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UKL-e 0I1 CITIKK (20, - 26. juli)
øetfronten. Den russiske offensiv ruller videre med voldsom kraft 1aegs nelefronten som nå ,strekker seg fra Pskow til Karpatene, en strekning på omkring1250 km. Det er karakteristisk for den russiske strategi at mens det store ope-rative mål i  forrige uke  syntes å være avskjæringen av Baltikum og genorelLindemanns,35 - 40 tyske divisjoher, så peker de siste dagers framstøt i førsterekke mot en gYgantisk knipetangsbevegelse mot 7Srsjava. Det er klart et eninntagelse av den polske hovedstad bl.a.'ville bety at ikke bare Baltikum menogså Balkan ble truet med isoleringlan har lenge formodet at russerne villesette inn et hovedstøt rett gjennom hjertet av Polen. I4en d.en russiske sr,rate-gi blir nøye avpasset etter forholdene. Hvor offensivens hovedtyngde kommertil.å ligge beror ganske enkelt på hvor russerne kan trenge foktestsfram. Hvisden tyeke motstand På ett frontavsnitt skaper virkelige vansker for angrieren,støter russerne straks fram på andre avsnitt. Dette er muliggjort ved en gjen-nomført utbygging av sambandslinjer og etappevesen bak fronten .g Ved brukenav mindre, lettbevegelige militære enheter.

i)en russiske .offensiv ruller videre på en 230 km, bred front over d,o ,pol-ske eletter mot 7'arsjava, som tyskerne allerede: er begynt å evakuceee, Dennefensiv er dct hurtigste framstøt i militærhistorien med en framrykking 72J,o--)-)til 60 km. om dagen. (d.v.s. 20 km. mer om dagen enn tyskerne'under l_ynkreeni 1939) . 3yer som /5rest Litcvsk og Lwow som for få dager siden lå midt i keme-sonen, ligger nå igjen som motstandsøyeieilangt øst for frontlinjen utn a rus-serne har tid til å skjenke dem synderlig oppmerksomhet På 1 måned har ,danrøde arme nådd halvveis fram til t3erlin fra offensivens utgansspUhkt. -zererelRokoesovskis 1, hviterussiske arme rykket i offensivens første uke frux 1_0 ieee1 2. uke 0 km., 130 km. i 3., og 120 km. i 4. uke. I løpet av dene.0 '-ssetyek:-,rnc o<T6rhele fronten hatt 381 000 falne og 158 480 har over-=itt sod. d.v.e, et tap på 540 000 mann. Idet sikkert like mange er såret, utgjir e, eeeke tap over.1 million mann!
pe-1 19. juli ble det meldt at . russerne hadde brutt gjenno,n de teke for-svo nær Lwow, de såkalte Prins Eugen-stillinger. "tyrSeee.oejeve 1, ukrainske arme veltet frsm som en flodbølge  og  sto mej L;t,sl , 14, km. fra Lwow og 4-5 tyske divisjonr øst for byen v-er om-rjn-:c„ tyrkene rykket forbi byen; noen i n v r tning hvor cc fcz.3,32-og enert ver Beveruska 50 km, n.v, for Lwow på russernes himder, lee,ddeen lj_ke heirtie fremmarsj vestover mot Przemyel og Jaroslau,'innfe1lepertLn tilKrakau. 24juli ble Jaroslau meldt orobret og ved dens fall ble den 4. t.yekearnie retrett gjennom Polen avskåret og russerne truet med å omgå'Preele-__ tranord. De røde styrker rykket sencre over elva Ban på en 80 km. :eree l'rons. Iog,med.at jernbasen mellom Lwow og Przemysl ble brutt hadde dee tyeke e3rneondee.førstnevnte by bare retrettMuligheter sørover i retningetenieLs.=.Den 2: ukrainske arme under ledeise aV.Sjukov trengte imJedlert-,d over Delj-etr--og kampene raser i ,etanislawows forstoder. Hermed er Lwow helt emrl:e24, o=• det 'siempes også inne i byen, hvor de tyske styrker går saMme 'skjebne fmet e ecendo avdelinser i n.v. i , I-Odyåvs:nittet, om hvem det allerede don 2 4 .jal ple meldt at 45 000 mann hadde overgitt seg eller var blitt..:eeter å ha gått over Bug på en bred ,front mellem Unow og: lereet ejeto-rsk,stt ruseiske styrker fram mot Lublin, 9 mil fra "arsjava og den fl_)23innfalleeOrt til denne by. Lublin'og'Lukov spm ligger lengre nord, ble  meLS'innt-tA 124. juli. Russerne har.hsr hatt ny framgang og nådd-elva,visle SoTareje, . Vod en russisk forscring aV elva Jug også nord for Sre,st s'tevk ogved. '-enbanen mellom Brest LitovSk os Jialystok ble . brutt vare;fee-enevnteby j .resil_teteri'utflankert; general -Kokeseoveki med sin 1 hvite,euss..jske aereeinntok Siedlce Vest for Brest LitoVsk og, 8 mil øst or Tarsjava,-oe forteceteesin framr.ykking like inn i Polens Mertea I frontaiangrepct si;år-Ce= ~erest Litovsk, og 12 kM. fra Bialystok; men gencral ,Dakharove 2.teree'le-e arme truer med å omfatte den siste by fra nord og ekaec nes eeket; Jee,1 mot Warsjava.. General Te3ernakevskis 3. hviterussiske arme ea- pått



