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Den polske grense.

Fer å  forstå den konilikt som er oppstått om Polus zst--
grense er uet reeuveeuig a kjenne sakens nistorlske forutsetninger.

Den polsk-russiske grense slik den var trukket i tiden
, mellom den fzrete og den annen verdenskrig, var ikke noe verk av

fredekonferansen i Parie og nar ikke noe med Versailles-traktaten
gjzre. 1 l9.L hersket det enna kaos i Jsteuropa, og husslana som

etod miut oppe i.borgerkri,en, var ikke representert ved frdskonfe-
reeeen. De alliertes zverste rad, trakk imiulertiu i desember 1919
0.pp en demarkasjonslinje mellom Folen og hussland, en provisoriek
grense, den sakelte Curson-linje, kalt slik etter den daværende
uritiske utenriksminister, lord Curzon.

Curzon-linjen Eik- over Grodno-Bialystok-Brest-Litovsk,
fulgte så elva Bug til 3okol og gikk derfra over Przemysl til
Kerpatene. I disse etrzk er  befolkningee meget  blandet, og det er
vanekelig å trekke oel.) en ,renselinje som helt ut gjzr leYut 06 Jkjeli
overfor nasjonalitetene, Imidlertiu er alle sakkyndige eeige om at
Curzonelinjen kom uen ideelle løsning meget ruf, den denner stort
eett zstgrensen fer omrader nvor den polske berolkning utgjør mer enn
halvpurten, lenger zst erdet nesten overalt en - tildele helt
overveiende - majoritet av ukrainere og hviterussere.

Polakkene var imiulertid alt ennet enn tilireds med linjen.
De mintee ein etorhetstid i 14-1500-drene, da riket etrakte seg ned
mot ..;vartehavet, o6 fallfall ville de. ha grensene fra 1772. I 1920
rykket derfor poleke tropper inn'i kussland og trengte ea langt rram
som til Kiev: Krigen ble imidlertid ført med eterkt vekelende hell,
og ikke mange måneder senere sto den rzue arme foran VarsjavalAter
et slag der, som polakkene med fransk hjelp avgjorde til sin fordel,'
kom det til fofhandlinger og våpenstillstand, hvorpa aen endelige
fred ble sluttet i Riga i mars

Da russerne' ver ovenpå, hadde.de foreslått polakkene d
slutte fred pa grunnlag bla. av en grense som stort sett falt sammen
med Curzon-linjen. Engelskmennene hadue også hele tiuen vert for å
trekke opp en zstgrel)ee for Polen som ikke brakte store frepmede
minoriteter inn i landet, men franekmennene, som ønsket et sterkt
Folen eom sin allierte i ryggen på-Tyskland og som bufferstat mot
Sovjetruseland, stzttet Pilsudski og de andre polske nasjonalister
i deres krav, og så krigstrette som russerne var i 1921 - etter
7 ars krig oE borgerkrig - fant de d måtte bøye seg i grenseepørsmålet.

Ved 144a-freden ble det derfor trukket opp en østgrenee for
Polen som gikk betydelig lenger zst enn Ourzon•liejen, dypt inn i
rdssisk sprdkområde. 1,:esultatet var at i de områder zst tor Curzon-
linjen, som Russland avsto ved Riga-freden, befant det seg en meget
tallrik russisk befolkning; tyske kilder før krigen angir den til
ve1 4,8 millicner, amerikanske kilder har ca. 7 mi1liner, og selv
den poleke folketelling av l9l gir 4.421.000. Bare ca.' 155, av be-
folkningen i de omstridte østomrader er polsk.

Etter Polens sammenbrudd i september 1939 ble det trukket
opp en demarkasjonslinje mellom tyek og russisk interesseomrade.
meu ubetydeli,e avvikelser fulgte den Gurzon-linjen, og stemmer
eltsa ganske godt med nasjonalitetsforholdene.

Nå når krigen går mot sin avelutning og russiske tropper
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alt står et godt stykke inn i det gamle Jstpolen, er som rimelig kan
væregrensespørsmålet igjen blitt aktuelt mellom russerne og den polske
emigrantregjering i London. For tred'e an holder russerne seg til

idet de foreslår den last til grunn for forhandlingene,
men legger tirat de kan tenke seg visse korreksjoner av den, i polsk
favør; de antyder også muligheten av kompensasjon for polakkene på
bekostning av Jstpreussen. Den polske regjering har pittilavvist
alle forslag om innrømmelser i grensespørsmålet, og der står man.

Konflikten er blitt ytterligere komplisert på grunn av
forskjellige andre omstendigheter. For det første betrakter Moskva den
polske regjering med en viss mistillit; de ser den som en viderefzring
av den reaksjowre og militaristiske tradisjon fra det polske mellom-
krigsdiktatur. For det annet skapte Katyn-affæren en meget sterk bitter-
het mellom de to regjeringer, polakkene bet på den tyske propaganda
om russernes massemord  pa  polske offiserer og resultatet ble diploma-
tisk brudd. For det tredje kommer det na aktuelle spørsmål om de
polske 1.;artisaner til; Vil den polske regjering gi dem ordre til  a
kjempe i samarbeid med russerne 7 For det fjerde er det hensynet til
de polske legionærer som er innlermaet i de alliertes styrker i den
Nære Orient - ingen vet hvilke virkninger det kan få på stemningen
blandt dem hvis det kommer til åpent brudd mellom den russiske og
den polske regjering i grensespørsmålet,' eller hvis russerne eventelt
ved hjelp av press fra britisk og Rmerikansk side far satt sin vilje
igjennom. For det femte berører spørsmålet amerikansk innenrikspolitikk;
der er presidentvalg til høsten, og det er hensyn å ta ikke bare til
de ganske tallrike polskættede i de Forente Stater, men også til
andre grupper velgere som på forskjellig må. e kan influeres ugunstig
ved regjeringens russiske politikk.

Man skulle tro at rent_saklig sett heller London og
Washington til det russiske standpunkt. Moskvas krav faller jo sammen
med en løsning som skyldes en (kenservativ) engelsk statsmann og som
utvilsomt står i samklang med n-å-sTona7TrUg-isprinsippet, slik det bl.a.
er utformet i Atlanterhavsdeklarasjonen. Men polakkene i London er
tilsynelatende umedgjørlige, og de taktiske hensyn som er nevnt oven-
for, gjør det vanskelig for London og Washington å gripe inn annet enn
ved en meglingsvirksomhet, som hittil ikke har båret frukter.

Det er meget beklagelig at slike tvister skal oppstå, og
det forekommer som om den polske regjering i London tar på seg et
tungt ansvar ved sin steile holdning som gir høve til friksjon og
mistillit i de forente nasjoners leir på et tidspunkt da det mer enn
noensinne gjelder å Samle kreftene til den altoverskyggende oppgave
å slå Tyskland. Dette så meget mer som grensespørsmålet her er klarere
enn de fleste i kist- og Sørøst-europa når det gjelder nasjonalitets-
forholdene og det på ingen måte er tale om noe særlig verdifullt om-
råde hva naturrikdommer eller industri angår, - det meste er skog,
myr og zdemark. Polakkene må jo også innse at det i første rekke er
de russiske våpen de far å takke for at de i det hele tatt blir gjen-
reist som uavhengig nasjon.

Problemet er imidlertid ikke av den art at det kan tenkes
å føre til,noen virkelig krise i den ållierte leirg.Og en ting bør
etter ovenstående dokumentasjon være klart for alle: Den tyske propa-
gandal som på bRPis av denne konflikt søker å fremstille Sovjetsam-
veldet som en,imperalistisk røverstat, har ikke noe som helst sak-
lfg grunnlag. Blir grensene i det nye .J'iuropa trukket etter de samme
grunnsetninger som Curzon-linjen, har ingen demokrat grunn til å
beklage seg.
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Den russiske regjering har sendt den finske regjering et
forslag om våpenstillstand. Betingelsene gar i korthet
ut pd følgende; 1) Avbrytelse av den diplo,latiske for-

binnelse.med Tyskland. 2) Tilbaketrekning'it.il Finniands grenser av
1940. 3) hussiske og allierte.kri6Sfanger skal utleveres. Spørsmalet
om den finskeJlærs mobilisering skal stå åpent. Likeledes spørsmålet
om skadeserstatning til Russland..- Betingelsene for våpenstillstanden
er godtatt i London.

anledning betingelsene for våpenstillstanden, anser den
finske presse disse som uantaklige. Konferansene er ennå ikke •'
sluttet og man mener på autorativt hold at Finnlands svar vil være
av stOrbetydning for krigens videre gang Bak kulissene hevder
minister Tanner at. Finnland må holde fram med sin "vente og se"-politikk,
i håp om mildere 'betingelser.

"Gøtaberg Handels- og Sjøfartstidende" betegner betingelsene
bom moderate og antakelige. Den frie verdenspresse forøvrig fram-
holder at. "Finnland vil begå nasjonalt selvmord hvis det ikke
aksepterer betingelsene".

Den finske rikskg_skal tre sammen til_nytt m!pte tirsdag.._
Pasikjvi '±Ur. -7r 'avgi svar.
hUSSLAIU): På den sørlige del av østfronten synes det å herske relativ. . _

stillhet. På nordfronten derimot og da særlig i området
nord og øst for byen Pskov har det vært forbitrede kamper. Russerne
har her gjenerebret 250 tettbebodde steder, og nettet snører seg mer
og mer sammen om  .Liskov. Lenger sør er byen Novorzev erobret. Videre
er russerne kommet over Peipussjøen. De russiske styrker vest for
Narva rykker fram i rdttning av Tallinn, og'østersjøflåten nytter her
anledningen til å støtte operasjonene langs kysten,

ITALIA: Tyskerne hadde i uken sitt tredje større forsøk på å kaste
de allierte på sjøen ved Anzio-bruhodet. Angrepet ble slått

kraftig tilbake, og de allierte stillinger er fremdeles intakte. På
den 8.allues kystfront ved Adriaterhavet har der vært en del mindre
treffninger. - Det meldes for øvrig at bulgararne har utvidet sine
operasjonsfelter i Italia. Derved får tyskerne frigjort endel av sin
Lær til fordel for andre fronter. Både England og Russland har sendt
Bulgaria en advarsel.

Der er bfutt ut streiker i flere av de nord-Italienske byer,
bl.a. Milano, p.g.a. den voldsomme tvangsutskrivning av italienske .
arbeidere til Tyskland.

J21EN I det sydlige Stillehav.har amerikanerne satt i land for-
sterkninger på Admiralitetsøyene. Kampene her begyndte som

rekognoseringstokter, men endte med fullstendig okkupasjon. .

BOMBEANdREPENE: I uken som gikk har det vært rettet flere og delS-
kraftige angrep mot TySkland og tyskokkupert område.

Saledes er Braunschweig og Stuttgart blitt bombet. Under angrepet på
Stuttgart deltok 600 fly, som anrettet stor skade på industrielle
anlegg. Også krigsviktige mål i Frankrike er blitt angrepet. Bl.a.
militærmål i Calais.

Det har vært liten fiendtlig flyaktivitet over Stor-
brittania i forløpne uke. Torsdag morgen angrep 10U tyske fly, men
bare 6 nådde fram til London-området. Av disse ble 5 skutt ned.

DIZ AMERIKANSKE flyproduksjon utgjør nå  950  fly pr. dag.



PA Det  er nå  med sikkerhet konstatert• at Gestapo gir ut falske
aviser. De er meget ''Qmsorgsfullt og troveraig etterlignet,

og skal tjene til  a  skape usikkerhet ogspl.d innen det norske folk.
Har har vi atter et tydelig bevis for hvor.sterkt tYskerne frykter det
norske folks solldaritet. Vi må derfor så inntrengende som mulig be
alle nordmenn v„ere pa vakt mo alt ukjent!

FRA BAli1ANG314 foreligger aer en meget graverende sak. For en tia til-
bake brøt statspolitiet inn ilere stedeLob stjal rasjon-

erte varer. Senere ar_Lesterte de noen uskyldige,  ok  tvang dem under
pinsler til å tilstå tyverier de ikke hadde begått. Dette kom myndig-
hetene for ele, og dommerfullmektigen pa steaet tok aff2re. Dels skulle
han imiu1ertid ikke ha gjort. Politiet troppet opp i retten og beslag-
la sakens dokumenter o saMtidig kom aer'telegrafisk arres•ordre pa ucm-
merfullmektigen fra Oslo. Han drog uoppholdelig til Sverige.

n.AoLO er,detkommet meldinger om at et  t ar dager etter Aulabranhen
kom aer en NS-SS-mann inn til en insrumentmaker for å selge

c  instrumenter, en lagott og et strY.seinstrument. Unuer branhen ble
de. stjalet  c  instrumenter instrumentmakeren Iikk varslet polltiet.
mannen ble anholdt, men hevdet  st  han v,r SS•mann så ingen kunhe gjzre
ham noe. Han ble anholdt, mensenere slupi.et ut. Saken forførges  v1-

har aItsa  vært  p tedet før brannvesenet og politiet
ko til brahnen. Dette'sku-le være et nytt bevis p, at b-annen er
slit av provokatører.

Under brannen etter eksplosjonen i Firipstaa 1,-)/_Lc  ble uer
begatt en.uel tjverier.  Eh  sivil brannvaxt knap en nrrurøIer i tyveri
av en uel rihger  ub  sndre smykker. Han.haude vdJrt  opee
og stjalet.

De viktigste nyheter sønuag aften:_ _ _
FINNLAND. Finsk presse har nå anslatu en mer moderat tone overfor Ireas-.

betingelsene. - Det russiske telegrambyra Tass har holdt
at Finnland ikke må nøle med sitt svar. - Den bulgarske  og  romanske re-
gjering føl_er meu.stor intelesse forhandlingene mellom Russland og
Finniand. Hvis Frnnland iår en rimeli b  lied, vil disse land føle seg
mindre oeplagt til å fortsette kampen til siste slutt.

På istersjøfronten nar russerne inntatt flere tyske
punkter syd for Narva. Byen er na så. gout som omrihget. hus-

siske kiigsskip 21 parat til a nihdre .tyske fors3k  pa  a evakuere
veien. Langer sya er russiska kiler mellom Pskuv og C)strov utvidet  ug
utoyeet. Russisk artilleri bombarderer na bjen Fskov. -  Hovedjernbane-
linjen mellom Leningrad og  Moskva  er åpnet for trafikk igjen.

I Dnjeprbuen har  russerne satt i gang en kraitig ofiensiv 40
szr-vest for Krivoi Rog, og star om lag lOu km. fra Nikolajev veu

Svartenavet.

ilLnIA. Pa Anzio-brohouet  er at tysk angrep ved Cisterna slatt
baku. Brittiske klyssere  har  bombaruert tyske stillinger

Ved bronouet.  Fra ue  anure frontene.i Italia blir udt bare
patruljevirksomnet.

Bulii32ANGkr1PE. Tunge og miduelstore amerikanske bombefly og brittishe•
jgerbombefly fortsatte  søndag ofiensiven  mot mal r

Nora-Frankri.e..  211  stor styrke  amerikanske  Ilygende iestninger med
jageresorte an5 re.p Berlin og ist-Tyskaland i uagslys  lørdag. 14 bombe-
ily og li jagere savnes.etter uisse operasjondne. Det er  kjent  at
minst 16 tyske jagere ble .Jaelagt.
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