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DET TYSKE FORSVAR I DNJEPRBUEN BRYTER SAMMEN
Nybeter 26-10.

Den rode anne ber sunnet nye i
horteriske selere. Eit av de siste
ay de sterre byer usin oasirteue
holdt besart, llnjeproperrov-k, er
befridd. likeledee Dojeprodser-
ehinek. Natt til mandag ratre Den
rede arme på flåter over Dujepr
nord ug sor for Dnjepropetrovsk,
mens rusrisk artilleri opprettholdt
sitt Iffers fra ortre bredd. Angre-
eet kom overreskende og den tys-
ke front brot lellstendig sammen
da byen ble tatt med storni. ltos-
.er-n; behersker nå hele området
pa scrtre beedd mellom Kremen-
trjug og syd for Dejepropetrovek.
Framrykkingen mot Krivoi Rog
ferteetter  og  russirk artilleri Ise-
skyter byen. Ved Melitopol har
russerne bratt gjennom naristenee
•annen lorevarrlinje. I dette områ-
de er 10 steder befridd, bl. a. Teje-
kogred. 2000 tyskere fallt under
kampene her i.går ag 53 tanks
on e lagn

1 Italia har den 5 arme crob-
ret en by Itt km nord for Capna.

Allisrte beinhefly ledeagei ev
Leiglitingh- jagere angrep mill i
Sor-osterrike. Store skader ble an•
ret tet

Under to aldierte angrep på ja-
panske haser på Ny Britannia ble
168 japenske fly skutt ned eller
edelagt. ligne tap 4 fly.

Ukeoversikter.
OSITRONTEN I «Timese for

23 okt. heter det: eDet er ikke
lenger mulig for tyskerne å skjule
hvor farlig situasjonen derea er i
ort. Et blikk pa kartet er tilstrek-
kelig til å åpenhere sannheten.»

Det er Dnjepr kampen står uto
for ayeblikket. S-y for Gomel har
Den rude arme opprettet et nytt
brohode på elvens ko.re brad.
dermed aker muligheten for ert
deftnitiv klevning av fiendens
trontlinje.

Erarngargen mot Kiry fra nord
og aOr har fortratt traes i inrbitt

fiendtlig merstand og byens ut-
kant er allerede nådd. Brohodet
omkring byen Rsistjsjev (Pereja-
slaylområder) er blitt utvidet.
Troppene herfra trenger nå mot ser

Aydelingene sOin i forrige nke
bret gjennom de fiendtlige linjene
a-e for Krementsjug, rykker nå
mot Krivoi Rog med en fart av
6 11/ kro om dagen og står nå
10 km fra byen. De har bl. a. inn•. .
tatt sos a 111 ra ro.m og
og Vierlettij Dnjeprovek p3 banen
iii Dnjepropetrovsk. Dermed er
en av tyakernes viltigste sam-
bandslinjer i dette avsnitt avskå•
ret. Et. kolonne trenger fram mot
Nikopul fra Sarernsje. Den russis-
Le planen går tydligvis ut på
danne en kjempegryte i ornrådet
Srementajng - Kelveti Rog - Niko-
pol - Saporosje.

Melitopol er erebret og tyskerne
forfolges nå over den etore sletten
vert for leven. Troppene på Krim
rieikerer Cs. bli avskåret.

I K__ampene i det stste har saert
uhyre hlodige. Som eksempel har
Morkvakringkasteren omtalt en
liten landsby i nærheten av Kley
sorn skiftet eier lest ganger fur den
ble definitivt erolsret av russerne.
Under diese operesjoner falt 2500
tyske eoldater og offiscrer. Mell-
tupol er et annet eksempel. Gate-
karnpenes siste dag kostet tysker-
ee 4000 falne og 57 tatiles.

