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•DERE ER REICSFIKOMM

Alle mannlige norske studenter
skal sendes til Tyskland. Tysker-
ne gjorde den Si) mns. det norske
folk kjent med sitt siste tiltak,
for å sikre vår eksistem og verue
uss mot barhari og kulturedeleg-
getide krefter. De stormet Univer.
sitent me foretok massearrestasjo-
ner. Etter vanlig tysk menster
hruk ze de maskinpistoler og gewer-
kelber, sulll den ville horde de er-

Det var fort ferhandliager om
et nytt reglement, som forsøkte
å seaugle inn frontkjempere på
Univenitetet utenom den vanlige
konkurransc. I uiversitetslmrernes
samkte motstand tvang ns på til-
baketeg. Mens ferhandlingene på-
gikk, ble en rekke Ibtiversitets-
herere og en hel del etudenter ar-
rcstert. Ferhandlingene fortsatte,
mens livet på lesesaler og nudito-
rier gikk sin vante geng. Dette
vakte forundring utenfor Univer-
sitetet,og soksende ferbitrefseblant
studentene, Stemningen fikk til
slutt utlosning i en protestaksjon,
hvor studentene krevdeat de fengs-
lete straks ble loslatt. Tirsdng llo
novkom tyskernes svar — etter
illlpåsettelsen i Aulaen, som Ink-
tm hikedagsbranu lang vei.

Det eer ut som tyskerne hele
tiden har fulgt en hestemt plan.
Den minner ons den Terbnven
fulgte under Stoningsforhandlin-
gene 25 sept. 1941. hvor han ky-
nisk avslene det sOUI et storstilet
fursok på å kompromittere vårt
detnekratiske styresett. Tyskerne
lot rykter sive ut ein at striden
ville bli hilagt. Løslatelsesdoku-
mentet la allerede ferdig, og ved
hjelp av uskadelige. moderate nik-
kedakker som Hnel skulle Univer-
siters folk få felelsen av at det
hele kunne gli, ug nt de kunne
utestte motsetningene mellom ns
ug tyskerne ved ea forsiktig og
smidig politikk. Tyskernes linje
ble forpurret ved pretestaksjunen.
Så kom brannen i Aulaen og der.
ined påskuddet til atter å demon-.
strere tysk høysinn.

«Dere er Reiehkommisear takk
skyldig». sa Redins da han i Aue
laen ktumgjorde for de arresterte
studenter Inu som ventet dem.

Så sløvet er nnistene av sin
egen stupule og mekatuske logn-
aktighet, at de ikke aner hvor
senne ting de kan slumpe til å si.

ISSAR TAKK SKYLDIG»

Vi er dem takk skyldig, ni som
dengang da de samlet folket mot
seg ved å slippe fernedere til. De
ga osa en belsebringende hestekur
mot forhandlingsvilje og tilpas-
aing. De jaget nis opp av et leie
hvor vi kanskje hadde inmettet
oss vel makelig, med menunke-
rettighetene til turvepute. Vi ble
lys våkne, og ord som demokrati
og frihet er ikke lenger ord, men
en levende ild i våre hjerter.
fienden hjelper oss, styrker oss,
oppdrar ess!Ved å morklegge vårt
åndsliv ug merette pressen, poster
han til pulitisk lidenskap, og vek-
te en evne til orientering som gjør
at en aktiv pnlitisk bevinthet le-
ver i alle lag av fulket, like ned
ta skolebarna i småklassene. I fjor
vår ga han ungdomrnens oppdra-
gere hove til å hegeistre hele deu
siviliserte verden, i ny tro På de-
mokratiets ukuelige livskraft. Han
bar manet sovjet-spokelset i jor-
den, som hindret munge bra folk
fra å bruke vettek Hau kurikerer
de mørkreddes sonst i slik kjem-
pentålestokk at de ler befttet, og
de åpner seg for impuLser fra vår
store alliertes veldige sosiale ey-
hrottsverk Ihmkg. uarlatelig gir
vår ftende oss ny grunn til å vere
takknemlig.

Nå sender han bloinsten av lan-
dets ungdom til «sonderlager» i
Tyskland. De var mabotarer og
drev illegal skrksomheta. All ung-
dom i landet vil nå fole en aket
trang til nettapp den slage virk-
somhet. Hatet blir gledende, en
dag skal den tenne en ild eom vi
lover skal bli verre a slukke enn
Aulabrannen.

