
UTJEdRIP3KRONIKK ved dr. Arne Ordiug, Londen 24/11-42 Den 18, nodemeer haade ast tysKe
ar:0 ,:ds. mot Sogjst allerede vart lenge US:::= tyskerne en ed nnet 1aen avglørende
sea,. Det soc",ran.?.1 som hEtdor stilte so:s, vsr om han aa EC,i10  i et anH4r.• mct

T.9:,r kninteren satte ni fsr alver, pller cm S. del-Se do
stcre .:ger vg jornbanoknutepunkter seal alt var besstt,  Ddn  vant vaare 4 ta esn stør-
sts rdt. ko. Inntil da hsdde har . nlltdd vikludet ved ta sterp cEiglia-r  
ikke sflk: tyskerne led sit's fr?,rste stera naderlag tid flsk..sel
tiltake, g dot •la sicialat til en  disIdnaHldg ,u - har
ved fiege aniedr:gor innmmet rt tyskarna ikke I nE  1 izg
dan russ.ske offans:•karnie Tørs, 4il en PaHduaae ja. haT bestått
et v'iset motsetr_ins.sfornadd nellogi hdtier og den øverste tyska 1,..eladaEse. Ifjor beny-.teds hit-
ler yistksngen d Psissland sm et påsgn.dd tfl kvstTo ssg ned. to ,:anskade generalor, net var v.

Gg Releherkg„ (Ed  Redehenau het det rilgnok i den tyLna meadetelse at
han .-agdae hatt et slagd-ifelle •g derfnr solv bedt em sin avskj.:ar  men bastsmte ry-nger fortal-
te ot han hadde vært tmplicert i en sammensverselse mot hitler, Imidlertid lerbereate den om-
darre:de tyske Ikeriadelse et Lytt argren met Sovjet. I sin tale 7, nsvam2sar iLr uttalta
at hJ:ri sd*t inne mci bsviser for ei det tar tirskornes opprinnelige plan 5. bryte gjennom Nord-
Ukrik ved Vorrnesj og sjedos cnt raoskva fru sydHvis dette sar lyktes, ville dat ha be-
ty4d an avgjørende slog for den rgda arme, kan det rikk slott ikke etter beregningen. Time-
s seidde stanse tyskerns ved Vor,_aesjc.  Etter at fersøkot pa &  ta Kockva ved en oriagensh
befig e uL denne mate var slått feil, rg.ttet tyskerne hovad.a:igrepat mat Stafinsrad dg Kauka-
sug- uppga fors.!pket.p å :adelegge den røde armes hovedstyrke eg nøyade sec med håpes: em

a::ssnno stnrs top og skjeero rver deres forbindelseslinjer mot syd, men tyskarnes of-
.ga  nteskt Svekkot. De klarté nok å ergbre*stere lundomrder, men satt s'Jrate-
„_ e tia •.ittise. I Kaukasus kan russerne idas sette igang en met r,ffensiv,  Ds.nd tyske
hsT. sT.E eS  ESta smr- .e nådd-,f3stkysten av Svartehavet  sc  det er langt fra at do beher-
sk: ngsplskg hav er de ikke kommet fram til, eg av eljekil-done er fremdeles

hondar, - Pampen cm Stalingrad ble avgjørendo. Pussorne forsvarto
E:nnft.-s• sto em hver eneste gote og hvort eneste hus,  og  den Vdrar enna, tysker-

ns linsc Eg. 'Tgdgat nn ft“ske trepper, men uten resultat. Og i høst sto de derfor over-
Tnig, De galto sotte alt Inn ph å erobre byen, I sin telo 30, soptember ca

ler ESailnad skulle eritrea, Vi kanne vsEre ganske sakker  pa  det, Ugs., denne gangen var
h't1=r  os  iallfall en del av dan tyske hsar,edolson. Gendral Bock, som

uH.te gi. Cs ejnfon for generalstabdn, Kgitor, fikk likeledes avskjed.
a- aieec neheralona gd-kk iim for•  at tyskerne skune trekke sag tiEbake til Don, men

.ua - fassterknin o-er til Dos mare Østen. »ftidlereid var dot je hitlor som fikk
det 55 w=gyopen6fortsatte. Haller ikke  na  førte de fram. Sa for en tid siden
bla • 1-4 hmuni-keone nlutselig en annen. Det het ni at kampen  esn Stalingrad i •

ag tee  71110  ikke lønno seg med masseangrop mot dot som var isjon av -
jnir .sye, Kampene stilnet egsL i virkeligheten av i noon tid. Mon for et

nnr  T  da onn iEjsn. En Elkk ut fra at tyskorna ville sjøre et siste forsøk
ayen P.ari ln't5e den som vinterkvarter. Slik var stillingen da det søndag ble meldt

