
kb hesr, de tyske u-d'Ater og den tyshei
.1&-igsindustri er fastlagt, ved effene!

siver fra øst, vest og ayd, De yil
. ,bli ført skånselsløst og med stsdig

sterkere angrep - tiL betingeisesies
.-kapitulasjon,

3) De 3 nasjoner btrakteS sog Som dre[
'svarlige -for at de cettIge!---,er bem I
de foren-to nasjoner kjemper for,

rskal gjeninnføres..
4) Store og små nasjoner vil vmre
kommen i den demokratiske familie (1,7

nasorE r etter krigen.

Der ble dessuten utsendt en coklm-
ring om Iran, hvori Irans hjelp an-er-

• kjennes. Iran vil bli støttet økono-
:r-isk. Qg landets uavheng-ighet og ter-
ritoriale sikkerhet garanteres,

V
AIlafiterpate I 2 konvoyslag er det
sen1Cet-g-tyske ubåter, uten nde adli-
ert tap.

V
"Festung_Europa n, Natt tal lørdag fo-
retok store styrker britiake bembefly
et kraftig angrep mot LeCpzig, Der ble
kastet ned cver 15oo tons. Pa ssmmb
tid ble der foretatt et sva,kt skinnan-
grep mot Berlin, som eamlet hbvedmas-
sen av det tyske jagerforsvar, Sanere
om natten ble Berlin nngrepet av Mos-
quitos. Natt til søndag •beervortbo
r.

TT-1;

-

Nr.69. Osle 7,desemter 1d43, 305rgang,

Teherankonferansen. :fr-IdLic.:s b:yrnLcr i Leipzig, av MeE
Hele verden, og ikke minst tyskerne,

:quites seb tb.mbet mn1 i vest-Tyskls
'kar ventet med spenning på det offisd- bnyr,ioseer i :crenkrike ble også ang,
elle kommunike fra "møtet mellem 3talirHpet -
Churchill og RooSevelt, 5 forvi_ssaing

1=;_tells, F,arme,som nu bruker endel
em at det er truffet avgjørelacr som 500 ST hor efsbret San Vito og
vil ba vitnl betydning for hele hrinancana ag stAl bare 25 km. fra Pe

og den kommende fred, T gAr kvell ble 'Icora, cg cofinner seg sAledes'betyd
kommunikeet offentliggjort; og det veriig norderfor homal .
meget kort. Russerne kom til Ithersn . Lgrdag begyntr 5,arme en ny offens

i 5 transportfly, og foruten Stalin btter en drtillerikonsentrasjon sem
deltok utenriksminister floloto, gene-betegnes som den sterkeste under It
ralene Vorosjilov cg Timostenko o,f1. liafelibgbt hittil.Viktige h.:[yeler
r'ra Britiske side deltok ogsd uteLriks=okret og diese stillinger konsoli

- miaister Eden, Admira1 Cennihghameir ,c-es. Der bc ohtiske flate støtter ef
john Di11 m, 1. og fra U.'S,A Harry tivt ldneoporssjonen
He.'opkins, generalstabsjef MarshalL,de Hed baser C Italia angrep allies-
amerikanske .amba%adører i London cg :,fly 1Dnddg hele 4 ganger Shibenik i

„Moskva m.fl. eTugoslavid, og tok sktivt dpl i kalM
• JCommuniiceetvnr dat ert 1, d-5's , 1943 ,og ' ne pA markan,

• ,_T har følgbnde hovedpunkter::
-.:L,s::H•fit

4,» De3 nasjoner skal samarboide i kri-  I' H;fitennsdldnd stAr russerne Mil

gen, og i freden som følger. , dro dns 12 km, fra de to sterke fia

fra Loghjle-\„ Under do siste pLr.
dscror Lr 15c steder erobret vest f(

Ved -:s1Lfkas,2.y er en sorie tydke
metmnb,,,cup sTott tilbake, Snamenka 1
skytes av ro,sdisk artillori, og .1n1

bardn  t[l  Tyrn Lemo's stadig sv tul
rIcs;id:c Ruserdnb rykker vest
cve:fo Devo •I:scrgiey, scm b1e, ta-
v d overrampling. Tyskerne fikk hv(
ken Lie tal demolere eller ta me(
seg sItt, tunge mdteriell. Ved Kerti
er det hectlge kamper. hele sørfrei
ten er ee eneste hsv av søle.

