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østfronten. Den russiske offensiv ruller videre med voldsom kraft langs hele
fronten som nå Etrekker seg fra Pskow til Karpatene, en strekning på omkring
1250 km. Det er karakteristisk for den russi8ke strategi at mens_det store ope
rative mål i forrige uke syntes å-vmre avskjæringen av Baltikum og general
L indemanns..35e40 tyske divisjoner, så peker de siste dagers framstat 1 første•
rekke Mot en gigantisk knipetangsbevegelse,mot 7:arsjava. .Det er klart at en
inntagelse av den polske hovedstad bl.a. ville bety at ikke bare Baltikum men
også Salkan ble truet med isolering. lan har lenge formodet åt russerne ville
sette inn et hovedstøt rett gjenrom h5ertet av Polen. Men den russiske strate-
gi blir nøye avpasset etter forholdene. Rvor offensivens.hoVedtyngde kommer

å ligge beror sanske enkelt på hvor russerne kan trenge fortest fram. Rvi8
den tyske motstand på ett frontavsnitt skaper virkelige vansker for angriperen
stoter russerne-straks fram.på andre avsnitt. Dette er muliggjort ved en gjen

utbygging av sambandslinjer .og etappevesen bak fronten og ved bruken
av (;tare,-lettbeveselige militMre enheter. •

ljen russiske offensiv ruller- videre på en 230 km. bred front over deetiol
ske sletter mot. Tarejava, som tyskerne allerede er begynt å evakuere Denne of-
fensiv er det hurtigste framstøt i militærhistorien med en framrykking-på:opo.
til 60 km. om dagen. (d.v.s. 20 km. mer om dagen enn tyskerne under lynkrigen
i 1939). 3yer som 3rest Litovsk-bg,Lwow sem for få dager siden lå midt-1 kamp-
sonen, Iigger nå igjen som motstandsayer langt 3st for frontlinjen uten at-rus.
serne har ttd til å skjenke dem synderlig eppmerksomhet På 1 måned har dan
røde atme n&dd halvveis fram til  berIin.fra offensivens utgangspunkt. 1/4±eneral
Rekossovskis 1-&-hviterussiske arme rykketleoffensivens farste uke .fram 180 kffl
i 2, uke.50 km., 130 km. i 3, og 120 km. -f" 4. -uke. I 1opet aV denne måned ha"
tyskerne over hele'fronten hatt 381 000  faine og 158  480 har overgitt seg, d.
v.s, et tap på 540 000 mann. Idet sikkert like mange er såret, utgjør de sam-
lede tyske tap over 1. million mann?

Den'19. jUll ble.det meldt at russerne hadde brutt gjennom de tyske for-
svarsstillinger nmr Lwow, de såkalte Prins Eugen-stillinger, cetyrker fra- mar-
sjall Konjevs 1. ukrainske arme veltet fraM som en flodbølge og sto med ett-
slag bare 14. km. fra Lwow og 4-5 tybke divisjoner øst for byen var.blitteem:-
ringet. styrkene rykket forbi byen; noen i n.v, retning hvor de forserte aUg
og snart var Bavaruska 50 km. n.v. for Lwow på russernes hender, andre.hadde.
en like hurtig.frammarsj vestover met Przemysl og Jaroslau; innfalleporten'til.
Krakau. 24. juli -'cae Jaroslau meldt ercbret og ved dens fall ble.den tyske
armes retrett gjennom Polen avskåret og russerne truet' med å omgå Przemysl fra
nerd. De  eade styrker rykket senere over elva San-på en 80 km. bred:front. I:
ag  iDi  at jernbanen mellom Lwow og Przemysl ble brutt hadde den tyske garnison
i førstnevnte.by bare retrettmuligheter sorover i retning ij-=tanislawow.
Don 2. ukra1nske arme under ledelse av Sjukov trengte imidlertid (:) .37; Dnjestr
eg kåTapenrj raser i etanislawows forsteder. .HerMed er Lwow helt omringet ogj
det "emoes også inne i byen, hvor de tyske styrker går samme skjebne imate soz
de e.einede avdalinger i n.v. i Srodyavsnittet, om hvem det allerede den.24.
je -n.:qt at 45 000 mann hadde oversdtt seg eller var blitt drept. -

:c3å  ha gått over Bug på en bred front mellem Cwow og 3rest Litovsk,-
stoto ruselske styrker fram mot Lublin, 9 mil fra "arsjava og den sarostlige c-
innfallsport tll denne by.. Lublin og Lukov som ligger lengre nord; ble meldt

jesee.  Russerne har her hatt ny framgang ogenådd elva vls.ta s3r for
Wareava. Ved en russisk forsering av elva Sug også nord for Sreet Litovsk og
ved at jernesnen mellom BreSt Litovsk og ialystok ble brutt var'førstnevnte- -
by i reallteten utflankert.; general'Aokossovski med sin 1. hviterussieke arme :-
inntok Siedlee veet for Brest leitoVsk'og 8 mil ast for Tarsjava, og fortsetter•
sin framrykz:tng like inn i Polens hjerte. I frontalangrepet står russerne
ke Litcv:sk,-og 12 km. fra 3ialystok; men general eakharovs 2, hvl-
terussiske armetruer med.å omfatte den siste by fra nord og skape nok en flan
ketrussel 7fersjava. General Tsjernakovskis 3. hviterussiske arme har gått



ovtr Klemene1va p4 flere steder sør for Kaunas og skulle ifelge meldinger 20.
jali stå 14 ka. fra grensen til 3stpreussen. 1. baltiske arme truer sterkt
Dvinsk.sbm nærmest er utflankert, og i Latvia nar general Jeremenkos styrker
brutt jernbanen mellom Riga og Kgnigsberg og har dermed kontroll over den tys:
ke hovedretrettvei fra Baltikum. Lengre nord er Pskow og Ostrov inntatt. Den
26.,juli ble det meldt at amerlkanske jagerfly for første gang hadde tatt del
i kampene på 3stfrenten.

