, lannlege-
høyskolen og andre steder hvor der vr studerehde, fraktet Gestapo i laste
hiler op andre kjøretøyer sttdentea.. til Aulaun. En dul kvinselige studen
ter-ble o!--sa arrestert, men disse er seneru blitt løsatt. mrannen i Aulst_
var i:Lskuddet til aksjonen. r'or det første et uhyre lettk-iøpt uaskudd, oe
for det annet, og det er det viktigste, kan en gå ut fra som sikkert at
tet var tyskerne selv som satte ild  pa  Aulåen. M,a.o. en ny "Riksdarsbrann'
umkring kl. 4 hadde Gestapo  fåbt . samlet ea- 1500 studenter og universitets-
1rere. Qeretter .haidtekriforbrytereil un tordenthle til de arre-
sterte. Han rettet den generelle beskyldnin mot stUdentene at de ikke bar.-
deltok i illegalt arbeid, nan var skyid i brannni i Aulaen. Den tyske "tL1
modighet d  var nA slutt. (For hmilken gang?)  'Tinhveruilloyal" etudent ville
bli sendt til Tyskland,og en trist skjebne ville ha vært deres lodd, der=
ikke --her sniker det sug inn et visst høysinn: - ministerpresidenten
hadde lagt et godt ord,inn for ; tudunt.2-n(:.Ikke  nok med at disse siste ofr,
jor nazisanes orgier skal føres til Tyskfrnd, men som en sis,u fornedrelse
skal denslags hUnende bemerknin_er mAtte høres. Vi skal ikke komme nornere
inn pr Nediess' tale her, den er kjent ,ra dr.spressen, men gjeni-nam sin
kamp mot nazifiseringen av Universiteuet har studenter og lorere vunnet en
amøjørende seier. Arrestasjonene er det enddlige bevis  pa  at Quisling og
fermadeTerøoVon har oppgitt ethvart kU±; un å nazifisere det norske folk.

Frofassor A.H. Winsnes talte i London Hadio igår. an sa bl.k.:
forferdelse har jeg mottatt meldingen om den siste tyske aksjon

mot studentene i Oslo. Hver gsng et nytt even-rep skjer, hver mang det
uforstaelipe inntreIfer, hvdr  E*2-1g  den tyske aemenhet viser sitt grelleste
ansikt, kan man ikke la vere k  SEØFVC  ir dette virkelie mulig? Dr der ikke
grenser ior det tyske- barbårL  Det,  ef?.imidlertid en grenss for barbariet,
oisk for det tyske, men grensen sdtt.s sLMisst ikke av tyskerne selv. Tys-
kerne har aldri respektert gfenser, men har alltid gitt villskapen fritt
løp. Der er dog gudskjelov andre som setter grenser. 0-; hvilke andre?
de som handler som f.eks. Den norske høyesterett, den norske skole, den
norske kirke, Norges idrettsungdo», teatrune og slik som det ervardige
Ttniversitet nA har Landlet. Disse alene setter grensen: Sa langt, men ikku
lenger. Der er en festning som ikke kan inntakes, en uinntakelig festning
som fylier tyskerne med stadig sti_ende frykt og raseri: Det er andens
lestning.”Han siterte så Garborgs

• Men vite skal me og vona visst
at ånd z1. vinna på troll til sist
og vit på den varge villskap.

Videre uttalre. prof. Winsnes:  dDer er sorg både ute og hjejmde over ddtte
slag, men  4el1t  i mørket og engstelsen er der et lys. Der er en skjelvende



stolthet og øm ta.kknemlihet fordi de ikku bøyet seg. Aldri har vårt
Universitets stilling statt klarert for oss en nå. Universitetet betyr et
samfunn av lårere  ob  diever for i frihet å søke sannheten. Idag Eår de

norske studenter og deres 1€erere sarmen i fangenska?.) oE kjumper og lider

sammen for sannhetens skyld. Universitetet er nestn jevngarnmelt med den
norske Erunnlov, ja et par år eldre. Tåpelige grtedme hånd, som vil sikte

på un ånd."
Ddretter luste k.ksnevad "hellig er studentens kall".