st d, nna nnc:.de auriet on offensiv. OffanSiven var vel ferberedt, eg russerno har alle-
reds s :nst an batydnlig :;e1r. RL4 tre dagor tnk do lloos fangar. Russorna, sem gikk fram nord
og ag bye, glurta a skare over do to viktagsta jarnbEnane pa tyske hender, nemlig den
til Esgilkeg  eø den tdi Senere er det maldt ot reHsarne har tatt  ll000  nye fanger og
at  15nUse  drepts er knssmdt om i 26.oco, hen deo vi:ggete resultat av den russiske effen-
siv or ot .20 tyska divlsicner, som tilsammen teller SOOose mann, mollem Don-baen og Volga or
ko=eb i an magat utoott sti'llng. De risakarer i. bll omstt derson de ikke trekker seE

on rotrett vil imidlertid by pa store vanskoligheter for tyskerne: veiene
trlig forfstnins og markene er dekket av søle, Den moralske virkning av en

:ysk jalltaketroknins vil vær•mget stor, bade i Snvjet  ns  tyskland. hitlor antas
allis holde sosisjonen lencer enn hva militære grunner gjør det forsvarlig. Russurne

hsa- s nevast forberedt seg Erdt, ng det er grunn til å håpe at de vil bli i stand til å
kande aln offensiv snot sydvest. I s& fall vil egså don tysko kaukasusarne komme i
en ussat stillinc, og tyskerne kan bli tvunget til ot alminnelig tilbaketog over hele syd-
frentan- FDelv om tyskerne sarnsynlisvis er bedre rustet til et vinterfelttos enn ifjor, raa
en ta betroktning en rekke fnEtarer s n- a taler til ugunst for dem: Ikke baro er deres offen-
sive krt,ft sterkt avtatt, men deres for.yningslinjor er  ossa  blitt lencre og kommunikasjonene
lettas: stsatt 'Eter fionatilge ansrop. Videro or f.rheldet dot at v3iono i Russland blir
færne  Lg  dhrligere, jo lengre en konmer mot øst. Og enda en ting: ifjor behøvde tyskerne
ikke I, grykhe opprettelsen ov neen annen front i teuropa, De kunne sette hele sin enersd inn

offeE.,ifen p1 østfronten. :das er situasjonan den at folttoget i Russland har krevd
store offer. Nesten alle drente, sC:_rede ng tilfangetatte hører til de beste årsklasser av
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den tyske arme:  praktiskt talt-alle-er  menn i alderen  11 - 40 Lr. Og fermten  det preblem &
reiae  aya ~rker til østfronten, må tyskerne nå også tenke på 4 skaffe seg en arme i vost
som-kan møte et eVentuelt alliert inavasjonsforsøk og til 4lutt.foreerede en sy, som

kan fersvare den dårlis beskyttede europeiske Middelhavs-kysh.
net ser ut til at Tunis-Sicilia.vil  bli  brmhodene for et glliarg angrep mot Svdeurepa.

Luftvåenct ratter nå sterke angrep mot byene Tunis mg Bizerte, .^1:sgauktene håper på sin 2.ide
"Unr9  fa etabley": et felles forsvar som omfatter-de tysknitalierinke s-,girger i Tunis eng

tyskerne i Rommels linjer ved el Agheila minaer meget or: stillirgen ved el Ilanein.
Det-er nare en  nral landstrioe mellom kysten og saltsumpene nnnenfor, nson heller iklo stil-
lingea ved el Agheila Rornmel klare å holde uten forsterkninger, eg disse kan bore kunme
over fripelis, som nå er aksens siste havn i italiensk Nordafriga, Den skjebnessvgngre kanpen
ormTEnla ee begynt, men enna kan ingon si noe om utfallet, Kanpen I luften vil bli avgjørende.
Det gjensidige styrkeforhold mellom partenes luftstyrker er ikke kjent. Store tyske flyier-
sterknirger er kommet til Sicilia og Sardinia. Men vi vet at dat allierte flyvåpen i den sene-
.re tid har vist sin overlegenhet på alle fronter, og det er grunn til å tro at deres forsprang

både kvalitatigt cg kvsntitativt. - Dagens meldihs om Dagar er overnulte viktig. Dakar
er den beste havnen i Arrika, og derfra er det bare 6 timers flytur til Sydamerika. Den vil
ikke bgre bli en sikker basis•mot de tyske ubåter i Sydatlanteren, men vil også lette hele

n, forsyningsproblenet for de allierte, san dermad har vunnet en viktig strategisk fordel.

KRIGEN I JUGOSLAVIA. (Etter Såndslag" nr. II; forkortet,) I de siste måneder har de frie
styrker vunnet nytt terreng. Jugeslavia er et åpent sår i det tyskkontrollerte Eurepa som

akson militært og politisk mer enn mange er klar over. Omkring restene av den regu-
laro jugoslavioke arme sem lynkrigen lkke kunne passivisere, organisarte Mihailovitsj, JUgon
slagnas do GaUlle, de fr4  serbiske styrker som 13/7-42 npnet kampene i Mentenegrc og nå em-
fatter mellon 150 og 20enno mann og behersker en fjerdedel av Jugosiavia. Det dreier seg ikke
ner on geriljakrigere, men om en regulserarme som befinner seg på offensiven, og akserappor-
tene taler ikke mer om kommunistiske røverbander, men sender ut kommunikeergh,  gegulære mili-
tsegeoparasjoner ned lange taoslister. Bare i Bosnia har tyskerne og italienerne i løpet av 2
sommermåneder mistet l8oeo nann. General Mihailovitsjs styrker binder 35 aksedivisjoner: 20
italienske, 7 bulgarske, 4 tyske og 4 ungarske. De  W000  mann som Serbias Laval, general Nen
ditsj, sendte ut, måtte isjen demobiliseres da troppene gikk ever ved første høve. De frie
serbIske styrker holder nå helo Montonogro, størstedelen av Bosnia, Herzegovina og Dalmatin,
store områder av Serbia fram til Nisj, endel naråder i V-Kroatia og Slnyenia, bortsett fra
delur av Iet bulgarsknokkuperte kiakedonia og av Aibania. ken spredte grupper opererer over
hele landet eg foretar  bina,  uavlatelige atakker mot Donau-trafikken. - Virkelige feltslag
som har vart i ukeets pågar bl.a. om Banja Luka i Bosnia mot 4 gamger  sa  sterke aksetropper.
Flere byer er blitt erobret i det siste, så å Si hver uke blir tog avsporet eller sprangt
lurton og alle trnnsporter av tropper og materioll til Rommel eller til basene på de greske
øyene har gCttet innstilles. (Dette var før dan allierte landgang i N-Afrika, siden har Lon..
dommeldt at transportene er opptatt igjen.) Heller ikke bil*eiene kan trukes til  Mili-t -
trenseortor. Det er bare til nød at tyskerne er istand til å helde den viktige jernbanen
fra Beograd over Nisj til Saloniki og Sofia. -  Alle  notoder har vert benyttet for 4 kommo
friskoreme til livs, fra ordinare vLrg-nstillstandsforhandlinger til de uhyggeligste repres-
salier. General Neditsj har søkt - og til begynne me ned et visst hell - spille på mot-
setningenc mellen de storsorbisle strømningene ng de kommuiiistiske, men dut sor ut som om
de' indre konflikter nå er overvunnet. Nylig har Neditsj latt offentliggjøre en forordning
som aelreterer-dødsstraffr fer nlle serehjelper partisanana eller for dem som kjenner til
at neen har hjulPet dem, og ikke melder fra. Tjenestemenn som unnlater å fullbyrie loven
blir skutt.'Alle åom flykter for de tyske troppene, skal behandles scm franktarøler. - For
appLysninger'som kan lede-til at Mihailovitsj gripes, utloves en belø-aning på 2000oo dinar.
ker de fri serbiske styrker kan støtte seg til en ubetinget lojalitet fra befolkningen, og
mntspørsmflet blir bl.a. løst ved nt kihailovitsj lar 907: av sine folk arbaide i jordbruket
fra tii til nnnen: - Den onlitiske nvordning i det tidl. Jugeslavia er aldri satt ut i livat.
do fleste'italienske gmråder hersker i realiteuen Mihailoyitsj, og det er forståelig at

italienerne taler om ie utaklmanlige Balkan-folk. I Kroatia er Torholdene slik at lnndets
'kongen, hertugen av Split, enrk ikke har våget å begi seg til sitt land. I Kreatia harskerg
totalt keos, stortbedre er dot ikke det-tyskokkuperte Sloveniu. Her ble flere tusengiS-

Aer ekutt på on gang bare i byene Maribor og Bled.. I den italienske delen blir etterhvert 4,
alle slevenere denertert. I Ljubljana er praktisk talt alle menn sendt i konsentrasjonsleir,
men 6orgfanger ble tatt ut av fengslet ved,et vellvkket partisanangrap. - Kroatias
Pavlevitsje som har 200(coo liv pg'eamitLigheten og har sendt 1C0ocno i kensentrasjonsleir,
sor nå ut tal å måtte melde pass overfor truslen on fullstendag. samenbradd. I soMner til-
bød han partisanene fullt amnesti hvis kampen opehørtg: resultgtet ble bgre at han selv falt
unfidenhJs tyskerne0  kktltsjek har avslått et tysk tilbud om regjeringsdannelse, 40 bonde-

uolitikeee ble da arrostert, mon ham selg våget man ikke gjøre noa ved. Nylig er det meldt
at 4000 av nangktilhangere har sluttot seg til partisanana.