Det nolske problem som så løselig ut etterat den polske premierminister
Mikolajczyk hadde uttrykt sitt ønske em en reise til Moskva, er blitt ytterll
ere komplisert etter den røde armes forsering av Sus-linjen, som russerne be-
trakter som den naturlige grenso mellom Polon og Sovjetunionon. Den polske
Fribetskomite i. Moskva aom kontrollerer Det polske Patriotforbund i. Moskua og
.detmed det samarbeidende Nasjonale Fedrelandsråd i 7arsjava, støtter Russlanc
krav men forlanger til gjengjeld hele 3stpreussen og deler av Pommern og SchlE
sien. Komiteen-mener at Fedrelandsrådet er eneste lovlige polske regjering  0€
at ekeilreglmet er ukonstitusjonellt. Emigrantstyret på sin side stempler Fr
betekbmiteen som en liten klikk med ukjente kommunister, som Ikke representerf
folket, i moteetnIng til Londonregjerinsen som står i kontakt med det underjel
diske Polen og har befaling over hæren. Utenrlkskommisær lolotov uttalte for-
leden at russerne llke lite villeoverta admlnistrasjonen i Polen som i noe an-
net land som får sin frihet tilbake. Ian ville, fortsatte han, prove å få 1-
stand en avtale med Den polske frihetskomite om civiladministrasjonen. Eden
uttalte omtrent samtddis 1 underhuset at det ikke var noen endring i den bri-

. tiske regjerings standpunkt til den polske regjering. England yille fortsatt
sodkjenne den polske emigrantregjering i London (liksom de andre vesteuropeis-
ke statene).
Vestfronten: De nye angrep som ble satt igang den 19. juli s. og s.ø.'for pae:
av hrltiske og kanadiske tropper og nå vestsiden av Cotentin-halvøya av aMeri-
kanske tropper, døde hen etter få daser hovedsakelig  p.s.a.  voldsomt regnr.
flyvåpnet benyttet godvwrsstundene innimellom til rekognosering og anfall.  24.
jull angrep således 1600 fly tyske kolonner, bensin- og oljelagre og jernbane-
tOmter. Markoperasjonene hadde bare lokal karakter inntil det  25.  juli ble
moldt.om on ny offensiv s. for Caon og på det amerikanske avsnitt. I Gaen-av-
snittet raser det forbitrede kamper, mene emerikenerne har laset sjennombrudd
4 km. vest-for St. Lo og fortroppene har avansert 11 km.

De franske partisanar har fortsatt sin kamb bak de tyske linjer. (De har
avskåret anhver jernbaneforbindelse mellom Vlohy og utenyerdenen). Inn-

landsstyrkene er 1 den senere tld blitt tre ganger så store ldet tIdllgere u-
organiserte franskmenn har fulgt metstandsrådets onsfordring om sabotasje og
generalstrelk,

General Liontgomery uttalto for en uke siden at de allierte, hittil hadde
tatt 60 COO'fanger i Kormandie. De samlede tyske tap i fanger, sårede og fal-
ne beregnes til 156 000 mann. Målet er, sa gencralen, å evekke det tyske per-
sonell og materlell. - -Hvis man synes det går smått i Normandie dkal man hu:
ke disse ord bg ta i betraktning at tilintetgjJrclaen ev fiendtlige styrker
kan bety mer for krigens hurtige avslutning enn terrdregvinninger.
•Serfronten: Etter erobrinsen av Gother-linjens tre forpoststillinger Livorno,
Arezzo og Ancena har  db  allderte hatt relativt rask framsang, På vestkySten
har 5. arme rykket inn i Pisa og ryddet byens søndre del for tyske tropper.
Snart er hele byen på allierte hondor. Florons,  L±otherlinjens midtstilling,
blir. utsatt for vifteformede angrep.fra franske, amerikanske og britiske styr.
ker. -6'ranske tropper etår 16 km. fra byen, brittone har under sin framrykking
gjennom Arnodalen nådd et punkt ca. 20 km. fra byen, amerikanorne har posisjo-
ner 28 km. sør for Slorens. Polske tropper på Adristerhavsavsnittet hadde al-
lerede 21. juli rykket 20 km, forbi Ancona.