Arrestasjonene ålv stadentene i Oslc har vakt den største indignasjon
og forferdelse i hele den frid verden. I sv.irip;e fla jet universftetene i

i;tud og Uppsala  på  halv stang, ua bdL,ivenhetene ble kjent. Forenede svens .

ke studenterorganisasjoner, rdktoratene ved Uppsal tund utversitoter

og massemøter av arbeidure rundt om i h,ele landet uTutrykt sin harm,

over terroren og forlangt at rerjering.un skal gripe lnn. Hele den svenske

presse, også en del av den nazivennlige, har lange fordømmende lederarti
ler om tyskernus siste terroraksjon i Norge. Den 1. desember ble den
tyske regjering overrakt en protestnote fra den svenske regjering. Det

hetcr bl.a. i protesten: "Den svedske regjering har med stor engstulse

hørt om de forholdsregler som er truffet mot studenter og professorer vu
Oslo universitet. Den inngir herved en meget inntwtngende op!)fordring om

at disse forholdsregler blir annulert. SErlig ettertrykkelig anmodes om
å få omstøtt vedtaket om å føre studentene til Tyskland. Hensett til det

fremtidige svensk-tyske samarbeids interesse oppfordres den tyske
å følge det svenske folks ønske". Tyskland har ennå ikke besvart protes-
ten. Representanter for alle lag av det svenske folk har henvendt ses til

sin resjering med forlangende om gjør alt den kan lor å hindro at
de nonske studenter blir ført til Tyskland. »Stans malmeksportun til
Tyskland", krever arbeiderorganisasjonene. Det samme krever unkelte.avi-

ser. håde i første og ;prinet kaumer har en rekke interpellanter uttrykt
den harme og avsky som hele folket føler og krever at alt gjøres for å
hindre terroraksjonens fulke utførelse. "Er det så at tyskerne ansdr den

akademiske ungdom for å VETC Inrlig for seg, bør den svenske regjering
tilby seg å gi de norske studenter asylrett i Sverige med full anledning
til fortseutelse av studiene", uttalte en representant under stormende
begeistring. At Sverige har nedlast protnt i -erlin, har vakt det største

bifall i England.

ChurchilI, Roosevelt og ChiEng Kai Shek har i Nord-Afrika avholdt en

5 dagers konferanse.til behandling av Japan og krigen i det fjerne østen.

I konferansen deltok 300 sakkyndige fra de tre interesserte land. Chiang
Kai Shek og hans hustru ur vendt tilbake til Kina,og Roosevelt  os  Churchill
er avreist til ukjent bestemmelsessted. Under konferansen ble lo,:pnådd

het mellom de tru allierte maktur. Sovjetsairiveldet cr blitt underrettet

om konfuransens beslutninger og har gitt dum sin fulle tilslutning. Det
ble besluttet at japan skulle fratas alle Stillehavsøyene,og det som Japan

hadde tilranet seg eller okkupert av Kina etter 1914) skulle tilbakegis

Rina. Det vil si at Mandhuriet, Formosa og Foskadorene skal gis tilbake

til Kina. har tiden er inne, vil Korea fa sin fulle uavhengighet tilbake.

Under konferansen oppnåddes også enighet om de militEere tiltak som skal .

settes i gang for å knuse Japan. Det forlyder at en stor alliert flate-

styrke skal wre samlet i ddt syuvestlige Stillehav.mellem  New  Guinea og
New Uritain.

Siste_nytt tra frontene:
fiefSritiske flyvapen Fettet nati til frudag et nyttkraftig bombeangrep

mot hurlin. Sv2re branner ble satt i gang. Dette var det S. store flyan-
rep mot brlin på 14 datur. Etter dette angrep og angrep av :R)scuitofly

over mål i Vest-Tyskland gikk 41 fly tapt. I Uerlin rår fullstendig kaos.

Av byens jernbanestasjoner er det bare Anhalter Bahnhof som arbeider noen-
lunde normalt. 3åde tirsdag og onsdaapgrep store styrker amerikanske
bombere Solingen. Flygende festninger over Marseilles onsdag. Begge dager



