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Tysklands situasjon er i ferd med å bli kritisk. Den store koaliejons-offen»
siv er nå under full utvikling på alle fronter - fra vest, øst og sør, fra
luften og fra.partisanesabotørstyrkene i de besatte land - og man kan regne
med at alene de regulære stridskrefter som 2,ver sitt trykk på "fest-
ningen Europa" er omtrent dobbelt så sterke som d-c o militmemakt Tyskland
øyeblikket rår over. Det gjelder både 9.ntsilet sv L?:oppe-r o3 tyngden av mate-
riellet; tar man hensyn til krigspotensialen - folketell, råstoffer, industri
kapasitet, transportmuligheter oev. - blir farLon&-,  enda rseg,-;tmer ugunstig
for Tyskland. I.virkeligheten er derfcr krigcn fOT lenest eveeort. Det enestl
Tyskland kan håpe på, er å føre en oppholdenee strid  SOM kan utskyte sammen-
bruddet noen måneder, på bekostning av uhyre seelegeciser og 'tap av menneske-
liv. Når man har valt denne linje, skjer  dbt  dels  e  ct svakt, teoretisk håp
om at et mirakel tross alt skal kunne skje, enten pi det politiske område
(splittelse mellom Russland og vestmaktene meS mediebt foe separatfred med
den ene part) eller på det milltere (sjennom lnnsetsen av epokegjørende nye
våpen). Utsikten til at slike håp skal gå i oppfylielse kan 1midlertid på det
nåværende tidspunkt i praksis eettes lik null Den eeentrsee geunn til at
krigen fortsetter, er den nazistiske ledelses despera.sjon og kynisme: den er
klar over at den etter nederlaget ikke bare er dolet1sk ferdig, men at den
også vil bli trukket til ansvar for sing forbeytelser. Cm Tyskland har en
fremtid, har den det iallfall ikke, og ganske hersynslcst ofrer den sitt land;
krefter og verdier 1 en håpløs kamp bare for å kenne seyte regnskapets dag ut.
Folket følger, dels p.g.a. den glimrende orgenleeete teeeor, dels p.g.a. sin
apati og mangel på evne til politisk handling, dels feedi også det frykter
gjengjeldelsen.

Itysklonds uløselige dilemma kommer i ende sheeseere relieff. når man anely .
serer dets strategiske situasjon. Det fereligger to eleernativer for den de-
fensive krisføring landet nå er påtvunget: lj iannn foi2seke å forsvare for
enhver pris de nåværende fronter for å holde keeen eenest mulig Morte fra
tysk område og bevare den bredest mullge økpsneeske og milltesee basis for
krigføringen, 2) man kan foreta en drastiek fronteerksetning o•i sed orden
trekke styrkene tilbake til linjer som mar enne.  en  Sid ken benanne noenlunde
tilfredsstillende med muligheter for noenlunde effektee operasjoner på de
indre linjer: hurtige omgrupperinger og forskyvnineer es tengdepunktet fra de .
ene truede avsnitt til det andre. J gjennemfere alternat1v 1 er umulig; Tysk-
land har ikke tilnmrmelsesvis de nødvendlge rseurese, tfl. å hseee festningen
Europas alt for lange murer, det har utviklinsex bd:is pO  Ost-  cp,r; vest-fronten
i sommer til fulle vist. Alternativ 2 er oeså beeeleet feedi Tys'.--)cland bare i
meget kort tid ville kunne holde sln krissmeskIn'i geng e'ite ent det hadde måt
tet gl slipp på de besatte områdere resuesere deres erb•ldskraft. deres rå-
stoffer og deres produksjon av næringsmidler, f eks. Delkens korn, olje og
mineraltr, Vest-Europas høytstående metellinenstrier csv Derts 1  kommer den
umulige luftstrategiske stilling Tyskl cind ellec seee 1 don deg de allierte
flybasor ble flyttet fram t11 stfrenkrike, Vestdelen ce Deneu-slettene.

Den tyske ledelse, d.v.s. Hitler cg heens Sede, her overfor dette valg
søkt on kompromissløsning: å forsvere ogse mes eermel-ettepbSisjoner, men med
halv kreft, å forsøke å bolde elle fronter, mon eed utitetrekkeliee styrker.
Denne "løsning" cr uttrykk for ønsketenkning  ce  dieeSeetisme: man vil ikke
se de ubermhjortige reallteter 1 eynene og neere.ementalt trekke konsekvense-
ne, men opprcttho1der flksjonen om at men fremeelee ken få beee i pose os
sekk. I virkeligheten er alternativet det sleteest eedige fea tysk synspunkt,
det som reskest,v11 føre til.det endelige semteneruSe. i=eluitetest or nemlig
at de tys ke  armser blir slitt opp 1 voldsomes else - eten at ee har noen mu-
ljgheter for å kunne løse sine oppgaver, nemels å holde det "lisesrom" den tys,
ke militærmaskin i krigens første fase erobect os snm dens fortsatte eksis-
tens er avhensig av.