-Den tyske hovedforsvarslinje, den såkalte Gotherlinjen, begynner i vest
emtr ent ved Carrera nord for Pise og følger så de høye fjellkjedene nord for
den brede Arnodalen. Linjon . går altså rett nord for Florens og slutter i gst
mellom RIminleos Pesaro. I vest'går flellkjedene helt ut 1 havet, men de en-
der 20-50 km.-før  Adriaterhavskysten. Her er det elebså en luke somkan vise
seg å bli skjebnessvanger,
Det fjern e  3sten: Allerede for et par uke' stden-kastet amerikanerne de siste



lc.e.cnorhe 2k Bkeiacn på r:jeen, senere hlitt banyttet som base for bomb
ne mot donim-oyere sorøst for Japan. I siste uke har amerikanerne gjo

1an5c:ng på 2 c yer -grippen, Tinaan og  Gbam,  begge sør for Sal-
pan. De bbh•rcher allerode cordlise åel  =i11- eistnevnLe øy. ,Jan amerikansk
omfatnicgsstratsi d oti11ekaot har veaft gjernetfort med stor dyktighet og r
latlyt små tap, kmerikanerne Lar ikke ::opeet fra cy til  øy  norriover gjennom
hela det aci(deils 3tillehav, noe eom vi 110 både lang tiri og store tap;
ikke minct -,akket •vere flåten har ae.kJnnet•fc-rata atore Imiebtangebeveselser
eg gå iland på eyer langt nord 2or db egrentlse rrortlinjer, ioste operative
Aål synes å. vire Bonimøygruppen-sem.6a. et voperrig utgangspunkt for Japans
bombing. å s'rtbal-t som Japan or for arfaal fra fuften'og .srå lite lys som
Matsituasjonen i landet ter seg. car dat dkke rert.at Keiseren ar urolig for

.krigrns videre utvikling og at det har veert regjeringskrisbe
Krser i luften: Fcrat Aan nå grunn1as dc sparsernme meldinger lettere 5kal
kurne vurdbre flyyåpnets karahter egg.innsate, tillator yi ess-A sitPro følgen
.de redegj•relsc lfra Hå.ncr-slag:

"Yan sk:;.elher rInsipielJ.t mallom strateglske og taktiske luftoperasjone:
de stratbsicke aierasjonune opptreo flyet som et Selvstendis våpen som tar

sikte på å løse egna oppgaver som pri_nsipp kan sidestiifes_med markoperasjo.
• nerks oller fl.teeer:.-coneres. - nemlig k relusere motstanderens krigspotensl-

al bg  befolknidgens krigsmeral gjannom angrep på hjemmefronted Do taktiske
flYoperasjonene inneår som et lndd kombinerta 7tratogiske operasjoner hvor
hovedvekten lisgar på d.v.s, 1e har til eppgave å lpttc markoperasjon
ene dels gjecr.um itrebte à gripc inn i karbane gjenrbA angred på flandens pan
seryåpn cg troprekensentrejoncr, Celj grennOle ik bindre hans oug-i-upperinger
rramførdng av ferstarknirger efler reparasjoner av peteriell.

Do strategicke 21yepe-capjonern. har I dat edste halve år fått et moget an
• mate-- Torigp s:(enncm storbembingen av de tysko byere; dc taktiske far man

derimot rldri kå klart inntrykk eg, da Vi:rkningen hare viser seg i. den kombi-
nerts - •

ag r-le• krtgen (inrttl ital månad) bar tyskorne sloboet 40 000
7,CM.2 3W0i nvr '_.nsland, I anrlosab:Eiske flyet 30 000 tonn
boe-,Psr over tyk,k ag leysk-kontre1lert emråde, i  1942 55  000 tenn:  1943 130 0(
tonr. irikeren for en enkelt rall var  tdnti:  årkskiftet  2,500  tonn For de
siste leancJor s.jolder følendo u)mbatall:  rkars 70 OC-C tonn yfra England: amer:
kanerne 50 000,  RåF 24  000, fra talia n-g  Lgyp:,  15 CCO), april: 106 000 tonn•
(honholdsvis 43 000,  38 000  os 25 a024 ce mai, 170 000 (henheldsvls 60 000,

- 60 000 og 50 000).
Dsn- kraftige luftoffev nAr -rootstt med ufermineket kraft einte uke.

' Dag og natt kaster allIerte bomeemeskdner med bassr i Lngland, Italia., tierman-
die, Egypten, Midtpsted og sjerfeemganbascr i Russland (Jin last over tYsk- ol
tysk- kontrollerta amråCar. • •

Amorikansko bembefry (i necd1  120C)) her ang -apet bi.a. -T_Jeunaerke
vcd teipzig, flyplasser nær iirnchon;. llagsrfabrikkene i. Schweinfurt. Britis-
ke baJbere har kastet aver 2500 tonn domber ovdr flåtehavnen d Xiel, hjemsøkt
s ;.art 2 ganger med angreo pa 2000 tenn cs  2530  tenh,.(Btuttgart hai- fabril

_or framstilling a7 presicjenainctrumenter). ocv.-Meskitet nor iclere gan-
'scr -:rt over Berlin, Sp.-::(uton oiar Frankfurt, luannhaim og L'remen  (a,k 2 detter

bombot (,)jelagre Tiazaire., (-)tartpLiecene for de flygonde-boM.-
ber r.; ollemål i Ruhr•har ossa 7s-at acirapet. tra Italik•har rukiche vært olj(
raffineie,2ar os anar-r_ ar:eisg i laekkcsioveakia, oljsrefiaorde2 mkr-Bueuresti

