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,//UKEN SOM GIKK (10. - 16. aug.)
Txsklands situas on er i ferd med å bli kritisk. Den store koalisjons-offen.*
siv er nå under full utvikling på alle fronter - fra vest, øst og sør, fra
luften og fra partisan-sabotørstyrkene i de besatte land - og man kan regne
med at alene de regulmre stridskrefter som utenfra øver sitt trykk på "fest-
ningen Europa" er omtrent dobbelt så sterke som den militmrmakt Tyskland i
øyeblikket rår over. Det gjelder både antallet av tropper og tyngden av mate-
riellet; tar man hensyn til krigspotensialen folketall, råstoffer, industri
kapasitet, transportmuligheter osv. - blir forholdet enda meget mer ugunstig
for Tyskland. I virkeligheten er derfor krigen for lengst avgjort. Det eneste
Tyskland kan håpe på, er å føre en oppholdende strid som kan utskyte sammen-
bruddet noen måneder, på bekostning av uhyre gdeleggelser og tap av menneske-
liv. Når  man har valt denne linje, skjer det dels i et svakt, teoretisk håp
om at et mirakel tross alt skal kunne skje, enten på det politiske område
(splittelse mellom Russland og vestmaktene med mulighet for separatfred med
den ene part) eller på det militære (gjennom innsatsen av epokegjørende nye
våpen). Utsikten til at slike håp skal  gå i  oppfyllelse kan imidlertid på det
nåv2rende tidspunkt i praksis settes lik null Den egentlige grunn til at
krigen fortsetter, er den nazistiske ledelses desperasjon og kynisme: den er
klar over at den etter nederlaget ikke bare er politisk ferdig, men at den
også vil bli trukket til ansvar for sine forbrytelser. Om Tyskland har en
fremtid, har den det iallfall ikke, og ganske hensynsløst ofrer den sitt lands
krefter og veFdier i en håpløs kamp bare for å kunne skyte regnskapets dag ut.
Folket følger, dels p.g.a. den glimrende organiserte terror, dels p.g.a. sin
apati og mangel på evne til politisk handling, dels fordi også det frykter
gjengjeldelsen.

Tysklands uløselige dilemma kommer i enda skarpere relieff når man analy-
serer dets strategiske situasjon. Det foreligger to alternativer for den de-
fensive  12-rigførlre2, landet nå cr pdtvun‘.: 1) man kan forsøke å forsvare for
enhver pris de nåværende fronter for å holde krigen lengst mulig borte fra
tysk område og bevare den bredest mulige økonomiske og militære basis for
krigføringen, 2) man kan foreta en drastisk frontforkortning og i god orden
trekke styrkene tilbake til linjer som man ennå en tid kan bemanne noenlunde
tilfredsstillende med muligheter for noenlunde effektive operasjoner på de
indre linjer: hurtige omgrupperinger og forskyvninger av tyngdepunktet fra det
ene truede avsnitt til det andre. Å gjennomføre alternativ 1 er umulig.; Tysk-
land har ikke tiln2rmelsesvis de nødvendige resurser til å holde festningen
Europas alt for lange murer, det har utviklingen både på øst- og vest-fronten

sommer til fulle vist. Alternativ 2 er også håpløst fordi Tyskland bare i
meget kort tid ville kunne holde sin krigsmaskin i gang etterat det hadde måt-
tet gi slipp på de besatte områders resurser, deres arbeidskraft, deres rå-
stoffer og deres produksjon av næringsmidler, f. eks. Balkans korn, olje og
mineraler, Vest-Europas høytstående metallindustrier osv Dertil kommer den
umulige luftstrategiske stilling Tyskland ville være i den dag de allierte
flybaser ble flyttet fram til 3stfrankrike, Vestpolen og Donau-slettene.

Den tyske ledelse, d.v.s. Hitler og hans folk, har overfor dette valg
søkt en kompromissløsning: å forsvare også mer framskuttepbsisjoner, men med
halv kraft, å forsgkc å holde alle fronter, men med utilstrekkelige styrker.
Denne "løsning" er uttrykk for ønsketenkning og dilettantisme; man vil ikke
se de ubarmhjertige realiteter i øynene og usentimentalt trekke konsekvense-
ne, men opprettholder fiksjonen om at man fremdeles kan få både i pose og
sekk. I virkeligheten er alternativet det slettest mulige fra tysk synspunkt,
det som raskest,vil føre til det endelige sammenbrudd. Resultatet er nemlig
at de tyske armeer blir slitt opp i voldsomme slag.- uten at de har noen mu-
lighe'eer for å kunne løse sine oppgaver, nemlig å holde det "livsrom" den tys-
ke militærmaskin i krigens første fase erobret og som dens fortsatte eksis-
tens er avhengig av.

