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Sammendrag av LONDON  6-7-gL2-42:

SBSSIAND: På rstfronten forteetter russerne sin framgang trass i øket tYsk
mptstand\ Hitler setter nå inn stere styrker av de armeer han skulle bruke

våreffensiven,R.ingen •m,Dnjepropetrovsk blir stadig tettere, Byen Rshev
vest for Moskva er mmrdnget. De tytke tap er stcre overalt på frontlinjen,
særldg er de store omkring Kharkov og Dnjepropetrovsk.

LIBYA; Major Hastings uttalte i en krigsoversikt den.7-2-42, at et tysk
franstet var undor forberedelse vest for Tobruk. Det britiske flyvåpen har
stadig angrepet de tyske linjer med gode resultater.

ØSTEN: 1 japansk krysser ble 7-2 meldt senket utenfor Amboina, På samme sted
ble en annen krysser og en u-båt sterkt skadet, Kommunikeet fra Singapore
8-2 forte1ler at japanernes flyaktivitet Og artillerivirksomhet har tatt et
betydelig sterre •mfang. Enda flere kinesiske tropper har gått inn i Burma,
melder det samme kommunike. Japanerne har pkny bombet Sourabaya på Java,
De alliertes flyvåpen har gjentagne ganger angrepet og delvis rdelagt skip
i japanske konvoier mmkring Sundaeyene.

EUTWA: I en offisiøs melding fra Ankara heter det at den rumenske øverst-
kommanderende og nestkommanderende har innlevert sin avskjedsansøkning. Det
skal vare General Antonescou's oppføreel som er foranledningen. Generalkon-
sul Rudolf elsen og hr,adv. Aage Schou er arrestert,likeledee fire tidlige-
re journalister i Arbeiderbladet,denblandt Olav Larsen og Sclumsmoen.

J_Q  
21-1

lE hele verdenepressen blir den tyske utnevnelsen av Quisling til -stats-
.Mlninter betraktet som en ny utfordring til det norske folk, Ingen legger
noun vekt på hans nye titte71 da alle vet at han bare representerer fienden
under Cet forteatte forsøk å å undertvinge Norge.

Manchester Guardian skriver:"Det er latterlig å tro at verden vil bite
rå dette forsøket på å gi det utseende av at Norge får sin egen regjering,
oller at neytrale land vil ha noensomholst respekt for den. Den kjennsgjer-
ning at gnisling skal være Norges statsminister vil overalt bli tatt som et
bevds på at hazistene har oppgitt håpet em noensinne å vinne.det norske folI
Rra Nenking til Norge kjenner verden denno marionetten. Quisling kan nok
slutte efred med nazi-Tyskland, hvis bajonetter støtter hnm, men aldri mad
Nerge selv;"

Times Eår særlig inn på den stilling som det norske folk har tatt mot
Quisling cg Nasjonal Samling. I sin ledeTartikkel den 2-2 skriver avisen:
"Overalt hvor norsku institusjoner har vært i stend til å arbeidu i frihet,
har de vist Yasjonal Samlings tilnærmulser tilbak e  med en slik forakt at
Quislingpressen har vært fylt av ynkelige klager •ver forfolgelsen mot Nas-
jonal Semlings medlemmer."

New York Times skriver at Quislirga forrederd overfor sitt egot folk
har gjort hans navn til et forhatt symbol i ethvert fritt land. Han vandrer
i fare for sitt liv og levL.r bare inne i en ring av tyske bajonetter. Innen-
for denno ringen er han like meget fange som noen av hans avvepnede lands-
menn, Terbovens dystre skikkelse står ved siden av ham, parat til å passe
rå at hen ikke vakler i sitt fedrelandsforrederi, Ikku i noe annet land er
frihetsviljen sterkere unn i Norge. skriver New York Times.

Dagens :dyheter: "Siden Quiseing tok makten i september 194o, er det
norske rettsve,sen rdelagt, Undervisningen er satt under politisk kontroll,
pressen er ensrettet og aot økonomiske liv er underkastet innblandingspoli-
tikken. Avisen skrivor videre at Quisling er like meget underkastet okkupa-
sjmnsmakteti . som tidligcre, han fortsetter å'være en fremmed blnnt eitt eget
folk, som bekjemper ham med alle midler.
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