• og Ploesti og rair i Jasoslay-la bg Cbania, fl[clasabl I Pydfrankrike os havne.
aniee.;: i Genua cg fabrikker i Ourin. ly fra Tidtalsen ba,r sankat tyske kon-
voisihp i EsoA-mha,s—

Fra Norsa u. es at det for den politiske kartlegking på Kongsvinser ble
sendt ut 1000 spørreeklemaer. Miterat få (16') har svart, til tress for truss .
lene i den lokele presse fra fjlkosferor +.1.ss os 1egf3rer Husebys. -

Tyakerra har t erl fransk by i ,ciepartementot Hatte flenne uten neen som
helnt, foraniHdning drept 800 nerrebskor, -

Hrebr unligh,:tere i Kopenhavr starrset. denske . -patrloter naziste .
nce k.gctor og tok mid reg naziateertiets mollemeliater.



Varsko til urddommeni

Dere-har-knugt -flendens første forsøk på mobillsering. Men tro ikke
faren er over i Pandstatene tvangsmobIllserer tyskerne for annen gang (
terat første forsøk ble mialykket. Lokale forsøk på å innfange dere er gj(
flere steder. Fienden fører nå en "beroligende" aolitikk for å få dere ti:
ke. Han er klar over at det er umulig å fange dere inn når dere er spredt
Dver landet, Derfor gjør han ingen ting for dere er kommet tilbake til hjE
og arbeidsplass. Og så kommer det store kuppet'.

3ørg for at fangsten blir llke liten da oså! Det er lkke vanskelis
noe å gjøre på landsbygda nå - og ved de nye forordninger om byfolks mat

auk på landet er kontrollen blitt vanekeliggjort og risikoen for ansiveri 1
sket til et minlmum.

Det er hardt å arbeide på landet - men det er hardere å slåss mot tysi
erne 1 Normandie.

Det kreves utholdenhet til å arbeide under fremmede og uvante fornold
til krigen er Slutt - men soldatene som skal vinne krigen på slagmarken må
veere ennå selgere.

Vis at unge nordmenn idag er like offervillige som soldater ved frontc
La dere ikke narre! Hold dore fortsatt vokk fra byer og tettgrendto strøk!

Vi appelerer til alle som leser dette å la advarslen så videre til sul
.ene og deres foreldre. Og alle som har 1nnflytelse over de unge særlig
eldrene må vre klar over alvoret. 1 aituasjonen og hjelpo guttene til å
holde seg unna.

o
Dlokaden av offentlige atillinger.

Parolen går ut på at ingen søker stilling 1 stat eller kommune eller 1
offentlige foLetagender som f.eks. P413 Vinmenoaolet og Pds Oslo 3porveier.
ingen offentlig funksjonær eller arbeider søker annen offentliT1r4tilling,
ansement oller lønnsforbedring. inhver plikter så langt han kaTfa la seg 1
ordre til annen stilling, - Unntatt fra parolen har hittil bere vært sykE
husbetjeningen, leger pleienersonale i sin alminnolighet. Fra nå av unnta;
også do aktive brannmannskaper og befa1 ved landets brannvesener.

Innenriksdepartementets søknads-eller personalskjema må ikke utfyllea,
nestemJielsen om hoykett av alle n-pronagandamiter zjelder fremdeles.

Blokaden av offentlIge stillinger her skapt de største vansker for NS og t3
erne i Nerge. Den har delvis hindret dem i å utføre mange av deres planer
er dermed blitt et viktig våpen i kampen for Nores frlhet. Den har ved s1
herav også 1 høy grad bremset på de nolitiske avskjeder, forfølgelser og
grep mot de offentlige funksjonterer.

Illojal opptreden fra almonhatisn og fra offentlige funksjo=srs sidG
vil lkke bli tålt, Enhver tjenestemerni sora har ned ansettelser Li gjre må
re seg sitt anavar etter parolen bevisst.

flle ansettelser, lønnsforbedringer cg forfremmelser som er skjedd un(
NS og tyskerne vil - uansett om de er foretatt etter beordring eller sokna(
etter krigen bil tatt opp til revisjon. Enhver 80M har brutt narolen må sc
re stå tll regnskap os ta konsekvensene.

- o - 
Matauk fer byfelket.

Hjemmefrontens vellykkedo ksmp mot arbeidemobillseringon har ikke bar(
hatt tilfølge et ungdommen foreloplg er berget - men makthaverne har måttel
gjøre en radikal kuvonding 1 sin arbe1dapolitikk. Ivår kom det flere foror(
ninger sDm forbod srbeidskontorono å. skrivs ut arbeidskraft til jordbruket
men nå skal byfolk få arbeide på landet så mye de lvster den hestehoven E
ikke god å skjule, 2et hele akal arrangeres av arbeidokontorene Ingen-må rIA
noen illusjoner om de nye signaler. Den som er ITinnsatsdyktig" og har aniec
niny; til a reIse p. landet nå, risikerer å bli scindt- omgående til krigsinft
Re1a på landet ez hjelp til i matauken - men meld det ikke til arbeldskontc
ene, il1en hosden.du arbeider hos vil sikkert sørse for å holde deg skedesltn

ju ir glipp av ved å omgå arbeld=“contoret. il han ikke det, er
ikke verd d1n hjelp. - o



DeMokmtisk disi lin.

