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3etfronten. Den russiske effensiv fortsetter-med uforminsket kraft over en
sta:Ile lenge front; som:nå strekker Seg fra Finskebukta -8tanislawew-om. _ .rådt. De tyske armeer ken bare føre oppheldende kamPer 1,ede.fersk,tallige a'
sn5tt for snart å måtte vike unna for fiendens stermlept T.yskland står: over
for dem ulosellege oppgave å nolde en Materiellt og mannekapsMessfg bverlegen
motstander stangen;emet det er påfa11ende hvOr derlig,den tYeke hærledelse
utnytter de gode kort-deh etnå har til sih rådighet.og i hvor Sterk kentrast
dens strategi står til de brlljante russiske Manøvre med'skinnanfaIl bg over.
rumplinger. Hmrledelsens fullstetclige margel på kleke fornoldsregler minner
lite om de tidligete våkne mottrekk. Den upersonlige tyske overkommando nøye:
seg med rutinemessige reaksjoner som utføres med en viss åreforkalket langsol
het.

27, juli var en merkepel i offensivens historie.. Den dagen meldte russ-
erne at følgende byer var innatt: åtanislawow, Lwow, Bialystok, Dvinsk og del
viktige jernbaneknutepunkt Sjavli (Siauliai) n.v. for -Kaunas. Dagen før var
Narva blitt stormet og jernbaneknutepunktet Rezekne n.ø. for Dvinsk og Deblii
100 km. sørøst for Warsjawa erobret.

Den stadige frontutvidelse sørover har hitti1 bragt Stanislawow-områdene
inn i kampsonen. Etter erobringen av denne by'eg Dolina ved inngangen til
Karpat-Ukraima rykker de russiske armeer.videre vestoVer. På den aller sør-
ligsto del av russefronten har-det.under den siste Sffensiv hersket relativ
ro. Hvis de vestallierte foretar landstigningSoperasj.aner på"Balkan, kan del
imidlertid meget vel hende at de ruSsIske speresjoner kommertil:å omfatte
også hele Romania og åulgaria. Presset motTyrkia kan tyde på at noe slikt e:
i gjmre, og dertil kommer at den tyske,hmrledelse -Ært må gå tiledrastiske
frontforkortninger og det vil ikke i lengden lønne seg, Å holde f.'eks. Hella!
besatt. Men så langt Som krigen nå er -kommet,ekan Man ikke;tro..at .en eventu.
ell offemslv. mot Sørøsteuropa uil bli satt iverk hVis don leå'neen Måte vil
Svek'::e hovedstøtene mot Festningen. Eurepas hjert.e.

Etter marsjall Konjevs inntagelse av Jaroslau ogepresmysl (den:siste ble
29, jule neldt tatt) er San-linjen fullstendig sept everende og Veien ligger
åpen fer en framrykking mot Krakau. Trbppestyrker rykken;også sYdover fra
PrzceeysL eet Karpaterpassene til Ungarn og Tsjekkoslovakiae,Sannsynlig.er del
imidluetY at Konjev vil legge hovedtyngden i et framstøt mot SehIeSien.pom
for tldte åntagelig er Tysklands viktigete Yndustriområde. IROkese-ovskis
avsnitt er kampcne om Warsjawa i fulI .gang. Tmt blir kjempet-med. vOldsom-bit.
terhet i Prega, byens østligste fabrikkfOrsteder. Etter Brest LitovekS fall
den 28. juli og etter likvideringen av den tyske Metetandslomme'på 15000:man:
rett sør for denne by ble de derved rrigjorte Styrker Satt inn.i frentalangn
pet mot Tarsjawa. åamtidig slår rusSiske hmrer seg fram mot den poleke hov-
edstad fra serøst langs elva som de har nådd på en 150 km. bred front
Korsek blir .foretatt på å 'forSisre elva for å kuMne emmå byen fra vest And-
re fermasjoner rykker fram mot byen fra nordest langs jernbanen fra jialystee
Mens Konjevs framskutlte stillinger I. sør hindrer do tyske tropper i sår i å
undsette 77arejawa; dekker Sakharovs 2; hviterussiske armesien mordIige flank
Og det er lkke sannsynlig at tyskerne lengden Vil klare årolde Vidla-lin-
jen, nen de vil Vel-prøve iallfll å forslvane Vislaebuen nord lor deh polske
hovedeteien, Ryker også (11.Sed stillinger er det -imgen . naturlig forsvarslinje
før Oder-linjen, og det ruesåske offensåv har tilfulle vist at heller ikke
naturlige farevarslinjer,kan holde stend Mot overmakten. .e_