Også fangetallet Ime i den senere
tid vært sterre Ved Kies er det
latt til fange soldater fra forstark-
ninger som i all hast er fort frant
fra Knut. Andre fanger har til-
hert divisjoner  som for  måned
sulen var stasymert i Frankrike,
Holland og _Norge. «Pravdase me-
deler at disse forsterkningene kas-
tes direkte in. i kampene. uten
et eyeblikka hdle. Men si må en

, også huske at tyskerne spiller et
heyt epill. Klerer de ikke å stanse
Den mde armes framgang og bel-
ler ikke å falle tIllaake i tide,
ta. NU av deres divisjoner hli om-
ringet. — Slaget om Dnjepr kan

^1

Konferansen i Moskva
eerer nesismens vei mot nederlaget.
Den er kanekje den viktigste kon-
feranse siden forrige verdenskrig.

. (1313C 25 ukt.)

Motstanden i Frankrike.
Nylig ferele torkerne Viehy eu

liste over uoppklarte attenlat. Om-
trent Seal av disse var retter mnt

kommunikasjonsrMdler,oent0
tyske militærpersener. Av de siste
hadde 226 dedeu til folge. Uver
attentaler mot de franeke ettisljn-
ger.  Mes eollaborateurse, forelig-
ger ingen oppgave, men det mel-
des ofte  om  slike. 1 Seroetfrank-
nke har menge patnoter gått
over grenscn og dannet feiskarer
sammen med italienske antifereis-
ter. Prektisk talt ingen fransk

cr uten pårerende  i I  vskes
fangeleire. For å lokke arbeidere
til Tyskland foreslo hitler en byt-
tehandel: 350000 arbeidere. deray
150000 spesialister, sku1le olveks-
les med 50000 fanger. Da de
50000 omsider korn, viste dei see
at over halyparten var alvorlig
syke. ag skulle vært heimsendt i
alle tilfelle  i følge konvensjonene
om behandling av krigsfanger.
T35k1511d har nettopp utvekslet

• fanger med England etter samme

konvensjon.
—

Det meldes fra Nord.Norge at

tyskerne herserer bygningen av
Nordlandsbanen på strekningen
Reernan - Faueke. 131. a. er  :gX10

rlisSere satt inn på denne strek-
ningen eom gar over Saltfjellet.
Det er meningen i nærmeste fram-
tid å bringe tallet av fanger og
tvengsutskrevne opp i 21000. Den
viktige strekning for norske inte-
resser, Fauske-Bodo, har for tys-
kerne mindre hetydning  ng  er
droppet. lle planlegger i stedet å
fere hanen fram til Korsvik, nord
for Bode. Opprinnelig var det me-
ningen å fare banen fram til Ner-
vik, men det venekelige terreng
har tvunget tyskerne til å oppgi
dette projekt.

lett få en inere avgjørende betyd.
ning for krigsforlepet enn seieren
ved Stalingrad — heter det
kommentarene.



BODLENFS «LOVER»

Endringen i den militære straf-
felos, nm Ila er gjennundurt av
q, viser at nashtene tenker
nye og alyorlige avergrep mot dei
nursk folk.

For det fersie kau loven ikke
bare anvendee j krigstid men også
ellers uår eministerprnsideuten» be-
,in11111119- get. NS har allså nå
seg hove iii å erklære mmtagel-
sestilstand. 1 det hele er å merke
seg mil IS sels eiler hyen syne.
å ville ta aver hoddelvirksamheren.
Extumen til dette er kanskje den
at de på denuc måten uneker å
markere at de er herrer i eget hm.
Samtidie er det notorisk at epsie-
hugene• makt pà alle omrader av
administresjunen Islir mindre og
mindre far hver dag SOTTI aår.

Endringene i lavens §, 3 er in•
teressant også på aunen mare.
Loven ta 14 lilg i år, sorn gjarde
den militære Lraffelek anvend bar
på politier og hirden. slo fast at
2eorge yar i krig med de alliene.
De siste endringer i leven svins,
ikke et bygge på denne eppfatning,
i det tillegget oro rett til å er-
klane  - tam lostilstand i så
synes å lære uverfludig.