Det er sorg og førtvilelse i tu-
sen norske hjem i dag. Men det
vet studentene, deres pårørende
og hele folket, at ved Nin holdning
har vår akademiske ungdom legt
et grunnlag for Universitetet i
framtidens frie Norge, som sanne-
lig er offeret verd.

Japansk rnisnøye.
Tysk telegramhYrå meddeler at

den japanske marineattache i Ber-
lin, sommen med to marinekap
teiner, er retst til Norge for å
msposere de tyske smstrurlskrefter.
Den sannsynlige grunnen til den-
ne inspeksjonereisen er japansk

Over  til  freden.
Befrielsen av Norge kan tenkes

å skje på forskjellige måter. Det
kan bli ved vepnet invesjon, ved
ordnet evakuering av tyskerne el-
ler det kan skje som en nordnet
evakuering i forhindelse med sera-
menbrudd på andre fronter.

UNRRA har 60 mill, tonn mat-
varer til disposisjon, men trass
dette vil spørsmålet om knapphel
bli helt dominerende hvis sammen-
bruddet skjer samtidig på alle
fronter, uttalte medisinaldirektor
Evang i et foredrag i forrige uke.
Vi hlir da nodt til å sette alle på
minimunerasjon. Vil det da si at
rasjonen blir lik for alle? Selysagt
kaa det ikke komme på tale å
sette Tyskland på summe resjon
som debt ofre. Og videre må ra-
sjonenes sturrelse lentemmes etter
den levestandard de forskjelliee
folk bar viert vant til. Jo hoyere
etandard. dess hoyere rasjon. Og
de klimatiske forhold må tiet tigfit

Las hensyn
Alle gjør hest i å regne med en

nødeperiode sem en overgung.Også
de seirende stater vil måtte fort-
sette med rasjoneringeo. ittv til-
fereler vil det forst og framet bh
lagt vekt på fett og konsentrerte
næringsmidler. rnen vi har også
funtiet at det viUe være riktig å
tenke på stimulanser som kaffe
og ta

mienoye og engstelse p.g.a. Tysk-
lands munglende inusuts mot den
britiske flåte i europeiske farvann.
Japanerne nasker rimeligvis å få
rede på hvorfor de tyske over-
flateskip ikke blir eatt inn i karn-
pen.

Japan kan ha gode grutmer til
å viere sknffet. oser sin forbunds-
felle. libityåpeet har slått feil.

Merineminister Knox kunne ny-
lig opplyse, at De forente nasjo.
ner i dag disponerer eyer like stor
handelstonnasje sum den de dis-
ponerte ved krigsuthruddet. Ilbå-
ter blir stadig senket, konvoier
går tryggere enn unensinne. Ja-
part må ordre scg uver at de ty.-
ke overflateskipene ikke blir satt
inn i kampen. tee reise eporsmå-
let one det ikke er nue i ryktene
om åårlig moral Llent mannska-
pene.

--
STØTT OPP OM KONSERT-

OG TEATERBLOKADEN



TYSKLAND OG ARBEIDSKRAFTEN

Krigen stiller stadig storre kmv
til det tyske falk ti inn ts Nrder-
laget yed Stalingrad ga 11.31.11.111l

arbeidsombiliseriagen sota rammet
en star prnsfall Liv folket, ng som
511?Irt 1de utvidet ti] å andatte
ngså de besatte land

Siden er meget inntrtiffet: De
kjenlpettICS5ige i ti på astfranten,
Palhe ram was. i ate binder styr-
ker, hdariffensiveas nkende inten•
sitet, vaukelmodighet i vasaffsta-
tene ne aket motstand i det kuete
Europa. Alt dette har tvunget
Ilithwtyskland til å gå stadig
dere med arbeidmehiliseringen, til
å L,Ii mere og mere hfirdliendt.

øyeblikkrts store problemer er
reserver ti1 fromene, kngsproduk-
sjonen og emsorgen fer de fithom-
bede- ihrr n11L ryddes 1de heriete
ht, er. For k må skaffes det alfer
nødvendigste ay klær og mveatar.
Drt må bygges midlertitlige
ger. Fahrikker må gjeareises, pro-
duksjonen holdes i gang. Pa ram-
me tid gjelder det å frigjore folk
for aktiv krastjeneste, derha er
hjemmevernsorganisasjonene hyg-
get ut Nysten eubvet rem kon
holde et geonr, gjør i Ang vapen-
tjeneste. Tusener ire atter tmener
forrytuingsfelle, frniksjenterer og
art.eillere sover hver natt ofi sine
arlteilsplasser for å kanne innta
plasseit ved hdtvemkneenene nar
alarmen går. Enda flyre er heard-
rer sem taelpetrumeshaper til ran-