Svakheten i overledelsen er blitt stadig mer utpmget ved de tap det tys-



ke generalitet har lidt i den einte ten, r.
fo—alver er ever .tveke grnerel_er (d,vs. nosten 1 pr dag) falt, tatt til

cm-onmt ved Incr eller mindre mystiske"tra-
fikk-ulykker". Samarbeleet med, ;1v don gamle, solide skole skal
ikke bli lettere etter den forese eeJ, tyske offiserskorps ble til:føyd da
Hitlers domstol dømte de konseirende g,ene.eeler til døden ved hengn og:ik-
ke vedi en ærli kule. lst 311:  kara ersisk at general Faulus,.som 5adde kom- -
mandoen over St e lingrad-e:rmeen ee s:_den nan ble tatt til fange der er blitt
feiret som en av det tredje rikee etc.)::e kriebeltar, nå har brutt sin.taushet
og 1 Moskva-radioen oppfordret sine k11eger til å fjerne Hitler og stanse den_
håpløse kri. 6 andre generaler nteter hau-

De tyske tap i mannske.per  ved  Teontene beT,ynner også å løpe opp. Ved  øst
fronten har tyskerne siden 1 f-lne, enger og sårede tapt Mellom 5  og
600 000 mann, i Italia vel 100 000 mann, i .Tracr:rike mellom 200 og 250 000
mann, et tall som meget snay?t, ne til å øke med 100 000 og kanskje mer
etterat de tyske styrkene i rt (e, i ormandi-sekken er likvidert. D.v.s.
at de tyske tap i sommer a:Jlere •r epeo ea. 900 000 man-:.. Det er en høyst
alvorlig årelating, for ee[v cet den tyske krigemaskin omfattet m2nnskapsstyr-
ker på kanskje 10-11 mj,l'elener mann, er barc 4 1/2 - 5 millioner mann front-
soldater; resten er luftifern, oteppemanelekap, politistyrker, Todt-folk osv.

Med den store tallmeesige ever-vekt do ailierte har, er det klart at det
for dem gjelder å engasjere  fiendce  over en'så utstrakt front som mulig.Først
da vil overmakten kunne gjøre seg gjeldende mJ d, full tyngde. Er fronten be-
grenset, vil tyskerne  ved å  oremre p de indre linjer kunne stillo noenlunde
stridsdyktige styrker pd de treede 27enitt o iallfall føre en oppholdende '

Settes angrepene jnn eå  og ei overalt  langs den tyske feetnjngs murer,
blir det umulig å dekke f-eentavsnitt og det stere  gjen
nombrudd vil komme et tes - annet eted. o er denne utvikling sem eyensynlig
nå er i gang, og som den nya .lent-asje--Jer Frankrike er et ledd
Vestfronten, Som vi  antydet siSt, vele on alliert invasjon på.den fransk•
Middelhavskyst -.etter a=ikarierree freenetot langs nedre Loire - utsette de
tyske styrker i Servestrankrj_ke fee en dødelig trussel, en  dobbelt  omfatning
etter elvelinjene MOne og Lejrc- ::(et r dette som nå holder på å skje. Tirs-
dag den 15. august i grnye eningen torrr; rransk-britisk-:imoikanske styr-
ker i land i avsnittet mel1em  2onlen og  '.2nnes over en 200 km. lang, front.
Foretagendet var forbered,, gjennw kre  dagers  intens flybombing av området,
og ble innledet med et timelangt, -enberJeement av skipsartilleriet p(3,. hele 800
marinefartøyer. Den største srke lu:tteansporterte tropper som noengeng har
veert satt inn, .14 000 mann, ble l'endsatt e17.or hoppet ned i og bak  de  tyske
linjer, og syv bølger infar,orl n cat. i rid på kyststrjpen. I løpet av en
time hadde treppene nådd sifle oper,,,ejonene utvikler sef.4 til-
fredsstillende. Den tecke motetee' en seeecit og evak, og Luftwaffe har prak-
tisk talt ikke vist seg over strisnen Ocisdag kveld ble det meldt at 5 by-
er opptil 8 km. inne i landee ver tatt, 1rnod en del befestede øyer ea. 40
km. øst Tor Toulon. Ellers or meclin-rne eom  rimelig  ken ve,nre i denne første
tid nokså sparsomme, mon det tydelig det er tale om en større operasjon
og at alt hittjl er gått ete: progre=et,

En meget verdifull e",øtte av de franske friskarer
som nå er oppfordret til å gotno i fo.L' fullt over hele landet, og som i de
siste dager har øket sin -Irksomhe me_1;et betydelig. Et av do viktigste sentra
for friekarene er nettopp Savoie, si. 'evis det ellierte støt kommer til å fort-
sette opp Rhime-dalen, hvi:ket er sen r eynlig, blir tyskernes situasjon meget
vanskelig. Slik som det tyeke -L'orsver i Nordfrankrike her brutt sammen mad
store tap, er det vel i det hele tate tvilecmt om tyskerne vil gelere noe al-
vorlis forsøk på å holde,det eerveeblise den amerjkaneke nord-
arme nesten ved Crleane er tresse:en em eiflankering allerede meget alvorlig,
oe5- det er vel tvilsomt cm selv vil risikere å efre von iilaskowitz styr-
ker i Sørfrankrike; han vil kunne-få god brnk for dem i kampen om Seine-linjen,
og Nordfrnkrike, hvie det de i dee hele tatt lykkes å få det noenlunde )ntakt
tilbake gjennom partisan-distriktene de alliert,e flys bombetepper. I alle
tilfeller kan utviklingen i ;Inankele e:e5rt komme til å mcd kjempeskritt og
tyskerne bli nødt til å forete stn villige svingnine; av fronten tilbake til
en linje fra Seino-munningen og eJreetever, med ve-netre flanke stettet til



den -sveltsiske grense f. eks. i nærheten av belfort. 1)et er Uaee  et p2),1-1

o det ikk alt er for sent å organisere en ordnet tilbaketrekning av så store .

troppestyrker og materialmengder over et så utsatt kommunikasjonsnett som det

franske, med det allierte fly suverent herjende om dagen og under stadige ak-

ejoner fra partisAnes side om natten.