Storre interesse enn derme rent
teoretiske spektilasjun knytter seg
til de l'vrine endrinner i loven.
Jevet over skjerpss straffene, men
loven har ogsa reelle endringer
soin syne• å ryde på ot nurirtene
fi,rlsere,lem gi winen tal en tnaltili-
sering avdet norske folk. Etter §an
loyerer det rillati å nekte krigs-

tjenwar samsnlighetygrunner.
Denne hestemmehe er opphevet.
Årsaken til dct kau, neppe bare
tenkes å vatre st hestemmelsen
letr værl its et turn i weet, 1111,11

nå suarere antay å være den at
he•temmelsen kunne nyttes av fri-
hetsfrontens menn sew påvkudd
til å nekte mililærtjeneste. En rnå
derfor være forberedt på at ns
spekiderer pa en eller annen. audi-
tier nushilisering, sely orn en ikke
kau tru al de V[ip,er il gi det nur-
ske folk åpen. Vi bor derfor der-
fur si raks overyeir hvilke ruutfur.
holdsregler vi len treffe for å ionte
slike tiltak.

Videre er å merke de nye til-
legg ona kven har fati, hvoretter
det: er forhunfer med dodsstraff
å nedlegge sitt embete, å oppfor-
dre til arheidsdank å nedlegge

TAKK'FOR FREDEN !
Er det Per Ålhine kloke from

synthet og elastiske naytralitets-
politikk Sverige kan takke fur itt
det hittil har slimpet krigen? Dei
uhethhget farligste thisiomkt for
Sverige, var dagene omkring

Hva var det som dengang
hindret tyskorne i å beskytte også
vart broderland?

Om disse sporemalene attalte
Hertil Stålhane seg i sin nylig la-
lentene bok, aSvenska folket ne-
drar --». Fra tysk bold Itle det
gitt den forklaring at den ufor-
styrrete furt•ettelsen av malnde-
veransene var så viktige for Tysk-
land at de kunne berraktes som
et avgjurende ledd i Sveriges nuk-
tralitetsforsvar. Det lyder jo til-
fretsstillende, •ier foilattereu, men
vår produksjon skulle jo kunne
komme nyurdningen til guile på
samme mate som Daumark,. Der•
til konuner at en okkupasJon med
en gang ville ha lest en mengde
taktieke proldemer håde fer kam-
pen i Norge, eærhe hordnarge,
for den kommende oppmarsjen
mot Ruseland.

Det finnes oinsiendigheler suen
tyder på at det aktive hidraget
til at trusselen ble ljerne,, kum
fra Stalin og Molotov! Husserno
var Lele tiden ett farlig unlitter
faktor i tyekernes xygg-, eg kunne

sitt arbeide når dette kan virke
skadelig for arlwisfreden. eller fu-
rent handlinger sem er egtiet

rr n e den offentline orden og f red.
Det er for det farge å merke seg
at disse lovbesteimmelser ikke gjel-
der uten i krinstid. hortaro fra
de tilLelle hvor g har erklært unn-
tagelsestilstand. Randlinger som
furelas for loven er erkluirta skulle
gjelde, kan derfur ikke rei I Iig sett
rammes av denne. Men med

Eilifsen i frisk erimlring må
ki væee forheigilt på at loven blir
lerant til anvendelee når som heht
det gaæner ns Dette med dads-
straff for å ueellet sil i rmlno
er ja sterhe ektut:lit akkurat
i forbindelse med mliversiterskon-
flikten.

Layforandrineene har til formål
a umuligejore en hver motstand
fra frihetsfronten. Det må viese
en onvfolge at vi ikae viker en
liårsbeedd bart fra det i ar-
beider fot selv om nnsistene trimr
aldri sa menet

derfor gjure iine synspunkter gjel-
deede. het lå apenhart ikke
Easdands intereseelit den tyske
anneen besatte hele Skandinavia
mcd muligheten for å kuune Inas
novrere et kummende anfull på
Sovjei derfra itver Fineland og
Ostersjoen. Husserne krevde at
nverige ikke skulle beskyttes av
tyske Popper .

det har viert ferhandlet em
Intime saken bevises av TASS-korn-

inumkeet av den 4 mai 154ti,
hvori det hstor at del har funnet
sted P/I informasjousutvek sling
mellom sovjetrussiske og tyske res
presrutauter i Moskvu Denne
dreiet seg prolgelnet ran Sve-
rigr• neytralitet. Det ble lerresta-
ten at disse to stater er interv•-
sure i at Stereze- uoytralitet opp-
reLheldes.

Hva dette heta r ur klart. livem
sfial var virkelie interessert i at
Sykriges noytralitet Lde

er tIL å regue ut Om noen
dengaug hadde villet sende et ta
lærelegnoe for freden, så burde
solressaten råleit lkke vært flane-
ou. Giinther eller Thårnell. men

SI:41. M01.10 \ eller Vero-iike.-.
1-yeskerenen

Lektor Steen i Itsinet, ide for
tal siden nexit til I dra over

Nerdsjoen med eM famille. Dette
ble selvsaet man kjent hade hlant
kellrgene on elevene, mens nasi-
rekteren ikke fikk vite noe. En
tid senere skull i, Steert neresteres
ta gesiapo nmite epp p skolen -
hyor del benvettelte seg til rektor.
De gikk sa sammen til klaereu
Itver Sluell nellopp skulle ha tatne.
Stor ar rekture ict gestages fer-
undring de kem inn i klassen
og så elevene Flittig epptatt av

arheidet, mens hit tel ret var tomr.
Det viste seg at elovene i samt-
bge klasser soun hadde Steen til
berer, dager hadde klart å
vise ett slik higeu kunne
merke at læreren ikke wutte

Studentene i Tyskland Inar 135
snill arbeidstimer i k rigs Md ustrien
og annen •ivil kriesine•ars bak
seg. like mauge timer tapt
for .Ludiene. (Der deutsehe Volks-
-ender) .

le, Lutte Seende. det Iranske
kommuniet:ske partis sendre i Al-
ger. melder at Amlre Marty er
katemet til Nordnfrika.



DEN TYSKE UTBYTTING AV NORGE
OG DENS FØLGER

Etter den tyske okkupasjon av
Norge ble hele vårt næringsliv lagt
om, med sate på i forste rekke
å tjene tyske interesser. Tysker-
nes hovedformål har væaa å sikre
seg så meget som mnlig av norek
arbeidskraft og produksjon. Enr
det forste har de direk te rekrirert
nor-k arbeidskraft til anlegg sont
tjener den tyske krig,foringeo. F or
det annet lar de likeledes rekvi-
rert matvarer. Leks. fisk o kjatt•

forbruksgienstander som Leks.
reoper og produksjonsmidler senn
ek, hester, biler, fiskefartayer

og dampskip. I begge disse tilfelle
har utbyttingen vært lett synlig.
Like med denne mere direkte ut-
bytting må en imidlertid regne
tyskernes tredje frarngangsmåte,
eam omfatter ordinære kjop av
varer. For den norske folkeokonn-

er det noyaktig det sarnme ant
tyskerne Leks rekvirerer et parti
fisk, eller de leptper det på ords-
nmr mite hos en fiskegrossist, eller
de spiser fisken på en norek res-
raurant. I alle tilfelle blir fisken
unedratt det norske forlaruk. En-
ten det dreier seg om direkte rek•
visisjoner eller kjop i den vanlige
omsetning, kan vi derfor tale ent
tyst e heslagleggelser av norek ar.
beidekraft. norske forbruksgjen-
stander og produksjonemidler og
norske varer.

Tyskerne har  betalt det de har
tilegnet  seg  med sedler hevet i
Norges Bank i form av eforskndde.
Disse looludd har nå nidd den
svimlende sum  av  nære 13 milhar-
der kr. Pengene er gått ril norske
arbeidere, fiskere, bonder, kjetp-
mene, possister og bedrifter. Nord-
mennene som helhet har imidler-
tid ikke kunnet bruke disse pen-
ger til kjnp av varer, nettopp fordi
pengene er vederlag for tyske be-
slagleggeber. Vi hor ikke kunnet
holde vårt forbruk på samme nivå
smo før. Våre heholdninger av
kher og sko er stadig blut redu-
sert, kjopmenn og grossister har
ikke kunnet fornye sine varelagre
og  bedriftene bor ikke vært istand
til å entatte slitasjen på verktoy
og maskiner. Våre beholdninger
av forbrukegjenstander og prodnk•
sjonemidler er i dag mnlag 4 milli-
arder kr mindre enn i 1939, dvs.
at vi har tapt ea. en femtedel av

vår nasjonalformne.
En del av de penger som tys-

ketne har utbetalt, har gått inu
stutsknesen som skatter. Bl. a.
som folge av mmetningeskatten.
som antagelig innbringer vel Sigt
millioner kr pr. år, er stattangif-
tene trase i us store pengeforbrek
mindre enn stateinntektene. Over
eauddet har vært benkt til å dekke
tyskernes forekedd i Norges Bank
Men den alt overveiende del
disse forskudd er ikke forevunneL
Vi finner de igjen bLa. som oking
av seddelontoper eg hankinnskud-
dene. Seddelomlopet er således
saansynligyht 4 eanger storre enn
for krigen. De som har sett sine
kontantbeholdninger og hankion-
skuthi vokse i denne tid, venter
rår freden kommer å kunne larnke
sine penger tii k jop ev klier, sko,
metskiner nt. m. 1n. til erstatning
for det 50-111 er brvk t opp under
kngen. Dose gtenstander må umd-
lertid foret peoduseres. Men pro-
duksjonen skaper selv inntekt og
derved ny kjopekraft. Til dette
kommer at vår produksjonsevne
er sterkt nedsatt, ikke hare fordi
prodoksjonskapitalen er redusert.
men også fordi arbeidakraften kva-
litativt sett er foreinget sarll folge
av utilstrekkelige rasjoner. Mange
mener at varene vil kunne skaffes
fra ntlandet. Med mindre en vil
ta opp utenlandske lån, wit imid-
lertid importen betales gjennom
eksport. Her blir :gjen vår pro-
duksjonsevne deta avgjerende. Den
enorme kjopekraft F0111 er lagret
opp i lepet av krigen, kan hare
gis fritt lop hvis tyskerme sendte
oss varer til erstatning for det de
bor tatt fra 1:WS under okkupasju-
nen. Vi kan imidlerlid ikke vente
slike vareleveranser fra det krigs-
herjete Tyskland.

Vi kun ikke her gi noe svar på
hvorledes en skal bote på det mis-
forhold mellorn Isjopekraft og pro-
duksjonsavne som er opr stått 'in-
de Men det må gjeres
klart lat de tap vi har lidt må
delee av alle, også ev de som til-
synelatende er blitt holdt okono-
mielt shadeslose fordi tyskerne bar
valgt & betale der de har tatt fra
oss med eedler hevet i Norges
Bank. Vårt forste mål etter krigen

være å gjenreise vår pnoduk-

St
Mysteriet omkring senkingen av

denne båten er nu lost. Som be-
kjent har alle kystrutehMene luft-
vernkanoner som blir betjent av
tyske soldater. To allierte fly kom
plutselig over St. Svithun og pas-
serte i lav bovde oten at noe
skjedde. Da et tredje fly passerte,
åpnet tyskerne omhord ild og skjet
ned flyet. Da de to forste fly opp-
daget dette, floy de tilbake og
hombet båten. Katastrofen skyl-
des altså helt ut lyekerne og den
samme skjebne kan ramme ei
hvert norek skip som furer luft-
vernImeoner. Vi må derfor på det
krafigste advare alle nordumun
fra å reise med disse båtene
lenge de er tevepnet. Det er tseltr-
mord!

Ansvaret for dette har eskips-
fartsministere Irgens, som bar god-
latt at norske hårer i kystfart
tin~res og taunget mannekapene
til å gå omhord i de norsk-kamu-
fleme docIsseilere.

STORT MYTTERI
Fra Trondheim meldes at ca

30 000 tyske soldater, mesteparten
esterrikere, som kom over Mo i
Rana fra Nor-Nerge, skalle sendes
v:dere sydover langs ky sten i
traneportskip. Suldatene nektet å
gå ambord og som straff må de
no marsjere sydover fra Trond-
heim. Endel av troppene passerte
Hamar 13 okt. Underveis
auroclementecert satt inn på tyv-
kernes nye kjempemessige konsen-
trasjonsleir i Fålterg.

I Aalborg har det wer en vold-
som eksplosjon i et hotel som var
okkupert av tyskerne. Poreverne
unnkom.  

Frihetslumen i Hellae teller nå
70 000 mann,

sjonseyne, og dermed vår levestan.
dard. Dette forntsetter losningen
av to oppgaver. Fer det første
må vi skaffe det nmske folk det
nedvendige til sikr:ng av dets helse
og arbeidskraIt. For det annet må
vi erstatte de produksjonsmåbee
som direkte eller indirelte er gått
tapt. Losningen av disse oppgavec
må ikke hindres av eyeblikkelige
krav om levestandarden fra 1939
eller henvisninger til såkedte tvel-
ervete formuesrettighetera.

VIS FORSTATIGHET



MOSKVAKON EERANSEN
Det vil ikke bli rendt ut offidelle
meidinger om undethandlingene
for disse lille avslutiel. Imidlertid
tyder preseekorrespondentenes te-
Iegrammer på at konferansen har

•

sellykket forrop. Pressen i hele
verden behandler konferonSen som
eu ny krigens saLtigere pahtiske
hegivenheter. Telegrammer fra
Istanbul skildrer den tyrkiske al•
innahets interest,e for Inotet og
Tyrkiar mo-ke oto at underhand-
lerne skal ha hell nied seg i los-
ningen a sine viktige MMgaver-
Svereske og timke aviser dseler
ved konfera n,en. betydning for
f reden. En kringkartningrkommem
tatnr fra Sofia uttalte nt de rana
land har grann I imote for-
haudlingrreraltmene med glede —
en forbleffende uttalela: fra en av
hitlars varallstater.

Speeiell oppmerkromhet forlje-
ner en artikket i den sveitsiske
avis aRa.eler Leitungn. At isen
framhever at cii iit de stktagste
årrakene til at den allierte ieva-
Mon på Balkan har latt aente på
reg. er polit e noveremstueomel-

•

menom Sovjet ug Vortmaktents
i ferbindebe med intoditlingen til
den mdikale partisanleder Tito og
til den reSIL jollgie general Mihai-
luvitsj. Avisen mener at diree
noverensstunmelsene nå ek ulle bli
ryddet av veien og ut det vil fore
t i I 1.1.prett ingen nv en Balkanfmnt.
En kan i denne sarnimsahrug mer-
ke at BBC for noen dager ri-
den refererie en art;kkti fra Times

or Tilos inneats ble sterkt fram-
hevet, mens Mihailovitsj Ide nevnt
mermest i en biretning.

Etter de alliertes seier
i slagel ron Volturnoliskm, inn-
trådt e en kamppause. Den å arme
er rykkel en del mardover i kyst-
ontrådet. På midtfromen ble bka_
hven-Piedemonte innIatt. Sandag

•

den 14 arme il nv offensiv
ved Adriu terhavskysten og oppret-
ret er hrolinde på den nonifige
bredd v Trigno.

Luttaluis iLeten over litilja har
vrert intens Flyplassee, Leenhaner
og- fiendtlige konreatrasjoner har
vast hombet. Bl. aer hanen som
foleer ky-tett nordever fra Iham
odelagt på 3 steder. Allierte fly
har ogra grepet inn i kampene i
Jugra aaht.

JUGOSLAVIA Kampeng i Sln-
eeria, Dalmatia, Bornin, Ilergego-

vina O Montenegro farteetter og
tyekerne lider store tap. I 111 åll-
Bosnia er Sjernbaneetasjoner erob-
ret. Jernininen ineflom Beagrad
og Zagreb har vaut otratt for use
angrep. Jugnslavisk kyrtartillOri
onderstotter nå Vestumittener fla-
teoperasjonee i Adrin terha vi-
te har i lopet av de siste dagene
fort til renkning av tyske far-
tover og til kapring av t.
VESTFRONTEN  la,diastrils tr-

ne Ldpsig, Karsel og Frankfårt
arn Main har vart uhatt for kraf
tige lultangrep. En rekke andre
tyske byer lii. a. Berlin og Koln
har vart hennsokt av tuorkstolly.
Ved dagangrep mot Frankrike ag
Llolland ex tallrike jagere skutt
ned. Norske jagerfly har på en

muke ttlintetort 9 "fiendtlige fly
uten egne tap.

SYMTOMEK Hitler har utfol-
det en intenr diplomai irk virk-ow-
het i Balkan-landene for å skape
en enhetsfrent as Nasulbialenr.

Istedenfor enighet er det kummet
nye tvister mellem hnitarn og Ro-
rnania om Sieberilaiirgen.

I Romasin har lalyudighetene

gitt ordre til innlevering av aIle
våpen innen okt.

BuLgaria har dtt finniet
nye pro-ru:kuiske deanoto.tra, juner.

Det blir stadig vanrkeligere å
holdc styr på utenlandske arbei-
dere i Tyskland. Franrkmenn for.
later arbeidspiassenc. Permitterre
arbeidere vender ikke tilbake.

Eennomist behandler i sitt rirte
minoner det fin•ke spdrsmål ug
skiver bl, a. folgende: llet finske
folket vil ha fred, men tyskerne
er i landet. Etter frafall
vii tyskerne sannrynligvir kjempe
hardt fot å hindre Pinnland å dra
seg ut av krigen. Det finner ders•
uten et begronset aiutnll finner -
Tanner er den mest kjente av du -
Tom framleis foretrekker nesies
hva sodl helst framfor en forstå-
else mcal RwsInnd.

Nordmean z.ur ikke pU filmen
aSungen til lindlen Sinding
har laget filmen. Else Uudde er ue.
— -

(Fra Kulienhavn) Trikken staw
rer ng komluktoren roper: «Car-
vaefaet. Afatigning kim for Sabo-
torer De enerde 511/11 sfiger tr.
er to gande damer. Kooduktoren

nuve på dem og rier: «De var
s'gu gåelt Kanåndleredes

KAMPEN enn. UNIVERSITETET
L repiember medeIte det nasi-

firerte og undervirningale-
partement at reglementet for opp-
lagning av studentor på umverri.
tete t i ille bli ferardret. Nyord-
ningen gikk nt på at rek tnr her-
etter kunne avgjore hvem som
skulle bLi opptatt. Det betydde
ar mlislinger oe råkalte frontkiern-
pere nå skulle få komme inn på
de forsk ktirrer trars i sitte

"ilige karakterer og marglende
melannelse.
Univerritetedwrerne reagerte vuld-
somt mot Ityt: (flergrep og de
enkelte fakulteter eendte en skarp
protestskrivria til «mintstere
Skant-ke. )ler ble det klart raet
fra at enten måtte udepattemen-
trt- gi avball på den plankezte
foraudring. ener tnittt e de klare
,eg uten de nuværeade uniaerri-
tetrlurere

Ftt tid etter at protesten
ar rendt. bIr dekanene kalt inn

Lii mete hor irkaneke rom inule-
det furbandlingene med

trnrsler, lIt kon, imidlertid til
enighet om at liniveratetel
rk alle legge fram et forsdag til
foramIring as reglementel.

Like for for-1,iee sk dli, innie-
veres hle haddlertid en rekle nisi-
verritetrfolk arrertert. Blant dirst:
sar In dekaner, Ragnar Frah og
Magnor Olren. Deo riste elapp
imidlertid ut senere grunn
sykdom. Dessuten ble orulag

•

udenter. arrertert. Både studen-
ter og herere rilter på Btedtvedt.

Imidlertal blellniven;aetete for.
lag i I foraudringer i rrdementet,

innleverr rom bertemt ifen 2flsept.
Det gikk nt på en del mindre
lorandringer, sLik at privatirter
sk ulle Llj tetiere i il og ni like-
ledes stunentene fra Nord-Nurge
fikk lettert upptagolsoavilkår. Men
ferslogn gir ot klurt attrykk fors
at Universiteret ikke hover reg
for nasistener press.

Det rier til forelobig har quir -
Ihntene Ilael og Moidell erklast
  eg enig i profeesorenes forelag,
derimot rkal Klaus Hansen ha satt
seg i mot. Klarts Hansen arbeider
forosrig in I euisi far å få Univer-
rdetet rtengt.

ALLE KONSERTER  er i dag
Imykottet. Bry t ikke franten ved
å visP deg i knmertalene. Gi pa-
rolen t.1 dine zurrtneete:


