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ter maltengs. ptteen om et nksting,
des 2f.f naptembeg lykkes det øyensynlig

få satt teatret 1 seene men planen er
runå ikke oppgitt.

Hva betyr Quislings riksting? henhold
tit Nasional Samiings program skal et riks-
ting, bygd opp av organisasjoner som om-
fetter hde folket, danne grunnlaget for hele-
ramforidsstyret Hvis det lykkes fot NS å
tvinge folket  inn  i slike ofiganisasjoner som
rrå ler  seg  eepresentere på rikstinget, vil tys-
treme andkjenne dette som et «lordige grunne
tag for Quislingregjeringa. Quisling ail •da
tå frie hender til å siutte frednied Tyskland-
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Til medlemmene av Notges Industriforbund.

Der foreligger sikre opplysninger om -at
det er Nasjonal Samlings hensikt  '1 løpet av-
denne måned  å  ',nyordne,, de forskjelEge
nuringsorganisasjoner, ved i stedet for de av
medlemmene selv valgte tillitsmenn å innsette
ledere som er tilhengere av partiets politikk.
(jfr. vedlagte avskrift av breti fra Infienriks,
departementet• av 10 aug. og 20 aug. d. å.)

Det er også meningen tildels h slå.
men-ffere næringsorganisasjoner i ett forbund
Det er deretter hensikten til 25 .septernber
å sammenkalle et nrikstinge bestående først
og fremst av ledere for de myordnedes
næringsorganisasjoner. Dette «rikstinge skat
da forestille å representere det norske folk
og  skal gi et_grunnlag foe QUISLING
hans politikk.

Det er ganske klart at.‘11 industrifolk like
Ete som lærerne, prestene, rederne, advokatene
og andre vil . ta oss bruke som støtte for
Quisling og Nasjonal Samlings poliiiske spill.

VI har bragt på det rene at det innen,
vår stand  er  alminnelig stemning for straks
og utvetydig å si fra om vårt etandpunkt
Vi er fullt oppmerksom på at eiter Industri-
forbundets vedtekter må utmeldelse skje før
I ste juli for å bli virksont ved årets utgang.
Urmeldelse er imidlertid ikke nødvendig, Når

-forbundet tildeles politiske oppgaverog med-
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S-ng. r att" e neneider unde, nøy• front under store oppotrelser. Siden har en
rekke andre grupper av folket meldt seg ut
av sme organtsasjoner etter hvert som de
ble lagt under NS-kontroll. Lægene står uta-
for lægeforbundet, advokatene gikk ut av
advokatsambandet, ungdomslab gikk ut av
Noregs Ungdomslag, skipsrederne av reder-
forbundet osv. Denne gangen er det vi —
den fagorganiserte arbeiderklassen i Norge —
som bærer hovedansvaret for at Quislings
rikstingsplan blir rfeltet. Det kan vi gjøre
ved at alle fagorganiserte i landet sender
brev til stne lorbund om at deres medlern-
skap i Arbeidernes fagltge landsorganisasjon
er opphort og dermed innstiller enhver

og siste oragnag til å mobilisere den norske videre kontingentbetahng. Skulle kanskje
ngdom til kdgstjenwte mot våre allierte vi være dårligere enn våre lærere enn pres-..

h.dh. . • • 'gang gere har Qurshng søkt å tymge tene, junstene, tederne og alle de andre som
gjennom en slik utvikling. Det var etter i for lengst har tatt kampen opp? Vi som
februar i år. Den gangen ble han stoppet står i fagorganisasjonen har enda større grunn
førsz og fremst ved lærernes heltemotige enn de andre til å melde oss ut av våre
moMtand. De ville ikke stå som medlemmer forbund. Helt siden september 1941 har en
av et lærersamband som de visste skulle hver hederlig nordmann måttet føle det som
danne monster for liknende samband i andre en skam og en ytmykelse og stå som med-
yrker og derved bli et reelskap for Quislings lem av en organisasjon som daglig blir tatt
landsforrederske planee Med sin egen frihet til inntekt for Nasjonal Samlings landsfor-
og sitt levebrød eom innsats kastet lærerne rederske virksomhet Dobbelt nedverdigende
seg inn i kampen, og de har siden holdt siu har det vært fordi noen av de usleste fra

Itampere met quiallpgenea alalkstinga tar terra.

lemmene fratas retten til fritt å velge sine
tillitsmenn, er forutsetningene for vårt med-
lemsskap brutt

Det  er  derfof enighet ons at Norges
dustriforbunds medlemmer i Stor•Oslo skal
sende forbundet en skrivelse av følgende
innhold den 14 ds, mens medlemmene i det
øvrige land sender sine skriv senest 16

«Viijeg har bregt 1 erfaring at NasjonaL
Samling i denne måned med sikte på å.
fremme partiets politiske mål vil forsøke
få opprettet et av partiet kontrollert <ftlestt1ng=;
bestående bt at av representanter for de for-
skjellige næringsorgantrasjoner, deribkrat Notn.
ges Industriforbund, efter at det først er gjoit
inngrep i organisasjonens ledelse.

Da Norges Industriforbund hittil har wert,
en fri institudon, som gjennem sine av.Ineet.
lemmene valgte organer bare har hatt
ringens saklige og raglige interesser å va
må vi/jeg erklære at vijjeg, såfremt der skulle
bli gjort inngrep i medlernmenes rett til selv
å velge sine tillitsmenn, eller der skulde bli
oppnevnt representanter for Norges Inclustri-
forbund til et riksting, ikke lenger kan anse-
forbundet som representeredde næringens
interdser og derfor anser vårtimitt medlem-
skap i forbundet som bortfaltn

Tidspunktet er nu kommet da også indu-
atriens menn må innta sin plass i den na•
sjonale front i ubrytelig samhold med lærerne
prestene, rederne, advokatene og de mange

våre egne rekker har gatt i fiendens fjenente
og i dag lever høyt på vårt rnmtlernsksp og
vår kontingent

En hver arbeider og funksjonær sender
derfor i disse dager følgende brev til sure
forbund:

Til  forbund.

I løpet av det siste året har mateituasjonen
forverret seg katastrofalt for alle fagorgani-
serte samtidig som prisstigninga har påført
oss nye iunge byrder. Til tross for dede
har det ikke vært målig å spore hverken
evne eller vilje hos ledelsen av forbundet
eller. landsorganisasjonen til å bøte på van-
skelighetene.

Da jeg er beklent med at fagorganisasjo-
nens fiåværende ledeise akter å sende rep-
resentatter til Nasjonal Samlings e4ti •
og derved vil utnytte mitt medlemskap å
framme en politikk som det ntrider mot min
innerste overleevisning å bidra til, meddelet
jeg herved mitt medlemskap i  

forbund er opphørt fra dags dato.

(navn)

andre som etter hvert som de er blitt  an-
grepet har vist sitt standpunkt sent witie
nordmenn uten hensyn til trtialer e4fer straff.

Dette skriv er sendt ttl rnedterftmene av
Indestriforbundet Skrivet falt imidlertid. også

NS-hefider. Depaftementet, skrev da til
Industriforbundet og forlangta at forbundet
innen en bestemt frist (10 sept.) skulIe gjøre
sine rnedernmer merksam på loven av 20
aug. Denne lov, soinNS har utstedt som
ledjI i aine forkeredelser f4 Rikritiftgalegger

organistsjormr inn under Inneariksdapear-
rternetited, som bl. a skel godkjenne valg av

nt. Loven fastslår videre at en hver
ing fra medImumenes side er  ugyldag

inntil ulgangen av 1943. Industriforbunetat
sine  medlemmer kjent med departe-

~æfJ  skriv, men mecrteznmenehar  altikennal
traStdt ism sine utmeIdelrer. De kan ikke fOr-
svare å bli stående , som meeRemmer i an
organisasjon hvor styret ikke har medlent-
rnenes tillit og hvor avgjørelser o. I. fatt-
stikk i strid med medlemmenes interesser,
Selv om utmeldelse ikke vil bli godkent av
de nåværende myneligheter, er det derfor av
vessatligebeleedning at en protesterer kgaftig
og gjør Idart for alle at medlemskap i slike
organisasjoner er cmi ren fiksjon. NS kan
like godt sende ut en lov som gjør alle
nordmenn til tvungne medlemmer t NS.
Ingen kan betrakte seg som bundne av slike
slovern.