Svskheten i overledelsen er blitt stad1s eee eteeeent eed de tap det tys.



ke generalltet har. 11'CitMi'denesiste tid. Si e,:en eceear•  r  ners
2J--nI,u r un over 6,o tyskeenoraler si..vå. no3ten I pr, ) ft, tatt tii
fenge, on-e-s-terte,.__bre-rre-t-t,set  eller-o Ptkt=ht ved ms r  elree • re*re LIvStiske tra -
fil:keeilykker". Somerbeidet med de gjenievende-ev een eiemeed ee-e1dde Ekole skal
ikke bli lettere etter den  f orsmedelso dot tyar- e -Jdt-eeey.5-ke:rg  ble til f Oyd da
Hitlers demstol dømte de konspirerende genereder til øden ved  hengniu og i's
ke ved en ærlig kule. Det ei: karakteristisk at oor:erl Feulua, som 'Hldd r2 kom-
mondoen over åta1ingrad-armeen oLee siden hein blo  Irstit tll rnnge dor er blitt
feiret snm on av det tredje rikes store kni gsholter, nå nnr brutt sintnuehet
og i U.cskva-radioen oppfordret sdne k(alleger til å fjerne Hitler  0;  stnrse.de
hånløse krig.  6  andre genernler støtter ham

De tyske tap i mannsknper ved frontena be  nra r ngså å Lene . „ont  nt
er  eee  eårede tåstfronten har tyskerne siden St. Hans i falne.

reVe4 .., .J.(2.7.,
s mellom  5 o_

600 000.mann, i Italia •vel 100 OCC dann, i Frdekrika mellom 2552 eee 250 .000.
mann, et tall som meget snart kån komme til å åbe med 100 000 ej, knål:Ce ener
etteret de tyske styrkene i Sretngne og 1 Normendd-Sekken vcr lekeedlart.  O.Y,La
at de tyskG .tas i sommer allerede er oppe i en. 900 000 mann, r-,t en an høyst
•lvorLig årelating, for selv om den tyeke krigemneskin delfettet  Pidnnereaasstyr-
ker på knnakje, 10-11 mi1lioncr månn, er bn r e 4  1/T - 5 :71:1-r1OHH2 2an1 front-
soldater; resten er luftvern, etappnmnnnekac, rel'A'Låtvrb-Jr, Tojt- f ålk osv.

ii:ed den store tallmessige overvekt  d3  ålll srt ner.  en dat :e.len at det
for ifleillgjelder å engasjere fienden ovor en så utstråkt front toff, ifåJt:t..Foåst
dtu vil overmokten kunne gjøre seZ gjeldende med fedl r,-e- :-.2 5r3nten be-.
T;1--.snect, vil tyskerno ved el.. operere på de indre linjer kunrs stllle noen-Lune
strddsdyktige styrker på de truode nersnitt Og iallfall f7re tn 0. 7:,e1:tenje
Itip. Settes angropene inn så cg sl oyeralt inrge den tysku Esstnint3 flrer,
btir dut umuli= å dekke neleefrentavsnitt-/Ildree:nt'denee, I r lot storis :=7e-
nonbrudd vil komme ot ellenr annet stad. De, as denne •drvIke ,- _, ,•„-nenilrl
nå er i geng, ng nom den ny(.3 invasjonen i Prenkolbu vEn : ,
Vostfronten. Som vi antydet sist, ville en ållic?S  . insb. _e

.Middelhavskyst -. etter am.cTikårernes, fr:tros.såt låå, ,-,.-- -fc:,:u-U,s ae
tyake styrker i Servestfrankrikre for on eede.d.la tte 't cedetning
ett-cy olvelinjene RhOno og Loire. i-Jtut er e)tte eene i 21:5C. Tira-
dee d:de 15. august i grålysninger -:;'Lkic Etorå fraree--hr ?r-
ke el land i avsnittet mellom Tculon oe Cdrree evor en 200 i I „,,, front.
Foretagendet var forberedt gjennom f'r• Jurenå tts't: flyfmOinå nv smr:2et,
0,T, b)le esirledet med• et timelangt bot,r,bånde,,tbuft åt critpåfl.rtitlsiS sfnbulo 830
ååribefårtøyer. Den største åtyrke luftt=crortenbs til=0:2 0.= :13flj.- ïL5. bo,r
vsrt sått inn, 14 000 månn, ble Løndåott ellen 111,:vt. nef. ': 1 buk
linjer, no syv bølger infnnteri ble SaLf. 1 l'CJ '.-). kr.:t2`, :. 1CL:T;t: -.V. L:f_ < .
time badde troppene nådd slne f,-. 51-st,:: rr, :: -- ^-'---"^ ‘-'-- - '2--±.. J7.,:hr».,_,H{-,.s Ju\__ ,,,,ee e -fredectillende. Een tyuke motstånd un ånret år, sybtJT, nr 11-.3,f-0 11r -)rake
tisk telt ikkE vist seg over strtf,,åtflåor. Cnts-:, bvnlå b.” - ' 5 by-
er oppti1 5 kminns i landet vdr tbtt, likes er de' luvfoå . nt, 40
km. cat for Toulon. Ellers sr 2-.ifinå;ene sunIts317 n-un U s, cobåte
tid nels:s& spnrsomme, men det Spr tydulg; åt det nr tås nu.:i re L=(:. njon
os nt nit hittil cr g:Itt ittor oro,,,rånTeL.