I ti-tuaener  av  arbeiderhjem rundt om i vart land strever busnødrete
med å holde dun verste nøden Ira døren. T enekene er sjølsagt størst der
hvor barneilokken er stor. Ikke nok med at vereprdsene er steget jevnt  oP
trutt, og at levestandarden rià ;r uunket omtrent SO %, men w3rione, s rlig
niddagsmaten, blir det mer e)- mer ‘nnskelig om. Klær og sko til bruk i
arbeid eller for barna forsvinner snart hult. De fledte arbeidere og funk-
sjo=er har hverken forbindelser eller finu navn, og det som idag er like
galt, ikke økonomisk evne tjl kjabe i noun etørre ntstrekning på "svart,
børsen". - Eieterat de frie fagforeninger kom under nazikontroll i septen
ber 1141, er ethvort 3nnstilleag blitt hindret, ja en har måttet rinne
seg at vies, Pruail‘er arbeidere gjentatto  gånaer  har lått lønnsnedslag.
Vi hor ikke alent 4eichskommsaørs klassiske baMerknina om at lex.estandar-
den i Norau var alt for høy. Den mette s‘inkes ned til det euroltiske nive,
Det er noc der ikke har vert så mye blest on, og det er at tusener av ar-
beidere rundt om i landet 5  til tro.,s for trukasel om dødsstraft, forlenast
har neldt seg ut av de nazikentroll,rte-fagforeninger og nekter å betale
kontina,:nten. Vi har lagt merke til at det spesielt er hos disse folk de
Økonsmiske vanskene er størst. Diesu nasjonalbevisste norske arboidere
cr  vi ssrl g stolte av, og vi føler det som var plikt å sørge for at deres
fanilier i tiden framover fir tilstrekkelig med mat og klar.

Julen wrmer sep', vi vil pjennom vår avis rettu en aapell til ar-
beidsaiverne om å yte hjelp til de barnrike familler, helst i form av mat
slik at det kan bli jul i arliall for barna. Til svarthandleree retter vi
en ny -dvarsel, og den rammer oaså dem som leverer svarthandlerne sine
arodukter: Vi har forteanelse over  de :verstu svarthandlere, og den som
fortsatt driver dunne skitne trafikk for å berike seg, vil vi sørgS for
far sin rettferdige straif n5r kriben er slutt. En rekke bønder og handler
de har i denne tiden vist samf:ndsand og latt mange produktert som vanlig-
vis ville havnet hos tyskurne, tilflyte noräke, trenande Iamrlier til
rimelig pris. Vi ber om at dette bLr gjort i betraktelig større utsterk-
ning enn før. Det er mange som ikku leger merke til at der er sult-og nød
i flere.hjen. Sykehusenes leaur 0L sykepIefersker kan fortelle om pasiunte.
vesentlig arbeidere og små barn, som er innlagt lidunde av underernring.
Det er manae av dem, og flere vil det nok d.ussverre bli.i tiden franovJr.
Den vesentligste årsak til at vi nevnur dc:tLei vår avis, er at alle dem
som "ikke ser" nøden, må fa øynenJ opp fer andre omgivelder unn sine ugne.
VIS SAMi'UNDSÅND. HchiLF TRi2iNGENDELuEE11.

Vi er kommet ovur et brev som skuleuirektøren i Bjørgvin, N.S.-1nreren
Jacob Bakkel har sendt til bergens 6kolestyre. Vi gjengir brevet.

skundervasningen  i Folkeskolen.
Jet klgws fremdeles over ot tyskundervisningen ved enkelte skoler

beraen ikke blir drevet tilfredsstillendu.
aikelte.stykker i Iuseboken son f.eks. om den tyske førsr, om nasjonal-

socialisnen o.l. blir hoppet over, gjerne med en mer ellor mindre uhei4ig
bemerkning, sies det.Hilsenur som: "Hudl Hitler" blir oversatt til:
'Goddag Hitler", o.s.v.

tieg vil be skolestyret ha et våkent øye med hvordan tyskundervisninsaen
blir drevet i byens folkoskoleklasser, og dersom en fi ner at det iorerår
slike tin som ovenfor navnt, da ferske å bibringe vedkonmende larer
eller lererdnne forståelsen av at elike ting deke vil bli tålt, Og om rd-

vendij sla sa pasu krafti til at dmt huskes.
Så vid. jeg vet, ble sko1:,Jifjor gitt en advarsel. Dutte bes gjort .

kjent for d, lerere som underviser i tysk.
njøravin skuledirektørembete den 10. nevember 1943.

Jak.nakke (sirn;

"Skuledirektør" Bakku ur en forsoffen person som har mange skuMle tinr
2å sin samvittiyhet, han var i sin ted lærer i Lindås.



ble flyplasser og fabrikker-i Holland, gelgia ogFrankrike angrepet, og,
minur ble lagt ut i fientli6e farvann. Etter tirsdagens flyraider savnes
7 fly. 7 tyske fly ble skutt ned. Onadag gikk 14 jagere og 26 bombere tlx2t
herav 23 ever Selingen. 33 tyske fly ble skutt ned. - I løpet av 11 måne-
der i 1943 er det sloppet ned 125000 tonn bomber over Tyskland med ut tap
av ca. 3000 maskiner. I november maned er foretatt 2- nattangrep over
Tyskland,og 163 fly er gått tapt, det laveste tall siden mars i.år. I no-
vember maned har U.S.A. bygget 9000 f1y vesentlig bembere. Amerikanske
bombere har i november måned sloppet ned 7600 tonn bomber over Tyskland
og tyskekkupert owråde. Amerikanerne satte i november inn 1000 fly flege
enn i oktober.

Kanadiske bombere fikk inn fulltreffere på 2 skip utenfor norskekysten
under patruljebombing tirsdag.

I Soviletsawveidet fortsetter den røde arme framgangen i Hvite-Russ1an2
mot byene IlogatSS-e.v og Sljobin. Cerådene mellom Gomel og Mohilev ryddes
planmessig for t:skere. Dovsk, n.ø. for Rogatsjev, er omringet. Under ka
pene torsdag falt 1500 tyskere i dette offiråde. Framgangen i Pripet-dalen
fortsetter$ og flere landsbyer er blitt erobret. De siatc tre dagene er
henved 300 bebodde strøk blitt befridd i disse områdene. Russerne-har sett
seg nøtt til å rømme Korosten etter sterkt tysk prsss, men noen yterligere
framgang av betydhieg har tyskerne ikke hatt. Siste døgn foreligger ingen
meldinger fra Moskva om den tyske offensiven i Kiewsektoren. Paul Winther-
ton, den britiske korrespondelit i Moskva opplyser at tgskerne har satt inn
over 2000 tanks mellom Korosten o8 Fastov,.. Ved Tsjerkassy fortsetter fram-
gangen under svære kamper. 1000 tyskere fålt under torsdagens kamper her.
Likeledes går russerne fram Kremenshug-bruhode og rykker fram i retning
de russiske tropper som kjemper ved Tsjerkasåy. eyen Dmitrovka, 10 km. n.
for Snamenka,-er tattl-og.rasserne står nå km. fra selve byen.

I Italia har den 8. armes offonsiv gitt rike resultater. Onsdag ble
høyderyagene, så langt som 40 km. inne i landet fra Adriaterhavet, erobret,
og dermed ble tyskernes første forsvarsbarriere overrendt. n rekke lands-
byer ble erobret,og over 1000 tysker e. ur blitt tatt til fange de siste da-
aene. Framaangen fortsetter, tyskernes desperate motstand ur blitt over-
vunnet, og britene rykker na frdrimot 2escara-elva. Tyskerne lider svære
tap i mannskap og materiell. Castell Frentano, 15 km. inn2 i lendet,på
veien til San Vito, ble erobret torsdag. Flåten har deltatt i opperasjone-
ne og har vitkningsfullt boffibardert tyske stillinger langs kysten så langt
som til Ancona. Store flystyrker er på vingene dag og natt. Torino Kulela-
gerfabrikker, flyplassen Villanovo i ngrheten av Torino, Bolzano, Fiume og
militære mål på Balkan, bl.a. DuraSzo, er blitt bombet. 5. arma går også
Iramever og har inntatt et viktig knutepunkt mellom Capua og Rom. Tyske mot-
angrep er blitt tilbakevist. - I Jugosihvia, Hellas og Nord-Italia fort-
setter de heftige geriljakampene. Jugoslaverne har trengt seg enn i byen
Vares for noen dagår siden, men måtte senure trekke seg ut av byen på
grunn av voldsomt tysk Press.

Den 1. desember var det 25 år siden det. jugoslaviske kongedømffie ble
opprettet og mer enn to år siden jugoslaverne valgte deh aktive kamps vei
mot nazityrraniet. Alle frie menneskur over hele verden beundrer særlig

jugoslaverne for deres heltemotife kamp.
Amerikanske bombere gikk til nngrup mot en japansk konvoi i områdene

ved New Irland onsdag og senket en 10000 tonner, satte to jegere og ut tagge--
skip i brann uten tap av fly.

Forleden døde skolestyrer Valen på Grini. Kans lik ble sendt til heimen
i Haugesund,og en mengde mennesker var møtt fram på kaien. Det ble nedlagt
politiforbud mot å delta i begravelsen, mun er mengde folk var tross for-

budet på bena for å giswalafaenin siste hyldeat. Valens hustru døde, mens
han var på Grini, og hans sønn, som satt i tysk fangenskap.- Og. nå er i

Tyskland,- fikk besøke sin dødssyke mor noen tiffier under Gestapotilsyn.•
Formannen i Kristelig Lytterlag, pastor Rydland, Ila-kirken i Oslo, ble

arrestert den 27. november. --- VIS OMTAlTKE NÅR DU 'aRINGER AVISEN VIDERZ.