I Normandie går  det  store omringningsslag mot sin slutt, og det er vansk

elig 5.se hvordan v. Kluge skal kunne få sine hovedstyrker ut av sekken ved

Falaise. De amerikanske panserstyrker fortsatte delvis sin marsj over Chartres

mot Paris, men en arm svinget nordover fra Le Mans, tok Alen9on den 11. aug.

og nådd fram til krgentan den 14. Samtidig presset do britiske styrker under

voldsom tysk motstand på fra nord med støtretning mot Falaise for å lukke tan-

gen om de tyske styrker som befant seg vestenfor i Flers-Mortain-Domfrent-av-

snittet.  søndag den  13. besluttet tyskerne seg plutselig til å oppgi dette

frentframspring og iverksatte en hodekulls retrett øStover via Falaise Det

ble et formelig spissrotløp mellom allierte markstyrker under ubønnhørlig bom-

bing fra det allierte fly, mens sekkens åpning langsomt, men ubønnhørlig ble

ble snørt eammen mellom Falaise og Argentan. Tyskerne led fryktelige tap und-

er retretten både i mannskap og materiell,  os  tirsdag den 15. måtte de oppgi

forsøket på å ta seg ut gjennom åpningen som da bare var 5e 10 km. bred og lå

underkonstant artilleriild. Onsdag ble det meldt at åpningen var så godt som

lukket, det ble kjempet i. Falaise  bg  velen fra Falaise til Lisieux var sperret.

Hvor store tyske styrker som her er avskåret, vet man enda ikke med sikkerhet,

men det dreier seg sannsynligvis om iallfall 10-12 divisjoner - ba. 100 000

mann? - med flere hundre tanks. At de vi1, kapitulere uten videre, er ikke å

vente; de vil antageng forsøke å omgruppere seg . til  et  gjennombruddsangrep,

hvis de da har bensin, ammunisjbn o.l. til det. Men selvom de skUl1e kunne

sprenge ringen i dette avsnitt, er de ikke dermed reddet. De vil, da enten bli

drevet nordover mot Seinens nedre løp, hyor det ikke fins en bru igjen og

hvor de allierte fly vil skape kaos ved elveovergangene - eller de vil forsøke

å nå fram til trafikknutepunktet Paris, med fare for å bli et bytte for de a-

merikanske tanks og det allierte fly på Chartres-Dreux-sletten. Spissen av de

amerikanske panserstyrker befinner seg nemlis allerede i området mellom Char-

tres-PreuX og Paris'; nøyaktig hvor vet ingen, da de ikke bruker serie radloer

for ikke  å røpe sin  nøyaktige posisjon for tyskerne - som ikke kan holde fly-

styrker nok i luften for en tilfredsstillende rekognosering ! klt synes såle-

des å tyde•på at de alliertes store omfatningsoperabn i,Nordfrankrike vil

ende med en fullstendig katastrofe for 2. og 7. tyske arme, elitestyrkene som

skulle kastet anglo-amerikanerne på sjøen.

Børfronten. Etterat de allierte er rykket inn Firenze, er det bare begrenset

virksomhet på landfronten i Italia. Men denne front er ikke mindre interessant

for det, i lys av landgangen i børfrankrike og mulighetene for et foretagende

også mot Balkan, Om stillheten i øyeblikket betyr at de allierte styrker for-

bereder et generalangrep mot den tyske Gotha-linje i ppeninene, er ikke sodt

å vite. Det byr seg nemlig mange andre mulishetsr. For det første Vi1 et.vel-

lykket angrep opp gjennom RhOnedalen og i Savoie bety at Kesselring får sin

forbindelse med de tyske styrker i -6ørfrankrike avskåret, og om flanketrusse-

len herfra p.g.a. Alpene ikke er så overhengende, kan den være alvorlis nok.

Og hvis det er tyskernes hensikt å falle ti1bake nå den.kortere frontlinje

mellom einemunningen og den sveitsiske grense, kan det ikke ha noen mening å

holde en front i Appeninene; den ville komme til å henge fullstendig i luften

og stå i fare for å bli avskåret fra hjemlandet av partisanstyrker som opere-

rer i et nesten sammenhengende belte fra Haute Savole til Jugoslavia.

Selvom disse faktorer ikke skulle komme til å gjøre seg gjeldende i den

aller første tid, byr det seg også andre muligheter. De allierte  kan,  samtidig

som de holder de tyske hovedstyrker fast ved et press mot Gotha-linjen, gjen-

nomføre amfibie-operasjoner både mot Genovabukta og mot Venezia-avsnittet, men

en kanskje like nærliggende mulighet er at en invasjon av Jugoslavia går av

stabelen. Det ville være et logisk ledd i den store koalisjons-strategi som

tilstreber å stille de tyske styrker til kamp over en så lang front som mulig,

og forskjellige ting synes å tyde på at noe slikt kan være i gjære, hl.a. at

Churchill  er  i Roma og konfererer med Tito, at det er opprettet et eget fly-

korps for Balkan-operasjonere og en egen kommando for de såkalte adriatiske

styrker. Tyrkias brudd med Tyskland nylig og den ganske forbausende stillht



som har hersket på den russiske front ved nedre Djnestr til nå, er også ting
som kan tale
På østfronten_ER RUSSE= neste store offensivbølge ennå,—.1.kke-~einn,
det er mulig at den skal koordineres med de alliertes nye støt mot Sørfrankrti---
ke (som midtsommeroffensiven satte inn da invasjonsstyrkene i Normandie var
gjennom den første kritiske periode), eventuelt også med en Balkan-offensiv.
Langs øst-Preussens grenser fortsetter den veldige russiske oppmarsj som synes
å tyde på en enestående kraftutfoldelse når tiden er inne, og på den baltiske
front er trykket på de isolerte tyske styrker øket, bl.a. har russerne oppnådd
et gjennombrudd vestover fra Pskov-sektoren som har ført dem fram til nærheten
av Walka på den estnisk-latviske grense, slik at de tyske styrker i Estland
trues med  isolering også fra styrkene  i Latvia; russerne står bare 20 km. fra
jernbanen Tallinn-Riga. Sørøst for Riga er Jekabpils tatt, Fra Bialystok-av-
snittet har russerne  også støtt  vid-ere vestover, likesom bruhodet vest for Wis-
la i Sandomierz-området er utvidet og trussolen mot Krakow øker. (Sandomierz
ble 17. august meldt erobret). Om det, forestår en generaloffensiv over hele
østfrontens nordlige halvdel, eller om russerne ønsker  først å  rense Baltikum
før stormen mot 3st-Proussen, Warszawa og 3vre-Schlesien, vil kanskje allere-
de kommende uke gi svar på.
I Stillehavet er kampene på Guam avsluttet; denne viktige øy er nå helt i am-
erikanernes hender etter tre ukers kamper, 4merikanske flyvende "superfestning
er har bombardert Nagasakis skipsverfter, en alvorlig påminnelse om hvordan
de alliertes baser nå skytes fram mot selve Japan.
Luftkrigen. Det er den taktiske bombing som i siste uke smrlig har tiltrukket
seg interessen,gmed knusende angrep mot de innringedo og ',retirerende tyske
styrker i Nordfrankrike og en voldsom oppmykning av dot -1;yske kystforsvar på
Rivieraen. Den strategiske bombing har imidlertid også hatt betydelig omfang,
fortsett med tyske olje- og_flyanlegg som dominerende objekter.

Ukens statistikk: 10. aug.: Moskitos over Berlin. 3ritiske bombere mot
oljeanlegg i Bordeaux oté Palice. 1400 utfall fra det Italia-baserte fly,

mot oljeanlegg i Ploesti og jurnbanemål. - 11. qug.: Voldsomne angrep

mot jernbane-mål, bruer, marsjerende kolonner osv. i Nordfrankrike. - 12. aug:

jortsatt hamring på kommunikasjonene i hele området mellom Belgia-Saarbrucken
og Brest-Bordeaux. Kraftige angrep mot ubåthavner i La Palice og 3ordeaux. -
13. aug.: 1250 am. bombere mot sambandslinjer i Seine-området; 3000 jernlylne-
vogner og 460 lastebiler ødelagt. 1300 britiske bombere mdt Braunschweig, K  el

Frankfurt og andre tyske mål, bla. Opelfabrikkene. 750 bombere fra Italia mOt
mål i '=e25rfrankrike og Nordvest-Italia. - 14.  aug.:  Heftige angrep mot Sør-
z'rankrike, mot Ludwigshafen og Mannheim. Mo-s-itos over Berlin. - 15. aug.:
1000 amerikanske fly med jegereskorte mot 19 tyske fluplasser bl.e. i Køln,
:r e nkfurt,  viesbaden o.a. steder. Samtidig 1100 britiske bombere mot flybas-

or i Holland og Belgia. Det ble ialt kastet 12000 tonn bomber d.v.s. det kraf-
tigste angrep som hittil er gjennomført under denne krig. Moskitos over Berlin.
16. aug.: 1000 tunge bombere med sterk jagereskorte mot flyfabrikker, bensin-
lagre og.anlegg for produksjon av syntetisk oljc iTyskland (bl.a. Magdeburg).
17,  aug.:Store allierte formasjoner over Stettin og Kiel. 1100 am, bombere
angrep tyske flyplasser og oljeraffinerier, Fra Italia kjemiske fabrikker i
,Dør-Tyskland angrepet. Moskitos over Berlin.