-1:d-l-r, me, et verdifull støtte :::::r 1-.-ivåsjonetrsp.nn b ) uor
sum na er oppfordret til å å',n:t3c; tnn f3::. fubtt cou- ' •
slåts daneer har øket sin virksom-n, nisrs-:tv bstj7,1sli.,-.. It entr
for friskarene er nettonp Savnie, an keVels ict mlle.t. ,,.,, c • i e. fort

, sette opb PhOne-dålen, hvilket cr åånn,flynliu, oli, sr u  ':,3st,
vånskslig. Slik som det byske forsvnr 1 bordfrrInns 55 un 1. b.
sture tap, er det vel i det nele tatt tvilseE-_. oT ' urne utl el-
n,IR forsmk på å holde det sørvestlige Fronkdike. md dcn dmer: ie nord-
cci ' ntsten ved Orlewus er trussslsn o[:: utfltnt:but-, -sni,J-L: uli, ',-Itiot:113::,

dut ,er vel tvilsomt om selv nitler vil risike,,,, _ oPec aner 1ler7oi rtå  31-.37r
±tr i Sørfrdnkrike; hnn vil kunre ±1.. gne bruk får fer '
ot ,,erdfrankrike, hvis det dn: r':et bele toutt lykbe: L7,: få j - • li ntå-t
tilbåko gjennom partisan-distriktene neg rPe illiOrt- -HV', .-1.1'..): 0 - '. r olls
tilfeller ksn utviklingen i Fretstnriu ostrt 'uom,-..] sii britt c
tyskerne bli nødt til å forrstå åtbi v.31.UOiås,:vin,T:*n: 2 tiI
en linje fra Seine-munningen o:-.; åoirt3tovrir, - åb-n-=`-. t til



en_altsleke gten-Se"réks i nærhatn av Belført.. Det er bare et spørsoil
Ikk dit-s-r-fd-r-s-ent-dc n r-r -niø-re  -e-r-en-rdnet tfl-b771--ening nv så store-

troppestyrker og materialmengder.over et så utsatt kommunikasjonsnetteeem det
franske, med•det..al],derte fly suverent herjonde om dagen.os under stadige ak-

sjoner fra partisaPenes eide om natten.
Normandie går :det store cmringningssleg mot sin slutt, og det er vansk

elig å se hvordan.v. Kluge skal kunne få sine hovedetyrker ut av sekken ved
Falaise. De eMerikenzkb panserstyrker fortsatte delvis win marsj.over ChartreE
mot Peris, men enAarm Svinget ncrdover fra Le Mans, tok Alenoon den 11. aug.
og nådd frWili1,4-rgentan den 14. Samtidig presset de britiske styrker under

voldsom tysk Motstand påfra nord med stetretning mot Falaise for å lukke tan-
sen .om,de tyske styrker som befant seg vestenfor.i Flers-Mortain-Domfrontl.av-
snittet. Søndagden 13. løesluttet tyskerne seg plutseliS til å oppgi dette .
frontframspring og iverksatte sn hodekulls retrett østover via Føløise. Det
ble et formeflg spissrotløp mellom allierte markstyrker under ubønnhørlig bom-
bing fra det allierte fly, mens sekkens åpning langsomt, men ubønnhørlig ble
ble snørt sammen mellom Falaise og irgenta. TySkerne ded fryktelige tap -und-
er retrotten båds i•mannskap og materiell, og tirsdag den 15. måtto de oppgi
forsøket på å ta seg tit gjennom åpningen som da bare var 5-10 km. bred og lå
under konstent artilleriild. Onsdag ble,det meldt at åpningen var så godt som
lukket, det ble kjempet i Falaise og velen fra Falaise til Lisleux var sperret
Hvor store tyske styrker som her er avskåret, vet man enda ikke med eikkerhet,
men det dreier seg sannsynligvie om iallfall .10-12 divisjcner ca. J00 000
malyn? - me442,140Ssiiiiii*,44 1,kks.  At de vil kepitulerot~5~/~ke å

A vonte; de vil antagelig forsøke å omgruppere seg til et gjennombruddsangrep,
hvis de da har bensin, aMMunisjon o.l. til det. Men selvom de skulle kunne
sprenge ringen 1 detteavsnitt, er de ikke dermed reddet, De vil, da enten bli
erevet nordover mot Seiflons nedre løp, hvor det ikke f1ns- en bru isjen og
hvor de alliertm fly vil skape kaos ved elveovergangene• - eller de vil forsøk€
å nå fram til trafikknutepunktet Parls, med fare for å bli et bytte for de a-
merikanske tankso m)g  4et ellierte fly på Chartres-Dreux-sletten. Spissen av de
amerikanske panserstyrker befinner seg nemlig allerede i området mellom Chør-

tres-Dreux og Parisl nøyaktig-hvor vet ingen, da de ikke bruker sine radicer
for ikke å røpe sin nøyaktige posinjon for tyskorno - som ikke kan holde fly-
styrker nok i luften for en ti1fredsstillendm rekognosering! Alt synes såle-
das å tyde på at de alliertes store omfatningsoperasjon i,Nordfrankrike vil ?
sorde med en fullstendig katestrofe for 2. og  7.  tyske arme, elitestyrkene som
skulle kastet anglo-amerikanerne på sjøen.
Scrfronten. Etterat de allierte er rykket inn 1 Firenze, cr det bare begrensel
virksomhet.p44andfronten i Ital1a. Men denne front er ikke mindre interesseeni
for det, il aV landgangen i ,jørfrankrike og mulighetene for et foretagende
også mot Balkan. Om stillheten 1 øyeblikket betyr at de allierte styrker for-
bereder et generalangrep mot den tyske Gotha-linje i Appeninene, er ikke sOdt

å vite. Det byr seg nemlig mange andre mullgneter. Fer det første vil et vel-
lykket angrep opp gjennom Rhanedalen og i Savoie bety at Kesselring får sin
forbindelse med de tyske styrker i jiorfrankrike avskåret, og om flenketrusse-
len herfra p.g.a. Alpene ikke er så overhengende, kan den være alvorlig nok.
Og hvis det er tyskernes hensikt å falle tilbake rå 4en kortere frontlinje

mellom beinemunningerrog 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 hjemlendet av paptisanstyrker som opere-
rer 1 et nesten sammenhengende belte fra Naute Savoie til Jugoelavia.