cvcr Niemenelva på flere steder sør for Kaunas og skulle ifølge meldinger 20.stå 14 km. fra grensen til 3stpraussene-1. baltiske arffla trUer sterktDvinsk som nætmester utflankert, og i Latvia har general Jeremenkos styrkerbrutt jernbanen mellom Riga og Kønigsberg og har d.ermed kontroll over den tys"ke hovedretrettvei fra Baltikum. Lengre nbrd er Pskow og dstrovinntatt -.26. juli ble det meldt at amerikanske jagerfly for første gang hadde tatt deli kampene på 3stfronten.
Det  olske  roblem som så løselig ut etterat den polske premierministerMikolajczyk hadde uttrykt sitt ønske om en reise til Moskva, er blitt ytterlig .ere komplisert etter den røde armes forsering av aug-linjen, som russerne be-trakter som den naturlige grense mellom Polen og dovjetunionen. Den polskeFrihetskomite 1 Moskva som kontrollerer,Det polske Patriotforbund i Moskva ogdet med det samarbeidende Nasjonale Fedrelandsråd 1 7a,rsjava, støtter RusslandEkrav  men forlanger til gjengjeld hele  3stpreussen og  deler av  Pommern og Schle-elen. Komlteen mener at Fedrelandarådet er eneate lovlige po1ake rogjering ogat  eksliregimet er ukonstitusjonelit. Emigrantstyret  på sin side  stempler Fri-hetskomiteen som en liten klikk med ukjente kommunister, som ikke representereifo1ket, 1 moteetning til Londonregjeringen som står i kontakt med det underjor,diske Polen og har befaling over hæren. Utenrikskomffiisær Molotov uttalte for-leden at russerne like lite villeoverta administrasjonen 1 Polen som i noe an-net land som får sin frihet tilbake. Man ville, fortsatte han, prøve å fåstand en avtale med Den polske frihetskomite om civiladm1nistrasjonen. Edenuttalte omtrent samtidig i underhuset at det ikke var noen endring i den bri-tiske regjerings standpunkt til den polske regjering. England ville fortsatteodkjenne den polske emigrantregjering i London (liksom de andre vesteuropeis-statene).

Veetfronten: De nye angrep som ble satt igang den 19. juli S. og  s.ø.  for Caenav hritiske og kanadlske tropper og på vestsiden av Cotentln-halvøya av ameri-k:,.nr.ketropper, døde hen etter få dager hovedsakelig p.g.a. voldsomt regnvær.l'iyvåpnet benyttet god=sstundene innimellom til rekognosering og anfall. 24.Juli angrep således 1600 fly tyske kolonner, bensin- og oljelagre og jernbahe-tbmter. Markoperasjonene hadde bare lokal karakter inntil det 25. juli blemeldt om en ny offensiv s. for Caen og på det amerikanske avsnitt. I Caen-av-snittet raser det forbitrede kamper, mens amerikanerne har laget gjennombrudd4 km, vest for 6t. Lo og fortroppene har avansert 11 km.De fransko partisaner har fortsatt sin kamp bak de tyske linjer. (De harbl.a. avskåret enhver jernbaneforbindelse mellom Vichy og utenverdenen). Inn-lendsstyrkene er i den senere tid blitt tre ganger så store idet tidligere u-orezaniserte franskmenn har fulgt motstandsrådets oppfordring om sabotasje ogseneralstreik.
General li:ontgomery uttalte for en uke siden at de allierte hittil haddetatt 60 000 fanger i Normandie. De samlede tyske tap i fanger, sårede og fal-ne beregnes til 156 000 mann. Målet er, sa gencralen, å svekke det tyske per-sonell og materiell. - Hvis man synes det 9;år smått i Normandie skal man hus-ke dissc ord og ta i betraktning at ti1intetgjerelsen av fiendtlige styrkerkan bety mer for krigens hurtige avslutning enn terrengvinninger.Sorfronten: Etter erobringen av Gother-linjens tre forpoststillinger Livorno,Arezeo og Ancona har de allierte hatt relativt rask framgang. På vestkystenhar 5. arme rykket lnn 1 Pisa  os ryddet byens søndre del for tyske tropper.riart er hele byen på allierte hender. Florens,  Liotherlinjens midtstilling,blirutsatt for vifteformede angrep fra franske, amerikanske  og  britiske sty—ker. i''ranske tropper står 16 km. fra byen, brittenehar under sin framrykkinggjennom Arnodalen nådd et punkt ca. 20 km. fra byen, amerikanerne har posisjo-ner 28 km. sør for  21.orens. Polske tropper på Adriaterhavsavsnittet hadde al-lerede 21, juli rykket 20 km. forbi Ancona.Den tyske hovedforsvarslinje, den såkalte Gotherlinjen, begynner i vestomtrent ved Carrara nord for Pisa og følger så dc høye fjellkjedene nord fordcn brede Arnodalen. Linjen går altså rett nord for Florens og slutter i østRimini og Pesaro. I vest går fjellkjedene helt ut i havet, men de en-N r ?C;-30 km. før Adriaterhavskysten. Her'-erdet.alts en luke som kan viseE42  å bli skjebnessvanger .

