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Nr. 7, Juli 1944. 1. årgang

KRISEN I TYSKLAND.

Den 20, juli ble det kastet en bombe mot Hitler og en del høgere offis
rer. Bombem drepte ham ikke, men virkningen av den var stor for det. Det
var omtrent som et forheng ble revet tilside, cg hele verden så Tyskland
som det er i dag; en slagen nåsjon på veg mot undergangen. Attentatet var
.det første tydelige tegnet på splid innen den tyske krigsledelsen. En har
ikke enda full oversikt cVer hva det er som har foregått. Eitler forklart
at det var en ."ganske liten klikk av ærgjerrige, samvittighetsløse og sam
tidig forbrytersk dumme offisererj scm ville ta livet av ham. At denne
klikken'var temmelig stor viser de omfattende forbeldsreglene som ble tat
for å slå den ned. Ingen, hverken sivile eller militmre myndigheter måtte
motta ordrer fra usurpatcrene, het det. Opprørerne hadde blandt annet pre,
vet å ta regjeringsbygningene i Berlin."Uheldigvis fikk en nasistoffiser
tak i ordrene, og der het det at Hitler var død og at bygningene skulle b
settes. Han gikk til Gøbbels med saken, cg planen ble forpurret. Hadde de:
lykkes, ville det kanskje hjulpet lite for Hitler at han slapp fra det
liveta

At det lå omfattende planer til grunn for attentatet kom fram i Gøring
tale der han sa at det var dannet en regjering som ville overta makten.
Dette ble strøket i alle referatene.

For,å få saken i sin hånd utnevrte han Reic.bsfahrer SS Himmler til eve
ste sjef foraheimonæren. Guderian ble generalstabssjef. Han søkte til de
ivrige partimedlemmene fcr å få støtte av partiet. Og det viste seg temme
lig fort at stri'den kom til å stå mellom de reine nasiorganisasjonene og

.die ,ehrmacht. En aV de forste forordningene var at•alle kurerflygninger
•måtte godkjennes av Gøring eller Himmler. Dette viste at det var de høges
te stabsoffiserene som  sto  bak oppreisten. Det viser også at den var vidt
forgreinet.

Noen kamper av betydning.fant ikke sted. Riktignok ble det drept en de
SS-folk under en gruveoppstand i Schlesia, og der var kamper mellom SS -
-tropper og Wohrmacht i Lyon og kampsr i Sydtyskland, men alt dette har
"vært aV mindre betydning. Dessuten har det vært fredsdemonstrasjoner i
Ruhr og andre bombeherjete dilatrikter.
. Jet yiktigste er .der spenningen som tydelig eksisterer mellom nasipart

ets tilhengere på den ene siden, og cffiserene på den andre. Det arter se
som en dragkamp am hmrens loyalitet. Guderian har krevet at alle høgere o
fiserer skal aenne loyalitetserklæring til Hitler. Resultatet av denne or .
dren var merkelig. Det viste seg at Model var den eneste av østfrontgener
jene som sendte den. General "fLesselring i Italia har heller ikke sendt
yalitetserklæring, og nå gått 5 dager. Blandt de" andre som ikke har sendt
inn noen loyalitetserklæring er Rundstedt, Falkenhausen, Halder, Brauchit
leb, Mannstein, Book, Eleist, List og KUchler, alle generaler som er
fjernet fra ledende stillinger. De er alle folk som har innsett det varvi
tige i Hitiers prestisjestrategi og har provet å bremse ham ved å anbefal
tilbaketrekninger. Det er folk med evren til kritikke og de vet at slaget
er tapt. Je vil nå prøve på å redde det som reddes kan. I.Jen ingen vet hve
som er med i koMplottet. Plardt andre som har vært nevnt er Schaeht og vc
Neurath, men det er rykter,
• Onsdag sendte 16 av degeeeralene scm er tatt til• fange i Russland ut
opprop til den tyske hæren, de sa at de var overbevist om håpløaheten i
fortsatt kamp, det ville bars bety nye cfre. Det ville endr med at krigen
ble ført inn på Tysklande jesd. ilitler hadde tult om dolkestikk mot Tysk-
land, men det dolkeetikket landet hadde fått, det hadde Hitler gitt det.
De sluttet med å oppimmntre alle offiserer til å nekte å lystre ordre, for



2,

det var å tjene_isdralandet.
Hensikten med generalanaseholdning-er tydelig å søke et grunnlag for

fred. Yen engelskmennene har inntatt  bai  temmelig avvisende holdning. De
nevder at de allierte må vinne en full militær seier. Hvis Hitler blir
styrtet, vil det siden hete at froden ble ikke stiftet etter et militært
nederlags men etter "et dolkestøt i ryggen". Betingelsesløs overgivelse er
det.enepte vilkår for fredsslutning. Hvervidt Kesselrings og østfrontgene-
ralenes holdnang vil føre  til  åpent brudd med Hitler eller om det bare er
en demonstrasjon, det vil tiden vise. Det eneste sikre er foreløpig bare
det at "der er splid innen de tyeke rekkene, og dette kan gjøre slutt på
krigen tadlagere enn vi har bereknet". (Sitat fra den talen Churchill holdt
da han sist kom heim etter 3 4agers opphold i Vormandie.)

Imens pågår det opbrenskningsaksjener i jyskland. Blandt dem som er i
faresonen er von Schwetenburg, øverstkommanderende for panserstyrkene i
Frankrike under Rundstedts og von Mackensens bom før var sjef for den 14de
tyske arme i Italia. Men det er en farlag operasjon Hitler foretarFjerner
han for få s  vil det være noen igjen som vil danne nye sammensvergelser; og
fjerner han foy manger vil han svekke det tyske offiserskorpset, og det er
tross alt det eneste bolverket som står mellom han og de allierte.

2I5 TFRONTfl.  

De rus2iske hærene velter stadig vestover, og tyskerne gjør motstand
etter fattig evne. Men de manglet folk og mangler fly. Russerne er helt
overlegne både i antall og når det gjelder våpen. Hmrene er motoriserte og
det forklarer den utrolig hurtige framrykkingen, den hurtigste i blstorien
Rokosowskis arme har hatt følgende marsjtakt: Første uken av offensiven
rykket fra 104 km., andre uken 50 km,,  tredle ukan 130 og fjerde uken
104 km. Farten er betydelig større enn den tyskerne rykket framover med i
sin tid.

Kampene er uhyre kostbare for tyskerne: Hitler blanner seg opp i de mi-
litære operasjonsplanene og kraver at generalene skal holde stillingene
sine for enhver pris. Gjer de, ikke det, kan han risikere at heimefronten
mister motet helt  eg  gir  oppe  På tross av gjentatte advarsler og stadige
kjempetap, har han ikke vært til å få fra denne krigføringen. Den siste
ringningen skjedde ved Dredyn Her falt 30.000 tyskere og 15.000 ble tatt
til fange. På en måned har tyskerne følge russiske oppgaver mistet 540
tusen mann, derav 184.000 fanger. I dette tallet er de sårete ikke reknet
med. Det samlete antall'tyskere som er satt ut av spillet i den måneden,
skulle da komme opp i cver 1 million. Det virker som om oppgavenser i ov-
erkant. Andre oppgaver opplyete tidligere at i lønet av de 74 første dage-
ne av offensiven i Itålia i mai hadde tyskerne på alle frolitene tapt 700
tusen mann. Dette skulle gjennomenattlig bli 10.000 pr. døgn. I forrage u-
ke kunne Moskvas innbyggere ee 60.000 tyeke krigsfanger passere Krend på
veg gjennom byen. 20 generaler gikk i epissen. En slik blodtappang som den
tyskerne lider nås kan ikke gå i lengden. Mangelen på reserver er skriken-
de.,De prøver å tynne ut besettelsestroppone der det er mulig, men det er
bunnskrapet over alt. Og nå har de ikke lenger soldater til å putte i hul-
lene. Russerne har initiativet langs hele den lange frenten fra Pskov til
Stanaslovov. Selva frontlinjen bukter seg som en orm, med store buktningen
Dette gjør frontlinjen enda lengre, nce som er meget ufordelaktig for tys-
kerne. Lengst i nord har russerne tatt  :rbkev, og den siste russiske byen
er dermed befradd. Det er et viktig jernbaneknutepunkt, og det gir ruseer-
ne gode utgangsposisjoner, 3ønrerfor Pskov har russerne tatt Ostrov. Der-
etter følger frontlinjen den lettiske grensen sørover til elva Dvina. Her
bøyer den rett vestover og går sør for Dvensk (Dynaburg), som ennå er på
tyske hendere Men den har mastet jernbaneforbinnelsene og don er snart om-
ringet, 120 km. lenger vest har russerne tatt Ponejevs som ligger på jern-
banon vestover fra Dvinsk. Ponejevs ligges bare 130 km. fra Riga. Herfra
går frontlinjen sørover igjen, est for Kowno. Så gjør den en svang vest-
ever til den preussiske Erensen ved I.Jegustow. Derfra går den sørover til
Bialystok, son ennå er  tgeke  Reeserne står 5. km. fra byen. Men nå begyner

forts. side 7.
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går nå mot slutten av krigen, men ennå kan det dryge ut en tid før
vi blir fri. Mangt kan skje i mellcmtiden. Vi har hatt affæren med ar-
beidsinnsatsen. Den ville kunne ført til mobilisering hvis den ikke var
blitt forpurret. Heimefrentens ledelse gjorde en utmerket innsats her.
Det er bare synd at så nange av guttene fører en mindre hyggelig tilw-
relse i skogene. Dette skyldes til en viss grad at heimefronten ikke er
helt utkrystallisert. Der er for mange som ikke fatter hva det vil si st
vi er i krig. De danner et tregt skikt som sinker alle aksjoner og skaaz
per utrygghet hos resten av folket. Grensen mellom gode nordmenn og de
lunkne bør bli skarpere. Bladet har tidligere anbefalt å danne grupper
enten:innen enkelte yrker eller distriktsvis. Med slike grupper ville
spredningen av paroler kunne gå meget hurtigere og en ville kunne be-
kjempe fienden mer effektivt. Særlig viktig er det å få slike grupper
utover landet. Hadde vi hatt slike i hver bygd, ville det vmrt lett å
plasere de som måtte flykte p.g.a. registrering eller av andre grunner.
Det er ennå ikke for seint. De som reiser på landet på ferie må søke
kontakt med bønder de stolcr på og få dem til å danne grupper som kan
motarbeide n.s. og tyskerne. Sjølsagt må en bare stakke em dette med
folk en kjennor. Disse gruppene faller helt i tråd med de oråmne vi har
fått fra de alliertes hovedkvarter der det heter at vi skal søke kontakt
med dem vi stoler på og finne oppgaver vi kan løse under invasjonen. Et-
terretningsvesen, sprengning av bruer, veger o.a. er cppgaver som slike
grupper kan ta seg av. Men like viktig som arbeidet under invasjonen er
den daglige kampen på heimefront3n. Og her må  ve  forberede oss på nye
anslag fra tyskernes og n.s. side. Plaren om mobilisering er sikkert ik-
ke lagt på hyllen. Heller ikke planen om å sette oss til arbeide på tys-
ke militære anlegg. Det nar vist sag at det nytter å sette seg til not-
verge, det siste beviset har danskene gitt. Men vi må forberede oss i
tide. Da koster seiren mindre,
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Den norske hjemmefronts ledelse gjentar Rin appell til ungdommen i
'den farlige alderen P  om-å opprettholdm dekningen og stå fast mot fien-
dons mer eller mindre kamallarte forsøk på å bryte fronten. Ved å holde
seg tilsynelatende passiv, og ved å spre falske ryktor om å ruise hjem
fra skauen vil han forsøke I skape en trygghetsfølelse blant gutta slik
at han lett kan få tak i dem når han en gang slår til. Den norske hjem-
mefronts ledelse har i disse dager sendt ut parolen om at gutta skal ,e
hjelpe bøndene. Men den men2r absolutt ikke at man nå skal forlate sine
dekningsplasser og styrte ned i bygda og ta arbeid hos den første den
beste bonde.

Organiser hjelpen til bøndene Hjelp dem som har ytet dere støtte,
samme i hvilken form. La tvilsommæ bønder ng svartebørsbønder skaffe seg
sin atbeidshjelp på andre markeder. Organiser sikringstjenesten mefis
dere arbeider på jorda, og vær parat til flukt på minste varsel.

Opprett sambandstjeneste så dere aldri mister kontakten med hverandrel

På seg saol kjenner en andre.

Tyskere og n.s.folk blir aldri leie av å skremme seg sjøl med bolsje-
yismen. Nesten alt som blir sagt er reine fantasiprodukter. Men det ra-
reste av alt er at det er sitt eget kjære nasisystem de beskriver, de
bare klistrer på en bolsjevekplakat. Det er derfor ikke rart at det vir-
ker skremmende på dem. 2n slik te.skrivelse av nasimotodene sto i Aften-
posten 10/7-44. Artikkelen har ingen ting med russiske forhold å gjøre
og sakner ethyert erenklee. Det heter om bolsjevismen at hovedtrekkene
er i fire punkterg'



1) Sosial nas andolig enseetting avoaåle mennesker, og systenatisk ntryd-
blelse av . alie ebecUbalt o

d
aderesiosSia-saroffseneamneddema.  

m(Delfind er le.•tyskernetakaperter'i. i løper av 10  &dd  har  Pånde- Hitler
lig enaretrot bele den t;eke folnet og gjanr det td1 un brolbpde .flasjon
uten evne•td1s selvstcndig: tenkninge Eva utryddelsen av hsyarestående - .
samfunnsoaecntummar  angår c2  det nok å minfe em mordene på Gleditsen, Han-
steon cg alle .da anato .nerrarnehe 130111.er skutt uten grunn.). .

S)  Avskad=ase. åv alin merslbegreper sam stiller,sag hdndrerade• i vegern
fer bols~eno

(Er der eec aar-dmoralan enefdet  angdvbreystemet som  tyakerho og h.s,
har irnfort? Det åt WJ-JE;r3; at  tysIau so1dater i ster  udetrekning  har
lokket 14--rage saåpiker til  tå•drikke alkohel og.deredeOer vo:_dtatt dem,)

3)  Utbrea01.eu  av  at  vidr forgronet spdonsystdrie som ovdrvåner otkontrol-
lerer hvert enoggeo eamfannemedleme privetliv_

(Gestapos dansats både i Ifyskland og Earepa ellers har vdst hva dette
er.)

Anvsnab.lco av db 'grasoMsto og ment rafflaamte plaserameter, nvis
virknina r n or pnitedig kenatatort ved glentoutto praktdaka prover.

(dår ikke dette ,ognå en utmdbkot Weekravelae av geszapo? De grusomhe-
tene tyskerne_ har .gjort, seg skylddne I har nIjort dea sa torhattedogd
skant slik un mtthydolirgher for dem at det vd1 verne skam å være tysker
lenge etter at neigoe ur over.)

fTr• eYOYCJI 10FgaCIp2 agen ta6W-rd.•_ -

nKrondkken" nar nenret d=n, artIkkeleo fga det engelske tidsskrift
The Econondek  dIor 27, måd lY4i 2 noe forkosteL 2erne

n et er vanskoldg  for  land som  ikke eag vgrt ekkngart, å forestille
seg aon oda1eggens-e; og der økenemiska kLbJE: ,o' c en ty_e*e krigsmaskin har
forareact i de sfarer denhar aeiet  ned, foe.s.s la'n  er det.beste Oksempel
på hva donne krig når brage med- seg av Jedaboor og ofre og tap, man an-
dre eareaeike otater kaa bli eltsatt fer like meget  for  freden kommer.
Det or,ikke overraakende . ar dOnse gratore oddlling.tdd otterkrigaproble-
mene.er dominert av to ønsker • den harrinat andigd gjenoppbyggdng av
deres knuatu skenomd og afl hard avstraffelse av dan tyake angtipernasjon.

n dsse ta nraker slir ev ag td1 Olarrlet sammen, Tyskerne er ansvarlige
for skeddere, sder men, derfor skal tyskerne gjøre ekaden gocigjen. 5Sfa-
ringene fra Odhfre2e kreg har gjort nagjonene meget fonsikrige når det
gjelder flhånsoella• erstatnibdger, Ioteden er rent_liyoske ersta-tninger
kommet på tele, nen tanke har vært framkantet at rskIan4b økenomiske
bygning skal beryteooned, landeta febrikker nedlegses og maskinene sennes
til de o,lrne for 4 gjenopprette ødeleggelsen av deres industri. Rus-
serne har oftnadollt ddsnudert og aisstaok egså fra.rlagt forslag om at
en meget etor del av Injo:Mhanda vokone medd gkal mDbileseres til arbeid i
de omralen de nea. sdedakt. - Dingo fåraleg ar ddke eksakt utformetmen
deges tendens ur tydflind;; riet 93' d.flrfOir:vik:iig: a gjere dot klart at er-
statning og yeraff lkks er iat samme- ?ksaelat:1a orre dear ct sterkt ørisTe
om-J.7,-1nTten. skjar Tydl'eat rg er stbaffen bldr iverksatt, men
alminnolige renm og kvdne;= nneker eona starkege a' fg nOk brød å spise,
å få tak ovar hoddt -og at ordamte tFo1ci alir'sjdkoppretret i arbeids-
d.iv qg hAndol var deed facaut, darsrak reitt 07c29 vil nnsket . cm en
hurtig t)T-H -:ti» dte. Vdre mur uttredt endri ønsket om
heVn og Ofl polifisn undrlinhet å la den økono-
aiske evedr i i 1 SOM en d:31 en de alliertes rokon-
strukolonspl,r 'itikure og skeedader vet at d'flT7sto
57rmer tor eo orftLalsen. av et normalt
økonomisk iiva



Sett at tyskerne ble samt til å aabeide d Franfrrjjçe, Norge eller Si-
bir, og at den tyske induætre ble brott ned og transportert til andre
land. Det ville rety at 70 mello menneeker i hjertet av Europa ble dømt
til en så lav leveeLandLrd at de lkke kunne yte noe bidrag til gjenopp-
byggingen av Enrspa, hvendmen Som sellgere eller som kjøpere. Dette betyr
så meget mer fordd tyskeene rent orbeidsmessip; er et av de dyktigste fo:
i verden. HviS "iijsklands droMukterVe inaèkin blir trukket tilbake fra pro-
duksjonen, vil det få veldigo konsekvenser, særlig for landete nabcer.
aDertal kommer at tvangearbeid er den mast uproduktive form for arbeid,o,
å overfureditslitte- arlegg kon bare ha-noen hensikt SOM nødsforanstalt-
ning; hvits det ikke  rars  noSn annen måte å gjenopprette de alliertes ta
på, Det er balieæ ikke mulig å n ilir de økonomiske virkninger av en
uheldig erstatningspoldfirk  nra dens poditdska følger, Det ter ikke samm
synlig at en nasjon på 70 mille menneeker, som blir fratatt alle livsmu•
ligheter, kommer til å nå fram til nnen poldtlek stabilitet. Den omtalti
fratagangsmå,te var likevel kanskje tenkelig som del av en plan om total
og dstaljert alllere kentrold med Tysrland, en kobtroll som skulle vare
en eller to generasjonwr. Det kan vHre at ne Fccerite Nasjonsr er villig
hil å gå. Jaan for en slik plan. Men hale dets nistorie tyder på at de
er det, Det er det gamle protlem om å st-L;k(, at er polibikk som er prake
tisk holdbar ikke bare i sedkens timd, men  dgså 15 : 11- etterpå0

Et forslag om en realistisk behendling  av  erstatningsspørsmålene, er
ikke et forelas om å sdare Tgskland. Det-er ganake enrelt et forsdk på
E-61-ae erstatning og straff at fra hverandre for å. hindre at det blir fd-
retatt stra±feaksjoner int Tveklare som ededegger alt båp nm en hurtig
økonomisk bedring fer de ailierMe. De hjemsokte nasjoref må få hjelp
å bygge epp sitt økcnoeiske-sy±orn  igjen, nien det rn were virkelig  biel'
ikke illusotnek hjelp fra  tg angsarneddereo hst må -tdere mulig for en be-
stemt POp iO(Hy fo eks 5 e5dyge 10 år, å swrljg gunstige bandelSbetini
elser til Hilders•heacdofre. hafnheLsavårder 2runre inneholde "mest ødela
te nasjonsre" glerrsuisen, de bjd ke., men ken få fra Tyeklood, vil vwre
get større hvie tasrerne ftler lovtll å fortse-de-Industri, De
allierte kunre foekst Hua inn eekkr å holdo det tveke foll p dets nåværen1
lavestandard d en eller pgrdede og brukc det overskudd som nå
går til rustninger til nandtalgjensMamisr Mil de .forarmete rasjoner.
Russlard ville få meget UY:2  atav 1bverarsene av msaseproduserte maski-
ner, traktorer,nilsr ete. fraMeeke etterrrigsrabg-ikker enn av tyske a
beidere i Russlando

Når man tenker gjerndm dkaueseistootningsdp=iålens, må man bruke
gikk og reelieMe. Det- er ingen -grunn til å utelate følelse og krav om
rettferd. Man kanydrke n.telate desse to fakterer0 let tyske folk har st !
re skyld enn nne æælre-r land i hiSterion,  eg  det ville føre til skjebns-
svangre resultater å neglignea det orkuperte Euronaa krav om rett=erd.
Men rettferd må parres med fornuft. Man må for dee førate huske på at a
forandrer Seg med tiden. Oet er tnpeiagåd'skatu  G ..R-argenerelt for e:
ler met en "stren eg.."  edler t Dilld" fesdo Å nuta at de allderte nasjonnr k
elske tyskermehsom sins brødre daaen etter at krigen er slutt, er like
absurd 80M  å till at demokratienm vil være anllige til d_ubagrenset_tid
bære de targe byrdeæ m.hyt. pelvdtioposyn  one  admindstrasjon som en sfiSn,
fred vil fcre ned seg, Dom er derfor heldig a froklem blir hard i begyr
nelsensg mindreorms edtornverto Å la det tyskS fOlk i en 5-års 'per.
ode bare benelde 1/2 av hya deM dreduserer og gi resten til tyskerrds
tidligere ofre er d'Ornufteg holde dem Gkonomisk nede for alltid år
ke fornuftig.. De allierte regjefunger kan krove erstatninger utom hensyl
til det tyske folkg vnlferd så dengo  edrk  de ,ilierte nasjoners befolknji
ger ikke bryr scg ow det tyske folke =ølelser, man ikke lengre,

For  det annet vil det a re domM å strafle 7vs k.lard økonomisk på en s,
måte.at d'ef I On 2 med geg er wkenomnsk strafne for de allierte selv,Det  1
vel og bra å ovGrlae.e rilieefe beotemmelsesrebten over den rikdom Ty;
land besittef, Man å t.L,tte denne rikdom -- denre fealkapital - til andr
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land, vdi i do.flosto tilfellor voro å edolegge den.

For det •redje; siden hovedhensikten er å hindre at Tyskland begynner
krig igjen - a gjøre tynkerne fattige er ikke et mål i seg selv - kan man
trekke visse politiske konklusjoner av det anforte økonomiske syn. Det er
en grense for den grad av forarmelse de allierte, etter de få lørste år,
vil •påføre tyskerne, ikke minst fordi enhver slik forarmelse krever poli-
tioppsyn mm. Fordi der er slik, må vi for all del konsentere vår energi
pm å- gjennomføre avvmpningen og bare sette i verk de økonomiske
foranstaltninger som er absSlutt nødvendige. Og fordi ingen fred kan vare
evig, hvis tyskerne har varime innvendinger å gjøre mot den, er det lurest
a begrense deres_klagepunkter til slike som de kanskje kan fersone seg med
Det,er et chanse forbat tyskerne vil slå seg til ro uten militær likestil-
ling, hvis de ikke samtidig berøves sine livsmuligheter. Men flombinere
økonomisk forarmelse med militær underlegenhet er å gjøre det tyske pro-
blem uløselig for alltid.

"18/7-41 ble det forete—, en
Cslo. Den spesielle ordnm g av
samhøve ved gjeldende iv lemerm
gir fullmakt. 11  Hittil Ymm eksk  m

S vartebers._ _ _  _  

ict er ikkje uvanleg at byfolk klager ovor bøndene og segjer at dei tek
blodpenghr for maten. Har ein ikkje noko å bytte med, er det uråd å få.no-
kon ting, heiter .det. Og det er Mkkje til å koma utanom at der er dei
bondene som tener store pengar på at andre lid naud og svolt. Det går ut
over alle dei bøndene som gjer si pllkt og vel så det i denne tida. For
det er nå eingong så at me ser hect det vrange og demer ut fra det. Det
burde være i elle si interesse tt me slår ned på dei som driv åger med
viktige varcr. Og dei som etrde ta affmre på landet er bøndene sjølv.Dei
kan gjera folk merksams så at det er skadsleg for landot at dei tek uri-
meleg forteneste på mat o.a, hjelper ikkje det, kan dei isolera snyltedy-
ra. For det -er eit forsvinnande fåtal som profiterer på at andre 'folk
treng hjelo. Det kan dei byrolka vitne um Som har budd på landet r feria-
ne. Som tidast har dei fatee den beste mat og fått mykje nælk, Det virker
meir som det er visse distrikt som driv åger. Og ein ting skal me hugse
,før me dømer bøndene, og det er at det er streng kontroll med åvlingane.
Dinest ær det så at kvar hjelper sine, og då fell det ofte mindre rå den
som er framand.

KvaMsegjer nå bøndene om byfolka? Akkurat det same, het er uråd å få
nokon ting hvis  2ir  ikkjo nar noko å bytte med. Har deb smør eller flesk,
kan dei  få  kva som nelst i firretringase. Den eine er ikkje betre enn den
andre.

ken ryktene er alltid tentre enn det rsynlege, cg me har grunn til å
være byrge over kor godt lanasfolk og byfolk har hjalpe kvarandre. Mc er
:alle klar over at den som tek seg urimeleg godt betalt og snylter på dei

naud p.g.a.krigen, han er ein ussel snyltar som ingen nordmann
,kan tåle, korkje nå eller stter krigen. Sdk opplyeningar om slike og hjelp
til å få slut på Uvesenet. Gjølvsagt må tblk ha rett fil å ta ein rimeleg
overpris til gjengjeld for den rdsiko ded tek. Og alt eit kat få lurt unna
myndighetene og plasert der det trengst er bra enden det skjer ved ulnvleg
salg eller byttang. Men direkte ågår med livsviktige varer vil me ikkj
tåle. Når krigen er over vil synderane bli hebdt fram i ljoset, enten han
er forretningsmann ebler tonde,

e+b•.
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tdring i en av lovene for universitetet i
e  under fakultetet hørende eksamener i
e sked llmye under rektor eller den hnn
nsotUtingen vert lagt under fakultetene.
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Det er e%  nr yt;skritt i den lei n.s. har fulst tidligere, at det er poli-
tiåke meininger, ikke kunnskap som skal legges til grunn ved bedømmelse av
kardidatene. Det begynte med kravet em at frontkjemperne skulle ha fortrir
rett ved 1aku7tetene selv om de hadde dårlige eksamener.

Denne inzeressen -Tor universitetet er påfallende.. Det har jo vært sten
siden desember. i S-yerige går det rykter om at minister Schanke ville åpne
universitetet•alt i septeeber-i år, men at han var blitt frarådet dette ar
an0re n.s.fedk. T.0 stu-dertdr skal være kodmet heim fra Tyskland, men en VE

e:?.nå dkke grunnen  til  dette, heller ikke em der kommer flere.
Men,hvordan det enn går,.så blir det ikke tale om å gå på universitete

fOr  alle  rniYere?tete' re-lærekrefter og alle studenter er frigitt. Reglemer
tet må renekis for-elle n.s.tilsetnir.ser, og må ha sikre garantier for
at ingen student kan risdkere å bli utskrevet til noe som helst mot sin f/
vilje n  Stueen%-c.tveieet er merksam p. saken, og paroler vil bli gitt når se
ken er

fer:teatt fra sede 2,- - -
±rontlinjen å brkte seg for alvård En veldig russisk kile skytet seg fram
ever byene Klesjteli og Sjedlets eg onder mindre enn 80 km. fra Warsjawa.
Se.,ne112er denne herger,en tysk kile igjen i de russiske linjene, og i ende
,“7  den.lisser Bres% Idtovsk, Bare en huetig retrett kan redde de tyske
et:irkene sem etår her. Så komffer neste russiske kile som'strekker seg over

Denne vdktjge byen ble tatt mendag. Framstøtene over Sjedlets og
Iffol*.n peker mot Wasla-elva (Weichsel) og det kan ikke vare så lenge før d
når dan. Elve er ster og bred, og det rille være rimelig om tyskerne prøvd

:(ceswere seg :engs den, Bielva San-byr egså på-gode forsvarsmuligheter.
Yt feravar long denne beror på om de kan nelde den sterke festningen
Peemys.1.. Men den er allerede sterkt tre.et etter at Jaroslav blelatt. Fal-
ler ligger vegene L .L.)ne til Treek, og Wisla kan bli forsvarslin-
en bele ee:e T.e.eg-ae.

Ut riikrene for de tyrk: estfrontheene er ikke lyse, Verst ser det ut fo
generel 1,indemann eon star i Randstatene  II,J:d  20 divisjoner. Han er bli%t s
a ee esolert, ces nål rueserne kysze:s, har nen ingen sjangse til å redde
trjnpene Sine.

-Rescerne'he,r  t .aegt å  rette hDvedeLgyeepene mot Warsjawa i stedet for mot
Gstnreussene-Herved koeimee- de nflerk: Cc yske rustningsindustriene i
Schier,i2, 2stort1-eeen er av mdedre betydning, når en ser bort fra
der ve-rkninsen det vel ha på me2alen om tyskerne rømmer det.

De%  eolsk e  nTeblemet_ _ °

Kaolpene gdr nå på langt irile i '_"?elen, og det polske problemet-er blitt
hegaktuelt igjen. Aldri har konfllktt:r vært sutt slik på spissen som nå.
For-vol et år eiden.bLpt Moskva den diplomatiske lorbinnelsen med den pol-
eke regjeringa i, onder, qg den bar dkke vært tatt opp igjen siden, Denne
regjerdnga'er anerkjent av Eeigland, og mange andre allierte nasjo-
ner, De polske styrkene har gjört en utmerket innsats i kampene både i
Frdekerike, 11:orge og Italda. Men den polske regjeringa har vært uheldig
sin uteniekspolitikk og.ofte vist -et lite•demikratisk sinnelag. Søndag

statamdnieteren at han ville søke kon%akt med den russiske regje-
21  og_få  a  Tetend en ordning'av forholdet mellom de to landene, Han var
velfle, til å  mote representanter hvor som helst og når som holst. I mai
e fjor ble det dennet et eoc3sk f7ihetsråde -i)ette har sitt sete i Moskva.
Dez hevder at det etotter på. "et polske patrictforbund". Tirsdag
uendte frihotorådet ut en re.degjeese r,:loskva Radio, cg de hevdet,at,
de,var den,eneste loiedgo peleLe Den polske regjeringa Lon-
den var ulevlig he-vde d»J. LO ::eere fram et forslag til Polens gren
sd. Russlanel. har Buc,injen Sot sin vestre grense.
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hatarådp-a--gje-rd_a-kazg --up,;rs-t,mreaao-p-art-erk-av---ø-n-apre_us,s-erk,.-en del av Pommern
til Oders monning og en del ae Schlesie. Og det hevdet at bare en slavisk
Moll kan redde Polen Sra nya ulykker.

Den pelske rogjeringa i London evarte øyeblikkelig at det polske fri-
.hetsrådet i Moskva er ulovlag, Det består av en samling ergjerrige,ukjen-
te kommunister" sam akke Lar noen foebinnelse med det polske folket. Selv
.hevdet de at de hadde en glinrende organisert undergrunnsbevegelse i Polen

Her'står pastand mot påstard. Påsst er det at der er en sterk polsk
undergrunnebevegelse, og den har kjempet sammen med russerne bl.a. ved
Lvov,  og  polakker ofdor general Berling icemper sammen med den røde armé.

Sovjetregjeranga hpr på oppdrag av utenrikskommisariatet sendt ut føl-
gende erklaming: "Under eine seierrake framstot har Sovjettroppere nådd
-etatsgrensen mellom Pelen og Sovjetundenen,- Sovjettropper sammen med den
polske.armel er gått over Bug og her overskredet aen podske grense og ryk-
ket inn nå polsk temritofium. Derved er befrielsen av det polske broder-
,folk begynt. Sovjeilropnene er rykket inn på polsk område for å ødelegge
Hitlers krigsmeskane og befri Tolen og gjenopprette et uavhengig, Sterkt
og damokratask Tolen. Sovjetregjeringa erklarer at den betrakter krigs-
oograsjoneng på pojsk område som operasjoner på en vennligsinnet, alliert
stats -6errktorinm: I samband hermed erklares at den ikke på polsk område
vil opprette Sin egen siviladministraajor og nar derfor henstillet til
den polske befråelseskomite å slutte on overenskomst Mellom sovjetregje-
ringa og den polske administraojen  a  de befridde områder. Sovjetunionen
vil ikke tilegne seg'noe av Tolehs territorkum og erklarer at krigsopera-
sjonene utekukkende er diktert av militær nødvendighet for å hjelpe det -
vennUgsinnete poiSke folk å befrk seg fra de tyske okkupanter. Sovjet-
regjeringa gir intrykk for den Taste overbevisning at brolerfolkene i
Sovjetunionen og FoLen kommer å s:auttføre befrielsen av Polerafra de tys-
ke erobrere -og skape et oe:kok-inssiok samerbeade,"

F rankr ike_ _ _ _
er det få forskyvnipsem oå fronteno, men kambene er ualminnelig harde og
blodige, Tyskerne Ioksvafer seg Paranskket Vedvarende skoddet vmr har
hindret de alllorte å utnytte flyet. Per øyeblikket er der en ny al-
liert offensiv urder oppseeFing, Ne går fram ved Oaen og St. Lo, men det
er ikke noen ordentligo meldinger derfra ennå. Storst interesse samler
seg om maauMs-stvrkene, don franoke mnåergrunnsbevegolso, 0en er 3-dob-
let i det siste og har fått otore våpenforsyninger. 8.000, tyskere or
drept i Apen kamp mot dem,

T t 1 a— - - - -
står de allierte i Pisa. Da de tok den delen avmbyen hvor det skjeve
tårnet og katedralen beaianner sem, var dasse uskadd, men tyskerne bombar-
derer nå byen fra høyaeng nchdenfon. De allierte har renset sydbrodden
av Arno til 30 km, fra Firenze. Nord for Ancona beleires byen Ostra.
Også her gjør paftisanene utmerket annsets

Stild ehavet

har de ellierte tatt Salpan. Dette framkalte regjeringskrise i Tokio.
Det tle de militare ejefeD som overbek, en fra haren og en fra marinen.
Dette betyr nok en skjereelse av krigen, Amerikanerne er dessuten gått

land på Guam og på  gyn  Titikan noflom Saipan og Guam. De truer dermed
Filipinene,

Hjemmefrontens fedeaSe ftr sonda ut t 1 av til landets lensMenn om å
hjelne ungdommen sL2,'„ den aako ella ar Lor å ha unndratt seg arbeids-
mobiliseringen. Den som a, angdommen blir arrestert vil bli
dømt cg straffet av landeme lotigf emea 'o.eter. De kan straffes etter
loven om å yte hjelp til


