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Mot slutten av forrige verdenskrig, da et

tysk nederlag syntes uunngålig, ble en tysk di-

01:mut spurt em hva han ville gjøre i tilfelle

ot militært samnenbrudd. Svaret ble: Vi ville

orgdnisere internrsjonol sympati med vår.van-

skelige situasjnn til tiden ble moden til å siå

igjen. (Det minner om hva en tysk offiser i Os-

lo nylig sa: Vi har tdpt denne krigen, men vi

skal vinne den neste.) .

Og det kgn ikke nektes at Versailles har

rkertvt tpkknemlig nunmer i den hitler'ske  pro-

pagandr. Affekten har strukket seg langt uten-

fsr Tyckland. Men i diskusjonen om Versailles-
froden og virkningene av den gjør nange en mis-

visende tankefoil. De gjør det ikke klart for

seg at det som fraMkalte den ulyst eg revansje-

stonning som dannet en slik glimrende grobunn

for nazisme og opprustnidg, i stor utstrekning"

ikke var fredsbetingelsene, men solve nederla-

get. Salv en eanske annen og mildere frkd ville

værf, tilstrekkelig til å forSone tys-
kerne med det faktum at fire års iidelser og

hillion r tyskd menskeliv ikke resulterte i den

ære eg mekt og de reaterielle gevinster de var
forespeilet. Denne gane er forhåpningene spent

ende høyere, og selve den allierte seir må nød-

vendigvis skape ny grobunn for hevnlyst, Manker

om revansje og fersøk på ny opprustning.

Det aktuelle Spørsmål de første årene etter

krigen blir derfor å hindre tyskerne. i å forbe--'

rede en  ny  angrepskrig de første 25 år. Pen i

blant får en høre at tyskerne i grunnen ikke er

mere aggressive enn andre folk, bare do' hlir

bunt behandlet. Dette stemmer iellfall-ikke med

hva menge tysker åpenhjertig har uttalt om sin

•egen nasjon. -Otte Ereun, ministerpresident '
ereussen, skrev i beka "Fra Weimar til Ritler":

Rare -folk med en utrhlig pelitisk kortsynthet

konne ho tredd at et folk som tyskenne perma-

nent kunne rdlerere en elik tilstand av påtVun-

gen forsvarrløshet."
Men kenskje den aggressive militarisme ikke

ksn anses som et uutryddelig trekk i den tyske

folkekehekter, kenskjeden bare skyldes en tra-

disjon sum har utviklet seg gjennem generasje-

mer, og som kan erstattes av Kndre tredisjoner,

r:nre kultur- og frodsvonnlige. Men hvordan skal

det gå tiF, Rareld Nieolsen mener at selve ne-

derlaget må danne første leksjon i dette nye

grunnsfrnet, eg amerikeneren j.C.Rrrsh er enig

nKd han. Det gjelder å frata tyskorne den farT

ligg illusjon at de er ot  oherrofelk" med on

uystisk garanti het å fa sitt eget område krigs

herjet, og bonbingen har nek gitt deres tro at
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Men  nvis  nå ikke engang et rekordartet ne-

dorlag er nok til å skape un varig mvntalitets-

endring? Hvordan åkal en d8 at pedagogisk vei
få omdannet det tyske folk til et fredelig, le-

jalt og nyttig medlem av folke-"familien"?

Freds- ug frihetsmisjonærer utenfre greier dcet

neppc, den nyo ånd må kommo innenfra.  Og  det

,viktigste er da at det.åpnes muligheter far

fri og objektivhtilegrnlåe " nv  kunnskaper  (jg  fri

meningsdannelse. Når det tyske folk fremdeles

følger sine herrer påhleres ville dødsritt,

:skyldes det tvang og at de systematiek blir

holdt i uvitonhet om det som skjer. Når tysker-

ne en gang får vite hver hatet de er  og  hvilke

gjerninger som har ekapt hatet, får de kanskje

et sjokk som knuser drømmene  om  å  vmre et. her-

refolk. Når de murer som propagandaen, ensret-

tetheten i pressen og radioforbudgt har skapt,

en dag styrter sammen eg sannheten igjen blaser

fritt inn over Tyskland, blir.det luftforandring

landet. Fanskje en kan vågo å håpe at det kan
bli en bitter, men sunn kur.

(Fra dr. Ivan Paulis bok, etter Vttrldspreson'

TYRANNENS KRIG

Sem et lite apropos til ovenstående -artikkefl

gjengir vi en skildring. av dagenn Tyskland. Fer-

fatteren er blenrik Wereedand, mea

vi har tillatt  oss.å  modernisere rettskrivninger

- Det er tyrannen som taler til sine nenn

Se, byen eri brann,en rose lik-

som  i  mitt fotspor høyrød bøyer seg.