- o -

Sabotas en i Nor e. Osle Sporveiers busshall på Korsvold er den største i Nord
-2uropa og tyskerne har flyttet sino verksteder fra Kjeller dit. Sabotasjen mot
hallen natt til søndag var usedvanlig vellykket og de.tyske reperasjonsverk-
steder, lagrede flydeler pluss ca. 60 fly ble totalt ede1agt. Sabotaslen ble
forøvet av spesialister, og det er beundringsverdig at ingen norske sivilper-
soner kom til skade. Man skal ha iakttatt folk i nniform.
Natt til forrige søndag var det en kraftig eksplosjon i Den Norske S1ipeskive-
fabrikk i Sandakerveien. Hele lageret, ovnen og pinen ble totalt ødelagt. -
I Hallingdal er det foretatt en vellykket aksjon mot statens oljel ogre der.
Fra tarkene der er det lagt ledninger ned til elven og på Geilo er  21,000
litet bensin tappet ut, på Gol  21,000  liter og på Haugastøl 1,600 liter.

- o



Denne krigen har hovedsakelig bragt med seg ulykker e-redsler, men også  sspt enkelte løfterike forhold. Ett av dem er de besatte lands etandhaftige._og uopphør1ige kamp mot overfallsmennene. Befolkningene i Baltikum, Belgia,Danmark, Frankrike, Grekenland, Holland, Jugoslavia, Norge, Polen, rsjekkoslovakra m. fl. har Apent og med livet som  innsats  satt seg til motverge mot un-dertrykkerne. Denne motstand Jear gitt seg forskjellige uttrykk alt etter fol-kenes egenart, ettor deree lands geografiske forhold, etter okkupantens  fram-ferd osv; men stort sett har utviklingen vært forbleffende paralellokkuperte områdene. De besatte folks kampinnsats, som  blir stadig mer  omfatt-ende og direkte mllitær og som er blitt en virke1ig  4. front,  er ikke bare eteffektivt bidrag til  de  forente naejoners snarlige seir; denne øyeblikkeligeog fryktlose stillingtagen mot fascisme og  nazieme gir også  den 2. verdenskriEet klarere ideologisk preg enn kriger flest og tyder på en enighet om målenesom skaper tro på fremtiden. Folk  fra alle nasjoner og alle samfunnslag viserved sin innsats og aine ofre at åndelig frihet  er  viktigere for dem enn mate-rielg velstand og sikkerhet.
e mor eller mindre tysk-kontrollerte  områder som  Romania, Bulgariao hr derimot bøyet seg ydmykt for hvert ett kraftig vindpust fra detmekYe dr1.tn. t de nå er begynt å opponere, at f.  eks. bulgarerne prøver åetlio n frederegjering, er i samsvar med deres gjennomferte konjunkturpo-11.tikk og bere  oppmuntrende  fordi det viser hvorledes disse stater bedømmerden rrilttre situagjon. - Mussolinis utenrikspolitiske opportunisme er.nestenenestående i historien; men Italias kapitulasjon,  Badogllos  "forrederi" ogseerlig de italienske partisanars innsats i Vorditalia idag, gir en det inn-trykk at italienerne aldri har V.irt  overbev'este fascister, sel ynm do  nok håpetat il Duee skulle skaffe dem etstolt imperiumtil en billig pris. Under en-hver omstendighet må italienernes innsats idag:t4 de alliertes side spille enstor rolle for landets selvrespekt og øke detsemuligheter for å reise seg et-ter krigens 8lutt.

.3storrike etår formellt i en særstilling  i og  med at landet ble innlemmeti Det tyske  riket i mars 1938. Ifølge tyske oppgaver var ca, 99% av østerrik-erne nazister på dette tidspunkt. Slike• oppgaver er naturligvis ikke å  stolepå  teskerno forpurret jo- folkeavstemningen før Anschluss nottopp fordi dero,net mcg. at en avstemning ville gi flertall f-o-r et selvstendig 3sterrike -
a - -