og SA-organisasjonen.
Den halvt legMEIMWmessige tje-

nesi egjuring ved laftvernet, bie
til å begyone med ratt i gamg i
Vest I ykklatal ; etterhanden er den
gjart gjeldende i hele tendet. Det
er bi . a skapi en stags landetorm
livor mena i o Ideren 33-1,7 gjør
regulær fronajeneste og hvor, i
det aller siste, selv ehire er satt
Mn. I Inftkrigsområdene bar SA-
formasjsmene fått som oppgave å
ta seg av besetningene fra nod.
landesle fly, bekjenme sabotasje-
grupper og forfolge fiendilige agen-
ter. Krigsfangene nødvendiggjor
også et intenst vaktbeld.

Politistyrkene øker stadig. Med-
lemmene av hjerumevernet far ofte
politioppgaver, ted fahrikkene fun-
gerer grupper ur industriarbeidere
som vaktmannskaper med politi-
myndighet. I leirene for utealand-
ske arbeidere får sely allendinger,

som Ishæ ansett som påliteljge, ta
del i politirjeuesten.

Parallelt med alt dette efir for-
sekene på 3 rasjanalisere murings-
livet. Parolen er aflere soldater og
mere våperns. Produksjonen ma
økes, men samtidig skal en spare
på arbeidskraft. Meget tyder på
nye utskrivninger blant tyske foe-
rerningsfolk eg Imukfunksjonærer.

Men Tysklaud wangler starlig
folk, Derfor er vedtakene om el
21åkake soverdige» d‘al were mr-
lukket 1ra fronttjeueste, blat end-
ret i det saste. Hirmater bar
stemt at folk .,t)t0 hur begått are-
lativt uskyklige forbrytelser» skal
kunne tjunestegjøre i larren.

Mcii manglen på rekrotter eg
art eidskra ft er studig scor, auss
i at owlag 12 fierabligsMuede
ullendinger allerede er furi til stn-
yearbeid i Tyskland. Det er togn
sam ivder på ni. slavene nå skal
blt brukt i enda sierre 1r is,Irek-
nmg. Vare i sskkontrollnte avaer
forteller at det for tiden faregår
en vidtefiende mnbillsering i De
lautiske stater. En merker reg at
barn og kvitmer. skal innkalles
arbehistjeuesle. ea at alle menn
av årgangene 1915-24 skal inn i
SS•forwasjoner. Det figger nær å
spnrre hva hensikten kan være
med å offentliggjore den olags her

landet? Hvilken interesse har
tyskerne av å inmomme sitt sker-
kende behev for arbeidshjelp  eg
soldater? Grunnen er sikkert at
de vit lorberede lignende skritt j
Norge, Det stemmer i tilfellet helt
med ryktene 11)1/1/Lar versert 1 det
siste, um at barn og ueadom
alderen mellom Er: og 18 år med
det forste vil bli innkalt til den
unasjonale arbeidsinnsats», Mangt
og meget tyder pa at dette ikke
hare er et rykte.

På bakgrunn av H Herl ys k 11,nds
behey for ardeid...kraft. sons kan
frigjore tj.kke rekrutter, mfi en
også se de 1118111, negivenbetere ved
vårt universitet. Det or ikke ste-
dentenes pyntelige protest sron er
skyld i deportering av et par tu-
sen unge nordmenn_ Vare tyrke
herrer menteat det war nyttigere å
sette de nurske gutteue I it rydnings
arbehl i tyske hyer enn å ba dem
stederr. Gjennom provakarjuner
og untangelig krav skapte de en
farradedning, så kom estraffita».

Studentene trfire er falt som,of-
fet for et bensynalost farsok på å
nytte nordmenn til beste for Tysk-
lands kamp. De er ett offer for
brund terror. Men fienden skal
ikke klare å bryte vat
og beIler ikke å knure vår kamp.
Provoka;pmene vil skape uktiv
motstand. Vi vil adle stertle den

visabet om at vi dermed nker
Tysklands vauskuligheier,og
veam for vår seirr.