Hva hviner? Er det gnister? Kvinneskrik?

Eller småberns e klynk.når på spyd de faller
som. silkeballer? eller når de heves -

ved benene  fersk  mot stener knUses?

Vel. Dy og land er prisgeds. Skjend og brennl

Og tørk eders sverd i.oldineers sølvhdri

Og krenk mellom luer.døde kvinner !

iGå og pisk havets-rygg-som løftet opp

min bro da-jeg ville-smelte sammen

to verdner

Før folkets levning ut ifra de øde arner.

Til federland .jeg-skjenkernenven:fjern  ez  øde

ørken. Men før frommede:inn på tomtend:

-Det er å-rykke opp et-folk-mederetl

.,.I.k1ager? Men er det-eders fedre I myrdelre

Er det eders døtre I skjender mens I kvedor

diem?  Og  eders barn som skriker mens f knaser

ddn.E.

,-Haraikke detteefolk fornærnet-eder2

dog sipr et disse 80M nå vånder  Seg-,
fornærmethOledig m e -.4-

Eler kom de vol ug knedta- kom de vol,-

før jeg tvang dem, eg hrakte meg

alt de eide2



,e, oeddoløfc-r;

Jeg lenner ..der for  å  myrde,

j:g appdrr.r fcr å

Dra ut mad seng ug spill, min hær og dø

med takk:

HELGENS NYHETER FRA-DÖNBOIN

De tyske helters dag søndag ble denne gangen

foiret uten noen tale av Hitlor. I 1942 sa han

-t da russiske horder vil bli slått til tilin-

fttgjetelse-4-:1Spet av sommeren, i 1943: Tak-

kot.ippla soldatenes effervilje vil vi til som-I

•

orpnå resultater sum Vil sikre den av-
_

gjørende seir..1år sa han ingenting, men stor-1

admital Dønitz holdt en tRle uten å komme inn  I

'rå Ruselend. San unnlot også å opplyse at  1

Tyskland i fjor-mistet 200 ubåter og mere enn  I

9300 ubåtfolk.,

jredebbelt russisk offensiv i Ukw.ina. Torsdag

Tveld melate  Moel.. va om en  ny  russisk offensiv

for Krivoj Rog, som da hadde vart i 4 dager

0g  kostet tyskerne 8000 Mann.i falne og 1000 i

fanger. Den 3. ukrainske arme rylCket fram 30-

(-;D' k på-en 170 km bred front og.befridde over

•

steder V for Ingulets, blant dem Novy Bug

på banen DolinskaJecNikolajev. Den tyoke kilo

•

strakto seg østover mot Nikopol, var truet

rJd cmringning. Lardag meldtes at russerne

forirtte mot SvartehaVebyene Kherson og Niko-

lajov, om ettermiddagen Ste.fortropper mindre

enn 30 km fra sistnevnte by. I-søndags ble-det

Meldt at russerne hiar inntatt.BerislaV med

storm. Denne  by  ligget på•vestsiden av'Dnjepr,-

-5 km 11-0-for Kherson'.'- Eå midtave
nittet har

'(.-taiwake-arme opphadd like..store resulta-.

ter. Ved et sterkt frontalangtep_ble den store

t  vske bastion Uman orobret. Uman var den stør-

pt3 tyske flyplass i Sydruseland. Lørdag ble .

›det opplyst at også knutepunktet Kristinovka,:

.25 km-lenger Ny, og'Svenigorodka,  N0  for Uman+

v-r  befridd sammen med 300 .andre steder i sam-

ne avsnitt. Marskalk Konjev- hadde btutt den

.-
t.y9k8nwtstand langs  en  175f ront og.kM bred  

rYkketHfram 40-70 km. De tyske tap.var Uhørt

stre. 6 panserdivisjorer, 7 infanteri-:eg en

var revet opp.etter 5 dagers

nårde kamper. Tyskerne hadde 20.000 falne og

t.istel 2.500 mamn i fanger. Russernes bytte

-omfatter 500 tanks og selvdrevne kan?ner, 200

tjg i fullt brukbar stand, 600 feltkanoner, 12

lastebiler og 50 forsyningslagre. -Ler~

vcot hur 1. -nkrainske arme gått ovet RUgs

o-Tru løp på  eh 220 km bted front fra TarnopoI

il nord for Vinnitsa-.Byen Stari Konstantinov

dette område tle meldt tatt fredag.• 100,ete-

ler til ble ogbå befridd. Det meldes Søndag at

-usserne ykker hurtig fran sønnenfor Pressku-

'r,v  og  at Tarnopol, der det raser gatekamper,.