men dt or delvis symptomatisk for innstillingen at erkebiskopene Innitzer ogWoiss frivillig i slutten av mars 1938 offentliggjorde et manifest hvor Hitlerble hyldet p den mest servile måte. Det østerrikske folk manglet iallfallkraft,  mot c), ; evne til å organisere en relsning mot nazismen.Krigen her hittil faret forholdsvis lett over Osterrike. Matsituasjonen erneenlunne god (3!=,av Tysklands storbyer har Wien egert minst hjemsekt av detallierte flyv-pen. Men med tyskernes gjennomgripende økonomleke og kulturellepenetrerng ;),v"Ostmark" under ledelse bl.a. av Gauleiter i Tisn Baldur vonSchirach,  mGd  rJazietenes iskaldt egoistiske Balkan-politikk de østerrikskeinstAtuejonene tjener bare som middel  for Tyskland  til å gjennomføre sine øk-onemiske mål i erøsteuropa med de stadig mer omfattende  militærutriv-nineer og ike minst med endringen i krigslykken, er rikstyskernes popularit-et i "Ostgerk" påtagelig redusert.
n:c -k,terrike lå  lanst borte fra krigsskueplassene var enhver aktivmege, ed mr.t eazityrranniet hensiktsløs og dømt til å mislykkes. Men det hargjort inntrykk på befolkningen at de russiske armeer på bred frontkjemeee eee gjennom  Karpaterpassene  for å komme ned  til de 'ånne  slettene rundtDoneu. Motstendsbevegelsen henter også insplrasjon og styrke fra de jugoslav-iske parti_saners heltemodige kamp kloss i ,sterrikets sørlige grenser og  frade itelienske geriljastyrkers innsats i Vorditalia. Og i og med at de tyskemyndigheter har vrt tvunget til å sende troppestyrker stasjonert i sterriketil frontene i Jugoslavia, Italia og Frankrike ligger forholdene vel til rettefor en reisning av anti-nazistene mot de tyske undertrykkere. Revolten i Tysk-land må osså virke som en impuls og som det lokkende mål ligger forespeilingenMoskvaerkleeringen om at ?Jsterrike sk2,.1 gjenoppstå som selvstendig stat.Det er selvsagt  umulig  for en observatør i Vorge å danne seg noe eksakt
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ilil -rcesholdene, men vissestegn tyder på at østerrike-når-tiden erinne vil gjøre sitt for å dr±ve de rikstyske herrene- ut av landet. Partisah-
grupper er blitt dannet i landets sørlige provinser. De blir rekruttert frafolk som er blitt tvunget inn i den tyske armeen, men som har benyttet sin
permisjon til å stikke av, fra folk som har rømt dengang mobiliseringsordren
kom og fra grubearbeidere f. eks. som ganske enkelt har forlatt sitt arbeid.Partisanene opererer for størstedelen i Karnten i den sgrlige delen av 1andet,men også andre steder i Østerrikesynes motstanden mot tyskerne å bli hardere.En underjordisk k2mmite sendte nylig ut et optrop til befolkningen hvor detbl.a. heter "I Karnten har våre landsmenn organisert en stadig mer effektivpartisanbevegelse mot de tyske undertrykkerne. Denne bevegelse samarbeider
med Titos styrker. De tyske overfallsmennene og deres østerrikske håndlangereforsøker å knuse denne bevegelsen Med makt. SS-formasjoner konsentreres- motvåre partisaner. Landsmenn! Arbeidere, bønder og soldater har sluttet -segtil våre geriljastyrker for å befri vårt land fra tyskerne. Nå gjelder det.medalle midler å støtte dispe tapre og djerve menn. Hele det gsterrikske folk må
samarbeide for å hjelpe partisanene og avverge de tyske okkupasjonstroppersangrep. Soldater,  gi  våre partisaner våpen! Bønder, gi dem meldinger og mat!Hjelp de utenlandske arbeidere og krigsfanger til•å slutte seg til våre styr-
ker. Jernbanemenn, avbryt trafikken til Karnten, ødelegg jernbaneskinnene ogbroene. Spre sannheten om den østerrikske partisanbevegelsen i Karnten og
søndre Steiermark  

En hemmelig østerriksk soldater-kommite er dannet for å skape samarbeidmellom de østerrikere, som er blitt tvunget inn i Wehrmacht, og frihetobeve-
gelsens organisasjoner. Den illegale fagforeningsbevegelsen i landet har iden senere tid organisert streiker ved forskjellige krigsviktige industrier.Og katolikkene er begynt å røre på seg. TuSenvis av flyblader er sendt ut som
.behandler den katolske opposisjonen mot Hitlerregimet. - Kanskje vil også3sterrike rcise seg i 11. time for d vre med på å gi nazismen nådestøtet.

Forholdet kompliseres imidlertid ved den•uklarhet som råder med hensyn tillandets fremtidige skjebne. De høye herrer besluttet riktignok i Moskva at
Østerrike skulle få sin selvstendighet tilbake. Men, spør østerrikerna seg,hva skal  så skje  med vårt fedreland, som neppe har økonomiske muligheter for
å stå på egne ben. - En Donaufederasjon er kanskje den eneste lgsningen påproblemet østerrike. o -

Hlemmefrontens a ell til landsungdommen.

I det siste år har flere bygder vært utsatt for razsia og ,,erefter fglg-ende arrestasjoner. Det er derfor mangt et gdrdsbruk som drives av konen ale-ne,  os  som ofte kan ha vanskelig for å skaffe seg forngden kvalifisert hjelp,og selvom hjelp kunne skaffes faller den ofte dyr. Det kan være vanskelig åfå berget avlingen i hus og det kan være fare for å få den gdelagt av den
grunn, men dotte skal og må ikke skje. Arresterte fo1k skal ha hjelp.Søndagen på landet er fridag - benytt denne sld dere sammen og dra mannav huse med egen niste. Underrett straks bygdeen om dette og underrett gården
hvor dere skal hjelpe til. Det hester!

Kampen krever ofre idag i Norge, vic solidaritet og stå sammen
- c

KriEsforbryterne iglen.

I anledning av artikkelen "Oppgjgret med krigsforbryterne" i forrige nr.av Yronikken har vi mottattet innlegg, som kanskje ikke inneholder så -neget
nytt stoff, men etter vårt syn er problemenc omkring krigsforbryterne så vik-rige  og trenger en så inngående behandling med vurdering av alle momenter forog imot at vi har funnet å måtte gi innlegget stalteplass.

