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NORDJYLLANDS

REDAKTIONEN
Slotspladsen 2

9000 Aalborg
TLF. 98 166000

TlFX. 9813 91 19

RA0HUSPLADSEN 37
171:S KØBENHAVN V

lU:. 331113 13.

AB'::N HELE OØGNET
(LUKKET LØRDAG KL.

24 nl SØNDAG KL 13)
TLfX. 33 14 la 00
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TlFX.86 13 27 24

Frederiksgade 33
8000 Århus C
TLF. 86 13 27 44

MIDTJYlLANDS
REDAKTIONEN
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TLF.l<. 75 94

TLF. 75 94 0

EnilSø
7000 Freder

SYD- OG SØ
JYlL REDA
BundgArdsv

DE RØDE BANDER i Købma
lader os kolde. Det er tilfred
de, at den hårde kerne kun b
en halv snes personer, og det
'fordel for den sunde fornu
danske, folk. Fløjene forsøge

VESTJYLLANDS
REDAKTIONEN
Torvet 16, 2.
6700 Esbjerg
TLF. 7513 6511
TlFX. 75 136554

I STUDENTERHUSEThar 'studen
ter'" hvad enten de har været ind·
skrevet, færdiguddannede eller blot'
været,,' tilfældige forbipasserende,
haft ,deres muntre liv på skatteyder
REKTOR OVE NATHAN og den Øv
nes'regning: De har talt,om revolu
rige ledelse af Københavns Universi
tionog væbnet kamp og ml)<1stand og tet står over for nogle ubehagelige
modmagt og imperialisme og øvet sig spørgsmål. De må forklare, hvorfor
i våbenbrug, ogindførl",kontrol og de har fmansieret al denne revolutio
eksklusioner og sanktioner for en for , nære aktivitet, og hvis den ikke alle
dårligt vasket trappe. De har moret rede er stoppet, så bør det ske om
sig ogleget rigtige revolutionære, og gående. Offentlige midler falder ikke
folk, der har tænkt eller ment ander ,ned fra, himlen. De bliver betalt i
ledes, er blevet presset ud, eller er skatter af folk, som i reglen har
gået af sig selv. Det er·til at forstå., dårligt råd, for det er ikke de få
højtråbende, der tjener meget, som
SfunENTERHUSET h8rspilJet en lægger den største del. Det er den
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CHEFREDAKTØRER: SVEN OVE GADE (ADM.)
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I REDAKTIONEN: RUD KOFOED
REDAlmONSCHEFER:
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