,Da-tyskerne-i begynnelsen.av krigen stormet-framebver Europa, syntes
det soM offl ingent-ing kunne stoppe dem. Denne uhyggelige militære overlegenhe
skyldtes førstog framst deMokratienes manglende forberedelser; men den skyld
tes også i. høy grad tySkernes enestående Organisasjonsevne og disiplin.

Dan tyske militærdisiplinen er jernhård og folelsesløs; den regner med
mendesker på samme måte som med wibskiner og våpen. Den tyske militære ledels
har hele-tiden våsst at deres order ville bli fulgt, hva enn disse ordrer  gik
ut grusomme forfølgelsor eller et selvmordsforetagende. Hvis man spør . en
tysk offiser som ikke er nazist, og som reagerer mot grusomhetene, om hvorfor
han allikevel fortsotter, så vil han gjerne svare: "Jeg er soldat. Jeg føler
ordre". Denne tyske militære innstilling tåler ingen oppOsisjon, ingen krio,
tikk - den krever blind lydIghet, blind lydighet.

Den tyske-militærmaskin som er bygget opp på denne kadaverdisiplin, kan
feire store triumfor sålenge alt går etter programmet.

Til å begynne med gikk også alt etter programmet, og en eller to om gan
gen ble Europas nasjoner kjert ned i.merket for å prøve nagistenes redselstyr
Dot hele var et ubrudt seierstog for tyskerne, fordi de demokratiske nasjonen
var så dårlig rustet; Men også like meget fordl de inn i'det siste nektet å
forstå at de alle var i samme båt, - fordi de manglet demokratisk disiplin og
solidaritetsfølelse. Dette gjaldt alle Europas nasjoner, men særlig de små
nøytralev Det var utenkelig for disse å slutte seg sammon med andre demokrat
j.er for å møte faren i fellesekat. Og ennå idag reagerer de fleste av osS
taæken på et forbund mellom England og Vesteuropas små demokratier. Det  vid
bety et lite inngrep i vår suverenitet, og det- kan vi ikke tåle. Da falger v
heller en vei-som ken føre til at vår suverenitet blir trampet helt ned.-

Likeledes viste en rekke av de statene som ble overfalt av nnzistene,
på en sørgelig måte at de fullstendig manglet eæmokratisk disiplin innade
Dette gjaldt særlig Frankrike. Her drog alle til hver  sih  side, helt til det
siste - helt inn 1 katastrofen.

Stter.Frankrikes fall stod tyskerne overfor  7,nR.land - overfor et Englan!
scm. i likhet; med de andre demakratier hadde sv11,:tet i mellomkrigstidon - et
isngland som var uforberedt og som ikke hadde klart å. samle demokratiene
mmtstand. Men overfor katastrofen sviktet ikke England, som Frankriko hadczO=J
jort. Det viste tyskerne at de foraktelige, humnne demokratons ikke var  -2

e. generorte som herrefolket trodde. Engelskmennene viste et mot og on disd-
enjd som kunne mor onn konkurrere med tyskernes. 14en det var en disiplln ae

hblt annot slag. Det var lkke'blind lydighet det var demokratisk disi-
pLin - en disiplin som bygget på vurdering. Fordi ongelskmennene innså faren
innordnet-de seg frivillig i krigsanstrengelsone med en enestående offervill-
ighet; mæn de underkastet seg ikko kritikklost ledelsen Parlamentet og folk-
et gav i farens stund regjeringen en nesten dlktato r isk fulmakt; mon ikk n  et
øyeblikk ble . ytringsfriheten oppgitt. Et storMv= av våken kritikk har krig-
eæ igjennem vært rottet mot alle offisielle milltære  ng  disposisjonor,
og folket har sett til at ingen av deres demokrottske  Lrettighotdr ble truet.

Samtidig er England kanskje det mest totalmobilisertå land av alta  e
dænne krigen - diktaturene også tatt med i betraktningen. Kritikkens og yte-
ingsfrihetens har aldri betydd splittede krefter, aldri illojal opptreden I
den felles kamnen. Denne kritIkkenisom av motstanderne stadig er blitt  his-
arstått.og oppfattet som indre splAttelse, har vandret side om side med on

frivillig disiplin og en trang tilil yde og ofre som i en av verdenshistorior
morkeste, stunder tendte et lys som vil skinne gjennem tidene. Donne evnen
f,RJ  å. samarbeide lojalt med polltiske motstandere uten at de demokratisko
frlheter gis orp - den kan vi vel kalle demokrntisk disiplin.

Disse rosliteter kan lære oss meget - lære oes en innstilling vi
07.  som kan hjelpe oss når verden skal hygges opp iSen etter krigen.

tE  har vist oss at frihet og disiplin kan forencs. Krigen har vist oss ae
,i mokrati ikke skal være anarki, men at solidariteten må være det bærende.