Ved de fleste av våre hoyskoler og ved
Visse av våre universitetsfag.er plassen såvidt
begrenset at nye studenter bare kan opptas
etter søknad. Søknadene må inneholde utfør-

bekreftete opplysninger om søkerens
kvalifikasjoner. Det endelige utval nye stu-
denter fastsettes så på hell seklimgrunnlag.
Pette system passer tleke NS. Det såkalte
astatsbærendee parti søker som kjent så langt
rad er å skaffe seg et par tilhengere på alle
viktigere områder, men selv et så beskjedent
mål er utappnåelig når de eventuelle tilhen-
gere må oassere et bedømmelsesutval som
baserer sine avgjørelser om opptaing på sø-
kernes saktige kvaliflkaajoner. NS har derfor
sokt  å  bruke makt for å trumfe gjennom
opptaing av de best kvalifiserte av aine
mediernmer. Dette har møtt hard motstand
'reag vt ber tatt en rekke nye konflikter som
enså ikke er løst.

Keefaktemved Handelshøyskålen i Bergen
er mege. ,kamettedstiek. Det kom her inn 363

tamet: 65 kan opptas. Skolens opp-
: eratt sin avgjørelse som vanlig
gate en iste over de 363 søkere

deres kvalifikasjoner.
ereo imidlertid inn før re-
mggjort og forlangtm å få
ingm Denne ,behandlinm>

satt opp en liste over 91
Medet ikke skulle komme i

entnn av deres
• ,5 6 NS-medlemmer skulle

't7 av de 91 var blant
et lovlige opptaingsutval.

nepartementet 01!I å få over-
dilling fra skolen, samtidig
datalena vedtekter slik

r som helst kan omgjøre
•mmer ag treffe nye. Handels-
Mangautval forela saka for

'nentt eerråd som godkjente den
retort ding, men erklærte seg

underkaste avgjørelsen en fornyet
ormee hets departementet kunne legge fram
nye ng saktige opplyaninger. NS  nøyda  seg
imidlertid med å redusere antallet på sMe
spesielt utvalte fra 8 til 5. Disse 5, sont nyen-
synfig betegner det ypperste NS kan pres-
tere på dette område, var ved den sakiige
innstilling plasert som tte. 96, 220, 242, 254
og 332. Den beste av dem var med andre
ord innstilt som 31 suppleant, den nest beste
som 155 suppleant

• Høyskolens råd og lærerråd har 4". sept.
tatt definjtiv stilling til de nasistialreaoyer-
grep, idet de enstemmig har vedtatt halgende
besludning: «Da departementet ikke har mcg
hvert sin henstillism og det heder ikke på
annen måte er kommet fram med nye sak-
lige opplysninger, kan ingen her ta ansvaret
for eller medvirke til noen annen avgjørelse
enn den som ooptaingsutvaiet med støtte ay
råd og lærerråd tidligere har truffet og oont
utelukkende bygger pa søkernes faglige'kva-
lifikasjoner. Noen melding om opptaing som
avviker fra denne avgjørelse vil derfor ikke
bli sendt ut herfra,

Det .er etter dette foreløpig ikke blitt opp-
tatt inoen ny klasse ved Handalshøyskolen

hatst, men hver søker har fått tilsendt en
utførlig redegjøring for årsaka •til denne
forsinkelse.

Httrak viteatelenp I knanp.