"Bernhard Shaw ble nylig spurt om h e n mente at de tyske krigsferbryterneburde straffes. Han svarte: "Det er en idiotisk tgnke at de skal straffes. Damå jo også de amerikanske, engelske og russiske krigsforbryterne straffes, og
hvem skal gjgre det?" På oss nordmenn som hgr optlevet tysk okkupasjon virkerdenne uttalelsen som et slag i ansiktet Dette gjelder nok ennå mer polakker,jugoslaver og Europas ulykke1ige jgder, I Russlands jord ligger massegraver
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kene" disse massehenrettelsesinstitusjoner som kanskje er de  uhyggeligste av
alle uhyggelige ting 1 menneskehetens lange lidelseshistorie. På torvene i
østeuropa har unge patrioter blod flydt i fosser under massehenrettelsene, mens
de unge piker er blitt slept avsted tiltyske militærbordeller. Slike skjebner
har truffet tusenvis av fnmilier i  denne "siviliserte" verden Mennesker som
har opplevet neon av disse redsler vet nok om krigsforbryterne skal straffes
eller ikke. De som  ikke  vil straffe bødlene har som regel ikke selv opplevet
tysk, japansk eller Ttaliensk okkupasjon.

Men tross alt finnes det en kjerne av sannhet i Bernhard Shaws uttalelse.
It7erig er jo  lov ig  , håner den gamle arrogante dikter , "hvorfor skal krigs-
forbryterne da straffes?". Han peker her på en meget viktig forskjell mellom
krigsforbrytelser og andre forbrytelser. De siste bryter bestemmelser som ik-
ko bare er anerkjent av hele samfunnet, men som håndheves av statsmakten med
konsekvens og upartiskhet. Staten tar ikke parti for noen forbrytere og mot
andre. Krigsforbryterne setter  seg  ut over anerkjente folkerettslige best-e-m-
melser; men det finnes ingen internasjonale politistyrker som kan håndheve
disse regler. Det må derfor bli seierherrene i en krig som foretar avstraffel-
sen. Bernhard Shaw kan nok ha rett i at dette er et farlig system. I de fles-
te kriger vil man vel finne forbrytere på begge sider, men på seierherrenes
sido vil de neppe bli straffet:-

Det kan likevel ikke være tvil om t fiendens krigsforbrytere må straffes
hårdt og konsekvent. Selvom vi er part i saken kan vi si at retten er på vår
side. Norge f. eks, kan umulig beskyldes for å ha villet Tyskland tillivs. De
allierte kan ikke bare si at de fører en rettferdig krig, men også at krigen
er et forsvar for de hjelpeløse millioner sOE nå er nazistenes ofre. Disse
mennesker krever rettferdighet og det er lett nok å tilgi når man ikke har
gjennomgått lidelsene selv. En slik tilgivelse vidner ikke alltid bare om men-
neskekjærlighet, den .vidner like meget om sløvhet o; mangel på medfølelse med
ofrene. "Å  tilgi  undertrykkerne, er å øve vold mot de undertrykte", sier den
spanske tenkeren OrtegR y Gasset.

Men  vi må ikke  slippe hevnen løs. På den måten skaper vi ikke en bedre
framtid. De skyldige  skal  straffes av andre grunner. Bl.a. må det hindres at
.turopas befolkning tar saken i egne hender i.  tde lange knivers notter". I et
vanlig samfunn straffer vi bl.a. for å unngå anarki, og dette motivet er  uw-
et viktig når det gjelder krigsforbryterne. må også vise overfallsmennene
og vorden forøvrig at man ikke ustraffet begår slike redselsgjerninger. Hvis
de skyldige skulle slippe fri, ville Europas befolkning bli dypt krenket i sin
rettsfølelse, og respekten for lov og rett er det nå viktigere enn noensinne
å holde høyt.

Samtidig er vi nødt til å overbevise våre fiender om at vi går rettferdig
fram. Et folk som tyskerne ville ellers bli fyllt av den farligste lengsel et-
ter hevn. Vi har sikre beviser mot tusenvis av krigsforbrytere og så langt er
saken klar. Men  vi må  ikke  felle en eneste tvilsom dom. På denne måten kan vi
ikke unngå at mange skyldige slipper fri; men det eF likevel bedre enn at vi
skulle straffe noen uskyldige. Dette er viktig, like meget av hensyn til oss
selv, som av hensyn til fienden. Vi slåss for rettssikkerhet og skal vår retts
følelse ikke skades av krigen, må vi bl.a, unng enhver tvilsom avgjørelse i
disse rettssakene. o -

FA opplysninger slipper ut om motstandsbeve elsen i Bel ia. Men her som i
de andre okkuperte land foregår en uavbrudt kamp mot okkupasjonsmakten. Den
belgiske sabotasje, som særlig har vært konsentrert mot elektriske anlegg, kul-
minerte i dagene før invasjonen med økede angrep mot kraftverk og transforma-
torer som leverer kraft til tyske industrier og kommunikasjoner. I nærheten
av Bryssel ble dieselmotorene i et kraftverk ødelagt. Bare rundt Bryssel ble

.det sprengt 32 hø:17spenningsmaster, tre elektriske kabler og 6 transformatorer.
flere andre steder 1 landet gikk det Sor ses på lignende måte.

Brødrasjonene I. Rom er nå steget til 200 gr. hvitt brød pr. person pr.dag
mens innbyggerne under den tyske okkupasjon bare fikk lOO:gr. dårlig svart
brød om dagen. Grønnsaker og frukt begynner også å dukke fram igjen.

o -



Atte t^tet mot Hitler.
Svonska Dag

elscr om attrn-t-a-tet mot Hitler delvis står i strid med hverandre.1'e e e-iktene: Det første tegn på at noe var i gjære var telefonstoppen mellomog Berlin , som begynte onsdag 19. juli kl. 17 og varte til torsdag55. leddolelsen om attentatet ble sendt ut over de tyske radiostasjone-ro 1orocaa kl, 15. Det er meget eiendomlig at telefonforbindelsen medsjenopptatt s4lenge forholdene var så usikre som Hitler og Gøring-e-e riee I eine taler. torsdagsnatten. Tysk telegrambyrå oppgav at attentatetfnt st torse:iag uten nærmere tidsangivelse. Etter attentatet møttes Hitlerog ildspunktet for dctte møtet er kjent. Ifølge sveitsiske opplys-fnt det sted onsda mor en.Atte,:-tet ble forøvet under et stabsmøte i høykvarteret. Bomben eksploderte1-1t3er 2 meter fra ham. Et senere offentliggjort billede av konferan-sereeeet etter oksplosjonen viser rummet som en eneste ruinhaug. Verst er detgåtc ut oroo det stedet hvor Hitler befant seg. Ifølge Gøbbels ble konferan-Ser;- 5-,1t-gcre slynget"flere meter bortover og ut gjennom vinduene". RumMetvar oilledene så lite at de som ikke ble slynget ut gjennom vindueneetter 'it å demme må være blitt knust mot veggene. Hvorledes noen har kunnetbli Inetet ilt gjennom vinduene er vanskelig å forstå fordi alle vindusspros-sene ifølge ilede er i behold. Solv kom Hitler som satt omtrent midt ifr' let med ubetydeli2;e skrammer, mens generaloberst Korten som stolik- b-- 17er een døle-av sine sår.Et  • e t',e-t etct forekom det ingen umiddelbare undersøkelser. Attentatm.annen,e-neerg, kunne fritt for1ate åstedet. Eksplosjonen kan ha skjeddere ver :ått; men det det eiendomlig at han ikke ble7,e eekometen ti] Berlin et par timer senere. I Berlin møtte. 8tauf-e2vol'-,erende gencralene, som satte seg i forbinnelse med Berlins,medaclte at Hitler var omkommet og gav vaktbataljonen ordre omo-- regjeringskvarteret. Vaktbataljonen består av utvalgte nasjonalso-t e, cr således særlig uegnet til bruk ved kuppforsøk. Det er ogsåseg at pressesjef Sundermann meddelte til pressen torSdag at at-t- v-eY alliertes verk. Gøbbels og hans menn visste altså ennå ikkete- 12r;:dea; nt generalene satt i regjeringskvarteret i Berlin og "for-Ce- e'ee regjering",
Uee oLstendigheter beviser selvsagt ikke at attentatet var finsert.iir imidlertid vel på det rene med at det eksi.sterte en militmrSiojoL moe hem. Opposisjonen måtte slåes ned; men utrenskninget? mUte foret4 -

es på erni slik måte at ingen sympati falt på de utrensede.

Raslbnerin skortene som blev'borte.
fyskarhe og I.B. har forsøkt å utnytte "tyveriet" av rasjoneringskortenetil å så spJid på hjemmefronten. Det heter at en liten  klikk har forevet "U-

gjerningene" menre dot arbeidende folk er usyldig. "Enhver nerkani vet imidlertid hiorfor  tyveritA" ble begått. Når myndig-hetene for: eeker å sulte ut de mobiliserte årsklasser ved å nekte dem rasjo-neringsliort, er det det .norske folkets plikt å hjelpe  disse guttene, som gjarsin  plikc,'mot fedrel-).ndet og nekter å gå i tyske tjeneste.Vi ear all grunn til å takkedem som har sikret vår ungdom rasjonerings-kort. kbr en gangs skyId kan vi også takke makthaverne. De  har lovet vialle skal få være mod å bære tapet. Det blir gjort med glede. Vi ofrer gjer-:le 5å av våre rasjoner't.il de patrioter som ingen har fått. - Kampen  har kre-vet og k:ever ofre. Ikke alltid er disse ofre blitt likelig fordelt.  Noen harått foran oz de største byrdene falt på dem. 'Denne gang er byrden fordelt_ikt Naeistene vil atter en gang få oppleve en sammensyeiset hjemmefrontssolidaritet.
\-112, ccm har rett til kort vil nå få dem utlevert. Fordelingen skjer und-

)r  1-11 kontroll idet det må leveres forside for hvert enkelt kort som blirutiveet.
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