Isfronten.
Quislingenesnestemmelse nm ar

de inIdende kunsttlere rkal solcy
Foglesang mii layve til å bolde
dtstillinger og littagernd am loyer
til få dem ote ialt i pressen, hat
ffit t begeret til å fiyte nver. Dett e
k rou mer rom ti Ileeg til a It det andm
kenstnerne har vært utsatt for
ancler Quislingregimet: Opplosnin-
gen uv Eumaterstytet, bestagleg-
gelsen av pengemfillene, Ontagres
runtsteang med Nasjanalgalieriet.
ape- og pabeistreken med utstil-
lingen av eensartet kunsto osv-

Nå har kunstnerne fått neka
protestererog slutter opp orn is-
franten ved de andre åndsarbei-
deres side. Heretter vilingennorsk
kenstner holde separatutstilling
eHer delta i kollektivutstillinger
sum har et programeller bar preg
av manifestasjon. Bare

salgsntstilllinger er
Vi her publikum om å etille seg

Inyalt og hoykotte utstillingene
om de mot forvontning skulle
holdt Vi skal Irrge for at det
så fall blir sagt fra.

En stor del av de kvinnelige
funksjemærer i lareikringssetskape-
ne er i disse dager innkalt
anasjonal arheirlsinmats».

De kvinuelige funksjonærer har
ever alt bestratet at fronten skal
holdes, og er ikke mon til regis-
trering. Slik skal det være.

Studentene MÅ hjelpes.
Tyskerner temoraksjam mot sta-

dentene har over alt utlnytt en vold-
snm forbitrelsæ Men vi mi ikke, la
folekene lepe av med nss. Flertal-
let av studentene har unnoått

falle tyskernes bender. Disse må
hjelpes. Vi er sakker pfi at alle gjør
sin plikt. Men la det Rkje i Hinhed
Husk at et eneste Morsiktig ord
kau være nok lii å skade nettopp
dem vi vii komme til



(Ukeoversikter. Forts. fra s. 1)
VESTFRONTEN Natt til 3 ds.

ble det sluppet 1509 tonn bomber
over Berbn. Det var det 5 store
angrep på Tysklands hovedstad
på 14 dager. Allerede etter de fo-
regående var bare en av Berlins
jernbanedasjoner i normal drift.

Natt til 4 ble Leipzig bambet.
Også her ble det kastet 1500 tonn
homber, Leipzig er et viktig indu-
stri• og trafikksentrum. Byen har
111. ti. betydning for transportene
td fkistfronten.

Blant andre mål for lufroffen-
siven nevnee spesielt sentret for
Tyelslands stålinclustri,Ddsseldorf.

En rekke mindre angrep er ut-
fort, således neen av Mmeinitofly
mot Berlin og Yesuyskland

Bombingen av fientitlig skips-
fan ng av kommunikasjonene og
flyplassene i Frankrike, Holland
og, Padria  forsetter. Det samme
gjelder mineleggingen  av  de tysk•
kantrollerte farvann.

Et viktig tokt er utfort mot
Marseille, rom tjener solll tysk
ultåtbase i Middelhavet. Her ble

Itrigsskip, å E•båter og flere
transportskip rammet av bomber.
Den samlede bombe/ast som ble
sluppet ned over tysk territorium
i november, korn opp i 141)110tonn.

DET FJERNE ØSTEN Ame-
rdanske fly har allerede tatt
hruk  flyplassene på Gilisertøyene.
Fiele anerep er herfra rettet mot
de japauske stilliuger i Mnrshall-
g ruPpen. Luftaktiviteten bar  vrert
stor i det sorlige Stilkhav. Rabaul
og andre mål på Ny Bratumia har
vært besubet. Også Wewk på Ny
G uirma og de fiendtlige stillingene
på Bougainville, har vaert angre-
pet.Bombing av japansk skipsfart
bar funnet sted. 4 destroyere og
noen transportskip er 111111111et

lopet av en uke. Luftangrep mut
Itanguonamrådet i Burma.

Elåtestridskrefter har Itembar-
dert  Madang  på Ny Cuinea og
Guenatta på Ny Britannia.

Australske tropper på Ny Gui-
nea nærmer seg Bunga og Man-
gore.

Viktige kamper har funnet sted
i Eina. Tchangte ved Toungting-
sjeen og 6 mindre byer er gjen-
erobret av kineei-ke avdelinger,
som også har hatt framgang i to
andre provinser.

På konferansen i Kairu mellom
Chiang-Kai-Sbek. Chureb/11 og

Roosevelt, bie krigen i det fjerne
esten og fredsmålene dreftet. Det
ble vedtatt at krigen skal fortsette
inntil Japans betingelresløse kap.•
talession. Japan skal fratas alle onr
rårier det har eruhret med makt,
spesielt alle territorier sam det har
tilegnet seg siden 1914. Japan vil
bli nodt til å gi avkall På Korea,
Formose, Mandsjitria og ovenc i
Stillehavet Mandajnrie vil f:difor-
enet med Kina; dette er allezede
godkjent av Sovjetsamveldet.