Entsrhyert som russerne rykker n
øker friskdrenes virksomhet. PA Kr:
bruker de fly som binde1epd mellem
ferbkbib2lage atillinger

V
S'ste,

Vyskornes forsvarslinjer nor(
for Snamenka er gjennombrutt pa fl(
stoder.  TYskernes forbirrelseslinj(
7edteve2 kr.r.redl'rkessy  -er brutt
de har sel(des bare den sydlige  rE
trebtvei ap(n
Tt[

m( ber rykket videre f:
og Ler --do Mdrefloden;

•ernbanestasjon ble bor
bet i g;r,



Facts omkring_studenterne.
1sklandrteyFTyffffF Ribben.

trop har svart Sveriges minister Cfle•
ther på den meget skarpe protest som

den svenske regjering sendte Tyskland

og som den tysk-orienterte cg unefall•
ne herr GTnther selv overleverte, Vi
ser av svaret at Eibbentron henholder

seg til.det dramatiske skeespill et;,er
den tyske regi og forteller om hva sGm
ifølge tyskerne har hendt, 1 den anled

ning vil V-Posten slå fast følgende ,e-

omtvistelige detaljer i denne sajk2

10Aksjénen mot studenterne b7e fer-

• langt fra Tyskland for oa,e uker
• siden,dengang kartoteket over Uni•

versitetet ble stjålet av tsker-
j ne.
2,Den tyske or3re om arrestase;enen

- kom til Norge for ca,14 dage siden
og en gikk så igang med å ordne

• opp med å ta imot studenterne ved
lefren i Stavern.

3.Så ble brannen i Aulaen påsatt av

.tyskerne natt til søndag 28,novem-
ber.-

• 4,Fanger frå Grini stod parat til å
rykke inn å reparere før den av
tyskerne påsatte brann  haeee  gjurt

'smr]ig skade,
Ekstratogene Vestnen,so

• Skulle føre sk,udeTfcer  Uj Cita-
vern, ble rekvirert lørdag for-
Middag, 12 timer før brannen ble

påsatt.
6.Den svenske riksdag er saMmenkaidt

tfl  møte-tirsdag 7,ds, for å Le-
' ' svare Ribbentrpps ttredning.

Endel'studenter er sluppet ut fra Sta-
vern. Det er ikke mange og gjelder
forttinsviS studerende som har sivilt
arbeide-og studereret fag 5  f.eks, ved
spesielle-aftenkurser etc,

- V
knent brev.
-Ill'de.nazistiske norske biskoper,
De'henvender Dem i hyrdebrev datert

til'den norske kirkes menighet-
er. Hyrdebrevet slutter med en bønn .

om signing av vext folk GE v år kirke
og riksstyret, De mener antagelfg det

nazistiske folk,den.naøistiske kirke
og Quisling og hans 'menn:
Jeg spør:-

Er det med den nye .kirk
det myrdes usky1dige
presklier for andres

Er det med den nye kirk
Quisling skyter.enhv
som nekter å arreste
piker til tysk tjene

Er det med den nye kirk
det norske statspoli

es velsignelse
gisler som re
gjerninger  7
es velsigneis
er polftfmann
re norske unge
ste ?
es velsignelse
ti og tyskerne

sender tesonvis av unge studenter til
,fangeleLe i Tyskland ?
rfr'ir det med den nye kirkes velsignelse

; de kefige-og regjeringstro prester
cg bj.skoper avskjediges 5tvcngsfor-
vjses og feng-sles ?

Er det med den nye kirkes velsignelse

det forcgår den mest dyriske jøde-
ferfo3gelse noen kan tenke seg ?

Er det med den nye kirkes velsignelse

norsLc ungdom manes til å gripe til
våpen mot. landsmenn ?

DG  - da ber De alle forgjeves om
enhver velsignelse,

V

IfJi.terSifi_onent
brå-gte i sitt siSte nommer

en autentisk redegjørelse omkring Na-

tionalteatret og den tillyste annen
premj ere på Per Reidersons premierte

nazistykke. "Siste skrik".Etter vår rer

degjørelse er følgende ting hendt:

Jurn Ording er kommet ut fra feng-
siet i Vållergaten og er gå,tt igang
med drøvene og har overtatt sin gamle
rolle, den som lars Nordrum -hin for-

svundno hadee fått, Imid]ertidelei-
ret teaterchef Berg Jmger JOrdings fri-

giveefse med en tordentale til perso-•
nalet og etter denne fikk Per Aabel
nnervåst-=m-efrUdd r ogr-cr  inplagt
på sykohus. Hons rolle ble over-
tatt av Holst-ensen og nu er prøve-
ne i full gang,

Det er en kjendt sak'at naZitester-
chefen forsøkte å få• tyskerne med  pv .
en alvorlig aksjon mot skuespillerne,

men.  Gt  han 5  p,g,aa situasjonen med
studentenel ikke fikk "velsignelsem

av Gine planer, Imidlertid Må &ri vm-
re forberedt på at noe kan åkje med
de norske testrene hvis f.eksa også
den nmste nremiere pS Reidarschs
stylcKe ikke kan finne stod. Da ma

:fendejt over  med ett boikotte

alt som heter forlystelser, kinoer -
etc, slik at ikke hellet f ,Rr 4'
inntekten derfra til sine partikasserr

De»:, rer- dee  eneste MOte det nerske-folki
idag kan besvare en aksjon mot vår
-;.eeJ:erverden,

V
Studentene
Over Sverfge meldes: Den, finske regje-

ring har g;jort forestilling i Berlin
'om de norske studenter,
3ooc studenter ved Z.Ver iebs universi-

-to. har demonstrert  Gg  holdt protest-

mte ender forsete av sin rektor,
iTr-lberie de Geneve. Det cr meningen
lecnneve tankefriheten i Norge,
! V


