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Nyheter 16- 11.
Stor russiek framgang n-o og

sar fur Comel. Jernbanen fra byen I
mat vest avskåret. Kampene kos-
tet fienden 30011 fulue, mange så-
rete ng 97 tanks. Nye steder be-
satt i Kiev-Shitnmirområdet.
tyske tanks tilintetgjort og 19
sksdet sor for Kiev.
1ngen vesentbge endringer i Italia.

De allierte bar bedret stillingene
stne  pa  Leros, tilfeyet fienden sto-
re tap og tatt fanger.

Ceneral Catroux er kommet til
Beirut i anledning krisen i

Lreder tU rtnee gjelmom Karrn
tmderhandlet han med britiske .re-
presentaraer. En regner med at
sanunensintet mellom franske anl-
dater og studenter i Beirat, har
kosiet 10-12 drepte og ca. /30
sOrete.

N.v.Frankrike ogskip,fart uten-
for den franske kyst bonsher
Nye angrep mot Cannes og Nice.

Cordell Hull har overfor kan-
gressen og sertatet uttalt seg om
Mosksakonferaneen. nen pnder.
streket at Balkanlandene,De hal-
tiske stater og andre land vil sely
kurme velge siu zegjering.

Ukeoversikter.
OSTFIIONTEN Operasjonene

vestafor Newel har frenadeles en
Inkal karakter. Presset er rettet
met jembaneknutenunktert Pn-
lotek. Lykkes erebringen avdenne
byen, vil fiendens kommunikasjo-
ner bli ytterligere svekket ng en
romning av Leningraddistriktet,
og eventuellt ogsa av de baltiske
provineene, vil vIETE rannsynlig.
Meldinger fra Stockholm tyder på
et tyske styrker allerede blir trok-
ket tilhake fra Finnland.

Et nytt raesisk angrep utvikler
seg mellom Kiev og Gomel, som
Den rode arme saker å omgå.

Kampene i Kiev.distriktet bar
vært typrske for den senere tals
Ved overforing av reserver til
traktene omkring Fastow, klarte

Den rommer den kjensgjerning
at motstanderen enda en gang er
nodt til å rykke etter de tyske
tropper.

(TATB ons rornningen av Kiev.)

TYSKE SAMBANDSLINJER BOMBES OG AVSKJÆRES
tyskerne  a  stanse den russiske
framgangen 1110T Samtidig
svekket de teg lengere nord. Shit
tomir ble erobret natt til 13 dts,
Ilyen hle stormet fra tre kanter
og dermed ble bortforingen av si-
vilpersoner hindret. Det ble tatt
et stort bytte av krigsmateriell.
I og med embringen av Shitomir
er jernbanen LenMgrad—Odessa
brutt, Tyskerne må nå nytte ba-
ner Odessa-Lwnw for sin trafikk
fra ser til nord Men det er ikke
mere enn 1.20 km anm skiller rus-
serne fra denne banen. Avetannen
er ikke lang tat‘i hetraktning av
at de 112å km fra Kiev tii Shito-
mir ble tilbakelagt på i dager. !
KIIIItenunktet Koror ten, hvor j erre
banene fra Shitonsir til Leningrad
og fra Kiev til Warzawa kryseer
hverandre, er truet av 3 kolonner.

lapet av de siste dagene er
over 1000 bebodde steder befridd
i Kievområdet. Fiendens tap har
tildels vært meget alvorlige. For
oyeblikket presses sture avdelinger
mot Pripetsumpene og trues med
tilintagjoring. Vcd å komme til
steder sør for sumpene, vil Den ;
rade arme sikre seg mot flanke•
angrep, og kunne foreta nye om-  1
gående beverelser for å falle i
ryggen på de fiendtlige troppene

Dnjejsrbuen'. Denne planen eekes
realisert i det offensiven ved Ens-
tow cr gjenoppratt.

Innenfor Inum har det vært re.
lativt strnit forskyvninger. De tyss
ke meldinger om en ny offensiv
nord for Krivoi Iltyg er ennå ikke
bekreftets Derimot er flere tyske
motangrep i denne sektor avvist.
Fiendens benhoder på astsiden av
Dnjepr i merheten av Nikopol, er
snevret inn.