Kodflikten ved untversitetet om opptaing
av NS-stitdenter ((armasoater og medisinere)
i strid med de -gjeldende bestemmelser er
nå avsluttet med et avgjort nederlag for
nasistene. Forhandlingene pagikk i flere dager.
Universitetet tok hele tida en meget fast
holdning. Alle de pretessorer som ikke er
medlem av NS vedtok en uttalelse om at
saka ikke kunne behandles isolert, men at
den måtte sees i sammenheng med de andre
inngrep overfor universitetet, og da særlig
at det er tatt ikke-faglige hensyn ved anset-
telser . og avskjedigelser av universitetsherere.
(Samtlige NS-lærere, 3 unntait, er tilaatt ved
slike orergrep.) Saka måtteogså sees i sam-
menheng med koniliktene ved høyakolene.
Uttalelsen faststo videre at hvls utenforlim.
gende hensyn, politisk innstilling eller andre
forhold skulle aettes foran faglige kvalifika.
sioner, ville det føre til den vitenskapelige
forskinge fullstendige attorfall. Professorene
henshlte derfor til departementet «å trafalle
kravet om at studenter som søkes tvunget
inn foran andre, bedre kvalifiserte, skal gis
adgang til kurser med begreneet deltaker-
antall, et krav som for universitetet er uan-
takeligm Da det ikke nyttet med -forhand-
linger forsøkte NS seg med trusler, To av
professorene ble kalt til Quisling, som kom
med en rekke trusler.

Forhandlingene ble gjenopptatt neste elag
og rlet viste seg da at departementet vek
tilbake. Det hele sluttet med at departementet
måtte gi avkall på opptaing av NS studenter
tatafor den iovlige tår Og orden. Vi har har
mok et bems for at fast holdning fører til
gode resultater. NS står ikke særlig sterkt
for tida. De tør ikke ta risikoen på åpne
konflikt«. I univensitetssaka forelå det to
mulighetetematen d-inekte nedettlag eller steng-
Ing av universdtetret. ff5 Var nødt til 6 ta
det direkte netatdeg.

Ved Tannlægd":mayskolen ble det innsatt
ny rektor i forbantelse med skelens .nyorde
nmga i juni i år. Den nye  reklne tannlæege
Berhs er tyskfødt. Han har lysk tannlaaget.
eksamen, og, har aldri vært ved Tånnlæge-
høyako en eller noen anren vitenskapelig
institus on. Buhs ga 22 'jlint teekilug om at
NS folk skulle ha fortrinarett til stillinget
aom _aatdatenttanniteger og ved opptaing av
nye stndenter.  Den  10 juli ble det protestert
mot ordnings: Protesten -ble uten resultat.
Høysktalens læreee har derfor steg: opp sine
ettlfinger og skal tratre ved oppaiingstristena
trtløp. Und.etvist(tngen er for tma Rnftt,

men bare med de tidligere Ken-
flitda har ført ttl at pastentene er blitt helt
borte fra høyskolen. Det meldes nå at stm.
dentene _har skrevet til departementet og
sitittet- opp om sine lærere.

Nasipakket har avsatt sjefbibliotekaren
for Akerbibliotekene, Naney Kobro. 1 stedet
er innsatt et iddivid som ikke har noen uta
dannelse i bibhoteksaromaet Hun er dettl
en meget beryktet angiverske. Ali litteratur
sarn står på nasistenes svartelister er fjernet,
og i stedet er kommet nasilitteratur.

Akerbebtaere bør svare quislingene med å
unnlate å låne boker på Akerbibliotekene.

LEOENDEN OM SOVJETSAMVELDET
Efter en liten norsk avis i Sverige, ,‹Hånd-

stag, gjengir vi: -
Det har i mange kretser vært vanlig å si

at- russernes inotstand mot det tyske over-
fall har vært «overraskende hårda.Tii og rned
Hitler har gitt uttrykk for dende overraskelse.
Men det fantes andre som hadde bedre in-
formasioner  og  hl dem hørte presiaent Roose-
velt, som nå har latt offentliggjøre en del
av det materiale han har hatt i sine hender,
nemlig depesjene fra den amerikanske ambas-
sadør i Moskva, joseph E. Davies. Materia-
lene er kommet i bokform, og også oversatt
til svensk.

Joseph Davies er den dyptake amerikanske
forretningsenann, stolt over å kalle seg kapi-
talist, overhevist om sine idealers urokkelig-
het Av og til kan han nesten mtnne ont
Sinelair Lewissatire over arnerikanske for-
reiningsmenn, men når det gjelder forretnin-
get er han 100 % fordnmsfri. Og med energi
og fordomsfrihet kaatet han seg over stucket
av Sovjetsamvddet -At russerne har andre
sosiale prinsipper enn harn betyr ikke så
mye,  hovedsåka er at de er hederitge og
hyggelige mennesker.