SYMPTOMER En rekke sture
streiker bur i den senere tid fun-
net sted i Frankrike, bl. a. i Lyou.
Også i vasalIstatene eker motstan-
den mot Tyekland. I Bomante har
myudighetene, p.g.a. aogst for sa-
botaste nint skipsfamen på Donan,
nedlagt forbud mot at folk nær-
mer seg elvens bredder. To bol-
garske avddinger har nektet å
kjempe n11 den jogesInviske fri-
hetsanne, ug er blitt avvepnet.
Ungarn har innledet underband-
linger med Hitler, for å få heve
til  å  kalle troppene sine tilbake
fra estfronten.

I Finnland har aksjunee mot
de norske studentene vakt stor
forargeLse. Dette cr bLa. kommet
til ultrykk i en skarp artikkel 1
ellufmrdstadsbladete.

Danske. st-eitsiske  og  svenske
studenter har demonstrert i an-
leduing overgrepet mot vårt  uni-
versiteL  Den svenske regjerine
har overlevert en formell protest
ti/ den tyske sendemann i Steels-
holm. Ifolge forlydende antydes
det i protedskrivet at de tyske
fugjerder er Cgnet til å odelegge
forholdet mellom Tyskland og Sve•
rige. Protessien er likevel blitt ev.
vist av Ribbentrop. Den svenske
avis «Arbetarene skriver at Sve-
rige nu burde st»ppe all malm-
ekspert til Tyskland.

Filhurmoniskes konserter cr,
som alle nuare konserter. baykot•
tet. Hildn Waldeland sum opp
trådte torsdag 3 ds. i Filharmo-
nisk på Kungenberg, hadde skrift-
lig kontrakt som var inngått fer
parolen ble sendt ut, og kunne
ikke trekke seg tilbake.

Det foreligger sikre 111,415 for ut
tyskerne går til lvangsutskervning
av  numuskaper til U båtene. For
sted sjofelkene i ke for å bli med
i det merefullee våpnet.

anIedning våpeustilstaudsda-
gen den 11 nov., ekrev den tyr-
Ittske avis «Yeni Subabe: «Hele
det tyske foIk blir engstelig  etter
som årsdegen Ine eåpenstillstan-
den mermer seg. De htmer

at dersom de klarer å kom-
me over nyeblikkets vansker. da
vil de også kunue fonsette mot-
atanden. Håpet er fefengt. Nasis-
mens skjebne er allerede beseglet

Det frumgår av en omfangsrik
rapport, som er utgitt av Det in-
ternasjonale arbeidsbyrå i Montre-
al. at 39 mill, mennesker er dre-
vet fra sine hjem i Enropa siden
krigsnthrndcler. L dette tallet er
ikke regnet de menneskene eom
er ettatt til arbeidetjeneste eller
bornhet ut av sine hjem.

En jernbanevogn med noen tu-
sen maskinpistoler ne mask inge-
værer, ble forleden stjålet fra tys-
kerne i Danmark. Vognen foriet
vågenarsenalet på Amager med
en tysk by 501211 bestemmelseested,

adressen ble forandret, til en
by i Jylland. lla tyskerne  der  en-
endelig funt den igjen var den
tonst.

-
FRIHACEN VISEORDFØRER

En engelskmann er oppnevnt
som ezdfarer for UNRRAs euro-
peiske adntinistrasjon. En russer
og Anders Frihagen er blitt vise-
ordfurere.

En fransk guisling, Maurree Sar-
rant, redaktoren Ity det radikal-
sosialistiske partis hovedorgan
eDepeehe de Tuelousee, er demt
til dnden og skutt av franeke fri-
hetskjempere.

—
Ejohenhavn er idemt en kol-

lektivbot på mill, kr til straff
for a I en tysk soldat er blitt skutt.
En tysk meFdin oss. dette viser
at det i den senere tid har funnet
sted en rekke attentater mot t y--
kerne i Danmark. .Fra tysk hold
understrekes det at de danske
myndighetene ikke legger den til-
strekkelig iver for dagen i forse-
kene på å hindre attentatene og
sabotasjehandlingeoe. og at befolk-
ningen undersiotter eforbryternee.
Det er kemmet trusler om strets-
ge åtgjerder overfue de danske
aktivistene. men truslene er virk.
ningsleee.