Operaejonene på Krim utvikler
seg til fordel for Den rode arme
som har erobret nytt terreng så-
vel i Perekop-mnrådet 5411111ved
Kert sj.

Alt i alt kan en elå fast at Den
rede, arme har initiativet på alle
frontavsnitt og at fienden tydelig-

via mangler strategiske reserver.
Arsaken til manglea er ikke hare
de store tapene, men også det at
den såkalte «frontforkortning»,
takket være de tallrike innbukt-
ninger, har fort til en forlengelse
av frontlinjen med k101 pct. siden
midten av juli.

MIDDELHAVET lle allierte
knasoliderer styrkene sine i de ny-
lig besatte amrådtme i Ttalia

De jognslaviske friskarer har
hatt lokal framgang i Serbia raz
Montenegro. De har tatt mange
fanger i Bosnitt og erobret nve
byer på grensen mot Ungaro. Jern-
banone Budnpest-Zagmb og Berlin-
Beograd er brutt på ny.•

Kraftige Inftangrep, sentraliscrt
i forste rekke om Modane og Cans
nes, har fort til at de to viktige
sambandslinjene mellom Frank-
rike og Italia ble edelagt på flere
steder. Et tokt mot Bolgano har
stanset forbindelsen gjennom Bren-
nerpasset.

VESTERONTEN Luftoffensi.
ven har vært kraftrg deg og natt.
Angrepene har vært epredt over
toore områder i det nordlige ng
vestlige Tyskland. Frankrike og
Nederland. Et konsentrert tokt er
utfort over Bremen. 43 tyske ja-
gere ble skutt ned mot 24 allierte.
Moquitofiv har gjental.,me ganger
besekt Birlin.

LIBANON Konflikten er frarn-
kalt ved at landet ville frigjare

• seg helt for Frankrikes overbery-
! hat, mens de franske myndighe-
tene krevde at mandatet skulle
fortsette inntil saken ble tatt opp
etter krigen. :rterbritannia. som
har garantert Libanons og Syrias
uaybengighet, har protestert mot

!de franske åtgjerder. Spersmålet
• kan bli bestemmende for den ara-
! hiske verdens innatilling overfor
de forente nasjoner og også for
forholdet mellom Storbritannin og
Frankrike. En må håpe at Liba-
hantu enten blir selyktendig eller
får en garanti som det kan god-
kjenne. (Forts. siste side.)



PASSIVITET ELLER —

Det skjer et og annet i Eurcipa,
Jugostavere i heltemotig kamp,
franske patritster griper våpen,
odelagte veier Og sprengte jern-
Ipmer i Ilulland, Beigia og Polen,
gerilja i Hellas ng Alhania og Dan-
marks sahotaste- Iimsatsen koster
asvett og spor oss
orn den er lideene verdt. Våre
allierte gir svarem

Partisanlederert Titu bar lenge
bett Sosjeteamveldets Stotte. Det
saturne gjelder Iriskarene i Polen.
Samsrblet anerkjennende i sin
orniale av de danske eaborarer,
«Folkesmeleren Norges Fribei»
oppfordrer fra Moskva til akttn
kamp iritriotate hes uss.

Sternmene fra Storbritannia sier
OffitreIll det earnme. «Eronennst»
skriver ine generat Mthailovitsj,
soin i motsetning til Tito har
vært avsenterde: «Del kau hende
at forhoidene i Serhia, som er korn-
manduon.riedet for Mihniluvitsj,
rettferdiggjor enforriktig taktikk,
auan dr4 er ihke lengere så sik-
kert eum for et år siden.» Og ge-
neral W3S031, BlEis militaermk-
kyndige, onderstreker betydningen
sahotasjen i Danmark har for kri-
gens gangs Lederen for Danmarks
kmmervaiave parti, - eltristrims
Moller - su nylig! aNyttig og gas n-
lig sabittasje /nå utforer, krigen
må fores pe riktig side, Dei
tuedfore tap av menneskeliv ngså
hos oss, men enhscr må fotstei at
dette er tufiten Dumnark kan og
må fure krig på. Sintt opp
Denmarks fribetsred sum bar krav
på a11e sum vil være med.»

Andre har frandmvet bgt vdnin-
gen av sahotaejen i Holland Bel-
gia eg Frankrike. Men vi fortset-
ter på den oassive nenstands vet

Mon vi ikke bor st ille oes spars-
malei sora Leconennist» reiste i
forbindehe imed general

Det kan hende at forbol-
dene fremdeles rettferdingjer en
forsiktig taktikk, men dette er
ikke lengere så sikkert soln for
et ar spien.

FIRE MILL. TIL MiRGF,
I sintten av oktober -Me det

overlevert fire miltioner kroner
fra en innsamling itmenfor svensk
næringsliv eent kalles «Nurvegia».

Relepet skal brukes til ytterst
tiltrengte bjelpeeigjerder i Norge.

DEN GRESKE TRAGEDIEN
500 grekere der daglig av sult

og i att er en milL grekere sultet
i hjel siden tyskerne okkuperte
landet. erklæres det fra gresk re-
gjeringebold. Minet 100 IJO0 gre-
kere er benrettet

Seenene i Atben ir~er all be-
skrivelse. Menneskene ser ut sum
skjeletter kledd i filler. og becitne
til ugjenkjennelighet da det ikke
finnes en bit såpe å oppdrive. For
ikke å miste de dodes rasjonerings-
kort hender det at de userlevende
slektningene gjemmer likene på
de mest utrnlige steder. I byen
finnes det ikke en Inind eller kort.
lenger. Lonningene bar eteget
pet. mens prisene har steget upp-
til llftjti prt.

Til denne eultens tragedie foyer
en ny og kanskje ennå verre seg.
Det cr striden melloen teskarene
nuthyrdee- Del er to mutstands-
organisasjoner. Den ene, F,AM. er
demokratirk og representerer det
riore flertall av befcifeiningen. Den
andre er nærmest faseistisk og le-
des av general grvaS. Folket hel-
ler til den appfiliningen et ds at-
berte slutter fustnetene. Dci er duL
som er ulykken. og etillingen bed-
res ikke ved Charehhis oheldige
nualelse at ban håpet at knngene
Peter og Georg skulle vende til-
terke til sine land.

hAtil har bestuttet å tikv:idere
2ervas' styrker, og bvis det ikke
sies klart fra orn dL, alliettes hold-
nmg til atese bevegeisene er dist
fate på ferde. For etareteparten
av folket var kongens og Meturs:
styre like forhatt som tyskernes
og italienernes, og det vil ileke
dem igjeu.

Imidlertid kan vi ge ut fra
Moskvakinderanseu har bekandlet
disse farlige eporsmålene tig av-
gjort dent i den riktige reiningen.
Folker tertal selv hesteffinn livem
sean skal styre det

I Hartrer og Frecirikstad hor
«Sangen til livet» gett for kvart
tedle hus. I Porsgronn var det
utsnigt Ims pe prenderen, men sa
var det slutt. I Siden sto det en
lang kn foran billrtInkett, men sie
ble des hvisking i kuen og på kort
tel var den opplost. I Oslu har
imristene maL7et i vangerekvirere
folk fra nmorganisasjuner til å se
forestillingen. Det lonner seg ikke
fio- qUistingene a lage retsifant.

It/knneskejakten i Danmart
Danmark er i sin tur iferd med

å bli totalt merklagt. Alt det lyse,
frie og telltrfulle i dansk tilværel-
se bolder tyskerne på is kvele.
Etter jodeforfolgelsene er fareso-
nen urvidet til akademikere, Jour-
ralisier og fritnurere Leerne sar
en stund i sokelyset fordi nesten
hver eneste av dem hadde hjulpet
til med å få folls av landet.
Men tyskerne har bnik for leger
og måtte oppgi dm, og nå sitter
de igjen med birrerbeten ovOr et
judejakten

-
rt se relativt dar-

lig resuitat.Polen kom
og resten, ra, er i rikkerhet
i SvCrigc.

Det underjerdiske etterretnings-
v csen fungerer mnierket, salpitas-
jen oker, og gang på gang er fate
ger felitt befråld. De underjordieke
organirasjonrue bar våpen og Ini-
kets svingatb Mange rom tidligere
lordutine sabotasjen fordi den var
planlos og nifela dapske verd

ser nå armeriedes på den. Ikke
ferdi forfolgelsene av juder

motivert at det var dent
som stod bak dep, og nå skal del
ailes fast nt dette var bign.

Tyskerne har i det siste bygd
opp et veldig politåtpparrit, eg
skai det brukus. Noen skal der-
bir være awi ttarlige. Tyekernes-
conildbutepolitikk» spilltu ag
trti kan de eudelar bengi til dtm
rå styrken, Forhandlingene er as-
lost av befaiinger, brntoliiut
tratsler. der som ber. Men hellyr
ikke danskene lar seg kne.

Menneskejakten har hegynt og
forbryternes feil cr at de
er dansger!

«Teuterdirek I nratet» bar im-
stemt at INatioualleatei og Des
nve leater onnenhver
uke på Det nye temers seette. Det
samme gjelder Del nor,,ke teater
i forbufd til Contralleatrel.

Den stye ”,isnal,jon vil av
sissene bli hrukt til å sipme for.
virring omkring baykotten av
te. teatre. Natimmiteatrei og Det
onrske teater er boykottel. nan-
sett hvor de spiller. Ingen ute
kjime billet uten å underrokehsem
sont gir foreetillingen Vær merk-
euni på at teaterunnonsene rumli-

gens vik stå under Det nye leaters
Centruiteatrets robrik ker.

VIS FORSIKTIGHET



FRIHETSKAMPEN og DE NORSKE STUDENTER Musikkfronten.
Hver sondag spiller vare filhar-

Deit kjennsgjerning at det mo- I krefter som vokste fram, myndig monikere i Aulaen for en tettpak-
derne d krati og liberaliemen I ag frimotig kunne bestige taler- ket eal med tyske soldater. De er
oppstod og ntviklet seg sammen stalen. Her speiltm brytningene i nadt til det. Hvis de nekter, hlir
med kapitabstmen. forklarer både folket segrenere eg skarpere ern de stillt for «Polizeigerieht Nords.
at friheten ble problematisk og nue annet sted. Men da vi også Inder siste hirdmonstring måt.
likheten illusorisk og at broder- Pos oss fikk oppleve det makalsre te de spille speeiellt for hirden .
skapet ble en temmelig Itiftig fram• skue,pill at reaksjonen rnohiliserte Det nyttet ikke å protestere.
t idedrom. Likevel var demokratiet akademisk ungdom som ville emh- Når-ostisling taler i Klingenberg.
eg litteralismen mer enn tornme re dette speil for å smadre det er det våre filharnumiske musa-
ord så lenge de fendamentale IIICTI. forvandle det frie forum til en åere „m tvi„g„ til å hilse 4 w.e.

neskereetigheters prinsipp ble ener- hasis for angrep mot enhver form rens med klingende mosikk.
kjent og respek tert, likhet far lo- for fritt og artikulert tankrbytte Ingen hebreider våre musikere
ven, tanke og ytringsfrihet, den overhode, da ilte studentenc tiI et de må mwe „g m e temlene.

politiske frihet, organisasjoneret- og sla Iner gang stormen n tilbake.. ste er i en fortvhet tvangssituasjon.
tend, de lithyttetee rett til å reise Og da okkupasjonen kom, sto e Men vi andre må protertere på
seg ug sinue makt. Motsetningene enig og eamlet mot nasismen ug musikernes vegne. Vesi en total
bie ikke staneet og kvalt i en vold- alt dens vesen Studentersandun- boykott av filharmonisk orkester
stat; gjennom hheralismen hadde nets siste mate, like for 2:i sept. demonstrerer vi mot at landets
samfannet sikret seg muligheten Ht4U. var en mektig demonetra- kult arorganer shilles i fiendens
til forandring og utvikling, ng så sjon, ikke bare mot frernmedher• tieneste.

nmve sunhet var det i systemet redonimmet, men ogeå mot de te- ' s.., 1.tmesotten av abonnementskon-
at . det tålte og etterhvert godtok denner til utglidning, forhandlings- sertene er meget effektiv. Alson-
utsiklingslæren. De revolusjonatre vilje og tilpasning som akkurat nentene her jjkis,l, m wd seå eor

kreftene som etterbvert vokste da var ate og gilek. Dette motet parolen og er blitt borte. På po-
fram, heydet at det Itorgerhge de- var den forste utvetydige mani- pulaerkonsertene finnes det intrid-
mokrati bare var en maskert form festasjon av den virkelige folke- lerlid eillsil tilfeldige konsertgjen-
fur kapitalens dIktattre. så lenge viljen, sam krevde komprumisslus gere, som ikke er klar uver at
det vur don 51-0111behersket pressekornp mot undertry-kkerne. Stm bovkotten av konserter er total.
forlug, den offentlige mening, ng dentersamfunnet hle opplont, fore- De.efor: Bring boykotten av
gjettratut bankene ovel press på dragsholderen og formannen ar- konserter ti/ alIes kjenn-
parlumentet. Denne opplainirgen reetert. skap I
vant etterhånden eå megen gjen- Mer enn tre år er gått siden — - --
klang at reaksjorten hle desperat- dette historiske motet. De nye Representanter for svenske tini-
og som siste utvel valte å la Hitler kull som er kommet til har ikke versiteter, Itegekoler og etudent-
graskeege moteetningene i en stat upplevd denne rike, levende tra- organitanjoner har kommet med
ston ikke bare skntle lå pyrami- disjonen, de har ikke sum studen- folgende uttalelse i anledning av
dens form, men også dens evig- ter opplevd fritt åndsliv, de har striden ved Universitetet:
het, hvor utviklingen stmeter for- så knge og inå hmtemmende år Vi vil Pall vår oppfatning ut-
stenet i orkenen. stjal han blant av sitt liv pustet i ufrihet at tale at et system som forer med

eå myr annet også den revolusjo- kanskje den laften etterhvert fo- seg samvittighetetvang og politnk
mere kritikk av den borzerlige rekommer dem mindre unaturlig, pfitrykk på unge studenter, er
liberalismes illusjonsere nutur. Ar- minåre kvelende og upprerendeuforenlig med et Imiversitete opp-
guttnenter som var smidd og slipt Ting som hendte på Universitetet gave som fri fersknings og under-

til i kampem for ntvidelse av fri• i forhindelse med arlteidemnbiliee- visningsanstalt. Vi Mler i denne
heten og dentokratiel, brukte han ringen i vår gir grunn til A sporre eituasjonen trang til å hylde våre
som våpeu i ein kamp for å kuuse om disse årene har greid å svekke norske kamerater i deres katnp
nettupp de organene som Istulde studentrates evne ttl å reagere stk- for untverettetets frehet og uav-
gjort en slik stadig utvidelsemulig- rere, sterkere, mer spontant enn hengigbet.

Demokratiets progressive natur andre.
— ---

Badaalio har bedunet å inmvar her i landet inynefallende, og INår folket kjemper for sine dv- , re presmfrihet igjen i de orn-w
Mnfor studentverdenen q)eilte den reste livsverdier, og dets eneete

rådene som er befrid nv de alli-
seg srerlig skarpt og tvdelig. Bate våpen mot vold ex ånd, da er

r - ' e porte Alllittske partier skal
en forsvinnende brokdel av de nosjonens ovne I enerlig grad ret- - .

få rett til fritt å gi ut ame avi-
norske studenter kom fra arbeider. tet mot stndentene. Og når nå
fisker- ng småbrukerheimer, men atter Universitetet er kommet i 'ar. mulder ilari fladio,
ingensteds ble disse befolknings- ddlinjen og studentene spar seg Det er fengselsnod i Danmark
lage intercsser hevdet skarpere hvilken holdning de skal ta til de som overalt hvor herrefnIket gjes-
og mer intenst enn i Det norske ting som skjer, da hor de huske ter./ Kjohenhavn venter 1200 per-
stnelentersamfunn. Gjennom en på at folkets eyne felger dem lv- soner på å få avtjene sin straff .
hundreårig tradisjon hadde de nor- sende av tillit. og at hva der enn  
ske studenter skapt ct forum hvor I skjer så kan intet være verre enn og vike for trist, unnskyldende
nye farlige ideer, nye radikale I om det lys i oynene skulle slokne resignasjon.



Rektor Sigmoad G. Myltra ved
Landegymnas II er avskjediget og
soker pensjon. I den anledning er
folgende opplymunger om hans
utdannelse lagt frann

Født 1909, volonter 1930-32,
smorer og motormann 1932-37.
lærer 1932-40, kontorsjef i ns' oPP-
lysningskontor 10-10-41, kommlent
for ns' studentsamband 1941-43,
rektor ved Landegymnas 11hosten

Denne haytkvalifiserte skolemann
er det som skal t-edde Europas
kultur fra bolajevikbarbariet.

Kinesisk gurnmi.
Tre vitenskapsmenn ved Nasjo-

naluniversitetet i Kweilin har of-
fentliggjort oppdagelsen av to
«innfadteegummipIanter som bon-
dene oppfordres til å dyrke. Vi-
tenskapsmennene tror ot dyrkin-
gen kan drives tilstrekkelige opp
til at Kina blir selvforsorgende
med gummi og til og med vil
kunne eksporten den.

I 1942 utgjorde Sambandssta-
tenes kunstgunmaiProd aks.ion bere
2ä.Uolt tonn, i år vil den nå 01,1)
i 2541100 1 onn. Forrådene ved nytt-
år var 443 000 tonn. En venter at
årets import vil komme opp i
5401.g1 tonn. Forråd, produksjon
og import vil altså tiliammen ut-
gjore75111110 tonn. Forbruket kom-
mer antakelig opp i 609 000 tonn,
slik at USA kan se 1944 i mote
med en reserve på 1421100 tonn-
Dette er en betraktelig minsking
siden I januar i år, men en ven-
ter at produksjonen av kunstgum-
mi vil eke ytterligere og at ut-
nyttingen av gummiforekornstene
i Sydatnerika skal bli mere intens.

Sensuren har stroket det eneste
nye i billors siste tale. Etter å
ha rast mot heimehontens afor
brytere» sa han: «Hvis beitnefron-
ten skulle bryte sammen vil jeg
ikke feIle en tåre. Jeg vil le
For du har det tyske folk fortjent
den straff som rammer det.»

In memorian.
Tromsts er 14 nordmenn domt

til doden, mens 14 andre, blant
disse noen kvinner, er idømt mkt-
husstraffer. Pressen har ikke fått

• lov tiI å omtale dounnene.

Alle yngre advokater i Oslo er inn-
kallt til «nasjonal arbeidsinnsats».

(Ukeoversikter. Forts fra s. 1)
STILLEHAVET Den sisle ukes

begivenbeter kan sammenfattes i
o pnnkter:
I. Et misslykket japansk motan.
grep mot de allierte styrkene som
foretok landingen på Bongainville.
2. Et japansk forsøk på å hindre,
ved hjelp av sjostridskrelter, at
ytterligere styrker ble landsatt på
den nevnte øya. De fiendtlige or-
logsskip ble drevet tilbake.
3. Et alliert luftangrep mot en
stor japansk konvoi på vei fra
Rabaul til Bougainville.
4. Angrep mot el. svaer konvoi på
vei til Babaul med forsterkninger.
Konvoien ble spredt og fienden
tilfoyet store tap.
5. En eerie tokter mot Rabaul.
Under et av disse ble I japansk
krymer ng destroyere senket,
mens nok I krysser og 11 demroy-
ere ble skadet. Det ble skutt ned
11S japanske fly mot et tap av 17
allierte. I løpet av den aller siste
tiden har japan tapt ø kryssere.

BesIdtaiet av alle disse opera-
sjoneue er at de allierte har styr-
ket stillingene sine pi Bouguinville.
og at japanerne bar trukket stor•
parten av sin flåte tilbake fra
Rahaul.

Kampene rim Bougainville er
innledningen til det langt vikti-
gere slag ont Babnul. Derte vil
sikkert bli forbitret. Faller denne
viktige Imee vil kjeden sosa be-
skytter det japaneke imperintne
indre forbindelser være brutt, og
de allierte vil kunne foreta utfall
mot sjoveiene fra Japan til Jaya,
Singapoor og Burma. De vil også
kunne angripe Truk på Karolinene
som er honalbasen for den japan-
ske flåte i Sdlttsvet

SYMPTOMER Såvel tyskere
sora romanere foretar messeeva-
knering av sivilpersoner fra Ukra-

Store deler av disse fores til
Polen hvor det holder på å ut-
vikle seg fulbdendig kaos på grunn
aV overbelaetningen av sumbands-
linjene og soM følge av den akti-
ve sabotasje. Denne blir isaer ret•
tet mot jernbunene. Tilstromnin-
gen av flyktninger er så hurtg
at det oppstår vansker Ilied å

skaffe dent busly, trass i at de
tyske myndighetene i Polen lenge
har viert forheredt på å ta imot
evakuerte. Det var riktignok plan-
lagt at disse skulle komme fra vest

Romanla holder også på å eva-

kuere gallet sitt. Dette blir i aIl
hast sendt til Sveits.

Det meldes også at de sveitsiske
og tyrkiske konsulatene i Roma-
nia hlir beleiret av folk som on-
sker visum. Konsulatene har fått
ikke mindra enn 30 0110 andragen-
der i den siste tid.

Dugarns statsminister innrom-
met apent at han hiler seg utr;gg
i det han sa: «Kampene nærmer
seg Ungarn. Dersom landet vårt
blir slått, skyldee det at vi står
overfor uverlegne makter.»

Men vi har også andre symp-
tomer:

tyske offiserer er skutt etter
å ha forsokt å flykte fra Norge
til Sverige. 1500 tyske ss er kalt
tilbake fra Danmark for å opp-
retthold.e orden på beineefromen.

Samtidig eker motstanden og
sabotasjeu. I det siste har den
vært særlig intene i Frankrike.
Flerr kraftverk er sprengt og al-
vorlige sahotasjeakter forøvet i
Schneider-Crensot verkene Dette
nutningssentret vil sanneyeligvis
bli nedlagt for resten av krigen.

Det har også vært urolighetes-
i Romania hvor det er kommet
til åpen kamp mellom opprors-
skarer og soldater. Gjairingen i
østerrike oker. Det tueldes at 1000
ss nettopp er kommet. til Wien
fra Ihgarn.

Finnland har fra 1-11 sagt opp
finansavtalen med Sverige. Dette
ansees i Sverige som et meget
dårlig tegn, da det tyder på at
Findand tenker på å stoppe all
effektiv rentebetaling til sveneke
obligasjonseiere. For try elslikket
betaler finnene bare reuter av et
lån, nemlig Finska Ångfartyg A B.
Grunnen til dette er antagelig at

de er reddc for at lartoyene, som
går i rutefart mellum Finnland og
Sverige,skal bli hcslagIngt når de
ligger i evenske hanmer. Et annet
tegn på Finnlands meget dårlige
okonomiske stilling er de lave 110-

teringer av finske verdipapirer på
Stockholmshorsen. Finske stutslån
41 -9. pet. noteres med kjaper kr.
33 og Hebingfors byhIn al -2 pet.
til kr. 25.

Trass i den tyske utplyndring
av Danmark og Norge, Iter disse
lands verdipapirer en adslullog bed-
re kuns. Nurske stat 3 112 pet. 1935
til kr. !40. daneke 4 pet. til 72 og
Kjohenhavus 4 112 prt. til kr. 71.