Først og fremst slår han ned på den pli-
standen som alle politikere gjennom 20  år
har gjentatt og gjentatt, at det russiske eks-
periment skulle mislykkes. For mande har
det vært en grunnleggende oppfatning at em,'
industri som ikke har aksjeeiere ikke kan
strette noe, ganske sont det før den franske

mevolusjon het at samfund som saknet grever
og baroner aldri skulle få neen livskraft.
Det har vært ønskedrømmer som hae etreget
apiniondannelsen om Russland.

Sons det praktiske menneske han er, gje.,
Davies narr av disse onakedronnner, og hans
rapporter til sitt utenriksdepartement går krast
mot rapportæne til yrkesdiplomatene sont
bare innekolderhva deres sjefer i hjemlandet
øneker å høre. Hans sytt kommer også til

.uttrykk i de såkalte ,<Moskvaprosessene.
Da~ tar avatand fra visse meaMer unde,
rettergangen sramstrir mot den angeisaksisk .
rettnoppfatning, men han er ikke et sektme

tvil om at de anklagete var skyldige, at
det virkStg var Sovjetunionens femte koionne
Som ble fitryddet.

Under sine år i Moskva ble Davies over-
bevist om riktigheten av dea russiske sten-
rikapolitikken, og i rapport etter eapport ad-
vaner han traat den engelsk-frænske politikken
overfor Sovjeamveldet som ville drive rus-
serne over i en tiinærmelse til Tystiand.
MI,,,Lnpott.kken var ham en vederstyg.
gdghet:. Da  krigen mellom Tyskland eg
RuSsland •brøt ut trekker han i en rapport
c9p den russiske strategien med et forbløf-
fende klarsyn, og han tviler ikke pa at den
røde armd etter et strategisk tilbaketog skal
klare å holde tyskerne stangen.

'Davies' bok dvinger mange mennesker til
oppgi sine fordommer når det gjelder

Sovjetsamveldet. Begivenhetene vil gjøre res-
ten. Når krigen er over kortinter det russiske
folket gjennOm vånenbrorskapet å være for-
enet med de atore angelsakstake demokrati-
ene og med Europas nå undertrykte folk,
så den hdidning som enkelle enda inntar
Overfor SovjetsamVeldet bl: a, i nmdrale land
kommer til å virke håpløst foreldet og
aksjonærte



saDen ntanets front» og

Av professor Wilhelm Keilljan.

(Gjengitt etter ,Norsk Tidend, London.)

Ikke noen annen nyhet har Vakt slik glede
mellom oss nordmenn som meldinga om at
De Forente Stater og Storbritannia hadde
lovt Russland å åpne den såkalte <annen
fron-t: i løpet av 1942. -

Det er naturlig at nettopp vi nordmenn
har gledet oss over denne melding. Norge
er det eneste land i verden som må sies
samtidig å være nabo av både Storbritannia
og Russand, og det er en klar liøje i norsk
polifikk å yte medvirking til enhver
ming mellom disse to store verdensriker.
Det kan vel også trygt sies at neppe i noe
land har den heltemotige russiske motstand
vært gjenstand for en dypere følt beundring
enn i det. okkuperte Norge.

Den praktisk talt enstemmige tilslutting
fra presse og folk i Storbritanaia som den
annen front har fått, har også styrket den
norske tiltro til det allierte samarbeid.

!midiertid er det en kjennsgjerning at der
fra forskjellige kretser, som for det meste
sakner mot til å iramtre offentlig, arbeides
iherdig 'for at åpniOgen av den annen front
skai utskytes til neste år. Det kan være vel
verd å se litt på de argumenter disse kretser
bonytter seg av.

Foe det første hentydes der til vansker
med skipstonnasje. Det er også en kjenns-
gjerning at tapa i kampen om Atlanterhavet
har vært bedrøvelig mye større i 1942 enn
de var i 1941. Imidlertid er, etter alle de
forsikringer vi har fått, lagra i Storbritannia
veifyite, eg samtidig synes alt å tyde på at
den disponible tonnasje i 1943 vit bli mye
større enn nå. Det Vitle derfor sikkert la seg
gjøre av hensyn til den annen front å gå
til en betydelig innskrenking av den nåvæ-
rende import til Storbritannia, sely om dette
skulle føre til noen bruk av de velfylte lagre.
•Slik som stemninga i Storbritannia er, kan
en også rekne med at folket gjerne bærer
en sterk midlertidig innskrenking i rasjonene
dersom dette skulle bli nødvendig av hensyn
til den annen front

Det annet argument gielder Egypt Tanke-
gangen er den at aile disponible krefter må
settes inn for å holde stillingen i Nord-Afrika.

I fengslet i Åkebergveien sitter en små-
brukerkone fra -Nordland som på 2 måneder
ikke har fått rent tøy. Nasistenemekter henne
å motta noe som helst Hellerikke får hun
låne tøy fra sykehuset slik sorn ofte er blitt
gjort, sa hun i mellomtida kunne vaske sitt
eget Kona ble tatt sammen med mannen,
som er blitt sendt til Tyskland: Deres for-
seelse var følgende:

Tyskerne skulIe bygge ut noen kanonstil-
linger på den lille garden deres. På sin van-
lige bnItale måte korn de tyske soldater og
tråkket ned åkeren. Den som kjenner den
norske småbruker og vet hvilket slit det er
å berge livet, kan forstå de følelser nasitys-
kernes brutalitet skapte. Kona skjelte ganske
naturlig soldatene ut, og mannen unnlot hel-
ler ikke å si meninga si. Begge ble arrestert
og sendt avgårde som de gikk og sto.

åttorbritannlas prestisie.
Men dette resonnement fører ikke fram. Et
angrep mot Tysklands vestfront vil gjøre det
ranskeligere for Hitler å sende ytterligere
forsterkninger til Rommels hær. I virkelig-
heten har den farlige strategiske situasjon i
Afrika gitt nye, alvorlige grunner for å åpne

den annen front fra vest i løpet av de nær-
meste ukene:

Det tredje argument gjelder hensynet til
Storbritannias prestisje. Det blir sagt: aVi
kan ikke åpne den annen front før vi er
sikre på å nå fram. Storbritannias prestisje
taler ikke et nytt Dunkerque.

Her er det vi allierte har rett — og plikt
til å la vår mening komme til orde. For

alle vil vel måtte innrømme at Storbritannias
prestisje for årtier framover i første rekke
vil avhenge av de land som idag står på
den allierte front.

Fra vår side vil det da være naturlig å
minne om at Storbritannias prestisje aldri
har vært større enn umiddelbart etter Dun-
kergue. For alle vi som hører til den allierte
front var den gang fulle av beundring over
den vilje til liv som fra hæren i Dankerque
fylte hele det britiske folk. Dunkerque ga
ingen svekkelse av den britiske prestisie.
Tvert i mot

Og i dag, I virkeligheten venter ingen at
den nye front åpnet i august 1942 skal bli
innledninga til det endelige seierstog helt
fram mot Berlin. Det vi venter er et angrep
på den tyske vestfront som skal bringe den
russiske hær den militære lettelse og den
moralske oppmuntring som den har slikt
ubetinget krav på. Sely om den annen front
skuile ende med et alvorligere militært ne-
derlag enn Dunkerque, ville den ha løst sin
oppgave dersom den hadde bidradd til å
redde den russiske • hær og den ruSsiske
inotstandsevne.

Men dersom den skjulte opposisjon skulle
få hell med seg, slik at Storbritannia ikke
korn til å åpne'den annen front i 1942
da ville Storbritannias prestisje li, og li mer
enn kanskje noen idag er i stand til a tenke.

Og ikke minst vi nordmenn nærer derfor
det mest levende hap om at de viktige inter-
allierte konferanser som i disse dager (august)
finner sted et sted i Russland, må føre tii
positive resultater. Og at rask handling vil
følge klare ord.

