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TIL DEN STUDERENDE UNGDOM
Denne gangen gjelder det dere.
Situasjonen ved Universitetet og ved våre

høyskoler er nå blitt akutt. Nazistene har
i løpet av sommeren og høsten stilt krav
~om ikke kan godtas, fordi de i realiten vil
herøve våre høyere undervisnin~sanstalter
det siste skinn av lærefrihet. Svaret på
nazistenes provokatoriske forlangender er
gitt: det må bli hlonk avvisning og ufor
sonlig kamp, så vel fra lærernes som fra
studentenes side.

Det bpp:ynte for et par måneder siden
med at rektor ved Norl!:esTannlegehøyskole,
professor Berp:prsenhle avsatt og en tysk
utdannrt tannlegp, Alex. Buhs ble innsatt
som rektor. At han savner enhver viten
skapelig kvalifikasjon for å inneha en slik
stilling er splvsagt. Samtidig skulle «fører
nrinsipppt» knesf:ttes ved høyskolen: pro
fes.orrådet ble avsAtt, og na7.irektor og hans
drabanter skulle skalte og valte med skolen
som de vilde. «Politiske kvalifikasjoner»
skulle f••rst og fremst telle ved ansettelse
av lærerkrefter Oil: ved opptakelsen llV nye
studenter. Proff's~orene sendte departemen
tet et protestskriv mot di.se overgrep, og
for en tid siden nedla alle lærerkreftene ved
høyskolen sine embeter. Nå meldes det at
avskjeds~øknlldene fra professorene ved
Tannlegehøvskolen er hlitt innvilget. Stu
dl'utene slutter mannievnt opp om sine
professorl'r, og setter ikke sine hen på høy
skolen. Bare et par-tre stripete tufser går
omkrin;r for «samvittil!'het.fullt» å fortsette
sine studier. Noen er det jo alltid som ikke
skjønner noen ting av det som skjer.

Ved Norges Handelshøyskole i Bergen
har nazistene gått fram på samme vis: for
langt naziyngel opptatt selv om de har de
slettest tenkelige karakterer til artium. Dess
uten har departementet nektet en rekke av
de innstilte kvalifiserte søkere noen sinde
å få studere ved Handelshøyskolen, fordi de

har lagt et nasjonalt sinnelag for dagen,
eller er harn av gode nordmenn. Resulta
tet ble at den nyutnevnte rektor Paulson,
som har inntatt en rakrygget ~oldning over
for disse krav, er blitt fjernet fra sin stil.
ling. Handelshøyskolens råd har også bestemt
protestert. Foreløbig' er ingen nr første
klasse satt igang ved skolen, da skolen ikke
vil la sel!: presse til.. å undervise·-de.hak-_
idiotiske NS-spirene.

Samme kraver blitt stilt ved Norges
Tekniske Høyskole' i Trondheim' og ved
Norges Limdbruksbøyskole, i Ås.' Beggeale
der er det· foretatt arrestasjo,ller blant
lærerne.

Ved Universitetet i Oslo er det særlig
stor rift om å komme inn ved Det farma.
søytiske Institutt og ved Det medisinske
:Fakultet, så begge disse steder har det vært
et rneF;et begren•••t utvalg som. hv.ert år
er blitt opptatt. Herr Sehaneke var straks
på rletten: de ukvalifiserte NS-studeilter
skulle først og fremst opptas. Det lyktes
departementet å stable på bena eD, lite,ll.
klikk forrædere ved hvert av disse fakul •.
tetene. Disse skulle så presses inn til for
trengsel for andre, men så sa dekånene
(formennene ved fakultetene) avgjort nei!
Partene står steilt mot hver andre. Profes.
sorene I\ir seg ikke, og hvis «myndi~hetene» .
forlan2:er sine disipler inntatt blir det åpen'
konflikt. Slik står tituasjonen idet dette
skrives.

Lærerne ved våre høyeste undervisnings.
anstalter har ved sin rakryggilte holdning
vist at de vil handle i samme ånd som
folkeskolens lærere og den høyere skoles
lærere. Enstemmig, uten svikt (en ser da
bort fra kjempeforædere som Klaus Han
sen & Co.) står de vakt om lærefriheten
ved nasjonens høyeste undervisningsansta1-'
ter. Og de vil føre kampen videre. De vil
ta ofrene som kampen vil koste. De har



NORSK UNGDOM
HVA VI VIL

«Norsk Ungdom» som hermed kommer
ut med sitt femte nummer er den nasjonale

fronts ungdomsavis. Vårt program er: En
sammensveiset og ubrytelig ungdomsfront
i kamp for Norges frigjøring.

Hvor vi står, enten det er ved maskinene
på arbeidsplassen eller i arbeidet på kon
toret, i transport eller i handelsvirksomhet,
enten vi er landarbeidere eller vi har eget
bruk. enten vi studerer eller er offentlige
tjenestemenn, 'ja hvor vi er: Vi er norsk
nn/!;dom i kamp for landets sjølstende.

NAl' en stor sak reisCll har det alltid vært

appelert til ungdommen. Denne gang kom

mer vi samlet. For den nasjonale kamp er
vår kamp. Det er vi som skal leve i dette
landet i Arene framover. Og vi vil leve i
et fritt Norge, ikke under nazismens åk.
Vi vil arbeide og bruke våre evner, men
for det- norske folk og. ikke for de nazis
tiske utsugerf'.

Vi kan i dag i det besatte Norge ikke i
avisa vår komme nærmere inn på våre
enkelte oppgaver, men la ikke dette hemme
arbeidet. Står du ennå uvirksom, så bep:ynn
Of! arbeid i din nærmeste krets. Kontakten
vil skapes og du og arbeidet ditt vil smelte
sammen med den brede unge norske front.

ofret før: manp:e professorl"r er kastet i
fengsel, Ol!;TTniversitetets lovlige valgtp. rek·
tor. prof f'ssor Seip, sitter i konsentrasjons
leir i Tyskland.

Studenter! La ikke deres lærere bære
kampens hvrde alene. Stott opp om dem
av alle krefter!

Studentene av 1942 har ennå ikke fått
utlevert sine testimonif'r. De skal først
ntdeles f'tter at den forhatte arbeids tjene
<ten er v.:jennomp:ått. Studentenes rettig
heter er hlitt krenkl"t (l;ang på f!ang: orp:a
nisasjonene oppløst eller ensrettet og tillits
mennene avsatt.

Studenter! Nå vil myndighetene op:så
tvinge quislings bande inn på dere. Ta ikke
imot disse som deres studiekamerater. Om
Sehaneke og Hoelog kornsorter forsøker å
holde Universitetet og høyskolene gående
på et vis framover, om de under terror vil
tvinge lærerne til å fortsette, har dere bare
ett å gjøre: avbryt studiene. Reis til bake
til deres hjemsteder. Mange oppgaver ligger
og venter, som er mer verd enn å lip:p:eog
pugge pensum ved et nazi-infisert univer
sitet. Og så blir det åpenbart for nasjonen
og for all verden at det går her som over
alt ellers hvor «nyordningen» forsøkes et::b
lert, alt vil sykne hen og dø.

I slike tider iom vi nå gjennomlever, er
det blasfemi å komme med snakk om eksa
men og om å bli ferdig i regelrett tid.
Den slags tale blir ikke forstått av folket
vårt i dag. Studentene ved Tannlegehøy
skolen har vist veien. Bl"givenhetene kan
meget snart kreve at alle dere andre må
gjøre som dem. Reis dere mot tyranniet
og la nazistene sitte igjen med tomme høy
skoler og Universitetet.

Studenter! Dere el; vordende prester,
lærere, 1f''I'er, advokater. Ta eksempel av
den holdning de har tatt. Vis i gjerninf! at
dere vil følrlf' den heroiske kamp de har
ført for et fritt og selvstendig Norge.

Nytt fra kampene i de
besatte land.

I Danmark odf'le!!ger de danske patrioter
de vnrer som nazistene tvangsrekvirerf'r.
I en Kiobenhavnsk hp.rmetikkfabrikk er det
sålecles blitt ødelagt ikke mindre enn 120000
bokser kjøtthf'rrnf'tikk som skulde sendes
til Tvskland. l kiøttet var det blandet inn
fin" ;"etalltråder.·

I Bel/(ia llar patriotene i nærhetl'n av
.Turnet satt ild p~ to ma/(llSiner med ko"n
som sknlde sendes til Tysklancl. Ved Phi
lippe-ville f'r det blitt kastet iIm tre gra
nater i en S5-kaserne hvorved syv tyskere
ble drept op: tr(' såret.

I Hellas bar en avdeling patrioter ved
Servia overfallt en konsentrasjonsleir. Par
tisanene drepte 18 tyskere Ol!;befridde over
200 grekere som sa tt innesperr"t op;ventet
på å bli sendt på tvan!':sarbeid til Tyskland.

I Holland i nærheten av Groingen for
ulykket et tysk ammusjonstog. (Forts. s. 4.)



Polen. - Et folk som ikke vil la seg slette ut.
Om morgenen den 1. september 1939 ryk

ket de tyske panserkolonner inn i Polen fra
alle kanter. Over 1000 tyske fly ødela første
dal!"alle polske flyplasser, og alle forbindel
seslinjene ble forstyrret slik at en konsen
trasjon av reservene ble umuliggjort. Re~ie
ring;a Ol!"den øverste del av hærledelsen
hadde aldri hatt f"lkets fnlle tillit og flyk
tet på et meget tidli/!;tidspunkt til Romania.
Den tyske pro-paganda har fastslått at det
polske felttog varte i 18 dager. Det er ikke
riktig. Nå er vi i og for seg senere blitt
klar over at selv 18 dagers motstand uten
fly, uten panservåpen, uten befestningslinjer
er ganske me!!:et. Men i to måneder varte
den polske hærs organiserte kamp, riktig
nok under en ny sivil- og militær ledelse.
Berømt er forsvaret av Warszawa som
vesentlig ble ført med frivillijl;etropper som
var blitt bevepnet etter at regjeringa hadde
forlatt hyen. Mens byen brente, mens
husene styrtet sammen, uten lys og uten
vann ble kampen organisert av forsvars
rådet, hvis ledende kraft var den polske
arbeiderføreren Niedzialkowski, som senere
ble hI'nrettet.

J oktober 1939 ble det dannet en konsti
tus.jonell polsk rejl;jering i Paris med gene
ral Sikorski i spissen, som er anerkjent
håde av de allierte eg av de nøytrale mak
ter. Den nVp.regjeringa "k""te en nv hær,
fMst i F"a",krike, senere i England. Polske
flyvere skint ned 20 Dst. av (le tyske fly
som hle sl'utt Df'd over London i august
og septemher 1940. Den polske flåten har
vunnet stort rvo Det var o!!,såen polk bri
gade "om i ti måneder holdt det isolerte
Tohruk.

Etter utbruddet av den tysk-ru"siske kri
jl;en undertpknet den pol"ke rel!"jeringaen
:n-tale med Sovjet-Samvpldet hvor en gjen
sidig dinl matisk forbindelse hle opprettet.
En nolsk arme hle OIlnrettet i Sovjet-Sam
veldet. hvorav en del nå befinner sel!"i
Tran, en del l Syria Ol!Palestina. I alt tel
ler nen polske hær 2000000 mann og står
på femte pla"s hlant de allierte etter Sovjet
Samveldet. En!!,land,U. S.A. og Chinl'.