fjerne  østen: Allerede for et par uker siden kastet amerikanerne de sistc



ja3anerne på Saipan på sjøen. '3ya er senere blitt benyttet som base for bombean:reeene mot Sonim-Gyene s3røst for Japan. I siste uke har amerikanerne . jortlandgane på 2 nye yer i T(arianne-gruppen, Tinian og Guam, begge sør for Sai-pan. De hchersker allerede den nordlige del av sistneynte øy. Den amerikanskeomfatnngsstratGgi'i stillehavet har vært gjennomført med stor dyktighet ogsmå tap. kmerikanerne har ikke hoppet fra  3y  til  øy  nOrdover gjennomhe*) det uendeltg Stillehav, noc som ville kreve både lang tid og store tap;lke minet takket v.,ere flåten har de kunnet foreta store knipetangsbevegelserog å ile nd på øyer langt nord for de egentlige frontlinjer. Neste operative1111  eynes å vere Sonim-øygruppen som er et ypperlig utgangspunkt for Japansbombires.  så  sårtbart som Japan er for anfall fra luften og så lite lys sommatstuasjonen i landet ter seg, er det ikke rart at Keiseren er urolig forkrine viderG utvikling og at det har vært regjeringskrise.Krimen 1 luften: Forat man på srunnlag av de sparsomme meldinger lettere skalkunrc vurdere flyvåpnets karakter og innsats, tillater vi oss å sltdre følgen-de redegjørelso fra Håndslag:
Man skjelner prinsipiellt mellom strategleke og taktiske luftoperasjoner.I de strategiske operasjonene opptrer flyet som et selvstendig våeen som tarsikte på å løse esne oppgaver som i prinsipp kan eidestilles med markoperasjo-nenes eller flåteoperasjonenes - nemlig å redusere motstanderens krigspotonsi-al  oe  befolkningens krigsmoral gjennom angrep på hjemmefronten. De taktiSkefloperasjonene innår som et ledd i kombinerte strategiske operaejoner hvorhovedvekten ligger på markend.v.s. de har, til oppsave å lette markoperasjon-ene dels gjennom direkte å gripe inn i kampene gjennom angrep på fiendens pan-servåpen og troppekonsentrasjoner, dels gjennom  eå  hindre hans omgrupperinser,fremf3ring av forsterkninger eller reparasjoner av materiell.1-Je strategiske flyoperaelonene har i det siste halve år fått et meget dra-matek forløp gjennom storbombingen av de tyske byene; de tektiske får manderimot aldri så klart inntrykk av, da virkningen bare viser Geg i. den kombi-nerte krie;føringe resultater.  

I løpet av hele krigen (inetil mai måned) har tyskerne sloppet 40 000tonn bmber over ,,tngland. I 1941 slapp det englosaksiske flyet 30 000 tonnbom,ber over tysk  os  tysk-kontrollort område, i 1942 55 000 tonn,  1.1943 130 000tonn. Rekorden for en enkclt raid var inntil årsskiftet  2,300  tonn For desiste mneder ?lelder følgende bombetall: mars 70 000 tonn (fra England: ameri-kenerne 50 000, RAF 24 000, fra Itelia og Egypt 15 000), april: 106 000 tonn(lee-:,oldsvis  43  000, 38 000 og 25 000) og mai: 170 000 (henholdsvis 60 000,60  c(,0 o. r- c) =).  ...."
Pcn kraftige luftoffensiv hqr  fortsatt med uforminsket kraft siste uke.Dae elatet  kaster allierte bombemaskincr med baser i r.,ngland, Italia, Norman-di( , e. eeten, Midtøsten og sjennomgangsbaser i Russland sin last  over tysk- ogty-k- kontrollerte områder.
,mc.-.1kanske bombefly (i antall opptil  1200) har  engrepet bl.a. Leunaerkeved Lsiozig, flyplasser mer Munchen, kullagerfabrikkene i Schweinfurt. Sritis-ke bombere har kastet over 2500 tonn bomber over flåtehavnen i Fiol, hjems3kt, tuttgort 2 ganger med angrep på 2000 tonn og 2500 tonn, (btuttgert her fabrik-ker for framstillins av presisjonsinstrumenter), osv, loskitos har  fler(-3 gan-ger vært  over  Berlin, dessuten over Srankfurt, Mannhrim og  J remen og R nett,cri trekk bombet oljelegre ved  st. Nazaire. , ,tartplassene for do flygenle bom-ber og oljemål i Ruhr har oseå v2rt an.,;reeet. Fra Italia har målene vært oljerarfineri.er og endre anlegg i Tsjekkoslovakia, oljeraffincrier nær Bucurestios Ploesti os mål i Jugoslavia og Albania, flyelasser i ). ydfrankrike og havne-an](-.,r7  i Genua og fabrikker  I murin. Fly fra 71.1dtøeton har senket tyskevoi gkip  i Egeorhavet. - o

Fra Norge meldes at det for den politiske,kartlegging på Kongsvinger blesendt ut 1000 spørreskjemaere Ytterst få (16?) har.svart, til tross for•truss-lene i den  lokele  presse fra flkesferer Aass  os  lagfrer Husebye. -Tyskerne har i. en fransk by i departementet Haute Vienne uten noen semhelst foranledning drept 800 mennesker. -Under urolighetene i Kjeeenhavn stormet danske . ' patrioter naziste-nes kontor og tok med Geg naztstpartiets medlemslister.



Varsko til ungdommen!

Der-e har -knust flendens første forsøk på mobilisering. Men tro ikke atftren er over! I Randstatene tvangsmobiliserer tyskerne for annen gang et-terat førete forsøk ble mislykket. Lok'ale forsøk på å innfange dere er gjortflere steder. Fienden fører nå en "beroligende" politIkk for å få dere tilba-ke. Kan er klar over at det er umulig å fange dere inn når dere er spredt ut-over landet. Derfor gjør han ingen ting før dere er kommet tilbake til hjem0 : ?-r-)1(1sPlass. Og så kommer det store kuppet.Sørg for at fangsten blir like liten da ogsål Det er ikke vanskelig å .få noe å Ljøre på landsbygda nå og ved de nye forordninger om byfolks mat-auk på landet er kontrollen blitt vanskeliggjort os  rs.ikoen for angiverl min-sket til et minlmum.
Det ar hardt å arbeide på landet men det er hardere å slåss mot tysk-erne i Normandle.
Det kreves utholdenhet til å arbeide under fremmede og uvante forholdtil krigen er slutt men soldatene som skal vinne krigen på slagmarken måvære ennå seigere.
Vis at unge nordmenn idag er like offervillige som soldater ved fronten!La dere Ikke narre! Rold dere fortsatt vekk fra byer og tettgrendte strøk!Vi appelerer til alle som leser dette å la advarslen gå videre til gutt-ene og deres foreldre. Og alle som har innflytelse over de unge særlig for-eldrene md være klar over alvoret i situasjonen og hjelpe guttene til åholde seg unna,

- 0 -
Blokaden av  offentlige stillinger.

Parolen går ut på at ingen søker stilling I stat eller kommune eller ioffentlige foretagender som f.eks. A/S Vinmonopolet og A/S Oslo. Sporveier.Ingen offentlig funksjonær eller arbeider søker annen offen~illing, av-ansement eller. 13nnsforbedring. Enhver plikter så  le ngt han kand.la seg be-ordre til annen stilling. Unntatt fra parolen har hittil bare vært syke-husbetjeningen, leger plelepersonale i sin almInnolighet:. Fra nd av unntasosså de aktive brannmannskaper og befal ved landets brannvesener.Innenriksdepartementets søknads-eller personalskjema må ikke utfylles.T>entemilelsen om boykott av alle NS-propngandamter gjelder fremdeles.Blekaden av of;rentlige stilllnger har skapt de største vansker for N3 og tysk-erne i 'Norge. Den har delvis hindret dem i å utføre mange av dcres planer oger e_rmed blitt et viktig våpen i kampen for Norges frihet. Den har ved sidenherav osså i.høy grad bremset på de politiske avskjeder, forfølgelser og over-err'C,J -flot de offentlige funksjonærer.
Illojal opptreden fra almenheten og fra offentlige funksjonærers sidevil ikke bli tålt. Enhver tjenestemann som har med ansettelser å gjre md væ-re seg sitt ansvar etter parolon bevisst.Alle ansettelser, lønnsforbedrInger og forfremmelser som er skjedd underNS og tyskcrne vll - uansett om de er foretatt etter beordrieng eller søknad -etter krigen bli tatt opp til revisjon. Enh= sCq11 har brutt narolen md sene-re stå til regnskap og ta konsekvensene.

o
Matauk for byfolket.

Hjemmefrontens vellykkede kamp mot arbeldsmobiliseringen har ikke barehatt tilfølge at ungdommen foreløpig er berget - men makthaverne har måttetgjøre en radikal kuvending i sin arbe'ldspolItikk. Ivår kom det flere forord-ninger som forbød arbeldskontorene å skrive ut arbeidskrnft til jordbruket,men nå skal byfolk få arbeide på landet så mye de lyster! N.en hestehoven erikke god å skjule. Det hele skal arrangeres av arbeidskontorene Ingen må nærenoen illusjoner om de nye signaler. Den som er "innsatsdyktig" og har anled-nln-z til å rcise på landet nf , risikerer å bli sen,t omgående til krissinnsats.Reis på landet og hjelp til i matauken - mcn meld dot ikke til arbeidskontor-ene. Den bonden du arbeider hoe vil sikkert sørge for å holde jeg skadeeløs?or det du går glipp av ved å omgå arbeidekontoret. Vil han ikke det, er hanikke verd din hjelp. o



dem som mener ander1ede;ge.-51ofet, bør man ha disiplin nok til å overso det.
de ingen rett til å kalle seg frihetens forkjempere,Dot skader ikke at vi er uenige. Det viser at vi er våkno. Kjemper vi for

demokrnti, så kjemper vi dermed for retten til å hevdo våre oppfatningerg len
våre meninger kan vi hevde mod full styrke samtidig som vi behersker oss, for
samholdots skyld. Det gjoldor alt idag, og vi må gj3re en stor innsats på man-
ge måter.