En husker at Quisling under et besøk
i sin heimbygd giorde seg henterket ved å
avsette bygdas prest tCgens. Ved dette hsve
som ellers utmerket han seg ved en fullstendig
mangel på beherskels Det meldes nå at
Irgens etterpå fikk besøk av Gestapo. Tys-
kerne innskrenket seg imidlertid til a spørre
hvordan Quisfing hadde opptrått, om han
var meget ubehersiæt, virket nervøs osv. Det
ser ut som tyskerne har begynt å bekymre
seg for forrederens sinustilstand. Vi har lenge
vært klar over at aførerena ikke lenger kan
regnes med blant de normale her i landet.

Skolestyreformannen i Asker sendte i
våres lærerne beskjed om at skoledirektøren
hadde gitt melding om aat det er adgang
for lærere som ikke er innmeldt i Lærer-
sambandet å begynne skolen,

NAS1TERROR

Nasiterroren i Tysklands vasallstater blir
stadig større. I det siste har nasistene ikke
bare begynt å fjerne sine egne mbtstandere,
men alle politikere som Gestapo kan ha den
minste tvil om. I Ungarn er Hortys sviger-
sønn drept (Riktig nok ved ulykkestilfelle!)
Framstående politikere som Julius Karoli og
Istva Horty er nettopp arrestert. En ungarsk
general er nylig avsatt av nasistene.

I Romania har det funnet sted massearres-
tasjoner av politikere og militære, bl. a. er
12 generaler satt i fengsel. Den kjente pro-
fessor Jorga er drept av nasistene.

Også i Italia har det vært massearresta-
sjoner av politikere.

rn kan av og til få inntrykk av at for-
skjellen mellom Nasi-Tysklands forbunds-
feller og de okkuperte land i høyden er en
gradsforskjell,

NYTT FRA ENGLAND

Produksjonen av hvete, rug og havre er
økt med 50 %. Melkemengden er økt med
45 mill, liter pr. år.

22 mill, av den engelske befolkning er
opptatt i heklagsarbeid i forbinnelse med
krigen. Det vil si 2,3 av befolkningen mel-
lnm 14 og 65 år. I metallindustrien er pro-
duksjonen økt med 1/3 i tidsrommet januar
til Mni.

70 % av de tap tropper fra det Britiske
Imperium har hatt har vært fra morlandet

Alt tyder på at nasister er omtrent like
lite populære i Tyskland som i Norge, og
de illegale aviser o. I. blir stadig mer utbredt
også der. En nordmann som for en tid siden
begynte sitt arbeid på en tysk arbeidsplass,
ble gjort merksam på at han kunne snakke
fritt med alle sammen unntatt «han Idukke
der borte, for han er nasista. Allikevel gjør
en rettest i.å rekne med at den tyske heime-
front framleis vil kunne holde temmelig1engs.
Situasionen denne gang er ulik den vi heake
under forrige krig. Det er nå langt minche
kontakt mellom soldatene og heimefronten
enn i 1918, fronten ligger mange hundre
kilometer fra Tyskland. Videre er politi. ou
terrorapparatet mye mer utbygd enn før.
Nasistene har spredt sine spioner og lytte-
poster over alt Endetig kan en nevne at
mange tyskere denne gang er direkte med-
skykkge i en lang rekke forlarytelser: Deres
eksistens avhenger av seir, og de vil sloss
desperat sel¥ etter at alle seirmuligheter er
fotsvunnet. De vil i alle tilfelle være ferdige,
Trass i disse ugu4stige betingeber og trass
i de mange ferbtytere og terrorister innafdt
pokti og Waffen SS begynner de menige
saktater og heimefronten a svikte. Men ennå
kan vi bare notere denne svinging og de
mange bevis vi har på den som tekn
det som vil komme.

Den engelske marineminister Alexander
opplyser at j5ti og aug. viste rekord med
heusyn settkete akseubåter.

Når a3at •gtftddt nasistenes krigsmarine ut-
talte han •tirt Scharnhorst hadde vært krigs-
udyldig  15  -StItineder ialt, Gneisenau lå i
en -1iktezti t4lavnog Prinz Eugen t Tyskland
til reparasjon.
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bersafkena„ hvor NS-artseord:toi.eren i Aker,
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Den tyske tbitittersnaki hå
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som skal slaktes i september og
Dette er kjøtt som skal leveres
daglige kvote fii tyskerne I tat:
si at omlag 20 % av Norges ted
slaktes ned.
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