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Demokratisk disiplin.

Da tyskerne i.begynnelsen av krigen stormet fram over
Buropa, syntes  det sOm om ingenting .kunne stoppe dem. -  Denne uhvgge-,
lig militære overlegenhet skyldtes først  og framst demokratienes
manglende forberedelser, men den'skylates også i høy gra:d tyakernes
enaståendeorganisasjonsevne og aisfplin.

Den tyske er jernhard og følelseeløs,
den regner med menneskerepa samme måte som.med maskiner og  vapen.  Den
tyske militære leaelsehar hele tiden visst at• deres ordrer ville bli
fulgt, nvaenn disee ordrer gikk ut på: grusomme forfølgeleer eller et
selvmorusforetagenue. HVis mah.spør en tysk offiser som ikke
nasist, og Som reagexer aut grueomhetene, om hvorior han allikevel
fortsetter, så vil han gjarne svere: "Jeg er soldat. Jee følgerordre".
Denne tyske milftere innstilling.tåler ineen opposisjon, ingen klitikk

den krever blind  lydighet, blind lydighet. . .
Den tyske militz in somar bygeet opp på denne

kadeverdisfplin, kan feire-stere  triumier sålenge  alt går  etter
programmet.

Til å begynne med'gfkk også alt etter programmet, og en
eller:to om. gangen ble Europus nasjoner  kjørt ned i-mørket for å
prøve-neSistenes redselstyre.. Det hele- val et-ubruut seiersteg ror
tyskerne, fordi ae demokrutiske.nesjenene  var s;.3 uarlig rustat, men
ogea like  ffieget  foref de inn i  det.eiste nektet å forsta at da alle
var i saiume båt, - fordi de manglet deaokratisk disiplin og sOliaaritets•
følelse. Dette. gjalut alle'EuruPSS nasjonerl- menscerlrg de• Små nøy-
trale. Det var utenkelig e.or aisee . å slutte-eee eammen mea snere
demokretier for å møte faren i felleeskap.. Og ennå i dagreagerer de
Ileste ay osa.mot tanken pa  et forbund mellom England  oe  VesteuroPes
e4a demokratier. Det vil bety et lite innerep i Vdr suverenitet, og
det ken vi ikke tåle. i.a •ølger vi heller-en vei eom kan føre til at
vår suverenitet  blir-trampet helt nee.

Likeledes viste en rekke ev.de stetene soffi  ble overlult
ev nasistene, pa en  sergelig mete  at ue fulleteedre mallgiet demokratisk
dieiplin innad. Dette gjalet serlig Frankrike. Her drog alle tflehver.
sin side,.helt til det siste helt iusu i ketastrefen. -

Etter•Frankrihes fall sted tyekerne overfor England -
overfor  dt. Eneland som ielikhet med  de_ anUre aemokretier hadae sviktet
i mellomkrigstiden et 3ngland.som- var  uforberedt og som ikke hadde
klart å saWle demokratiene til  motstand.  Men overfor.katastrofen
sviktet-ikke 13ngland, som Frankrike hadde gjort. Det viste tyskerne  at
de foraktelige, humane  demokratene ikke var så degenererte som lw.;rre-
folket trodde. EngeIskmennene.visteet mot o en disi lin sOm kuAne
mer enn konkurrere med tyskernes. Meu det var isip in av en,hplt
annen type. Det var ikke blind lydighet,  aet var demokratisk  

en disiplin som byeget på vurdering. Forei engen=r1njITJ innsa
laren  innordnet  de seg frivillfg i krieeenstrengeleene med en enestående
offervillighet,  men de underkaetet seg ikke kritikkløst ledelsen. -
i'arlamentet og folkat ga i farens  stund regjeringen  en nesten  dikta-
torisk fullmakt, men ikke et.øyeblikk ble etringsfriheten oppgitt.
Et stormvr  av våken  kritikk har krigen igjennoffi v2rt rettet mot alle
offisielle militere oe sivile disposisjoner., og folket har sett til
at ingen av-defes•demokratiske-rettigheter ble truet.

Saatidig er EnGland kauskje det mest.totalffiobIliserte lane
ev ulle i denne krigen eiktaturene oeså tatt  med i betr4tningen.
Kritikkens  og ytringstrihetees har  aleri betydd splittenae krefter,
eferi illojal oeptreeewi den.relles kampen. Dehne kritikken som av
motstenderne  stadig  er blitt misforetätt og opprattet son indra
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splittelse, har  vandret side om side meu ),t1 frivillig disipirn og en
trane til d yde og orre SOM i ca av verdenshistorrens merkeste stunder
tenute et lys som Vil ekinne gjennom tidene. Denne evnentil å sam-
arberUe lojait med polltiske motstandere uten, at de demokratiske fri-
heter gis epp den kan vi vel kalle demokratisk

Diss.e realit'eter kan lære oss meget. oas en inn-
•strlIins vi tfenger  nå og som kan hjelpe  oss nar verden skal bygges
opp fsjan etter krigen. Krigen  har vist oss at iribeet og disiplin -
ken rorenes. Krigen har vist  oss at demokrati ikka skal were anarki,
meh et  solidarrteten må. være det b2fande.

Reiser det see  tvister mellom nordmenli hjemme elier ute
er det vårplikt å minne dam om at det er mot nusistene vi slass, ikke
• mot nordeenn. Vår plikt mut alle de som har gitt titt liv og motde

som sitter i Gestapos tengsler  er at vi  samarbeider lojalt. Hender .det
i blanat at.edoen svikter og behundler  dem som mener anderledes sjotelt,
bør man ha disiplin nok til a overse det.  Men de illojale har ingen ratt
trl d kalla seg frihatens forkjempare.

Det  skader ikke  at vi er uenige. Det viser at vi er  våkne.
Kjamper vi ior  demokrati, så kjamper vi dermed .rof retten til a  hevde
vare oppfatninger. Men våre meningar kan vi havde med full styrke
samtidig som  vf  behersker oss, for samholdets skyld. Det gjelder ait
rdag,  og vi  md  gjøre an stor imnsats  pa  manga mater.

Det kreves selvsast meget ror  å vise en slik disiplin,
bet kreves også  fantasi for å torstå at  mennesker med  en annen opp-
fathins enn an selv kan  were i god  tro. Men skal damokratiet trives
må vi forsta dette. Ingen må  tro at han alene har  rett.

Vi skal lallfall ikke i en Mørk tid  si  nasistene rett i at
demokretret bare er prat og uenighet uten evne  trl  samhold og samarbeid.
Så lanet må vi heller ikke drive vår individualisme at vi blir ute av
stand til  å jenke'oss etter vare medborgere. Da far demokratiet en
mørk framtid. Da vil det mørkne for frihten og individualismen.

FRANKRIKE. Den annen invasjonsfront som ble  dannet i og med landgangen
i  sør-b'rankrike  forrige  tirsdag, utviklet seg hurtig til å

bli en alvorlig  trussel for tysLerne her. - Churchill, sam  var med  under
1andsetningen i syd-Frankrike, betraktetdet store skuespill med den
største begeistring og interesse. Btter at han hadde trukket seg tilba-
ke, holdt han en tale til maanskapet  ombord i  krysseren som han fulgte. -
Alerede torsdag stod  de  allierte 30 km. fra kysten og hadde besatt 1.250
km landamråde som bruhoder. Kampene ble etter hvert meget heftige, men
trass i kraftig tysk motstand, hadd de allierte allerede søndag utvidet
det  besatte landområde  til 4.600 km‘'. Særlig har kampene i nærheten av
Toulon vært hårde, og ringen om byen blir stadig trangere. I Marseilles
kjemper friskarene  mot tyskerne, mens hovedstyrkene rykker stadig nærmere
inwmot byen.  Priskarebevegelsen  behersker nå bortimot 1/3  av Frankrike,
bl.a. er det viktige trafikknutepunktet Toulouse tatt av friskarane. Un-
der  kampene i  sør-Frankrike  har de  allierte tatt til  fange over 14.000
tyskere, deriblant  tre generaler.  Den ene av disse er en beryktet sudist
som nå får etå til regnskap for sine  gjerninger.

•I Normandie har en iortsatt med å innenevre de innesperrede
troppers  område, og  tilintetgjørelsen av de  tyske styrker her pågår med
stor.krait. Befolkningen i  Paris har i  over en uke kunnet høre kanon-
tordenen, og byen er satt i.  full krigstilstand. Politiet  streiker og
har nektet å gjenoppta sin virksomhet. Byen  mangler gass, elektrissitete
er bare satt pa om natten. Metroen (undergrunnsbanen)  står  helt.  Under
erobringen av  Orleans, som ble tatt forrige  onsdag, møtte  amerikanerne
bare  liten motstand. Framrykningen mot Paris foregar på en loo km. bred
front og den truer med å avskre oml'ag  3o  divisjoner som sterkt opp-
revet prøver å komme østenom Paris fra Normandie. Fredag meldte tyskerne
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at aaerikanske panserstyrker hadde inntatt Rambouille, 4o km. fra Paris
centrum. De  allierte har nå  nådd Seinen på to steder vest for Paris,
det ene stedet er Vernon. Det ser  ut so om store amerikanske  syrker
vil gå østenom Paris. En tror for øvric at Paris vil falle om kort tid,
idet en mener at  tyskerne ikke vil  ultsette seg for den risiko å holde
byen, da de er på  det rene med at partisanene står parat til å gripe
inn når  øyeblikket er kommet. Allerede mandag ble det meldt at  byens
borgere er gått til kaJapmot tyskerne. Politiet i  distriktene  omkring
byen har sluttet seg til friskarene, og den tyske ambassade er flyttet
fra Paris. Tyskerne driver med sprengning av  bygningere og de  har lørt
bort store lagre av forsyninger fra byen. Vest for Paris har tyskerne
prøvd å retirere  over  Seinen, idet de nytter ferjer og lektere under
sine forsøk på å kommo oyer elven. Men disse hjelpemidler blir ødelagt
etter hvert som de viser seg. Søndag blo det meldt fra tysk side at
allierte troppet er gått over Soinen, dekket av fallskjermtropper som
ble.landsatt  pa  østbredden. Først mandag ble  dette  bekreftet fra al-
liert hold, idet  amerikanske  styrker er gått over  Seinen IDJ, to steder,
og store  mengder  tropper og materiell strømmer over  elven.  Det  ene
bruhodet er dannet ved Mattes. - I nordvest-Frankrike,forfølger  nå 4
almeerrde tyske styrker som viker overalt. n regner med at tyskernes
tap går opp til 500.000 mann.

Laval . og andre framstående nasister er  flyktet til Belfort
nær den sveitsiske grense. Den midlertidige franske  regjering star
parat i Algier til å reise til  Frankrike på  korteste  varsel. i)et er
kjent  at tyskerne  venter nye landganger i  nord- xrankrike, Belgia og
Holland. •

For første gang på over 4 år  sandte det  frie  Frankrike
kringkasting  over  Bretagnesenderen lørdag. Den franske hallomaruden som
har gjort tjeneste i London under krigen, var kdrmaet t;.1 Frankrike for
anledningen og overtok sendingen.  De Gaulle  er ogsa kommet til Frank-
rike. -

De franske  jernbanefolk har nedlagt arbeidet over hele
nord-Frankrike, og de er av hjemmefrontens ledelse blitt  oppfozdret
til å innrette seg på å gjenoppta arbeidet sa snart landsdelen  er blitt
befridd.

JSTFRONTEN. Fra Russland  har det  veert lite Aytt i uken. En kan nær-
mest karakterisere det soe). et "stille før stormen".

Etter hvert merker en dog at kampene så smått begynner på nordfronten
vd den østpreussiske grense. Russerne er na ferdig med sin oppelarsj
her, og flero tyske  byer  har allerede vært under on intens kanonild.
Tyskerne  har  gått til-enkelte motangrep på  denne delen av frenten,  men
disse er slått tilbake med store tap for fienden.  Jst for Warsjava er
et frauspring hvor det.overveiende stod 23-tropper blitt drevat tilbake,
og bruhodet over Weichsel sør for Warsjava  er  ytterligere utvidet. I
Estland har russerne hatt  ytterligere fremgang og 100 landsbyer er be-
Iridd. Fra Moskva blir det meldt at tyskerne i tien 13/7.- 13/8 har
hatt 140.000 drepyo, 3L.000 fanger tatt, og følgende tap: 700 fly,
1.900 tanks og panservogner, samt 7000 kanoner. -  F2a Stockholm blir
det eleldt at etyske transportskip har -lått ordre au a delta i eVakuer-
irolgen av  tyske  tropper fr-e. Finnland og Norge. Dette vil i høy grad
ga ut over malmtransporten fra Svexige til Tyskldnd.

FORLWELLIG. General ,Falkenhorst er nå trass i sin tidligere innstil-
fing  blitt en overbevist trfhenger av Hitler og nekter

a  gi sine tidligere meningsfeller  blant offiserene i Noise sin  beskyt-
telse og bistand. Arrestasjonene av offiserer som- nekter å gi nasi-
hilsen, fo-rtsetter.

Fra Rjukan  blir do meldt at store mengder aeeld og se-
ment blir  ført opp til Gaustadtoppen av tyskjrne. De skal antekelig
bygge  en lufttlarslingsstasjon  deroppe.
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NYHETEMEN2IRSDAG AFTEN,

FiNKRIKE: Paris er nesten omringet og befolkningen treflar for-
beredelser til befrielsen mens Gestapo har befestet sine

tilholdssteder. Tyskerne trekker store mengder av forsyninger ut
av byen og likeens transportmidler. Amerikanerne utvider sitt
brohode ved  Mantes med  voldsom energi og store styrker rykker alt
noruover mot Pas da Calais hvor tyskernes 15.arme står. Det kan
komme til å vise seg at denne er svakare enn en før har  trodd,  da en
nå  vat at  general Von  Kluge har fått store forsterkninger  herfra.
De tropper som  har  gått over Seinen  3.0.  for Paris går mot Marne,
men deres hensikter ligger ennå ikke klert i dagen. Det antydes at det
finnes store  strategiske muligheter i denne retning. Langs den
søndre bredd av Seinen rykker  meget  kraitige enheter nedover  mot
munningen og danner  derved  en  ny  ring om restene av den  7.arme som
har sluppet ut av ringen i  Falaise-området. I  dette  område  har..
de allierte-til nå tatt omlag 5.000 mann til fange, derav 6
generaler med sjefen for det tyske artolleri i Normandie, Fambauke
og hele hans stab. En regner na med et tyskerne &11.t her satt inn
750000 mann 1.klasses tropper i Normandie. Derav er nalvearten drept,
såret eller tatt til fenge. Detta er en katastrofe som selv  overgår
Stalingrad og vil ha enda større konsekvenper fordi don ?.ame var
den sista arme av betydning i vest. Det blir nå opplyst at de
amerikenske styrkene som gikk over Loirfloden ved Nautes nd har
nådd 2oo km sydover i landet og,fortsetter i hurtig marsj forbi
Angouleme.

I Syd-Fl!ankrike fortsetter operasjonene å forløpe raskt
og med meget små tap. Troppene står nå bare 10 km. fra Marseille som
pruktisk talt  er isolert. Toulon er omringet og allierte trepper har
rykket inn i byen etter at 2 slagskip og 6 kryssere hadde bombardort
den. Framrykningen går i nordvestlig retnrng mot Arles og Avigno13.
I øst står troppene mindre enn 16 km-fra Italias grense.  6000  km"
er nå besatt av de allierte foruten de omrader sole beherskes av
partisanene. Det er iaktatt store tyske troppotransporter fra Italia
til Frankrike og partisanene er anmodet om å  være  thppmerksom på dat.
Ibreres ved Toulon er besatt. Partisanene angriper nå voldsomt
Belfort, hvor den frunske nasiregjering har tatt opphold.

ITALIA: De allierte har nå besatt hele Florenz  eg  konstatort svære
ødeljnelser på de gamle middelalderske bygninger. Omlag 1/3 av dem
er ødelagt. Tyskerne har bombardert byen i hele natt og det ser ut til
at de har kastet overberd den siste rest av hemninger. Søndag for-
middag begyndte de et voldsomt bombardement av byen i det øyeblikk-
befolkningen kom ut av kirkene. En  mengde mennesker ble  drept eller
sårot. Allierte patrulier har alt fortsatt marsjen videre fra byen.
Polske tropper gjør gode framsteg ved Adriakysten.

RUSSLAND: Tyskerne går til  voldsomme  motangrep over østfrontee„
Det har lykkes dem å erobre tilbake Tuckum, vest ior Riga.

Ellers torholder Moskva seg taus angående  den  nyo  offensiv i Romania.
I Varsjava fortsetter kampen omtrent uforandret. Patriotene har
erobrot byons telefonsentral. Russerne har senket 4  tv  tyskernes
mest moderne destroiere i østersjøen.

FEA STOCKHOLM blir det meldt at svenske skip har fått ordre om å
innstilla all fart til k)stersjøhavner, angiveleg pga

minefaren. Dette vil i praksis si at all handel mellom sverige og
Tyskland blir avbrutt.

Av de  4000  tyskere som skulle forlate Tyrkia har mindre
enn  2000  reist tilbakte til Tyskland.