Selvom disse fCktorer ikke skulle komme til å gjøre seg gjeldende 1 den
aller første tid, byr det seg også andre muligheter. De allietc. kån. samtidi4
scm de hold~tipskaotedstyrker fast ved et btld'ltr1jé?

amfibie-operasjoner både mot Genovabukta og mot Venezia-avsnittet, mei
en kanskje like nærliggende mulighet er at en invasjon av Jugoslavia gE,.rav

stabelen. Det ville være et logisk ledd i den store koalisjons-strategi som
tllstreber å stille de tyske styrker til kamp over en så lang front som mujig
n g forskjellige ting synes å tyde på at noe slikt kan være i gjære, bi.a. at

er i Roma bg konfererer med Tito, at det er opprettet et eget fly-
korps for Salkanoperasjonene og en egen kommando for de såkalte adriatiske
styrker. Tyrkias brudd med Tyskiend nylig og den ganske forbauserde stillhet



som har hersket på den russiske front ved nedre Djnestr til nå, er også t
som kan talc for  .G4.1--5dik stor- 4gfam-c-~, etj"-'5"Yn "It t Balkan.
På •stfronten  ER RUSSERNES  nocte store offensivbølge  ennå 14.rkc .trttt,t  Inn, -
det er mulig at den skal kcordineres med de alliertes nye støt mot Serrrgnk
ke (som midtsommeroffensiven satte inn da invasjonsstyrkene i Normandie var
gjennom den fgrste kritiske periode) , eventuelt også med en Balkan-offensiv.
Langs øst-Preussens grenser fortsetter den veldige russiske oppmarsj som syne .
å tyde på en enestående kraftutfoldelse når tiden er inne, og på den baltiske
front er trykket på de isolorto tyske styrker øket, bl.a. har russerne oppnådc
et gjennombrudd vestover fra Pskov-sektoren som har ført dem fram tll nærhetel
av Walka på den estnisk-latviske grense, slik at de tyske styrker i Estland
trues med isolering oguå fra styrkene 1 Latvia; russerne står bare 20 km. fra
jernbanen rallInn -Riga. Sørøst for Riga er Jekabpils tatt. Fra Bialystok-av-
snittet har russerne også støtt videre vestover, 11kesom bruhodet vest for Wi:
lg  i Sandomierz-området er utvidet og trusselen mot Krakow øker. (Sandomlerz
ble 17. august meldt erobret). Om det forestår ma generaloffensiv over hele
østfrontens nordlige halvdel, eller om russerne ønsker først å rense Baltikum
før stormen mot 3st-Preussen, Warszawa og øvre-Schlesien, vil kanskje allere-
de kommende uke gi svar nå.

Stillehavet er kampene på Guam avsluttet; denne viktige gy er nå helt 1 am-
erlkanernes hender etter tre ukors kamper. Amerikanske flyvende "superfestninE
er" har bombardert Naggsakis skipsverfter, en alvorlig påffiinnelse om hvordan
de alliertes baser nå skytes fram mot selve Japan.
Luftkrigen. Det er den taktiske bonbing som i siste uke særlig har tiltrukket
seg interessen, med knusende angrep mot de innringede og retirerende tyske
styrker i NordfrankrIke og en voldsom oppmykning av det tyske kystforsvar på
Rivieraen. Den strategiske bombing har ilnidlertid også hgtt betydelig omfang,
fortsatt med tyske olje- og flyanlegg som dominerende objekter.

Ukens statistikk: 10. auF.: Moskitos over Berlin. Britiske bombere mot
oljeanlegg 1 Bordeaux og La Palice. 1400 utfall fra det Itallawbaserte fly,
bl.a. mot oljeanlegg i Ploeszl og jornbanemål. - 11. aug.: Voldsomme angrep
mot jernbane-mål, bruer, marsjerende kolonner osv. i Nordfrankrike. - 12. aug:
Fortsatt hamring på kommunikasjonene i hele området mellom BelgiauSaarbrucken
og Brest-Bordeaux. Kraftige angrep mot ubåthavner 1 La Pance og Bordeaux.
13.  aug.: 1250  ate,  bombere mot sambandslinjer 1 Seinewområdet; 000 jernban2-
vogner  og  460 lastebiler ødelagt. 1300 britiake bombere mét Braunschweig, K el
Frankfurt os andre tyeke mAl, bla. Opelfabr1kkene. 750 bombere fra Italia m&t.
mål 1 ,3erfrankrIke  os Nordvest.Italia. • 14, aug.: Heftise angreplpot Ser-
rrankrike, mot idedetsehafen og Mannheim, Moskitos over Berlin. - 15, au .: •
1000 amerlkaneke  fl,, med jagereakorte mot 19 tyske fluplasser bl•a. 5. ReIn,
Frankfurt, .“.esbeLdem oea, steder. Samtidlg 1100 britiske bombere mot flybaew
er i Holland  OS Be/Sla,  Det ble ialt kastet 12000 tonn bemter dov,e, det
tigste angrep eom htttil er gjennomfgrt under-Wine krtg. MoskItos over Ber1V
16, aug.: 1000  tunse bombere med sterk jggereskorte mot flyfebrikker, benpio.
Tagre og anlegg for produksjon av syntetisk elje 1  Tyskland  (bl.a. Magdeburg),
17 au z3tore aillerte formasjoner over Stettin og fle1 1100 om• bombere
aWgref tyske flyplaeser og oljergffinerler, Fra Italla kjemiske fabrikker 1
ber.Tyskland angrepet. Moskitos over Berlin.