Alle polske industridistriktpr er direkte
hlitt innlemmet i det tyske rike, og polak
kpne i disse områder er I'nten blitt for
flyttet til østliggende provinser eller gjør
slavetjenester for tyskerne. Det er forbudt

å snakke polsk offentlig, det fins ingen pol.
ske skoler, polakkene må ikke benytte de
samme trikker eller forretninger som tYIl
kerne. Gauleiter i Posen har uttalt at om
10 år skal det ikke fins Here polakker i
hans distrikt, som er et rent polsk land
med bare 5 pst. tyskere. En særskilt lov
I!"ivningpr innført for polakker og jøder.
Den kjenner bare to straffer: konsentra
sjonsleir og dødsstraff.

Noe anderledes er det i de polske land·
bruksområdene hvor tyskerne har laget et
«I!"eneralguvernement». På de lavere trin i
administrasjonen sitter polakker, men det
fins ikke antydning til polsk sjølstyre. Pol·
ske j!:ymnasier og middelskoier er stengt,
bare folkeskoler og yrkeskoier er igjen. Pol·
ske bibliotek, museer og teatre er lukket.
Polakkene får halvparten av de tyske mat
rasjonene, jndene fjerdffielen. Til Tyskland
er det deportert l 200000 polakker som
tvangsarbeidere. 102000 polakker er skutt
eller døde i fengsler og konsentrasjonsleire.
I alt rekner en med at 6000000 polakker,
jødene medreknet, er død på grunn av okku
pasjonen, fengslet eller deportert. I tillegtr
til dette er polakker også utskrevet til
militærtjenest i øst, under navnet anleggll
tjpneste, som alle polakker mellom 18 og
65 år er forpliktet til.

Jøder:e er fratatt deres formue, deres
mulighet til å tjene penger, deres bolijl;er.
I de større byer er de sperret inne i ghet.
toer som er omgitt av høye murer. Forla
ter man ghettoen blir man skutt. Blir man
i ghettoen sulter man i hjeL Ghettoen får
meltet lite mat. Det er forhudt å sende
pakker. Bare i j!'hettoen i Warszawa dør
hver dag 800 mennesker av sult og tyfus.
Det fins hverken elektrisitet eller gass i
p-hettcenf'. Disse mennesker de lever ikke,
de Vf'nter bare på døden. I det siste kom·
mer det ofte meldinger om massehenrettel
ser av inder, særlig i de mindre byer. 700000
jøder har på denne måten måttet bøte
med livet.

Men det pol~ke folk lever like vel, kjem
per og skaper. Dets arm4! kjemper i alle
verdensdf'ler. Nazistene har i Polen ikke
kunnet finne noen støttepunkter, ingen
quisling;. Inj!:en terror bor kunnet knuse
motstanden. Tyske politifolk og 55·folk for
svinner. Landsbyer som er overdratt til



Det får en kalle idealister.
N S har hatt det travelt med å forklare

at tilhen!!erne av «nvordning-en» er så ide
alistisk innstillet. Det er derfor de reiser
til ostfronten for å «kjempe mot bolsjevis
men». Vi vet jo imidlertid hvordan virke
ligheten ser ut. Bortsett fra noen spredte
tilfelle er det det rene kjeltrin!!pakk som
er rl'ist avdrde. I en rekke tilfelle har
almindelige kriminelle forbrytne fått val
grt mellom å avsone sin straff eller å dra
til østfronten - og har virkelig- vall!t den
siste form for straff. Videre får alle litt
mer framstående medlemmer som har be!!ått
nndcrslaj!:, drevet svartebørshandel eller
laget andre skandaler ordre om å reise,
hvoretter de blir slått opp som helter o~
rksempeJ for norsk ungdom. (Jfr. idretts
Irder Reiehborn-Kjennerud og politimester
Holtskog i Sarpsborj!:). ,

Nå syns visst tyskerne at rekruttcrinl(S
grunnlaget tross alt er litt spredt. I slut
ten 'av au,:ust ble de't nemlig sendt ut et
sirkulære til alIe mannlil!;e med!P.mm/'r i
stridsdyktig alder, hvor de oppfordre. til å
melde sel!; til Den norske legi"n. Vid/'re
blir de innkalt til vernemøtf' m/'n melde
plikt. å viser det seg imidlertitl at df'n
«flammende» tale fra en N S-pamp ikke
har den forønskene virkning, for det m"l
ner seg; som regel ing;en. Etter møtet hlir
det så forelagt hver enkl'lt en erklæring
til underskrift, hvor det står at en er OPP"
merksom på at «føreren» har !!:arantert
hmiliens nnderhold, I't en ikke kan skylde
på helsa, for den vil bli bedømt av mili-

tyskere ett/'r at pGlakkene er jaget ut,
brenner nen. Den pol.ke illegale messen
er me/!:/'t talrik, d"n teller over 150 llt~a
ver som spres i Here hundre tusen. Noen
/'r dagsaviser. Den nndl'riordiskl' pressen
knnne fortelle om He.s' flukt til England
fire na!J;er før den offisiell/' tyske.

Polen l'r kRnskje h~rd('re hjemsøkt enn
noe annet okkup"l,t folk i denne krig-"n, ja,
kanskje hardere hehandlet av sine fiender

,rnn noe annet folk i histori.k tid. Når
deLte folk både ute og hjemme allikevel fører
en så uforsonli~ og bitter kamp mot det
nazistiske, åket, "r det en av de sikre
garantier for at Hitler-Tysklands endelige
nederlag er nær forestående.

tære leger, og videre at det er hoyere
myndigheter som skal avgjøre om de er
«uundværlige» eller ikke. I-Iv~r enkelt må
så sjøl skrive hvorfor de på tross av at
de er klar over disse ting ikke vil melde
seg som <<frivillige».

Det hersker sjølsagt den villeste forvir
ring i N S på grunn av dette. Misstemnin
~en brer seg og utmeldelsene strømmer
inn.

N S-folk spør om hvorfor ikke partil'ts
motstandere blir skrevet ut istedet. De
skjønner nemlig ikke den enkle ting at
enhver må trekke de praktiske foll'er av
sin idealisme, ellers er uttrykket bare noe
sprøyt. Derfor blir ikke vi skrevet ut til
fronten. Vi vilJe nemlig snu våpnene den
andre vegen. Først her i landet, og siden
hvis vi kommer så lang, ved fronten.

:r-;YTT FRA KAMPENE I DE

BESATTE LAND (Forts. fra s. 2.)

Fra Jugoslavia meldes om partiR:menes
forbitrede kamper i alle dder av landet.
Partisan avdelinger har fullstendig tilintet
gjort den italienske garnisonen i Nova
Stifta, og avsnoret et fientlig troppr.tog vpd
stasjonen Kotjevie. Store italienske lagere
av næringsmidler er falt i rnrtisanenes hen
dPr og er blitt (leIt ut til den sultende
JUl!oslaviskp befolkning.

I Frankrike er svv tyske soldater Og en
offiser drept av ukiente personer i bypn
CIaire. På jernbanelinjen I l' Catl'eu-Guise
forulykket et stort tvsk tropnetolt', hvor
ved lokomotivet og 28 vogner ble fullsten
dig knust.

Igjen et bevis på tysk kultur.
Lutvannet i Østmarka er ""m kjent. drikke

vann for store deler av Akers befolknin~.
Ved vannet står oppslag om at badninj!: er
forbudt, og reglementet er blitt fulgt. Det
er også opp,lag med tysk tekst. I sommer
tok allikevpl r.t kompani tyske soldater seg
tillatelse til å bade i vannet. Tysk «kultur».

SEND AVISA VIDERE

og hjelp til i den nasjonale fronts arbeid!