Det krcvee selvsagt meget for å vise en slik disiplin Det kreves også
f.ent-)ei for å forstå at mennesker med en annen oppfatning enn en selv kan være

god tro, Men skal demokratiet trives må vi forstå dette. Lngen må tro at
han eiene har rett.

Vi skal iallfall ikke en mork tid gi naeistene'rett i at demokratiet
bare cr prat og uenighet uten evne til samhold og samarbeid. Så langt må vi
hollcr ikke drive vår individualisme at vi blir ute av stand til å janke oss
etter våre medborgere. Da får demokratiet en mork .framtid. Da vil det m3rkne
for friheten og individualismen. o

Revolten i Tyskland.
Rykteno har gått høyt omkring sisto ukcs indrepolitiske krise i Tyskland.

London-radioen har i sine meldinger i stor utstrekning måttet bygge på ube-
kreftede opplysninger, som må taes imot med en viss reservasjon, og det vil i
det hele droyenoen tid før man kan skimte utviklingenS konturcr gjennom det
tykke tåketoppe av consur og kontroll som hviler knugende over det tyske rike.
Men man kan alt nå gj3re noen forel3pige refleksjoner:Torsdag 21juli ble Hitldr utsatt for et atb'entat. Samtidig forsøkte en
de1 tyeke genera1er å gripe makten i 3orli og opprette dn ny riksregjering
bl.a. ved å spre ut ryktet om at Pitler var dod. Mange var, i begynnelson til-
beyelige til å tro at attentatet var fingert og var na7ieteng,s nye versjon av
"riksdagsbrannen". "Forerens" Gørings og.toradmiral Donitz taler like etter
gjorde det imidlertid sannsynlig at nazistene virkelis sto overfor velorgani-
serte innenleandske motstandere. Det er også verd å merke sog at ingen telte
på vegne av hr,ren. CeneralfeldmarsjalL Keitel forholdt seg teus.Tfelgo, offisielle tyske meldingor ble den.milltre revolte, som var ledet
av noen "vdankede" generaler,3yeblikkelig slått ned Len de drastiske for-
holderegler som ble truffet, proklamasjonene til dct tyske folk om ikke å ad-
lyde otdre fra oppr3rerne og Himmlers utnovnelse til 3verstkommanderende for
hjem-eheren taler et annet språk. Det tyske nyhctsbyrå rransocean innremmet
da et opposisjonen hadde et fint forgronet orgenisasjonsnett utover hele
Tys'-lend; 41frod ,osenberg uttalte at de allierte nå hadde l t en femte
fregie 3..ne i Tyskland og Goring rettet voldsomge an11.eser mot en rekke front-
genee,gler. Hiceller os hans håndgangne menn har egtt igang kraftige utrensk-
ninger av lan t større målestokk enn junioppgj3ret i 1934. Ubekreftede mel-
dinger går ut på omfattende arrestasjoner i eerlin (ryktet nevner bla g,chacht,
von Neurath og von Liackensen som inntil nylig hådde en stor kom,eando i Italia),
m-nge se1vmord blendt de militre, oppstender og urolighecer eTrlig i de bom-
beherjede distrikter og wepnete sammenstot mellom "neren og Sd i S,rdtyskland.
Det er osså ct åpent sparsmål hvem som går inn under betesnelsen j'avdankede"
genereler. Omfetter dcn Tysklends største militaro Pegavelser som von £-und-
stedt, von Lisst, Halder, Srauchitsch, von Kle3st, von L:annhein, von _3ock etc ?
Alle disso er etterhvert blitt avskiediget 0g cretattet med er nae1venn1ige
gener-der. I disse siste dasor har den na7jorienterte generel Guderien avl3st
seneraloberst Zeitzler som generaleet,bschef Hitler har heller ikke formådd.
å avtvinge de nevnte gencraler noen "Jojaliteteerkl-ering. 3are en av de milite-
re i 3st har avgitt on slik erkl=ing, og heller ikke fra Iteliesjefen
Kesself1,-s or der innlopet noen underdenig hyl1est til Foreren.Det er på det nåve,erende tidepunkt venekelig - eller umulis å uttaLe seg
oTerevoltens omfang og fremtidige betydning. Len nederlegseymptomene er besynt
å vle see. 41t på forhånd syeetes det klert et den eneste virkelig farlise
oppoYlejen mot neziregimet mått, komme fre he2ren Nå har oppoeisjonen tonet
flagg og Hitler har erklk;rt den Ipen kamp.Den oiiljtmre /edelse har en del av ansv-ret for na7iregimet idet den lot



dem som mcner ander1ee.d.e:.a,5jofe1et,- bør man ha disip1in nok til å overso det.de 11.1ø-jal,o-har ingen rott til å kallo seg frihetens forkjempere.Dot skader ikke at vl er uenige. Dot viser at vi er vdkno. Kjempor vi fordemokreti,  så kjemper vi dermed for rotten til å hovdo våre oppfatninger. len
våre mcninger kan vi hovdo mod full styrke samtidig som vi behorsker oss, forsamholdots skyld. Det gjolder alt idag, og vi md gjøre en stor innsats på man-
go måter.

Det krevcs selvsagt meget for å vise en slik disiplin Det kroves ogsåfantsi for å forstå at monnesker med en annen oppfatning enn en selv kan .v=e
i god tro. Men skal demokratict trives må vi forstå dette. Lngen md tro athan -)tecne har rett.

Vi ska1 iallfall ikke i en mørk tid gi na-,istenc'rett i at demokratietbarc cr prat og uonighet uten evne til samhold og samarbeid. Så langt må vihellcr ikke drive 17,',,r individualisme at vi blir uto av sta.nd til å janko ossettor våre medborgerc. Da får demokratict en mørk .framtid. Da vil det merknefor frihoten og individualismcn.

•
Revolton i Tyskland.

Ryktene har gått høyt omkring sisto ukos indropolitiske krise 1. Tyskland.London-radioen har i sine meldingor i Gtor utstrekning måttet bygge på ube-kreftcde opplysninger, som må taos imot med en viss rescrvasjon, og det vil i
det hclo dreyenocn tid før man kan skimte utviklingens kohturcr gjennom dettykko tåketoppe av censur og kontroll SOM hvilcr 1;musendc over det tyske rike.Men man kqn alt nå gjøre noen forcløpige refloksjoncr:Torsdag 21juli blc Hitler utsatt fer et attcntat. Samtidig forsøkte on
del tysko genoraler d gripe makten i Berlin og opprette dn ny riksregjeringbl.a. ved å spre ut ryktet om at Fitler var død. :Tiange var i begynnelson til-beyelige til å tro at attentatot var fingert og var oa71stons nye versjon av"riksdasbrannon". figererons", Gerinrrs og 'Storadmiral Denitz taler liko etter
gjordc det imidlertid sannsynlig at nazistenc virkclig sto overfor volorsa,ni-serte innenlandsko motstandorc. Det er ogsd verd å merke sog at ingen taltepå vee;ne av hweo . d:eneralfeldmars,19.11.Keitel forheldt seg tus .Ifelo offisiclle tyske mcldinger ble den Jnilitmre rovolte, som var ledet
av oocn "avdankede" gencraler,øyeblikkolis elått ned Llen de drastiske for-som ble truffet, proklamasjonenc til dct tyske folk om ikke å d-
lyd orr  frr, opprsrerne og Himmlors utnovncloc tii everstkommanderonde forhjomeeleren talcr et annet sprdk. Det tyske nyhe-Lsbyrå Transocean innre=etda De et, opposisjonen hadde ot fint forrenot orgenisasjonsnett etover hole
Tys'.1nd; . 1frcd ztosenberg uttalte at dc allierte nå haddo 1aget, en fomte.frcne in e i Tyskland og Gerins rettet voldsom:-.c anklgcr mot en rekke front-gcicrPm tier e hns håndgangne menn har eett igang kraftige utrensk-
ninger av lanet st=re dlestokk enn junioppgjøret i 1934. Ubokroftudediror går ut på omfattende arrestasjoncr i orlin (ryktet nevner bla Dchacht,
von Neurath og von Mackenscn som inntil nylig lee;,de en stor kommando i Italia),
menge solvmord blendt do militmrc, oppstooder og uroligheeer c}rlig i de bom-beherjede distrikter og vpnet.-3 sammenstøt mc1lom h-e'ren og S-3 i Sydtyskland.Det cr også et dpont sparsmål hvem som går ion under betegnolsen "avdankede"gencraler. Omfatter dcn Tysklande sterste militgero bcgavelser som von 1-und-
stodt, von Lisst, Halder, Brauchltsch, von K1eist, vonilannhein, von 3ccl- etc ?
Alle disse er ettorhvert blitt avskjediget cretattct mod rer na7ivennlicgegcn=lor. I disse siste dager har den nazjorienterte genoral Gudrien avløst
generaloborst Zeitzler som genera1sta,bschef. Hitlor h?,r heller ikke form3,dd
å avtvlege de novnte goneralor noen lojalitetserklgering. Tare en av de milit-e-re s;cfr i øst har avgitt en slik erklmring, og holler ikke fra ItailesjefenKes.2c1f1 3 er der innlpet noen uoderdanig hylleet til Førercn.Det er pd det nåvmrendo tid,munkt vensk,li3 - eller umulis - å. uttaLo seg
om' • rovolt,ns o:fifang og fremtidjge botydning. hen noderlagssymptomene er begyntå vj'c sea. ut på forhånd syntes det klart at den cneste virkolis farliseoppofiejen mot neziregimet måtte komme fra hmren  Nå  har opposisjonen tonetflage oz Hitler har erkl.ert den .?„penDen Lnilitere ledele har ,en del av ansverot for na7iregimet idet den lot



Bec,
_ _ etabon, som ha-  en stat i staten,--TatsLtr-±-tet, Hi,Ten  sen et underose-, redsap til  d nå sitt iå Hitler cå, sinsiqe haddc. en ri c v113e utføre, uten innb-L-,nding an2.re. Hitler vantfDrste cnigang yed sine store politiske "seire" som ,-->d_hnand_besetelsen I 1936,Anschluse og Munchonove:enskomsten, Lynkasen i 194(3-41 v9.1, egså.samar-beidet det beste cielloni de militære og polirne 1cn s_!4. beeyndo H'1,elers in-tuisjon i svikte. Skismaet ielJcr de to kcnkurrener ble on realitetetter o taingradatast,rofen i begynne1son av  1943.  .)å lenge de.tyske-armeer

trengte seierrike fraM mot Lroml kom ingen uoverenstommelser .for Menetterhvert som de tysko troppostyrker ble kas'c..et, lengre og iengre tilbake aven fionde som var tall essig o mater'.1.elli, cverleg.en, måt6e hwledelaen begynneå økonomisere med resursene. Krigsledb:sen har si2.kt å løse mannskapsproblemetgjennom frortforksi?tnier cg tilbaketre. kning  av linlene i ust. :"J:Jen 73olitiske
hensyn har blndet seg inn og motvlrket denne strctogi T)c:n c:Lanmossige re-trett er ustanselig blitt avløst av mongsle•e og kostbre ,presYlsje-kamper tilsiste mann", som har hindret  en  rasjcnell tj.lbaketrekni.ng av trorsccue t1.1
bedre forsvarsstillinger innenfor fest-ninon Lurspas indre shanser. Hitler harved sin stivnakkede pinnu-vinstilling-strategi hrundret en sa_alet 6:s!: Eotstand
og forrsaket at de i-etirerede d'ivisjoner tn etter en blitt nedkompet avden fretadstorsioc:' rede o.i'cie, I din senere tic nar garniscrenc i Oinski Pinskog Vilna vert slikc i det  røde  hav og samme skjebne truer nå
o orst Litovsk, det on antagelAg Hiti_ers ord:,fle til , ortoral Lindelliann omå holde den baltiske fnont ttl ssto mann, sem Inar ftt begoret til å o-ver.

Den nøkt-,:rnt -vIrde,-ende t,yske 'Ler,else jaw sikkert L'Je,ferståttat slaget er taut, Tyskabne har i de siste 71- dagen mistet ca 700 000 .manni nu, sårete og fanger, d.v.s. mesten 10 000 mann em dagen (liot 1000 mannpr, dsg 1 de siste sorte høstmånedor i 1918). Sliko tall kan undgå å
Krigsledelson vil veru t hee1ig til å 'pr,eve å redde hvazom roddes kan, Det lelder ,ft få armeen et  mdl's  intakt ut a7 kri-23n. dåkan man senere gå igang mod av en 3. verdenskrig. F.T.Aler sg

hans gjeng dorimot har huggec, ålle broer av; de kjempe tIL s iste mann;kanskje vil det Skje et mirakel. De er bogynt enillegal eevegelse som skal begynne å vrke under d.r1 allierte Ckupasjon i håp- _et om en splittelse mellom de forsAnode nacpjoner ,Symptomatisk for tiastannne på •Jstfronten deL at 24
or t-J,t til fange den senerc ad (11 r falt). av dsse fan=, ;-:eneraler'rettet forleden en appell til de tyske offisorsr og sold ,ter om å f=ekteHitlor og gjøre slu'ut på krigen. Deres orf'iringer :C.ra te verden:_);:,er sierdem at det or håpløst å fortsotte kampen. Skandalen innen dert, l ho hovedkvar-ter i Athen tyder neller ikke på noen god kamnmerl'. lyske sferer hagynteå skyte på hverandre over konfo-anEecordet, 6 deJe under ''forhar_dHngrene",3 mistT_t livet umiddelbart

j,et cr vanskclig c si hvem som vi1 gå av'meci seren I mellomparti her og hvor c-,yptE,åence den er, Hvor,l.enge ka-n HiLtler  ennå
stoi gå sino vpnede styrker' Don tyske armees skraft  dir  iallfall svek-
ket ved  disse  stridigl'Ioter, - og  T-limmlers ma-Tt er  bliti onr:z sor2e I en ta-le under sitt bosøk i Normarldie uttalte Churonill et s'Lt1Å1sjonen i l'yskland eralvorlig. "Det or tegn som ty.der bå at; krien kin bli slutt fr vi adde reg-
net med det."

Han kan spørre Hr (let noen muligheter for at denne vilgi støtet 11 en politisk reisning mct det na.7stiske åk Kan man i det hele
kalkulere med et sammenbrudd av don tyskc hjemmefront. De som mener dette vil
kanskje støt;te sitt standpunkt på den tyske revolusjon i 1918. 1.:".on man må w3e-re  oppmerksom på at Tysklands militæra nederlag var fullstendis på det rene
før hjemmefronten brøt sammen og før det.overhodet var tilløp til revolusjon.
D.-T mi også betenkes at det under forrige verdenskrig fantes en 1ait arbei-dende opposisjon med betydelige resurser til disposisjon og dessuten relativ
yttringsfrihet i presse og parlament. Nazistene har-5. over 10 år systematisk
kvalt og utryddet ethvert tilløp tl opposisjon. Millioner av tyskre er nat-urligvis mer eller miere anti-nazlstisk innsti]let, mon-,3.e har ngen mulighe-
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4. •
ter fer å elutt ingen  E CIC kan
er

alle dets men de har . ikke styrke eUer c4..1(s.,nre.-enn til resonnenet. •
2ombekrigen _ st=c forvirng orøduks,:,ons:- og -tran. •, •spote:ptaratet, virker ifølge do-fleste iakttagero •=mest dem!,-,n1J.serende .

olvilbefolkningen. .4.0.=Psj'enen om seg, evartebørsCn•floreer. es,:ap-
beldsrledn er på raok retur. •Men  epestak,nd?' er f 1 . -
Len lt tysken h9r vel osSå••en i føle:Ls'e av at bah if',kke„han.noe.anet.
yals enn• å fortsettekrigen,- Hvis de 1.'splssen, vce.r imIdIertid
chansene for at befolkningen fød_ser etter,• .bet ckos-kerer•-.OsZ en oganisert.

. otposijon og ikke minst utgjør do arbedere
i. Tyskland en latent trussel'ilot Rikes Sikkerhet,

-

Wein

hendelser har or, det aLdeu Vske..krigs;--•maskIn,er ytter e. nt anekje trsngs dot ba:±H Velte
• den-oVerende or!" fon å g'øre slutt OA krIg,enog mililener s,,V• ,le-f-1:,eser'lidelser-:- •

lorge har 5,1,ennem.  år  ytet,  s it bidrag ti. svekkets•en av. -,tyke ••lnkrigspotenpisi i mat'krigeviktise  an'tege .anbeIdstrencring vedalle de bedrifter dra nyt 1Ge a uf  og Ved steI:1t A rekte enver form• if .
nasjona.,.: arbeidinrsats. •
Disse former for metstand vil bli.føsr:satt e utvidet, vel  intet

begrunnet håt on . de  se  i hcle• tiden  direkte bar -arbeidet fo-J: tys,kerne vfl l-
ler kan åra ses tilbake be har sitt ',  Lf  og iL f  i Oi tC1  der-
etter.  •Men  andre :::,r%ppor ;-,cm frvilli .,-.Lar•tat4; -11direkteafbei.d.J-1:br tysker-
ne kan effektivt fr',Lmskynde sam=nbruddet,

.B1. a må entrely-sror. bu på en -e-iler  ,?'.nnen Mte-abeld=",. , . - -. • .
er for 'v'ernemakten komme en at'de ofre
øg stOpper•sitt arbelde . og.sine løveranser. Peter på tid.o •enhver som slen-
nem arbeide eller forretninger h.elper•t-jskerne tar sitt• ferLeld e-b:s

iJt vil Ikke hli renet Jew t Igode ot de like til s.1:Ste ette
1 sine krefter og evner inn for a'!:;:Semåktenes scier, • •

Det kan innvsndes manse av anIeggene Ikke »1 or Hy. cr
sir og feqgolig ko=er iforge til•sode. • klen det cr klart at-tyskbrne !.:..-nder• •, •
ev-. en.1.1-1p,;.Jn av landet vil.ødelesSe og rive ned alt oom kan 1:. :ci r mot-•

•

••:'Sertll komMer de volende :] l rziieter for at tskerne mA• 1.nekke ssg 1)t aV •
I landet'vrt før krigcn i Eurepa er Så enåut er døt .rned reer',;er. oc:;'så

handt presset bli'met'aksens -frjrze nc det lensre
ende å nolde de •ncrdlige stillinger De som arbcidcr på tyske anless Vil da

..beste fall bli Internert og Ut i• kampen for. mersånneynllg-er det e dc bl'ir-ført med t=gsarbeld. I 11.7,rsk. •eller. -
t,sheste bak..fronten,

• Pette kan bli osså for deM som er tve,-,hgskrevei . til t.7sk ar-,
' bcid, fer-A2-wutter sto. DIsse dErfe j.kke skY a ss

for å slitte yekk fr[-• .-tjanesten, :lion-arbeide%. hold fon ri.l. del- sammen
• og, •N,T r på vakt!

Til alle dem-som tvu,nt eller frIvillig ,. dIrekte eller inirokto •stot,ter den tyske predukslon eg krigskt.sIer v•I; Sott arbeidet=ceet -nød.
Sett alle krefter Irc på ikkc å .,jelpe,tyskerne.LJ1j . J

. •z)

1 Utvidelsen av bedriftsvernet,
••• Makthaverne har tålast et fåLall av de.bedter,som nar bedrtsvwfn

øket yr,kthold,- tålegg fra effantlIs'bold• nOk =tt "Tled • • •
sketsis og må noye,vurderes rso ceei 5:ar, s"=dplInkt.. I dette

. ger det stesielle ArSker som av taktiske gruner ik.ke kan bekentgjores, og
det er derfor bcstemt at bodriftsvernet for tidenikke skal Slbkercs.
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