Rel.ser det sog tvister mollom nordmenn hjemme eller uto er det vår
oicric dem om at dot er mot nazistene vi slåss, iicke mot nordmenn. Vån  e_

:ms.t allo de som har gitt sitt liv og mot de som sitter i Gstanos fengslee
v1  Famarbelder lojalt. Hender det  3  blandt at noen svikter og bch?n: r



dem seM. mener enderieds.s-esl-b-feltar--;man-ha—disiplin nok til å oVerse det.
reeLlen--4e--1.LL0ia1e--trar 'ingen rett til å kalle seg frihetens forkjeMpere.

Det skader ikke at vi er uenige. Det viser at vi.er våkne. Kjemper vi fo
demokrsti,  så  kjemper vI dermed for retten til å hevde våre oppfatninger. Uen
:våre meninger kan vi hevde med full styrke samtidig som vi behersker oss-, for
samholdets• skyld. Det gjelder alt ldag, og vi må gjsre en stor innSats på mar
ge måter.

Det kreves selvsagt meget for å vise en slik-disiPlin,• ^Det 'ICTOVes også
fantesi for å forstå at mennesker med en annen oppfatning enn en selv kan vmre

god tro.- Men skal demokrstiet triVes må vi-forstå-elette.• Ingen må tro at
han alene har rett.

Vi skal iallfall ikke i en mørk tid gi nazistnne rett i at demokratiet
bare er prat og uenighet uten evne til samhold ogsamarbeid. Så langt må vi
heller ikke drive v:1r individualisme at vi blir uta av stand til å jenke oss
etter våre medborgere. Da får demokratiet: en Mørk framtid. Da vil det mørkne
for friheten o- individualismen.. o -

• Revolten JeTyskland.

Ryktene har gått høyt omkring siste ukes indrepolitiske krise i Tyskland.
London-radioen hsr i sine meldinger i stor utstrekning måttet bygge på ube-
kreftede opblysningert som må taes imot med en viss reservasjon, og det vil i
det hele drøyeneer tid før man kan skimte utviklingens konturer gjennom det
tyk,re tåketeppe sv censur og kontroll som hviler knugende over det tyske rike.

en man kse alt nå gjsre noen foreløpige refleksjoner:
forsdsg 21e juli ble Hitler utsatt fer et attertat. Samtidig forsøkte e/

del tycke genereler å gripe makten i Berlin og oppretta on ny riksregjering
b1.-. dsprc ut ryfaet om at Hitler var ded. Mange vsr i begynnelsen

tll å tro at attentatet var fingert og var riszistens nye versjon av
urlksdeecbreelen". "Førerens", Gørings og Storadmiral Dønitz taler like ettel
gjorde det iet.ilertid sannsynlig at nazistenc virkelig sto overfor velorgani-
sertc innenl-edeke motstandere. Det er også verd å marke seg at ingen talte
på vegne av haren. Generalfeldmarsjall Keitel forholdt seg taus.

• Ifelge offisielle tyske meldinger ble den reilitære rovolte, som var ledel
sv nocn havdankede" generaler, øyeblikkelig slått ned Men de drsstiske for-
holdsregler som blc truffet, proklamasjonene til det tyske folk om ikke å ad-
lyde ordrn fra oppr3rerne og Himmlers utnevnelse til øvorstkommenderende for
hjemmelesren teler et annet språk. Det tyske nyhetsbyrå Transocesn innremmet
da også St opposisjonen hadde et fint. forgrenet organisasjonsnett utover hele
Tyekland; elfred itosenberg uttalte at de allinrte nå hadde lagnt en femte  
frent inne i Tyskland 3g Gøring rettet voldsomme anklager mot en rekke front-
geetrsler. Himm1er eg hans håndgangne menn har satt igsng kraftige utrensk-
ninger av lanst større målestokk enn junioppgjøret i 1934. Ubekreftede mel-
dinger går ut på omfattende •rrestasjoner i 3crlin (ryktet nevner bla. schach'
Von Neurath og von Meekensen som inntil nylig hadde en stor kommando i Italia
mange selvmord blardt de militære, oppstander og uroligheter smrlig i de bom-
beherjede distrikter oz vmpnete sammenstøt mellom hmren og SS i Sydtyskland.
Det er ngså et ipont spersmål hvem som går inn under betegnelsen "avdankede"
genereler. Omfatter den Tysklands etørste militgere begavelser som von Rund-

.stedt, von Liset, Halder, Brauchitsch, von K1,eist, von Mannhcin, von Sock etc
Alle disse cr etterhvert blitt svskjediget oz erststtet med mer nazIvennlige
generaler. I disse siste dager hsr den nsziorienterte generel Guderian ev13s
genefl.leberst Zeitzler som generalstabschef, Hitler hsr heller ikke formådd
å avtvinge de nevnte generaler noen lojslitetserklæring. Bare ên sv de milit
re sefer i øst har svgitt en slik crklæring, og heller ikke frs Italissjefen
Kess-eg. er der innløpet noen underdenig hyllest til'Føreren.

det nåvmrende tedspunkt vanskelig -.eller umulig - å uttele se
cm n omfeng og fremtidige betydning. Men nederlegssymptemene er bew
å v1: eee. Alt på forhånd syntes•det klgrt gt den eneste virkelig fsrlige
oppor'-jenMet naziregimet måtte komme fra h2ren Nå har'opposisjonen tonet
flag g •  r1_1:r  hsr erklært den åpen kamp.

De: eseiieere ledelse "bar en del av ansvaret for naziregimet idet den lo



HH1tier everta -akten i 1955. 3eggert:e - liadexe barnmeemål; herreie=t, over
dcb eepepei-ske fastLand. .GeneralstabenesOm alltid har vært on stat staten,

"--77-betr•s--ktet Hitljr som ot underordnet redskap til å nå sitt mdl. Hitler på sin
kadde en misjon han ville utføre uten innblanding fra andre. Hitlor vari

f,,rete omsang yed sine store politiske "seire" som Rihnlandbesettolsen 1 1936
Anl:cbluss og Kunehenoverenskomsten. I lynkrigfasen i 19L0-41 var cgså samar-
bece det beste mellom de mllitære og politikerne Len så bogynee Hitlers
tuljen å evikte. Skismaet mellom de to konkurrenter ble en virkelig realitei
ebbcr otalIngradkatastrofen 1 begynnelsen av 1943. gå lenge de tysLe armeer
trensto seierrike fram mot Kreml kom ingen uoverenstemmelscr for le.son. Men
ettorhvert som de tyske troppestyrker ble kastet lengre og lengre tilbake av
en flånde som var tallmessig og materiellt overlesen, måtte h±r1eJeldon begyni
4 økonom1aere med resursene. KrigsledCisen har søkt leee meana-eapeproblemel
sjennom frontforkortninger og tilbaketrokning av linjsne; i ept. Son.belå.teiskc

' hensyn har blandet seg inn og motvirket donne strategi. Den'nEanMessigo re-
trett er ustanselig blitt avløst av men1gsløse og kostbare pr:Jetisje-kamper t:

ålsto mann", som har hindrct en-rasjonell tilhaketreknins Jv trooaene til
bcdre forsvarsstillinger innbnfor festningen Europas indre skanner.-Hieler hal
ved sin stivnakkede pinnsvinstillingestrateg1 hinaret en e-Jak uobstanc
os forårsaket at de retirererAe divisjoner en etter en er blitt nedklemnet av

-den fromadstormende r-ide arne. T den senera tid har garnisonene Pinc
og Vilna vært slike øyer t det røde hav.og.samme skjebno truor nå

I 'og Jrest Litovsk. Men det er artagelig Hitlers ordre til sencra?. Lindemann ou
j å holds 'den baltiske front til siste mann, som har fått begerot til rlyte o-

ver.
Den nøkternt vurderonde tyske-Am1litere ledelse har s1khsrt ersitsåt

at slaset er tapt. Tyskarne har i de siste 74 daser mistet ee. 700 000 mann
i falne, sårete og fanger, d.v,s. .næsten 10 000 mann cm dasen 1.1oti 1000 mant
pr. dag i de siste sorte laøstmAneder 1 l918). gliko tall ketn ikke uneed å
gjdrc sin virknIng. Krigsledelson vil.•være t1lbøyelis til å prøve å redde hys
som reddes kan. Pet gjelder:å.få armeene-mest mUl1s -(1-bakt nt ete

• kan man senere gå .igang-med planlegsingen  av  en 5_ verdenskris. hitior og
hane.gjeng derimot har liuggst alle broer av;.ds vil kjdmpe til sleLe
kanskje yil dct skje et'airakel: De er også allerede begynt i orstehisere en
illesal bevegelse som skal begynne A v-rke: Under den allierte okkupeejen 1 håc

• et om brr splittelse mellom de-forenede naelener . lallfall etter kriE,en.
ymptomatisk.f.o'r tlistandene på estfronteh er.det at 24 tyakt) gonaraler

er tatt til fange"1 .den senereHtid (1.1 or fa1t) . 16 av diaSe oneraler
retY.t forleden en appell,t1:1 tvske offiserer og soldator em A rornekte

os gjøre edutt på krigen. TDeresHerfaringer_fra to verder»k:rier 3ier
dcc det er håplost å .fort'setto kampen. SkandCan inneh det ty(ske hevadkvar
ter i then tyder heller 1kke på'noen god kamipmoral. Tyske offiseror bogynte
å lkyte.på hveranare:ever konferansoberdet 6 døde unaer Fferhandlieernno",
3 m1atet livet urdidde1bart etterpd:. -

Dct.er  si  hvem sem vil gå av-Med Seiren i denne etrid uellom
part1 hrr og hvo-a, dyptgedende den er. Fvorelengd kan  f. C±:r Httler ennå

på sine v:enede styrker?- beh tyske armees slekraft blir lailfa21 cvek.
ke'3 -fasd disse stridibeter, - dg -7-1immicrs makt er blitt ennå st=u. T en ta-

cit-besok i Normandie uttalte Churchill at situasjonen I Tyal:land er
-.1 rorflj. ''Datter taTn so..1 tyder på at krison kan bll slutt før  vi hJddJ

-  net-  su,d det."
:an kan •spørre:. dett noen muligheter  fbr  at militnrc revelte vil

sl :t -, : til en politiek reisning met det naalatiske åk' :gz-n nan e:t hole
kadk-ilire med et eammenbrud av don tystke hjemmbfrente  De sem menJr  4otte vil
kartac  2tøtbo  æltt stendpunkt pa dæn tysks revolusjon i 191S: HMentMan må vr-
re oprerketom påeat Tysklends militære  nederlas var  trullatendig pA det rene
før 1-*Jefrontenbrcut sammen og før det overhedet:var tillen  til revolpsjen.
p"-ei  aid c-cså betenkes at.,dgt under forrItre verdenskrls fantes 'v lo lt arbei-
dend, Jpeeelsjon med betydelige resUraer tli disposisjoh og dessuten relativ
yttringSfrihet å preSse'ag.parlament. Nazistene  har i over 10  år systematisk
kv-lt utrydelet ethvert tilløp til opposiejon. tyskcre  en tere-
nrlivvis Mit,(9~ .7ntA-no7g tiq1x  nnn rn



ter for å slutte seg sammen og ingen ledere som kan vise velen. Mange tyskere
er nok til å dissekere det nazistiske system og hensynslgst
blottstille alle dets feil, men de har ikke styrke eller Vilje til å.gå lengre
enn til rasonnementet.

Jombekrigen, som skaper stedig større forvirring i oroduksjons- og tren-
sportapperetet, virker ifølge de.fleste takttagere nærmest demoraliserende på
civilbefolkningen. Korrupsjonen griper om seg, svartebgrsen florerer og ar-
beidsgleden er på rask retur. . Men gjøre oppstand? Nei, det er for farlig.
Den enkelte tysker har vel også en uklar følelse av at han ikke har noe annet
valg enn å fortsette krigen. Hvis de militære går i spissen, vokser imidtertid
chansene for at befolkningen følger etter. Det eksisterer også en orgenisert
politisk opposisjon og ikke minst utgjør de 14 millioner utenlandske erbeldere
i lysklend en latent trussel mot Rikets sikkerhet.

- o

jelp ikke tyskerne'l  

De siste nkers militære hendelser har gjort det klart at .den tyske krigs-
mackin er ytterst anstrengt. Kanskje trengs det bare- et lite puff fog' å velte
den overende og for å gjgre slutt på krigen og millioner av mennesker lidelser.

Norge har gjennom 4 lange år ytet sitt bidreg til svekkelsen av den tyske
krigspotensial ved sebotaSje mot krigsviktige anlegg, ved qrbeidstrenering ved
alle de bedrifter fienden kan dra nytte av og ved steilt å nekte enhver form
for  unasjonel" erbeldsinnsats.

Disse former for motstand vil bli fortsatt og utvidet. Det er vel intet
eegrunnet håp om at de som helo tiden direkte har arbe1det for tyskerne vil el-
ler kan dra seg tilbake na. De har truffet sitt valg og vil bli behandlet der-
etter. Men andre grupper som frivillig har tatt indirekte arbeide for tysker-
no kan effektivt framskynde sammenbruddet.

Bl. a. må entreprengrer og konsulenter som på en eller annen måte arbeid-
er for Vernemakten komme dithen qt de ofrer oyeblikkets trygghet og fordeler
og stopper sitt arbeide og sine leveranser. Det er på tide at enhver som gjen-
nom arbeide eller forretninger hjelper tyskerne tar sitt forhold opp til revi-
sjon. Det vil ikke bll regnot dem tilgode at de like tll siste stund sette
sine krefter OR evner inn for aksemaktenes seter.

Det kan innvendes et mange av anleggene blir ferdige fgr krigen er
slutt og falgelig kommer Norge til gode. Men det er klart at tyskerne under
evakueringen ev landet vil Odelegge og rive ned qlt som ken ha verdi for mot-
standeren.

Dertil kommer de voksende muligheter for at tyskerne må trekke seg ut ev
landet vårt fer krigen i Europa er slutt Bå sneut er det med reserver og så
hardt v11 presset bli mot aksons hjerte et det ikke lengre blir regningssvar.-
endo å holde de nerdlige stillinger De som arlacider på tyske enlegg vil da i
besto fall bli internert og satt ut av Spillet. 1 kampen for Norge. Men mer
sannsynlig cr det at de blir ført med til tvangserbeid 1 Tyskland eller til
tjcneste bak fronten.

Botte ken bli aktuelt også for dem som er tvengsutskrevet til tysk ar-
boid, for AT-gutter etc. Disse grupper må dorfor ikke sky noen enstrengolser
for å slippc vekk fra tjenesten, eller arbeiclot. Og hold for  all  del sammen
og vær på. vekt1

Til afte dom som tvunget eller frivillig, direkte eller indirekte
støtter dan tyske produksjon og krigsmakt sier vi: Sett arbeidstempoet ned.
Bett alle krefter inn på ikke å hjelpe tyskerne. EJELP DEr. IKKE ! !  

- o

Utvidelcon av bodriftsvernot.  
I,kakthavorne har pålegt et fåtall av de bedrifter

øket vekthold. rne pålegg fra offentlig hold blir nat
skepsis ogmd nøye vurderes før man tar standpunkt. I
ger det speolelle årsaker sem av taktlske grunner ikke
det er fierfor bestemZ at bedriftsvernet for tiden ikke

som har bedriftsvern
urlig nok matt med
dette tilfelle forelig-
kan bekjentsjøres, og
skal blekeres.