T te

Sabotas en 1 Nor e. Oslo Sporveiers busshall på Korsvold ar den største 1 Nor

Europa og tys erne har flyttet sine verksteder fra Kjeller dit. Sabotasjen mot
hallen natt til søndag var usedvanllg vollykket og de tyake reparasjonsverk~
steder, lagrede flydeler pluss ca, 60 fly ble totalt adelagt. Sabotasjen ble
forøvet av spesialister, og det er beundringsverdig gt ingen norske siv11pex .
soner kom til skade. Man skal  ha  iskttatt folk I unIform.

Natt til forrige søndag var det en kraftig eksplosjon 1 Den Norske Slipesk1vee
fabrikk i Sandakerveien. Hele lageret, ovnen og pinen ble totalt -3de1agt. -
I Flalflngdal er det foretatt en vellykket aksjon mot statens oljelagre der.
;urs tankana der er det lagt ledninger ned  til  elven og på Geilo er  21,000
litet bensin tåpput- ut, på Gol 21,coo liter og på Haugastøl 1,600 liter.

- 0-



Våkner 3sterrike?

4 Oanne trigen har hovedsakells bragt med seg ulykkararg-nadsler, men også
skapt enkelte løfterike forhold. Ztt av dem er de besatte landntandhasftigeg_

/ og uopphørlige kamp mot overfallsmennene. Befolkniegene i Baltlkum, Belgia,
. Danmark, Frankrike, Grekenland, Holland, Jugoslavia, Norge, Polen, Tsjekkoslo

vakia m. fl. har åpent og me3 livet som innsats satt seg til mctverge mot
dertrykkerne. Denne motstand har gitt seg ferskjellige uttrykk alt etter
kenes egenart, etter deres lands geografiske forho1d, etter okkupantens fram-
ferd osv; men stort sett har utviklingen vært forbløffende naralell i all
okkuperte områdene. De besatte folks kampinnsats, som blir stadig mer omfatt-
ende og direkte mllitær og sbm er blitt en virkelig 4. front, er ikke bare et
effektvt bidrag til de forente nasjoners snarlSe seir; denne øyeblikkellge
og fryktløse st1111ngtagert mot fascisme og nasisme glr også den 2. verdenskri
et klarere ideologisk preg enn kriger flest og tyder pa en enighet om målene
som skaper tro på fremtiden. Folk fra alle nasjoner og alle samfunnslag viser
ved sin innsats og sine ofre at åndelig frihet er yiktigere for dem enn mate-
riell velstand og sikkerhet.

Andre  mer eller mindre tysk-kontrollerte områder som Romania, au'lgaria
os Ungarn hsr derimet bøyet seg ydmykt for bvert ett kraftig vindpust fra det
mektige Berlin. At de nå er Segynt å oneonerJ, at f. eks. bulgarerne prøver å
etablere en frederegjerIng, er 1 samsvar mod deres gjennomforte konjunkturpo-
11tikk og bare oppmuntrende fordi det viser hvorledes disso stater bedømmer
den milltære situasjon. - Mussollnls utenrispelitiske copertur.isme er nesten
enestående i historien; men Italias kapitulasjon, 3adoglios "forrederi" og
særlig de italienske partisaners innsats I Ne'rditalia idag, "gir an det inn-
trykk at italienerne aldri har vært overbeviete fascister, selvam de nok håpe'
at tl Duce skulle skaffe dem et etolt imnefium til en blllis pr1s. Under en-
hvce cmstendighet må italienernes innsats idac nå de alliertes slde spille en
stor rolle for landets selvrespekt og oke dets. muligheeer for å relse seg et-
ter krserte slutt.

TIsserrike står fcrmellt i en særetIlling i og med at landet ble innlemmet
i 3et t»ske riket i marS 1938. Ifølge tyske oppsever var ca. 99g aV østerrik-
erne nazister på dette tidspunkt. Slike oppgavor er naturligvis ikke å stole
på - tyskerne forpurret jo folkeavstemningen før Ansehluss nettopp fordi de
resnet med at en avetemning ville gl flertall for et selvstendig 3sterrike -
men det er delv1S svmptcmatisk fer innstillingan at orkebiskopene Innitzer og
Weiss frivillig 1 slutten av mars 1938 offenLliggjorde et meni f est hvor Hitle.
ble hyldet på den mest servile måte. Det set=ikske fclk manglet iallfall
kraft, mot og evne til å organisere en relsning mot cazismen.

Krigen har hittil faret forheldcvls 1ett ever :sterrike. Matsituasjonen e:
neenlunne god og av Tysklands sterbyer bar Tien veert minst hjemsøkt av det

.allierte flyvåpen. Men med tyskernes gjennomgrioende økonomiske og kulturelle
. penetrerins av 'Ostmark" under ledelse bl.a. av Gauleiter 1 Tien Baldur von

Behirach, med nazistenes iskaldt esoistiske Dalkan-politikk - de østerrikske
institusjonene tjener bare som middel for Tyskland til å gjennomføre sine øk-
onomieke mål 1 6ørusteuropa med de stadis mer omfattende militærutskriv-
ningr og ikke minst med endringen 1 krigolykken, er rikstyskernes popularit-
et i "Ostmark" påtagelig redusert.

Sålenge 3sterrike lå langt borte fra hrissskueblessene var cnhver aktiv
motstand mot nazityrranniet hcnsIhteløs cg. dømt tll å mislykes. Men det har
gjort et sterkt inntrykk på befolkningen at de russiske armeer pA bred front
kjemper seg gjennom Narpaterpas-ene for å komme eed til de åpnc slettene runft
Donau. Motstandsbevegelsen henter også inspirasjon og stYrke fra de jugoslav-
iske partisaners heltemodige kamp kloss 1 Eleterrikets eørlige grenser ng fra
de italienske geriljastyrkers innsats i Norditalia. Og 1 og med at de tyske
myndigheter har vært 'tvunget til å sende tropeestyrker stasjonert i 7sterrik,
til frontene 1 Jugoslavia, Italia og Frankrike ligger forholdene vel til rett,
for en reisning av anti-nezistene mot de tyske undertrykkere. Revolten 1 Tysk•
land mA okså virke som en impuls og som det lokkende mål ligger forespedlinge
i if.cekveerklæringen om at rIsterrike skal gjenoopstå som selvstenclig stat.
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ene_billede av forholdaneremam  vi s  tvedoe nå gt esternikerne-nAr-tiden er
e cji)jrC: :Sitt 2or A ceeee, de riks;eyeke herrenb ut  av  landet. Partisen-
grupper er blitt dannet 1 landets sorlige provInsar. De blir rekruttert fra
folk som er blitt tvunget inn i den tyske armeen, men Som har benyttet sin
permisjon til å stikke av, fra folk som h2T rzmt dengancg mobiliseringsordren

• kom og fra grubearbeidere f. eks, som ganske enkelt har forlatt sitt arbeld.
Partisanene opererer for sterseedalen i Karnten i den szrlige delen av landel
men også andre steder 1 3sterrike:synes motstanden mot tyskerne å bli harderi
En underjordisk kgraralte sendts nyllg ut et oppron til befolkningen hvor det
bl.a. heter: "I Harnten har våre landemenn organisert en stadig mer effektiv
nortisanbovegelse mot de tysko undertrykkerna. Denne.beveselse samarbeider
med Titos styrker. De tyske overfallsmennene eg deres osterrikske håndlanger,
forsoker å knuse denne bevegelsen med makt. SS-formas eloner konsentreres mot
våre partisaner. Landsmenn! !Xrbeid0re, bonder og soldater har sluttet seg
til yåre gerillastyrker for å befri vårt land fra tyekerne. Nå gjelder det m
a.le .n å støtte disse tapre og djerve menn. Hele det eaterrikske folk m
eanarecide for å hjelpe partisanene og nvverge de tyske ckkupasjonstroppers
angrep. Soldater, gi våre Tartieener våeen! Bonder, gi dem meldinger og mat
Hjelp de utonlandske arbeidere og keigsfanger til å slntte 30 til vårs styr.
ker. Jarnbanemenn, avbryt trafikken til Kaenten, sdelegg joenhaneskinnene
broene. Spre sannheten om den esterrikeka peetisenbevegolsen i Karnten og
sendre Steiermark  

En hemmellg østerriksk soldater-kommito ee dannet for å skane samarbeid
mellom de østerrikere, som er Olitt tvungiet inn i Wehrmecbt, eg frihetsbeve-
gelsens organisasjoner. Den 1110gale fngforen1ngsbevegelsen i landet har 1
den senere tid organisert streiker  J:aC fore-lellise krieesviktlge industrler.
Og katolikkene er begynt å rere på eeg. Teeenvis av flyblader er sendt ut sa
behandler den katolsko opposiajonen mot Hitleerogimet. - Kanskje vil også
Zsterrike reise seg 1 11. time fer å  vr-c,c; Tta  på å si nazismen nådestetet.

Forholdet kompliseres imielortid ved den uklernet som rfeacr med hensyn t
landets fremtidige skjebne. De heyo herrer beslnttet e1ktignok i. Moskva at

østerrike skulle få sin selvstendishet tilbana. Lien, enee esteerikerne seg,
r hva ekal så skje med vårt fedreland, som neppe nar okonemiske muligheter for

å stå på ogne ben. - En Donaufederasjon er kenekje den eneote losnIngen på
problemet østerrike. o -

H emmefrontens an ell til tendemegleommen.

3. I det siste år har flere bygder vert utentt Toe rasele eg .-:7,refter fels-
ende arrestasjoner. Det er derfor mangt et geledsteuk som drives 9.7 konen ale

k ne, og som ofte kan ha vanskelig fon  å skoeffe gee forneden k‘felifisert hjelp
a: -og seivom hjelp kunne skaffes faller den ofUenvr. Det kan vneo vanskellg å

få berset avlingen 1 hus og det kan foe å 2å den edelagt av den
grunn, men dette skal og må ikke ekle. Arrosterte folk skel he hjelp.

Sendegen på landet er frldaj - benytt denne - slå ecre semmen og dra ma
SE av Suee med egen niste. Underrett strake bygden cm dette og underrett gården
EL hvoif. :oro skal hjelne til. Det haster!
ha Kampen krever ofre idag i Norge, vie sc1»deretet eg stå r,ammen!
st - c -
fe
se Krigsforbrveerne
Na
fa I anledning av artikkelen "Opog:eereS e _ eeo n breterne' i forrige nr.
I I av- Kronikken har vi mottattet inniegg. erer.1:ns'sjc, :kke inneheider så meget

nytt etoff, men etter vårt syn er probleeune onkrIne keigsfoebryterne så vik
11t tige og trenger en så inngående beleen..1';_ne eed verdering av edle momenter fc

og imot at vi har funnet å måtte ei ten:eggat suelteolass.
"Bernhard Shaw ble nylig spurt om hen mente at de tysko krigsforbrytorn(

burde straffes. Han svarte: "Det ar en lelotisk tanke at de ekei straffes. 1
må jo også de amerikanske, ongelske ce eussiske kr1geforbryterne straffes, c

hven skal gjøre det?" På oss nordmenn som her opelevet tvek okkupasjon virkE
denne uttalelsen som et slag i ansiktnt Dette gjelde -f nok ennd m2r polakke:

luerslaver og Euronas ulykkeli;re leder. I Russiands lerd ligeer massegraver



barn. S3-heltena-hadde hrukket ryg rren på di ærne
fiere-millisnar-tøder er avItvet-eCter-Ii_34rlidelser i '11kfabrtk-

'1Kune - disse massehenrettelsesinstitusjoner som kanskje er de uhyggeligste at
.alle uhyggelige ting i menneskehetens lange lidelseshlstorie. På torvene i
østeuropa har unge patrioter blod flydt i fosser under massehenrettelsene, met
do unge piker er blitt slept aveted tiltyske militmrbordeller. Slike skjebner
har truffet tusenvis av fmnilier i denne "siviliserte" verden lennesker som
har opplevot neon av disse,redsler vet nok om krigsforbryterne skal straffes
eller lkke. De som ikke  vil  straffe bødlene har som regel lkke selv opplevet
tysk, japansk eller rEaTlensk okkupasjon.

Men tross alt finnes det en kjerne av sannhet 1 Bernhard Shaws uttalelse.
"Krig er jo lovlig", håner den gamle arrogante dikter , "hvorfor skal krigs-
forbryterne d% straffes?". Han peker her på en meget viktig forskjoll mellom
krigsforbrytelser og andre forbrytelser. De siste bryter bestemmelser som 1k .
ke 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 anerkjeae folkerettslige bestem-
melser; men det finnes ingen internasjonale politistyrker som kan håndheve
disse regler. Det må derfor bli selerherrene i en krig som foretar avstraffel•
sen. bernhard Shaw kan nok ha rett i at dette er et farlig system. I de fles•
te krigor vil man vel finne forbrytere på begge sider, men på seierherrenes
elde vil de neppe bli straffet:

Det kan likevel ikke vmre tvil om nt fiendens krigsforbrytere må straffes
( hårdt og konsekvent. Selvom vi er part i saken kan vi si at retten er på vår
E side. Norge f. eks, kan umulig beskyldes for å ha villet Tyskland tillivs. De
t allierte kan lkke bare si at de fører en rettferdig krig, men også at krigen
a  er et forsvar for de hjelpeløse millioner s&Fri nå er nazistenes ofre. Disse
h mennesker krever rettferdighet og det er lett nok å tilgi når man ikke har
s gjennomgått lidelsene selv. En slik tilgivelse vidner ikke alltid bare om men .
t( neskekjErlighet, den vidner like meget om sløvhet 03 mangel på medfølelse med

ofrGne. "k tilgi undertrykkerne, er å øve vold mot de undertrykte", sier 'den
; spanske tenkeren Ortega y Gaeset.
Or Men vi må ikke slippe hevnen løs. På den måten skaper vi ikke en bedre
på framtid. De skyldige skal straffes av andre grunner. Bl.a. må det hindres at
r, 4tropas befolkning tar saken i egne hender lange knivers netter". I et
mei Vanlig samfunn straffer vi bl.a. for å unngå anarki, og dette motivet er meg-

et viktig når det gjelder krigsforbryterne. Vi må også vise overfallsmennene
1D1 og vorden forøvrig at man ikke ustraffet bogår slike redselsgjerninger. Hvis
kr de ekyldige skulle slippe fri, ville Juropas befolkning bli dypt krenket i stl

rettsfølelse, og respekten for lov og rett er det nå viktigere enn noensinne
noe å holde høyt.
all Samtidig er vi nødt til å overbeviSe våre flender om at vi går rettferdig

-p3 n fram. Et folk som tyskerne ville ellers bli fyllt av den farligste lengsel et.
Sch ter hevn. Vi bar eikre beviser mot tusenvis av krigsforbrytere og så langt er
ins saken klar. Men vi må ikke felle en eneste tvilsom dom. På denne måten kan v:
ono, ikke unngå at mange skyldige slipper fri; men det er likevel bedre enn at Vi

skulle straffe nom uskjldige. Dette er viktig, like meget av hensyn til oss
et selv, som av hensyn tll fienden. Vi slåss for rettssikkerhet og skal vår rett:

følelse ikke skades av krigen, må vi bl.a. unngå enhver tvilsom avgjørelse
mets, dasse rettssakene.  - b -

gier
kjcn: Få opplysninger slipper ut om motstandsbeve elsen I Be1 ia. Men her som
Don, de andre okkuperte land foregår en uavbrudt kamp mot okkupasjonsmakten. Den
iske belgiske sabotåsje, som særlig har vært konsentrert mot elektriske araegg, ku
de  11 minerte i dagene før invasjonen med økede angrep mot kraftverk og transforma-

rd .torer som leverer kraft til tyske industrier og kommunikasjoner. I nærhetent
til fav Bryssel ble dieselmotorene i,et kraftverk ødelagt. Bare rundt Bryssel ble
for Ldet sprengt 32 høyspenningsmaster, tre elaktriske kabler og 6 transformatorer
j_sn- .flere andre steder 1 landet gikk lat fbr seg på lignende måte.

5rødrasjonene i Rom er nå steget til 200 gr. hvitt brød pr. person pr.das
mens innbygserne under den tyske okkupasjon bare fikk 100 gr. dårlig svart
brød om dagen. Grønnsaker og frukt begynner også å dukke fram igjen.

- o -
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elsor om attputtet mot Hitler de1vis står i strid med hverandre.
Tidspunktene: Det rørste tegn på at noe var 1 gj..ere var te1efonstoppen mellom
Stockholm og Berlin,. Som.begynte onsdag 19. juli kl. 17 og varte til torsdag
kl. 6 ,55 - Meddeleisen om attentatet ble sendt ut over de tyske radiostasjone-
ne torsdag kl, 15. Det er meget eiendomlig at telefonforbindolsen med Stook-
holm tae gjenopptatt sålenge forholdene var så usikre som Hitler og Gøring
antydet i sine taler torsdagsnatten. Tysk telegra2byrå oppgav at attentatet
fant sted torsdag uten nærmere tideangiveide..Etter attentatet møttes Hitler
og Mussoaini. Tidspunktet for dette m2tot- er kjent. Ifølge eveitsiske opplys-

ninger fant det sted onsdag morgen: " e
Attentatet ble forøvet under et stabsmøte i høykvarteret. Bombeneeksploderte
ifølge Hitler 2 meter fra ham. Et senere offentliggjort bialede av konferan-
serummet etter eksplosjonen viser rummet som en eneste  ruinhaug.  "Verst er det
gått ut over det stedet hvor Hitler befant seg. Ifølge Gsbbel2 .bae konferan-
sens deltagere slynget "flere meter bortover og ut gjennom Vinduene". Rummet
var ifølge billedene så lite at de som ikke ble slynget ut gjennom vinduene
etter alt å dømme må være blitt knust mot veggene, filiorledes noen har kunnet
bli kastet ut gjennom vinduene er vanskelig å forstå fordi mlle vindusspros-
sene ifølge billede er i behold. Selv kom Hitler som satt omtrent midt
værelset fra det med ubetydelige skrammer, mens generaloberst Korten som sto
like bak Føreren døde av sine sår.
Etter attentatet forekom det ingen umiddelbare undersøkelser. kttentatmannen,
grev Stauffenberg, kunne fritt forlate Astedet. Eksplosjonen kan ha skjedd
etter at han var gått; men det det er iallfall eiendomlig at han ikke ble
stoppet ved •dkomsten til Berlin et par timer senere. I Berlin møtte åtauf-
fenberg de revolterende generalene, som satte seg i forbinnelse med Berlins
vaktbataljon, meddclte at Hitler var omkommet og gav vaktbataljonen ordre om

omringe regjeringskvarteret. Vaktbataljonen består av utvalgte :nasjonalso-
sialister og er således særlig uegnet til bruk ved kuppforsøke Det er også
verd å merke seg at preSsesjef Sundermann meddelte til presSen torsdag at at-
tentatet var de alliertes verk. Gøbbels og hans menn visste altså ennå ikke
torsdag ettermiddag at gencralene satt i regjeringskvarteret i Berlin og "for
søkte å spille regjering".

Disse omstendigheter beviser selvsagt ikke at attentatet var fingert.
Hitler var imidlertid vel på det rene med at det eksisterte en militmr oppo-
sisjon mot ham. Opposisjonen måtte slåss ned; men utrenskningen måtte foreta-

es på en slik måte at ingen sympati falt på de utrensede.
- o

Attentatet mot Hitler.

Rasjonerin skortene som blev borte.

Tyskerne og N.S. har forsøkt å utnytte "tyveriet" av rasjoneringskortene
tll å så splid på hjemmefronten. Det heter at en liten klikk har forøvet "u-
gjerningene" mens det arbeidende folk er usIfyldig.

Enhver nordmann vet imidlertid hvorfor ityveriet" ble begått. Når myndig-
hetene forsøker å sulte ut de mobiliserte:årsklasser ved å nekte dem rasjo-
neringskort, er det det norske folkets plikt å hjclpe disse guttene, som gjør
sin plikt:moe fedrelendet og nekter å gå.i tyske tjeneste.

Vi har all grunn til å takkedem som har sikret vår ungdom rasjonerings-
kort. For en gangs skyld kan vi egså takke makthaverne. De har lovet at vi
alle skal få være mod å bære tapet. Det blir gjort med glede. Vi ofrer gjer-
ne 5")., av våre rasjoner til de patrioter som ingen her fått. - Kampen har kro-
vet og krever ofre. Ikke alltid er disse ofre blitt likelig fordelt. Noen har
gått foran og de største byrdene felt på dem. Denne gang er byrden fordelt
likt. Nazistene vil atter en gang få oppleve en sammensveiset hjemmefronts u-
brytelige solidaritet.

klle som har rett til kort vil nå få dem utlevert. Fordelingen skjer und-
er full kontroll ieet det må leveres forside for evert enkelt kort som blir
utivert. - 0 -