isolert. Den russiske framrykking fortset-

ter over hele den 800 km lange'Ukrairske front

Det er tydelig nt V. Manstein  søkor  å unngå

kamp, men h=n er kommet i et fryktelig dilemm

kan ikke trekke-  seg  sydover, og å falle

ziltake på Dnjestr/linjen er vanskelig nok nå

)ette tidspunkt. Han har ventet for lenge. Det

aldes fra schweiziske kilder at han har flyt-

,et sitt hovedkvarter til byen Jassi i Romania

:‘ ,3st f:r eiva Bd.au ev politiske hensyn

p.g -1j-u d:t å gjer for tysker-

ne å hJ. kr, n n fra Hmtnins

:Sunday Times karkterisere den russiske offen-

siv-i Ukraina som krigens største slag.

i • Den russiske undersøkelseskoamisjon har på

grunn1ag av dokumenter som ble funnet i Kiev

nå'fastalått.3t to knilliomer russiske sivil-

personer er myrdet ay tyskerne under okkupa-

sjonstiden. Det heter i komrsjonens rodogjø-

relse at alle som har gitt ordre til henret-

telsene og aum har fullbyrdet dem, skal bøte

med sitt liv.

Vestfronten. Britiske fly b,,,m)T:et tyske mål ved

Pas de Calais inatt etter at aMerikanske og •.

allierte fly angrep samme område igår (lørdag).

Lørdoe bombet dessuten anerikanske flygende

festninger Mfinster, mens ritiske fly natten

før bombet Anmburg o,a. tyske mål. Ingen bom-

befly og bare 4 jagere gikk tapt lørdag- Siden

de amerikanske storangrep i begynnelsen av uka

bruker tysketne bars luftskyts og sender ikke

opp jagere. Som følge heray bla bare 7 bombe-

fly og en jager skutt ned ved det siste ameri-

kanske angrep mot Berlin, torsdag. Etter dette

angrepet uttalte en svenske som kom mad fly

fra Tyskland ai Berlin ikke lenger var naen

hovedstad, ikke engang noen by. --Det opplyses

at Tysklnnds største fabrikker fur ubåtmetorer,

M.AwN-fabrikkene i Augsurg 1,1e meget sterkt

skadet,ved amerikanernes.dagslysangrep 25/2 og

RAF-angrepene natten før. I de nordlige byde-

ler.L..kugsburg er ingenjletydaldgfal;nikk u-

-skadClflf--6-bruarm'and kustetde alliette

24.000 tonn bomber mot tyske j agerflyfabrikker

o a t  mål i Tysklandz Amerikanerna mistet i

februar 445 fly i Eutopa, men de.skjøt néd 9C5

tYake fly. Ovsr halvparten av den tyske-verk-

stedsindustri er ,)pptatt med krigsnødvendige

reparasjonsarbeider.

Kr1 norsk ubåt, har under patAiljering i

nbrdlige, farvann nylig senket 2 fiendtlige fpr-

-Synings.fllp bg ett eskortufartøy, mens den opp-

nådde treff på en tankbåt to andre forsy-

ningsskip,.melder London.lørdag..- Vikan fra

innen1 ndske kilder opplyse at den tyske malm-

båt "lippe" tle senket med last utenfor

7.  Mars. Noen dager før ble det store tyske

skip "Emsland" senket utenfr Statt.

Middelhayssmråd* Allierte  fly  i Italia f:,re-

tok lerdag 1703 utfull. bl.a. tle jernbanemål

i Firenze, Padua og Vieto angrepet. Natt til.

søndag:Lle Genova o.a. italienska mål bnebet.

Angtepene på Firenze var presisjcnsangrep som

bare'rammet jernbaneiålene. Også den frpnske

flAtehavn Toulon var gjenstand fnr et dagslys-

angrep lørdag, hvrved en tcbrpedobåt, en jager,

to forsyningsskip og en ubåt fikk fulltreffere.

Videre ble skipsfarten utunfor Dalmatin angre-

pet. Ialt ble 14 allierte fly skutt ned i

Middelhåvsområdet lørdag på bekostning av ^.)6

tyske fly. - Fredag ble flyfabrikker ved Mari-

gnane nær Marseillesbombet av britiske fly,

Det er første gang denne industri rammes, men

don tyske industri i Frankrike blir na  syste-

matisk  hjemsøkt i syd i bord:


