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 GIKK (27, juli - 2., august)
3stfronten. Den-russiske'off.ensiv•fortsetter med uformtnske“raft"over e
stadig lengre front, soM nå stbekker ''seg fra FinskebiAta ttl BtanislawowTom-. •..
rådet. De tyske armeer kan bare fere'oppholdende  kaMper  1,,de forskjellige av-
sn)tt-for snart å måtte vike:unna for fiendens stormløp.'..Tyskland står over-
for :en ul eeelige oppgave å holde en Materiellt og Mannskapsmessi,g overlegen
rno'c _:--t,angen; men det er påfailende hvot dårlig den tySkebærledelse
utn;6, cr de eode kort den ennå har til sin rådighet og'i :hvor,Sterk kontrast
dere, etrategi står til de briljante russiake mahøvre med-Skinnanfall og over-
rumplineee. Heerledelsens fullstendige mangel på kloke foroldspegler minner
live cm o tidligere våkne mottrekk. Den Upersonlige t3.(Åke overkommando-nøyer
seg mc rutnemessige reaksjoner som utføres med'en'viss åtefotka1ket langsom-,
het. • . .

27 . juli var en merkepel i offensivens hietorie. Deri dagen Meldte ruffs-
erne.at felgene byer var innatt: tanislawow,lev;ow, Bialystok, Dvinsk og det
Viktige  jernbaneknutepunkt Sjavli (Siauliai) n.v.  for  Kaunas,' Dagen før var
Narvablitt stormet og jernbaneknutepunktet Rezekne n.ø. for DVinsk og Deblin
100 km. sørøst for Tarsjawa erobret.

Den stadige frontutvidelse sørover har hittil bragt Stanislawow-områdene
inn i kampsonen. Etter erobringen av denne by og Dolina ved inngangen til
Karpee:-Ukraina rykker de russiske armeer videre vestover. På den aller sør-
lietc del av russefronten har det under den siste offensiv hersket relativ
ro. Hvis de vestallierte foretar landstigningsoperasj()ner på Balkan, kan det
imi.etidii.eget vel hende at de russiske operasjoner kommer til å omfatte
også lele Romania -julgaria. Presset mot Tyrkia kan tyde på at noe slikt er
i gj*::re, og dertil kommer at den tyske hærledelse snart' må gå til drastiske
frontferkortninger og det,vil ikke'i 1engden 1ønne seg å holde f. eks. Hellas
besaet. flen så langt som krig6n nå er•kommet, kan man ikke tro at  en  eventu-,. .
ell mot SørøsteurOpa vil bli satt iverk  hvis  den på noen måte vil
svekke ).eve:Istøtiene mot Festningen Europas hjerte. •

Eter marejall Konjevs inntagelse av Jaroslau og Przemysl (den siste ble
29, juli meldt tatt) er San-linjen fullstendig sopt overende og veien ligger
åpen for en framrykking mot Krakau. Troppestyrker ,rykker også sydover fra
Przemysi mot Karbaterpassene til Ungarn 'og Tsjekkoslovakia Sannsynli'g er det

at  Konjev vil legge hovedtyngden i.et framstøt mot Sehlesien som
for n antree11 g er Tysklands'viktigste industriområde.. -* I RokOssovskis

: avenitiperee om.Warsjawa, i full gang. Det.b1ir'kjempet med voldsom bit-
bethe byeeee østlisste fabrikkforsteder.. Ette,r,Brest atoysks fall
len 2' ..y.,111o. .ttcr 1ikvideringen av den tyske . m4standslomme på 15000 mann

r'or  d.fln3 by ble de derved frigjorte styrk-er &att inn i frontalangre-
p-et4e-t eamtidis.slår russiske hærer'seg fram mot 'den polske hov-
edstad fr- langs,elva Visla, som.de•har nådd-på'en 150 kmbred front.
Forsøk blir fo-eetett- på å forsere elva for'å kunne otrgå byen fra veat. And-
re for,aacjbe_r  ryner  fram mot byen fra nerdøst_langslernbanen fra-jialystök.
Mens Konjeve 2raw,kutte st3,1inger j sør hindrerde:tyeke tropppr t  sør i  å
'unclette 7Tare:3.wa, dek':eer S'a.kharoefs 2: hvitterdsS.iSke arme "den-nordlige flanken.
Og det e- ik'ee sanesynli7  at  tyserne i legderi vil klare å holde Visla-lin-
jen, Mafl de vil vel prøve lallf e ll å forsVare Vis1a-buen nord for den polske
eovedetaden. Rykerogs1 disee stillinger er det ingen rel,turlig forsvarslinje
før Odcr-linjen, og den russiske offens.iv-har tilfulle Vist at heller ikke
aetur] i fc-.esvarslinjer kan holde stand mot ovormakten.

31, is1:11  meldte c,yskorne at de hadde rømnet  1.aunas. Ifølge russiske opp-
l.yseiee_.e ol,e 8000 fYender drept og 12000., tatt,  til  fange i byen, I området

og Grodno har den røde arme forsert .e1va Niemen på en 250 km.
)red freet. Inntagelsen av4ejny i nord ver snart et
'aktum3ec de russiske armeer i dete avsnitt står kloss,i den østpreus-
3iske  e  Sakharov i sør angripor ved  åugustovokana1en-med de Masuriske
ejeel- forelepige operative mål. Tsjernakovskis 3, hviterussiske arme



4øk, etster fram  mot In8t4WIftrgåpningen.
ero s a-vli neers—f-or-Launas hadde  Bagramjans r-a-12

j-e-rnb5ne.n"fra Riga til og'satt genifra ' tiske ar-
meer i en efflå verre knipe. Noen styrker byde så av 1. retning mot Tilsit som
de står 80 km. fra. Andre avdelinger rullet nordover, har innatt Mitau  35  km
eser for Riga hvorved de tyske troppers ratrett over land er blitt umuliggjort,
har senere fått herredømmet over Tukkum vest.for Riga og endelig ifølge de
siste meld1nger nådd fram til hhvet i dette området. Samtidig rykker Jeremen-
kos tropper etter Rezeknes fall hurtig fram mot Riga fra vest, og sørvest.
Denne begivenhet førte'umiddelbart til at selv Finnland begynte å forstå al-
voret i sityasjonen og troppestyrkene i Nord-Baltikum er isolert. Hitler vil
øyeblikkelig måtte treffe valget: Vil han fremdeles holde Baltikum og Finnland
(os  dermed Norge) og etterlate dem sommotstandsøyer for i det lengste å hind-

,-re den russiske fiåten i å slippe ut i .3stersjøen eller vil han søke å evaku-
ere disse områder for å vinne en håndfull nye divisjoner for forsvaret av Po-
len. Under enhver omstendighet vil 3stersjøen igjen bli krigsskueplass. Tys-
kerne kommer til å gjøre alt som står i deres makt for å føre fram forsyn-
inger sjøveien til general Lindemann og sannsynligvis også prøve å evakuere
troppeno. Et årvAkent russisk vakthold over sjøveiene i østersjøen b14r da
av vesentlig betydning for den fullstendige opprivning av fiendens armeer.
Iallfall kvantitativt kan den russiske flåte måle seg med de tyske sjøstrids-
krefter som kan avdeles til østersjøoperasjoner. Men kvalitativt må den rus-
eiske flåte p.g.a. sitt lange fangenskap betaraktes som den tyske underlegen.
Peres, ved den russiske junloffensiven mot Finnland fikk den russiske flåten
en vies grad av bevegelsebfrihet i dpn indre Finskeukten. Nå kan man imid-
lesli vente angrep mot Sommari, Hogtland og Tyterskar og farvannet omkring

Degø og Rigabukten er gammelt russisk orlogsbaseområde, hvis erobring
1314_. ,4; av de ferste russiske operative mål til  sjøss  Næste mål bør være
Han Hvis dette lykkes kommer Ålar.nd i brennpunktet for Tysklands interes-
se _e:nbaser på Åland kan dentyske flåte"kontrollere trafikken i Den

og samtidig kunne operere mot Finskebuktens munning. Åland på rus-
sieke henecr ville bety en definitiv avskjæring at sjøforbinnolsene mpllom

• Finnland os Tyskland og muligheter for å komme den tyske sjefarten i Den 3ot-
niske .e'ukten til livs.

Disse "dystre" perspektiver har også finnene.endelig fått øynene opp for.
Samme dag som russerne nådde fram til havet, gikk president Ryti av og Man-
nerheim ole utnevnt til hans etterfølger. Så alvorlig syntes man situasjonen
var på  cinsvarlig hold at man ikke hadde tid til å avvente utfaalet av et valg.

-Den nye president er neppe særlig pro-russisk, men han bedømmer situasjonen
nekt-„ernt og forstår at Finnland må ut av krigen fortost mulig. Mannerheim
er/den eneste som er i besiddelae av tilstrekkelig militær autoritet til å
hjele'lre at de "storfinske" offiserene gjør revolte den dag de får ordre cm å
steekke vtpen, Fra svensk hold betones det også at det finske løfte til Rib-
bentrspf cm ikke å slutte separatfred med Russland bare var president Rytis
personl'ge løfte.

Sevjetunionen har undertegnet en overenskomst med den,2ol$ke frihetskom-
ite 1.. LInskva• som går ut på at russerne skal ha all militær kommando så lenge
kampene re eer, men såsnart en landsdel ikke lengre er kampsone skal stvilade
ministresjonen  overtaes av den polske frihetskomite.1,-7  Overenskomstens innhold  
SAR man ell grunn til å være fornøyd med; man kan bare beklage at den polske
emigrantregjering ikke fikk anledning til å ta del i forhandlingene. Den har
imtdlertid hovedsakelig seg selv og sin umedgjørlige holdning overfor beret-
;ige,j.e russJske crenserevisjonskrav å takke for det. Polens statsminister

for tiden i Moskva og det skal bli intere.ssant å se om Inns opp-
hold der kan føre med seg noen positive resultater.
Vestfe enten: Don amerikanskDoffensiv på vestavsnittet mellom St Lo og havet
som h Lete igang den 25. jui, har i ukens løp rullet fram med "russisk"
farb ut.i det "fri stridsvognsterreng". Kampene er nokså typiske
tanksl: "ejesla, med vekslende fronter og bevegelige stillinger. Sterke

,-nsevdelinger støter fram i lange kiler og infanteriet rykker hur-
tig et ;-Å2  -_nsoliderer posisjonene og rensker opp tyske motstandslommer.

ved Caen stivnet mer eller"mindre til og.det amerikanske angrep



• ..Var et 1 ed.11 .den alminnelige dtra-tegi: å anrip de tyske stialinger der
er ,s t(=ipkt øtf-~£-‘4-t--

-ogSå; at; "d”.tt-'6pp
andre.

tydkrne 1r ômrne1 Itar va,1 gt: 'brtike de ' di'syrket;.,
1 -' -;sn'1,4'ere".rA' forsvar I dybcin et v11: '-d i t 'de a1ieTte f.r Vanske-:

4 5.ø115e
•

'av ,'Zherb6u- ghaliVøya';'-:men• - ' • • • s - -
(r s„ke r's 'y'ars_bX-srtR

tt'4-Ap grål>4 /5" 4-:t.
n

1)1 sesfrihet qg
'a:1.444*,b4, qrtt1te , id 50 ityslçerr1e må fj-pr e dine =a1-
1erede ,,vid&X4-11gPr

 omrne1s f orsvarslinj e
ved St Lo sit.gte d.tfierlit:anerne r lIcrn:eiVa Vi`re og havet. 28. juli intitok

o.g-.J'<trøt j ernbanen mellom  denne
a  --syi;),g'-3-rr kve.  anah?re ve å  rot  av- Cherbourg

¥tn± i-
smr

nkt1r14/gQ 't?,alelbiZ4*.nrfV4A
-4/-1/21lydnr.Niknal'ir/WYJMI rnstav4s 14.-r(!g747a.nviIle

:fIrq-f-.L4.veranciles i szr11g::_xy.3tzi-3,;4<;:03
tkcgw.31Ewagki,,,3k

. ygg
ueg-:.noeet1j.ert bl1ede ay ront1injerI , mer_42. ale aens butninger Q 8

r,z

çor'rirt ' ci-:o r.!ai.kane "Q.--igrq.p,: trt).4 britteie igang eri Ofteppiv,
Ca umontav3ni. ttet vest for St. Lo. D'e ha.r hatt •gbd- fråmgang og nådd ét  unkt

• 16 km. e,,zkr ,for•---Gau,nont. Fly våpn t har under dale disse olberasjoner  spilit en
avgjørende , rol,le-Sea ppti.L. 3000 . talI om dagetti, 4mer_ikan.erne-; har... siden aiste
ofonive begynnelse tatt- 18509 fanger. De't '/455--r-diandIe er
nå j.ø.j.)43 opp i 80 000 hverav. 65 bOOffal,ler påt.-aMerikanerne'.• .

Den franske innenrikskommisær har oVer. Londonradioen - sepdt en advarsel tiI
Viehymyndighetene. Man er klar over„ •det, at. mange framstående fransk-

-, 4enr1 tiden, ramove,i, vil e e Çeogo Mandels skjebne. Laval andre
fil9nn med-- sitt 1 gjort ansvaril g for -dJ,s,se gie51ere
Zffl,rfrenten; uket som 3r rt utkjempet ±-olva kamp

- er på den 5, armed 3vs-ittog . på. ,kdrterha-Vsfronten-, --har -det vært vold.doMme
sammetst,.et F1orensområ.det.., Fk,a• v,sv,s og 'rykket' d. a,1lierte. fram met
Fiorens .som synes å stå for fall. 14ed AiIstrekkelJ.ge-forsterkninger. vil' Kessel
ring antageI;le; kun'ne- forsvare- Gother-.1.1. 5en . ennå, noen-.tl.d; Det ; er
tvilsomt om den tyske krigsledelse., som:. også. rnå gjøre, regn.ng-, med nye alier-
to lndsti5nner brf'3,k fronten, med de "franske styrker på. cr.).rsika og Med de
stadig :ner brysomme partisaner finner å kunne avse styrker
dett5. formål, tfler, bestemMer ,8,eg,-t,11; å holde fronten i Appeninene•

f.crJ: enbvern det kanskje,:' lØnnseS fo de allierte å hP1Dpe
Dett prqj e k:t alle3-:stiste få.t,t

forr.yEt aktualitet.:. L o ed Tyrdis o,g diplb=,tiffike' :3DDY.tddr-me-d
den t ieuieke frq'tit 'utvidCle soYer , = :

Dat mels-rfra -11-ondon:-..at- a v hOyedmentene,.1 revolten var.: gene rale -
brt ZeLt,zler, ef for: hæ..D'en's.:, goric.ra1tab, 0gi,,:gen:E•ra1ol?ers't Frotattl-;:e.jef gor

-rUstningsstyret FL- J.tgen . ha bedre 'ovrer-
,b3.1-1?-2.,z-e-ver to, off..1'se-rer.. :Det eksper-

- tcno omh ar:.;1-erklært det ynça aom o -"lc,.;2)fftn mellom om-11.4.-
tære og partiet en dyperb enn man hadde- turdet håpe. •
Fra uf t, kr i gen sky.1 v4. p, e p1eemenea barei4,rek'ke -fram-..ankeite.ta11: 2O0
amerikanske bombefl3r '4,wr i et dagari,grep-hjmeakt må.a. i Midttysk1ari,; 3000 ,Un-
go bombere rettet til lørdag 3 storangrep mot tyske oljecentra, Leunawer-
keno fer syntetisk olje ble bombet to dager i trekk ay henholdsvid 1000 og 1100
amorikanske f1y, 1100 amertkanske fly har vært over,,.14unchen og fre; bal3er
i Itli over mes.'.1erschmidtfabrikkene, 1000 britiske fly- boMbet
,Stuttart for 4. 3an2; på fem netter, cc. ete.



Pra Hlemmefronters Ledelse

. Nye tiltak for å tvinge igjennom mobiliserinen'forostr Vi ma ikko slå,
o8s til ro og tro at ',,yukerne nar oppl-itb Ginc planer.om mobilisering  aV vår
ungdom. Det er kanskje nottopp det de vite på fdr å forta et kupp. Slik
har de nylig gått fram Latvia og ollsid. De ventet til gt17,ene var vendt
tilbake til sinc njom og sinc arbe.!.dsplasser og så lo do til. må :Ikke la
oss-overrasl...e.

Marthinzen og  ,t stp har nylig Jandt ot skriv  til arbeid_sfomidlingen og
politiet med direktIver fot hvordan en skal få tak 1 dom scm ikke har møtt.

1, i-,beidaformidlingen s:ncior inrik.aii±n tl dan meldeplikti-

2, I fall dtce ikke føor tll noe, gr gaken til po]itiet, som skal hen-
to ccn nnk?1 1-,e i hans hjem, han ikke tilstede, ha amillJn plikt til å
•7,1)1 'n?nd opp11s2te, 2:.111-1UL 3

3. Y.via så ikke Xamlllen,a-
modlemnor soa er 1-)28t skikket for â ta

Dot cr detta stste tvsketra  7ectf,-: 3C-• :2 , regner med at  den  inn
kalto vil k‘rie for 5 sette sIne situaajon'ette
gisuelsy:Aemet tirl.i beste  71',pen mat d uridert.ryle
felk, 'Nå o: OS;,3 samme
linje. Eot giss,Isy5L„emet sett en brytcl± eoiidar1et.. biliser-
ingcn or en so-  c=om bl ir  :LunkaLt,  dcm hole. .
vårt folk. cr allo like konsuk--Jc4sene av motstanc_en:

1. Don som er innkalt til AT,  v,1f.
skal holdo seg bCrteTra sitt :Ljum arbo'ldslass, .Han  L  ikke oppgi
sin a».1resse til familien..
2.. I tilfelle av pagan no f miii er skal mediemor' son kan b:i ut-
skrevet også holde seg ui.r Ingen saJ H.  2ag  ta tlI for fiendn,
3. Alle nå hjeloe dem ad-økJr.,..S. kket...:På_aj..to•mter.
4. Hela folket må  =fe  i alarmberedskap, .•

-

Den 'Inter as onaIe valutal:dnfera.).1.sjrr:---;.3reti,o-r-'Noos navaIuttat...3ordell
utta1te  a-konforansen var..et nytt skrft t. v3ien m.otic,n fr(J:1116, :tr3igg

sIkker verden, " h7-i1 Len arie fredse!Skend nasone-_, Skal samarbeide til
glensidig  nytte',  Vo'l-kcinfaranse dot endel.ig utkastet
ti) planen om en . .n.Lerrasjona:;. vedtat',_ OrpaVa ot å medvirke
til'gj-erloppbygginger.og utv1.1k.liugen med1omsstter.les torrltorium vod å let-
te kapitalinvestaringen oc produ l7tive  forrrAl, deriblandt  gjenopprettelsori
av-n.nrins11..v 5cm or blitt -Yagt eller cksora-_-ert ur.(.1r ',rrigen samt

av broduksje[len f frodsbehev orr, tii fremmo av ppoduksjOnen I min- -
dre U±vilete  land. lian skal vdere søke å oppr~,å on økning i den  internasjo-
nale handolen på lant sikt o oppmuntre til Inte=asjor  1.nVesteringer som
kan bedre medlemstatenos levest,,ndardor arbeidgferhol'd. .3ankens kapital
akal. vre på 10'milliarder dollar.- Det før -onta.l.te vaIutafond skal bastå ay
8,8 milliarder dollt, hvcrav-Norge skal skyte inn 3 milll,oner„

HandelSrå Pu11 t on rorske a.mbassade i ashington uttalte Tor an tid -sidan
Irør  inVas1cy Jen'hadde Norge bmlag:2 millioner kuer eg hester 2 millionEr

safler.og 1 ,-.11_11in griset. DiSsa tallene er.redusert.til. halvparten'etterat
naziStone tok  makten. Før  krigen hadde Norge omlag 4 millioner høns og en
stot eg,gproduksjon. -Idag er det  håplest å- finno. såvoI hzns som egg. -Norfs;e
håper å få husdyr fra Amerika.og minst 15o..000 gede melkekuer så meieridrIft-
en kan komMe .opp igjen. Hundretusener av nork-amorikanere,--SorddrUero,
ståt Parat til_å-Sende-kuet, hester og •riser til-sine slektni-nset og-venner

Også-kyllinger-kan komme Tra USA, beregner at denne grenen av
jordbrUkslivét kan btinges opp_på sitt førkic;., nivå ca, halvannet
krigenS SlUtt, o -
Et Ctilinafly med norsk -,e1-1nrfer ,Y.3.11 r en_
tysk ubåt, 0



Har de baltieke landene ett til å leve?

Den russiske krigsmaskin ruller hurtig fram over Baltikums jord. Med er-
obriegen av Kaunas, Siaulia, Mitau og Rezekne er en brorpart  av  Litauen og
-825r--,atvia på russl_ske hender. Lengre nord støter kiler fra Pskow og Narva

nn i Estland. Tyskerne har erklært Randstatene i høyeate alarmbered-
skap or; atter en  grIg  forsøkt å mobilisere befolkningen der. De  gjør regulm-
re fi',.'3sakre mot f. eks, det litauiske folket for  å få  det til å delta i kampen
mot Pussiand, og de-a litauiske befrielseskomiteen ber hele verden om hjelp.

fle tre små landene ved  I stersjøen ha i sannhet fått oppleve den anncn ver-
denskrine redsler. I 1940 ble de okkupert av russerne og innlemmet i sovjet-
unionen. '51itz-krien i 1941 sikret tyskerne herredømmet over Baltikum. Nå--
er deb i6lon russernes tur.

Lons naboen i nord, Finnland, bare har hatt å kjempe med ett stort problem
i s-Lq utenrikspolitikk, nemlig forholdet til Russland, har de baltiske land
strevet med  to:  relasjonene til Russland og til Tyskland. Landene har som
nevnt i de siste år vært besatt av begge disse stormakter, som ikke er blitt
mer avholdt enn okkupanter flest. Etter erobringen av Randstatene i 1941 had-
de tyskerne gode muligheter for å skape en tyskvennlig opinion der. Den rus-
sieke okkupasjon hadde vrt trykkende og Hitler hadde en enestående anledning
tiL d vinne Estiand, Latvia og L4tauen for seg ved å gi demfriheten igjen el-
ler iallfall utstrakt autonomi,/ Men Hitlers uhemmede ekspansjonspolitikk og
"Le-eeneraum"-dremmer seiret - som vanlig i besatte land - over den fornuftige

1:.an begynte straks å omsette i praksis Rosenbergs "Jstpolitikk" med
vid,;!3,ende koloniserings  os  germaniserings-forsøk. De baltiske lands jord-
brukeprodukter villc v:rt av stor betydning for Tysklands knappe matreserver.
Men nazisten• erkl8rte f. cks. hele Estlands jordbruksareal for å være den
tyske stats retmessig,e eiendom. Estlendernc som i generasjoner hadde pløyd
sin  e zen jord, eyntes det var underlig at denne jord, som bare delvis var

-
blitt nasjonalisert av russerne, nå plutsclig skulle tilhøre deres befriere .
Resultatet var at le,Teransene til tyskerne ble påfallende redusert.

Befrierne Lek ikk e med silkehansker på dc befridde. Bare i Litauen (et
lani på vel 2 mill. 'flennesker) er 40 000 intellektuelle sendt til tvangsar-
bcid og konsentraselonsleire i Tyskland. Men slike overgrep samlet befolkning-
en.  £torsøk på å hvenve frivillige til TIstfronten blc virkelig fiasko. En
tvanzsmobiliserins i mai 1943 av årsklassene 1915-1925 resultcrte i at 2000
mann ble innfangct ved politicts hjelp. Man hadde kalkulert med 250 000. Den
litnuiske befrieleeekomitcen i -ilna sendte ut en oppfordring til folket om
ik^:e å lyde erdre fra tyskerne cller deres håndlangere. Og de illegale avis-
ene . luttet opp om apnellen: Ingen litauiske frivillige til fronten. Ingen
arb_idere til tv ske våpenfabrikker. Stå fast som hittil selvom de tyske true-
sler blir voldsomme. - '-ikedan gikk det med de forskjellige mobiliseringsfor-
søk=e i Latvia oz Okkupasjonsmakten og quislingregjeringene forsøk-
te da å innlede samarbeid mod ansette representanter for de politiske partie-
ne. nen ingen ville ha noe med dcm å gjøre.

jaltikums store eragedie cr at det er klemt mellom to stormakter som etter
tur"befrir" det fra metparten. Såvidt man skjønne av de sparsomme meldinger
vil heller ikke russerne bli hilst som virkelige befriere når de kommer. Bal-
tikum all v-Lre 2elvstendig. Serlig  i Latvia og Litauen er det sterke nasjo-
nal-p e triotiske kr.fter som krever gjenopprettelsen sv suverene demokratiske
repu De bn,ltiske folk tror at deres uavhengighet nå ikke er langt
bort, Men de eør sog ingen falske forhåpninger; de stoler bare på sin egen
kret'

synes å kreve Randstatenes innlemmelse i Samvoldet. En
sli t rnocee e'L kanskje bI lettet ved at do tre små republikkers sosiale og

ning er styet sammen under trykket av de to fiendtlige damp-
veiv e eer som er , _ått over dem. Men med hvilken rett går Russland til et slikt
skritt 9  Det ffieielle russiske synet går ut på at Estland, Teatvia og Litau-
en sluttet sep til Sovletunionen gjennom valgene sommeren 1940.  r  motsetning
til tyskorn r, a=menterer russcrne når de zjelder sine krav på Baltikum. De
anerk,enLer pri'nLj'Aellt folkevillens bctydning. Men det blir innvendt fra
forskjellig hold. qt dsse valg ikke var fri valg i vanlig demokratisk forstand.



Len tldligere estniske mini2tQrpx-Qaident, Rei, fremholder at vazgakii~
falsk billede av fortzevIljen. Det ru5siske standput~ ~41Kmilitære å
saker og bygger på behovet for trygge stratg/lAce  grenser. Ytter -ligere blir
det -2ointcrt at Randstatene rent geografisk henger sammen med Russland og at
det ikke minst av økonomtske grunner er urimelig å skille dem fra det. kt de
tre land har en samlet befolkning på bare vel 5 millioner mennesker, at defra
det 18. århundre og:t11 verdenskrigen var inkorporert i Russland og at Estland
og Latvia inntil 1919 aldri hadde vært selvstendige stater, spiller vel også
inn. Men det er viljen og evnen til selvstendighet som skaper en nasjon først
og framst ikke størrelsen eller historien.

Man har rett til å forlange av Randstatene at de vil samarbeide med Russ-
land. Ingen nasjon kan kreve en slik suverenitet at de ikke tar hensyn til
andre. Det skaper anarki mellom sts,Gene - I vinter ble det meddelt fra
Kreml at delstatene innen Sovjetunionen skulle få øket selvstyre og eget dip-
lomati og egen krigsmakt i likhet med de britiske dominions . Hvis denne fe-
derale ordning blir satt ut i livet, vil man med bedre samvittighet kunne se
på Baltikums inkorporering i Samveldet. Men man måtte ønske at Estland, Lat-
via og Litauen gjennom fri valg etter krigens slutt selv fikk avgjgre sin frem
tidige skjebne.

Russerne fører selv når de har saklig rett som f. eks. i gransetvistene
med 2olen - av og til et diplomatisk språk som er fremmed for oss vesteurope-
ere. Mistroen sitter fremdeles i dem. De husker for godt vestmaktenes hjelp
til de hte under borgerkrigen og at Russland ble offer for den polske impe-
rialisme ; som forente store deler av Russland øst for Curzon-linjen med Polen
etter forrige krig. Men ett er si_kkert: Man kan mislike Baltikums eventuelle
innlemmelse i sin store nabo i øst; men denne innlemmelse kan ikke taes som
tegn på en umettelig russisk imperialisme. Bare tyskerne hevder det, tysker*
ne som i flere Ar har herjet og brannskattet det Russland som nå er tilstrek-
kelig rustet til A slå igjen. - o -

On lest i Kirken sønda. 2 . uli.

Bom det vil være kjent har statsmyndighetene grepet voldsomt inn mot Det
Norske Lisjonsselskapet  ved å  avsette dets hovedstyre og generalsekretær og
ved å innsette ny kommisarisk formann og generalsekret ær

aken har vakt stor oppsikt og har voldt megen uro i menighetene i hele
folket. Inngrepat har fremkalt skarp protest fra selskapets hovedstyre, og
selskapetS kretsstyrer og arbeidere har uttalt at de har full tillit til hov-
edstyret og at de ikke kan samarbeide med noen nyinnsatt ledelse. Kretsene
og foreningene vil fortsette sitt arbeid som f3r sålangt det kan skje etter
de gamle linjer. Det Norske Misjonssalskap er det eldste og største av de or-
ganer som arbeider for denne grunnleggende oppgave i kirkenes liv. Hele vår
kirke kjenner seg rammet ved det som er skjedd.

Norsk Misjonsråd har scndt Kirkedepartementet en skrivelse som gir tyde-
lig uttrykk for hele misjonsfolkets, ja for hele kirkens stilling i denne sak.
Den lyder slik:

Til Kirkedepartementet.
Norsk Misjonsråd er sammensatt av representanter fra praktisk talt alle nor-
ske misjonsselskaper som arbeider for å forkynne Evangeliet blandt hedningens.
Det hr,)r som sin oppgave å fremmc et godt samarbeide mellom selskapene og re-
presentere misjonens fellesinteresser.

Misjonsrådet kjenner det som en samvittighetssak å gi uttrykk overfor Kir.
kedepartementet for den forferdelse og sorg som har grepet misjonsfolket lan-
det rundt p.g.a. myndighetenes inngrep overfor Det Norske Misjonsselskap.

over hundre Ar har Norges misjonsfolk i ly av norsk lov fritt kunne byg-
ge opp sinc organer, velge sin ledelse, ansette sine arbeidere og innsamle og
disponere innkomne midler. Og nå blir denne store og velsignelsesrike virk-
somhet, som representerer generasjoners innsats i bgnn, arbeid og offer, plut-
selig tilføyet et slag som menneskelig sett er egnet til å skade den på det
alvorligste.

Dette inngrep kan ikke misjonsvennene annet enn betrakte som uberettiget.
Det som er fromkommet overbeviser ikke om at Det Norske Misjonsselskaps hoved



h^r, ledet melnkapet t  mm3d  e!.dlef,n  he.,3m
?vært • 'nn, da  s e  sle.agues-aige
rett  ,gelv  å ordne forho - entuellt velge nyc liitiora. Veg-:
:rot_Atte tilsidesettelse av  seiskapets  erunnregler sne eisoesfelet berevet
gangen til selv å kontrollere stne organer, os geunnlaget or rykket bort un-/
der den tillit som er nødvendig *()r at arbeidet skal kunee fortsette som før.

Tyrkia inn i  ti1 sleet`g'

Tyrkia er attet en gang kommet rampeiyeet. Dot o:'k] re pd enkelte
hold at landet nå vil tre inn oç or rsilfall igjære. Tyrkia har
under krigen ført  en egoistisk polti1. Ved kr' reene begyan:se inngikk det
en militærallianse med Englan(',. cg FrankrIke eg skalle etter eenne bl,a.'bistå
forbundsfellene om noe land - -eed utrykkelig unntagels e av Soig:etunionen -
foretok angrep som innviklet England allor  1.7rankrike i kr:,g 1 :J.Ide2.havsområ-
det. Tyrkia foretok seg imidlertad. intet hverken da Italia asgree Crekenland
eller da  tyskerne våren  1941 innledet, site felttog nå Balken. Lare noen  fft
dager før den tysk-russiske  krig bret ut, skaffet Litler seg .ee,gegen fri ved å -
slutte en vennskapstraktat med Tyrkia/ I 1942 bevilget lyski.and lsndet store
kreditter til innkjøp av moderne krigemateriell. Leneon van nødt til å holde
gode miner til slett spill  os  offisiellt bleeect aldri ytret et vonet ord om  .
Tyrkia. Krigslykken vendte seg imidlortid og do alliertes tone blc strengere.
I  mai iår  holdt Chule;chill • en tale hvor hanekarpt klandret Tyrkias overdrevne
forsiktige holdning, og resultatot var at 4nkana foretok en viss juseering av
sin politikk  i pro-alliert retning. Det or blitt tyskernes tur til i almin-
pelige.vendinger.å prise, Ankararegjeringens heit igjennom tyrkiske holdning.

Churchill ytret  1.  sih  mai-tale at han var blitt skuffet i sitt håp om at
Tyrkia dristig skulle tre inn.1 krigen el1er i det minste bevilge de nedven-
dige flyplasser. Det tyrkiske motargument var at en avgivelsc av flyplasser
ville trekke landet inn i krigen  os  at Tyrkia - bl.a. p.g.a. at Ls allierte
krigsmaterielleveransene ikke hadde vært så store scm ventet ennå ikke var
ferdigrustet, (Adana-møtet i begynnelsen av 1943 mellom Churchill og ledende
tyrkiske statsmenn.resulterte bla. i at etore mensder krigsmateriell - ifblge
Churchill for 20 mill, pund ble levert Tyrkia i l943). Leveransene stoppet
og milit.er)keleggtsjonen relste hjem; men det allierte press pd Tyrkia opphør-
te ikke helt. Landet ble tvunget til å innstille kromeksporten ail :yskland
og  tilslutt stanset den tyrkiske regjering all passasjo av kenr,uf-erte tyske
krigsfartøyer gjennom Dardanellene.

I forbinnelse med Dardanellaffæren trådte etenniksminister :Leneme-edjoglu
tilbake fra sin stilling midt i juni og dot er mulig at de .ssts ukers for-
handlinger delvis har sin forklaring i dette. -2.1enemendjogl_u var ikke særlig
populær hos de allierte. Den viktigste faktor som os kommet til er imidlertid
at russerne nå tar del i ferhandlingkne, Tyrkias lede2se som 1-„„dligere ikke
trodde på den russiske armes muligheter på Rumenerfronten, har  1  de siste må-
neder måttet revidere sitt syn. Nå når krigen  eå s.  mot slutten, blSr det meget
om å gjøre for tyrkerne å passe på at de ikke nelt skyves til sde ved freds-
oppgj3ret hVor spørsmålet om Dardanellene og Tolveyene utvtlso,nt kom= opp.
Mens tyrkerne på den ene side må forbedre sin noe anstrengte goodwili hos de -
allierte, vil de på den annen side utnytte enhver mullghet for å slippe å gå
med i krigen. Hvor vidtgående de siste krav til Tyrkia er, v_tes ikke; men
det er ikke umulig at forhandlingene varsler om nye store milit%re begivenhe-
ter i  Sydesteuropa. Malinowskis 3. ukrainske arme kommer vel ikke til  å holde
seg i ro stort lengre og i Midtøsten'står store allierte armeer som vel ikke
bare skal føre campingliv hele krigen

Det gir et inntrykk av hvorpass spendt situasjonen 02 den tyske ambas-
s4dør  i nkara, von Papen, har henstillet til alle tyskere i ryrkia å forlate
landet. I Romania, Ungarn og Bulgaria har det nye press met Tyrkla vakt stor
uro. Aksemaktene ser i dette land ke.gsbarometeret i eydest De går ut fra
at ingen alliert invasjon på Balkan er mulig uten Tgrkiets aKtive eller iall-
fr ll passive medvirkning. -



Fra H emmefrontens Ledelse til Nor es Lensmenn

, e-t"ngrs'ke-afolk har i de siste 4 år landet har vært okkupert blitt utsatt
--ror en rekke overgrep fra tyskerne og deres norske lakeiers side. Disse over-
grep kulminerte i mai måned med den helt folkerettsstridige utskrivning av 3
årsklasser norsk ungdom. Ungdommens svar på dette forsøk på å true den til å
begå forrederi ble et samstemmig nei! Mobiliseringen ble knust i starten.

Tusenvis av gutter i mobiliseringsalder har etter innkallingen holdt seg
hjemmefra. Nå søker de utover bygdene for å få arbeid og mat, og således i
dobbelt betydning gjøre en nasjonal innsats.

Zuisling har forlangt at de skal jages til de.er grepet, og fAkesfører As-
trup er utnevnt til leder fo'r denne jakten på unge Iandsmenn Flere steder har•
det alt wert razzia/etter dem.

Det er imidlerfid ikke meningen at guttene skal kjempe sin kamp alene.
Parolen er.at befolknin en skal h el e dem  å holde seg unna, og enhver norsk
m ndi het '.nekter å medvirke i akten å dem. Denne parole gjelder naturligvis
helt ut også for lensmennene!

Bak parolen står den ansvarlige ledelse som under hele okkupasjonen har
vært fører i vår nasjonale kamp. Parolen er gitt i samråd med våre lOvlige
myndigheter i London, av folk som har oversikt over det som skjer og kan koueme
til å skje hjemme og ute, og den er ikke å oppfatte som et råd,, men som en
ordre fra hgyeste hold i krigstid. Det beror på utviklingen videre, om den
soffi ikke lystrer ordre, vil bli stillet for krigsrett eller bli dgmt etter
den norske regjerings forordning av 22/1 1942 som i §1 fastsetter bestemte,
meget strenge straffer for den som yt,er fienden bistand.

Ikke så få av de lensmenn som gikk inn i NS og ble stående i sine stillin-
ger har senere undskyldt seg med at de gjorde det for å hjelpe og beskytte
landsmenn. Nå har disse en siste anledning til å vise hvor meget det ligger

unnskyldningen.
På vegne av det norske folk krever Hjemmefrontens Ledelse at lensmennene

nekter enhver medvirkning til forfølgelsen av vår ungdom. Den lensmann som
tar feil av hvem det er som er Norges eneste lovlige myndigheter og hans egne
rettmessige overordnede, får gjøre seg klar til å ta følgene. Kampen er gått
inn i sin siste fase, og hjemmefronten viker ikke tilbake for å bruke de kraf-
tigste midler i denne strid, hvor hele folkets fremtid står på spill. Lens-
menn som bryter denne parole må være forberedt på å møte den samme skjebne som
politiinspektør Lindvik og lensmann Horgen.

Lensmennene må våge den samme kamp som utallige nordmenn har kjempet i å-
revis. Hjemmefronten vil huske den lensmann som gjør sin plikt for å berge
ungdommen vår, og den vil huske ham som sviker!

Vi gjentar: Ingen norsk un dom skal arresteres fordi han glgr sin likt
mot fedrelandet. - -

Vær forsiktig!

Hvis man i lengre tid har holdt det gående i "illegal" virksomhet uten u-
hell av noen art, blir man lett fristet til å være uforsiktig. Denne tendens
til uforsiktighet blir forsterket ved at over 4 års kamp her tæret sterkt på
kreftene. Krigen er dessuten snart slutt, sier noen, og det er så meget vi
skulle ha utrettet før freden kommer Ja, det er meget vi skal ha utrettet.
Men i fengselet får du ikke gjort nytte for deg.

Av og til er tyskerne og nazistene smarte, De samler opplysninger i mån-
edsvis med nitid tysk grundighet og slår så plutselig til på et tidspunkt da
folk tror at faren er over for denne gang. Nå har det lenge vært foruroligen- -
de stille.

Husk at politiet kan skygge folk i ukesvis før det går til aksjon. Vær opp-
merksom på at angivere og provokatører er på ferde overalt og gjør alle muli-
ge forsøk på å skaffe seg innpass i avisenes distribusjonsapparater etc.

Utsett deg ikke for unødige risikoer. La ikke effektiviteten gå foren for-
siktigheten. Hvis det er fare på ferde, så ta en pause i arbeidet.

- o