31. juli. meldte tyskerne atHde'hadde rømmet:Kaunas.Ifølge russiske opp-
lysni-recee ele 8000 fiender drepteog 12009 tatt til fange i byen. I området
eellom eernes og Grodno har den røde arme forsert elva Niemen på en 250 km .
ored front. Inntagelsen av Sejny å sør og Vilkayiskisei nord var snart et
'aktum. 2agme de rusSiske armeer i dette avsnittstår 1,Cless i den øStpreUs-
;iske grensen. Saldprov' i sør angriper ved Augustbvokana-Ien med de Measur,isk
jøer eom det foreløpige sperative •mål. Ts-jornakovskis j.hviterussaske
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støter .fram motInsterburgåpningen,
ce med erobringen-av Sjavli for Kaunas hadde Bagramjans tropper

e-ernbainen fra Riga til Tilsit og Satt general leindemanns.belteske ar
meer 1 en ennå verre knipe'. Noen styrker bøyde så av i retning. mot Tilsit
de at:tm 80 km. fra. Andre avdelinger rullet nordoVer,' her lnnatt Mitau 35
eer for Riga hvorved de tyske troppers retrett over land er blitt. umullggjo:
har senere fått herredømmet over Tukkum vest'for Riga og endellg 1.følge de
siste meldinger nådd frem til havet -dette området. Samtidig rykker Jereme
kos tropper etter Rezeknes fall hurtig fram mot Riga fra vest, og sørvest.
Denne begivenhet førte umiddelbart t1l at.selv Finnland begytte å forste al
voret 1 situasjonen og troppestyrkene i Nord-Raltikum er lsolert. Hetier V

• eyeblikkelig måtte treffe valget: Vil han fremdeles'holde Saltikum as Finnl:
(og dermed Norge) og etterlate dem eommotstandsøyer for i det lengete å hin
re den russiske flåten 1 å slippe ut i stersjøen ellerev11 han.søke å evek
ere disse områder for'e vieene en håndfull nye dlvsjoner for fersyeret av P
len. Under enhver omstendighet vil østersjøen. igjen bli krigsskueplass. Ty
kerne kommer til å gjøre alt som Står i deres makt for å føre fram forsyn-
inger sjøvelen til general Lindemann og sannsynligvisogså prøye å evekuere
troppene. Et årvåkent russisk vakthold over sjøveiene 1. åstersjøen bler da
av vesentlig betydning for den fulletendige opprivning av fiendene arneer,
Tallfall kvantitativt kan den russiske flåte måle seg ned de tyske.sjøstrld.
krefter som kan avdeles til Ostersjøoperesjoner. Wean kvalitetivt må een ras

siske flåte p.g.a. sitt lenge fangenskap betraktes aom den tyske. underlegen
Farst ved den rusaiske jun1offensiven mot TinnIand fikk den russiske flåten
en viss grad av bevegelsesfrihet 1. den indte Finskepukten. .Nå kan -man imid
lertid vente angrep mot Sommari, Hogland og Tyterskar og farvannet-omkring
øsel, Dagø og Rigabukten er gammelt rupsiak:orlogsbaseområde, hvis erobrine
blir et,av de første russiske operetiveemal til sjøss Nmste mål ber vmre
Hangø. Hvis dette lykkes kommer, Åland-1 brennpunktet fot Tyskiarels interes
ze, leed baser Åland kan dentyske flåte kontrollere trafikken 1.Den 3ot7
niske Bukt og samtidig kunne operere mot Finskebuktent munning.vÅland pa r
siske hendor ville bety en definitiv avskjæring at sjøforbinneleene mellom
Finnland og Tyskland og mullgheter for å kotme den tyeke sjefarten i Den 30
niske Bukten til Iiva.

Disse "dystre"iperspektiver har også fitnene endelig fått øynene opP fb
Semme deg setrusserte nådde fram til havet, gikk president Rytieav.0E nan-
nerhelm ble utnevnt til hans etterfølger. Så alVorlig syntes man eituasjon
var pe ansvarlig hold at man ikke hadde tid tll å avvente utfallet aV ve
Den nye pres1dent er neppe smrligpro-russisk, men han bedømmer situesjOnen
ne'-‘-ent.og foretår at Finnland må ut av krigen fortest mulig. Mannerbeie
er eneste som er i besiddelse av tilstrekkelig militmr autorltet
hinere at de "etorfInske" offiserene gjør revolte den dag de får ordre om å
strekke -Våpen: Fra evensk hold betones det også at det finske løfte eel Ri
bentropf bm 1kke å slutte'separatfred med Russlend bare var eresident Rytee
personUge løfte.

Sovjetunlonen har undertegnet en everenskomet med den.nolske frihetzkom
its i. lioskva som går ut på at russerne skal ha ell militmr kemmando så leng
kampene reser, men såsnart en landsdel ikke lengre er.kampsone skal .;:n7;_lad
ministresjonen overtaes av den polske TrihetskomIte.. Ovemenskomstens ineho
HAR åan all grunn til å vmre Tornøyd méd; man kan bate beklage et-den pelsk
emigrantregjering ikke fikk anledning'til å ta del i forhandlingene. Den h
imidlertld hovedsakelig seg selv og sin umedgjørelee holdning overfor beret
tigede russiske grenserevisjonskrav å takke for det. Polens statsminister
kolajczyk er for tiden i Moskea og det skel bli interessant å se cm h?.ns ot
hold der kan-føre med seg noen positive resultator.
Vestfronten:- Den amernanskeoffensiv på vestavsnittet mellom St Lo og have
som ble satt igang den 25. juli, bar i ukens løp rullet fram med "russisk"
fart og nådd ut 1 det "fri stridsvognsterreng". Kampene er nokså typiske
tanksslag, "sjøslag", med vekslende fronter og bevegelige stillinger. Sterk
allierte panseravdelinger støter fram 1 lange kller og infanterlet rykker h
tig etter, konsoliderer posisjonene og rensker opp tyske motstandslemmer. -

Fronten ved Caen stevnet mcr nilnr mi nr?rn til nw (9nt amnrikannke r1n7ren



. ...
var ot ledd I den al ineell strid:,eg::.: å 2.y.ogri:iine de tyske sti_111.2ager der hvc
de - sval:e.e. åf.an:alese.rer V17, : .;;csrkt, offenslert opeladet , men den hurtige. . .... _ .
fre e.: oge.å -).•)u tyekc. forEwaret litt et ter ditt er blitt slitt e:.[

...,,, entavenitte t -ette.r eee •nr:re. 0s tilstrekkelige nye• forsterkni-t
res ikeoe ifl.t t. ftemmel har vålgt å bruke de resterende styrker

t r! 1. .2. , ere et ..a.m-s-var j.. egabdon. Det vil si at de allierte får vgnske-
llp-netYo nIme.3 -rflee. (:)å n.-'..r d.e har slått F•Ge,; Ut av Onerbourgnalvaya ; men
iel a 1.' e i':' 1, f.= til Jelnen el. ber .1.x.)1re skulle det tyske. fersv-arssyStem v:
ro braDz':.t. De: : I aa•mpcsno fsvas 2.!nn -. mer Ipene terreng vil under enhver om-
sten:I...iten; dc, .---ii e,eti-os e•VerlesePhet I_ rannskae  or„  materiell •komme mer . til s:
nett  : flyni,II.srtt ng dc ma•torID;ente g'Hialtr:ger vil få mor beYegelsesfrihet og
albuerrm •eor ::ts -,.... ' •••,-.- ste operas3oner s'aMti.eij g sam tyskerne må sere sine al•
lerede utils•bred: sfl I; gi •aafinslinger over større aregler.

Ttter å Tan or peplA :•.::;E.,,.-',:7 os Pchricirs  os  (3 ;HCMG::,1. :orutt Rommels forsvarslin,
ved St, Lo stPtte ?a,-.1.: adk.o.nerre  D'ram Meldom elvg Vi re og havet. 28. juli innti
de Coutances , rykDoet -; den-i•D, omsihk Trranville om .brgt j ernbanen mellom denne

u T P'itinis . 30. luni var kv•;r2-nches I St. niened.bukta ved roten av• Cherbourl
nalvayr 23, doree ben•:Iter. kvoranehas or ordepunktet fer veicn fra • Caen. De al:
I erto nakket p", c_I-..ero e tedaSr over dennc velon, com er blit, t betraktet som del
naterl,D:e startaigats far en ':et ni tcert etorofDonsiv inpover Frankrike. Dnder
bc,a.TidwIse,s•ne -:: 1:,, :a.v • de frareE:kute,e 2.:(:.-1.21_1-Llyr hlu Granvi1:e inntatt og det
1:-.1  L±: ,...C.:6 i Vi i lo •lea, :L'ais.-.gr.sene -r-uller v-, dere  D ra Averanohes i sarlig retning (
re_Der C.'.11 7 6  :' h-vor p:artl_sane'ae er 1 virksombet . En kile . som har nådd
lvlifil 50 fre ..:T.i.orencliou synds• å na Renoms ca 70 km. s. v. for byen, sei
f :are.:1 - • ; :1  el .  1.(jr.L - . T. : ii-'  C:31--/S Et'i: .''_ C'., • .)('31 -.3 111,C" '=-1kt er er• det vanskell;
å c-iena c eo, noe ta.Ljcrt bi lidde av frentrien med• alle dens buktninger og
s-1-,VL•Tel .

et •mc •t . -I asarle ye a i»-t.,rep s?„ttri .brt-t,t53ne igang eneoffensiv  i
G.9 nato•14-7,ygr1t, it Vcr,s,t, .for - , aLo. I.2 i-v:,r }.ii tt i3od framgang og nådd et ounkt
e . e :ir. gr Gaaareanh..„ Flyeen t har under aile d.isse operasjoner spilit en

eiD.o retea op:,Ytil 3000 -•.1D-,fai.1 -01.1 Cla bun . .Amprikanerne har .cal den sis-
arniael.eo ta tt 1 g1,5•,..C` •fan5:',e•r.• . Det totale fangetall i Dormandie er

t. . (adDD .»,rerey 61,e-, C:C.) faller• :.)..å. åmerikanerne.
er7. 'take I oaaerr•I.kelnnierts•or Inc r bver..Londonrs dioen sendt en .adVarsel't

- , kday" over, bbeer det, gt manDf,e DramStende frgnsk-
, 1 A. di•Jor,‘ge ',Jandels • s kje ene-':. Lavad og åndre: V i ohy-

. a1.-` r I5 e I f I:, Liv i'Irt • ansvarfle Dor d-I ene :_,I sol ors sikkerhet
,1et I -.1kar com ,icikk -.,Deentaiif,.,.., har vaert utkjempc.t.. lokale kam

er es aan.a.• c',.L'[.T2 f.-1„V"Cni_tt C.a, på ii,drieter'aftvefronten, har det yert voldsemme

-- cagsi.en.elet i TD • .,AL.t. F.rn v,[1,7,3  fl..; :.d. ryklor dn dllierte fram mot
for fall. ed• tile:try kke'15:e fersterkniteger vil Kessi

1.-onvboa Daetnerelinien »and noen tid. Det er imidlertid
7,en!ceeo,.sahl"....s. tilå sjgre ragn.j.ng med nye allier•

e. moiDoit revx.eke styrker p:å iDcTsika og med-de -
eseieaaaer M - arlila, ftnnsr -D 1-unne '2/12G styrker til

hrstamear seg til å heldc fr,anten i Apponinen
, —1,,neso ses for d:e•ailierto 4 heepe•YoVer t

S....: . .I.T.e, nlier : e*s:Ds; elvajekt e.ae i der al.ee sieta tid fått
ektl:.11:etot Ii, s -,:koelumiske mg, rilelometleke hruddemed• Tys

1-.ee •en stn 'Isai I, lep te a -rnetv lAce,==ovee..
Det mel(7es : novadmennbao I.. revalten var generalo

lier tJLoitelcr, s',,,,ef inr s esnierelstala, os generaloberst • Fromm, Sjef fo
.2.;vr.)t, Li? - 'il ilr ±•scsun - 'zein ha . bedre over

blikk 0-/CY' Ty  ekl.snds mi m' tero si tns:.:," en .ona ' •- • te rer. Det er eksbe

trs'1„. se..1 r a r o -,akT ••c• D t ' J.1 ti.,.., r • 1.:•(,1e., -.y ri.e t : • 0[1., ::".1 -21 l'110T. llij .rfilli

t.,,,C-. rE, pgrtic:, .J.f. •• ::-,<1,21_, ann nian Da_ s tuen,
g• diragealser, skodi vi. n . e., -  v:,..(..L..'-rn- i : r:li.  bar .. "..,-2.. ka: L1 E.,nicc ite tll : 200

• ase . • n Ies •::' I: , pcso )1-g I-- a:7- 1 : es -a hydi:-..n. I eme -:: t1 laittyl:kland, 3000• tu
_ - t--Y 'Y • •-•1 I e contra Loungwegy aran .. •tris rett .e.) '[.- •t t ti.i. 1er 200 I,

kt;dC. V.^" aV ee_.nTaletvTe 1000 eg i
Ilunchen. es 1100 fra base

. D':v Pombet i ukeski,ftet
.„...., • •..

- -,e oaDml..dt f'..:. ..,_
' •:...: :•-a.



Fra H emmefronte Ledelse.

Nye tiltak for å tvinge igjennom mobiliseringen forestår. Vi må ikke slå
oss til ro og tro at tyskerne har oppgitt sine planer.om mobilisering av vår

unsdom. Det er ksnskje nettopp det de ventor på for å forota et kupp. Slik

hrr de nyldg gått fram 1 Latvia og Holland. De ventet til guttene var vendt

tilbske til sine bjcm og sine arboidsplassor og så slo de til. Vi må ikke  lE
mss overraske.
. "lartinserl e og Astrup har nylig sendt et skriv til arbeidsformidlingen og
nolitict med direktiver for hvordan en skal få tak i dem som ikke har møtt.

1. ArbeidsformIdlingon sender skriftelig innkalling til den meldeplikti-

2. : fall dette lkke feror til noe, går saken til politiet, som skal he/

te  deh  innkalte i hanr hjem. Er han ikke tilstede, har familien plikt til å

onojd  bens opaholdssted innen 3 dager.

3. Nvis så ikke sk:er, vil arbeldsformidlingen innkalle den av famillen:
medlommer som er host skikket fer å ta den innkaltes plass.

Det cr dette slmte evskerno vorter seg mest av. De regner med at den in/

ke lte vIl kv,r srg fer sette sine edrorende i en vanskelig situasjon. Detti

sj.essisyst eT»qt ksr  hele S,iden vært tyskcrnos beste våpen mot de undertrykte
. felk. Nå virker det ikke lengre ute i Europa, og vi må stille oss på samme
-llnje. hot eirselsystemet må vd sette en ubrytellig solidaritet.

er en sak aom ik k e baro gjelder dem som blir innkalt, den gjelder hele
folk. 71 er slle like nær til å ta konsekven4sene av motstanden.

1. Don sem er inekalt til AT, til arbeldsMobilisering eller arbeidsinnsats
skml bbldo ses eurte fra sitt hjem og sin arbeidsplass. Han md ikke oppgi

alremee til familien.
2. T tilfelle av pågang mot famillon, skal alle de medlemmer som kan bli ut,
skrevet også holde unna. Ingen skal la seg ta til tjeneste for fienden.

Allc raå  hjelpe  dem soin søker  sikkerhet på alle måter.

hele folket må vsere i alarmb•redskap.
- o -

Der internasjonale valutakenferansen i Bretton Woods er nå avsluttet. Cordel:
ulh uttalte at korreransen var et nytt skritt på veien mot en fredlig, tryg,

cs  verden, " i betilken alle fredsolskende nasjoner Skal samarbeide
:ejeflejdij, nytte". 7ed konferansens siste plenarmøte ble det endelig utkaste-
til alseein am i internasjonel bank vodtatt. Bankens oppgave er å medvirke

til jjenobpbygginsen og utviklingen av medlemsstatenes territorium ved å
te kon1t2i I nvesterlugen  fon  prodUktive formål, deriblandt gjenopprottelsa

7liv  som cr blitt ødelagt ellor dbsorganisert under krigen samt til

av eroOuksjonen fer . fredsbehov og til fremme av produksjonen i min
iklete land. Don skal videre søke å oppnå en økning i den internasjo

nrle soolen  bå  lanet sikt og oppmuntre til internasjonale investeringer sq

kon  Ho  r. scflemsstatcnos levestandarder og arbeidsforhold. Bankens kapital
sks egere 12 gilllardor dollar. Det før omtalte valuX4fond skal bestå av

rfelier. hvorav 1:orge skal skyte inn 50 m" loner.  -a•
- -

norske amtessade i Tieshington uttalte fot en tid sid

ble.: ede Nerge omlag 2 millioner kuer og
°hester, 2 milllonsmaer Disse tallene er redusert tilhalvparten etterat

nmemtene telt rpekee n. krigen hadde Norge oclag 4 millioner høns og en

rcee' Aon idae  en  det hasløst å finne savel høns som egg. Norge
fl d;Jda fre Auverika  os  minst  1 5c.coo gode melkekuer så meieridrift

e:ee k e  e op:a 1sjen. - :aundr etusener av norsk-amerikanere, jordbrukere,
permt til å ee!_elb kuer, bestor os griser til sine slektninger og venner

erge. Ogts yllinger kan komme f'ra USA. Ean beregner at donne grenen av

Ph:q ikellvet kan  ' eleambs opp på sitt førkrigsnlvå ca. halvannet år etter
ens sautt. - o -

ber 1følge meldingor 31, juli sen et an



Rar  de baltiSke a de ett til 1 ve?

nen russiske krIgsmaskin ruller hurtig fram over BaltIkums jord. Mele.-eer--
obringen av Kaunas, Sia ia, Mitau og Rezekne er en brorpart ero--leipt~en-og
Sør-Latvia e e hender. Lengre nord støter kiler fra Pskow og Narva

Estland. Tyskerne har erklmrt Randstatene i høyeste alarmbered-
skap og atter en gang forsøkt å mobilisere befolkningen der. De gjør regulm-
re masakre mot f. eks, det 11taU1ske folket for å få det til å delta i kampen
mot Russland, og den litauiske befrielseskomiteen ber hele verden om hjelp.

De tre små landene ved 3stersjøen har 1 sannhet fått oppleve den annen ver
denskrigs redsler. I 1940 ble de okkupert av russerne og 1nnlemmet i Sovjet-
unionen. BlItz-krisen i 1941 sikret tyskerne herredømmet over Balt1kum. Nå
er det igjen russernes tur.

ens naboen i nord, Finnland, bare har hatt å kjempe med ett stort problem
sin utenrikspolItikk, nemlig forholdet til Russland, har de baltiske land

med to: relasjonene t11 Russland og til Tyskland. Landene har somi
nevnt i de siste år vært besatt av begge disse stormakter, som ikke er blitt
mer avheldt enn okkupanter flest. Etter erobringen av Randetateno i 1941 had-
de tyskerne gode muligheter for å skape en tyskvennlig opinion der. Den rus-
siske okkupasjon hadde vært trykkende og Hltler hadde en enestående anledning
til å vinne Eztland, Latvia og Litauen for seg ved å gi demfriheten igjen el-
ler iallfall utstrakt autonom1. Men Hitlers uhemmede ekspansjonspblitikk og
"Lebenzr_aumne elriammer-selp.etr----ese~reeetts 1-besatte-land - over den fornuftige
linje. Man begynte straks å omsette i praksis Rosenbergs "3stpolltikk" med
vldtgående koloniserings  eg  germaniserIngs-forsøk. De baltlske lande jord-
bruksprodukter ville vert av stor betydning for Tysklands knappe matreserver.
Men nazistene erklærte f. eks, hele Estlands jordbruksareal for å vmre den
tyeke stats rettmessige eiendom. Estlenderne som I generaSjoner hadde pløyd
sin egen jord, syntes det var underlig at denne jord, som bare delvis var
blitt nasjonalisert av rueserne, nå plutselis skulle tilhøre deres "befriere".
Resultatet var at leveransene til tyskerne ble påfallende redu2ort.

Hefrierne tok ikke med silkehansker på de berrld@e. Bare 1 L1tauen (st---
land på vel 2 m111. mennesker) er 40 000 intellektuelle sendt til trangsar-
beid og konsentrasjonsleire I Tyskland. Men slika overgrep samlet befolkning.
en.  41orsek på å hverve frivillige til østfronten ble virkells flasko. En
tvangsmobllisering I mat-1-943 av-åreklassene 1915-1925-resulterte 1 at 2000
mann ble Innfanget ved politiets hjelp. 'Man hadde kalkulert med 250 000. Den
11tauiske befrielseskomIteen 1  Yvilna sendte ut en oppfordring tll folket om
ikke å lyde prdre fra tyskerne eller deres håndlangere. Og de 111egale avls-
ene aluttst opp om appellen: Ingen litauiske frivillige til fronten. Ingen
arbeidere til tyske våpenfabrikker. Stå fast som hittil selvom de tyske trus.
sler blir voldsomme. - Likedan gikk det med de forskjellIge moblliseringsfor-
sokene 1 Latvia eg ;d:st1and. Okkupasjonsmakten og quislingregjerIngene forsek.
te da å innlede samarbeid med ansette represontanter for de politiske partie-
ne. :een ingen ville ha noe med dem å gjøre.

3altikume store tragedie er at det er klemt mellom to stormakter som ettel
tur"befrir" det fra motparten. Såvidt man skjønne av de sparsomme meldinger
vil heller ikke russerne bll hilst som virkelige befriere når de kommer. Bal.
tikue vil vrr selvstendi . Serlig  i Latvia og Litauen er det sterke nasjo-

enal-petriotIske krefter som krever gjenopprett2lsen sv suverene demokratiske
republikker. De baltiske folk tror at deres uavhengighet nå ikke er langt
borte. Men de gjør seg Ingen falske forhåpninger; de stoler bare på sin egen
kraft.

Sovjetsamveldet synes å kreve Randstatenes innlemmelse 1 Samveldet. En
slik prosess vil kanskje lettet ved at da tre små republIkkers sosiale og
økonomiske byggning er styrbt sammen under trykket av de to fiendtlige damp-
veivalser som er gått over dem. Men jeed hvilken rett går Russland til et
skrtte Det offieiene russiske synet går ut på at Estland, Latvia eg Litau-
en slettet seg til Sovjetunionen gjennom valgene sommeren 1940. I motsetnIng
til tyskerne argumenterer russerne når db zjelder sine krav på aaltikum. De
anerkjenner prinsipiellt folkevillens betydning. Men det blir innvendt fra
forskjellig hold at dIsse valg ikke var fri valg I vanlig demokratisk forstani



Ir  Den tidligere estn I ske PIGI si-snprn sident, Rei, freMholde; at va
„ eSS e -v 2ø-i-grrnslon. Dst-=eiskc sta. a milibwre år-
--gsa-,s-...Gar-og'by=--pr-behovet for trygge st-ra-b-e-grars-ka- grenser. Ytterligere 'tair

det nentent at Randststene rent s.cografisk henger sammen med Russland og at
det iSke atnst av økonomiske grunnar er urImelig å skiale dem fra det. At de
tre land har en samlet befolknIng på bare vel 5 milli.dner mennesker, at defra
det 1E. århundre og zil verdenskrigen  var  inkonborert i Russland og at Estland
og Latvia inntIl 1919 aldri hadde w't, selvstendige stater, s3piller vel også
inn. i:len det er viljen og evnen til selvstendighet som skaper en nasjon først
og fnamst ikke størrelsen eller historien.

lan har rett til å forlange av Randstatenc at de vil samarbeide med Russ-
land. Ingen nasjon kan kreve en silk suverenitet at desikke tar hensyn til
andre. Det skaGer anarki mellom statune. - 1 vinter bld dot meddelt• fra
Kremi at de1statene innen Sovjetunionen skulle få økei selVStYre og eget.dip-
lomati og egen krigsmakt i likhez med de britisks dominions:. Hvis denne fe-
derale ordning blir satt ut.i-liset, vil man madsbodre samvtttighet kunne se
på Ealtikums inkorporering i Saoveldet.- Men man måtte ønske at Estland*Lat-
via og Litauen sjennom fri vs.2.g etter krisens slutt selv fikk avgjøre win frem
tidige skjebno.

Russerne forer - selv når de bar saklig rett som f. eks. .I grensetvistene
med Folen - av og til et diplematisk språk som er fremmed for oss vesteurope-
ere. 11.strocn sitter.freindeles i. dem, De husker for godt vestmaktenes hjelp
til de hvite under eongerkrigen og at Russlarld .ble offer for, don  polske impe-
rialismen, sca foreeto stere deler av RuSsland øst for Curzon-linjen med Polen
etter forrIge krig. len ett er sikkert: Man kan, mislike Baltikums eventuelle
innlemmo1se I sin store nabo , ast; men denneinn1emmel5o kan ikke taes som
tegr på en umettelig russiGk imperialisme. Bare ty-skerne hevde det, tysker-
ne som i flere år har harjet og brannskattet det:Russland som nå1 er tilstrek-
kelig rustet til å slå iglen. 1

Op2iest i  Kl.rken  lond Fxg 23.- juli.

. dst vil'vwe kjent har statsmynclighetene -grepet voldsomt linn mot Det
- l'..ol ::.:1.cjensselskapet ved å avsette dets. hovadstyre og gemerc.lsekretmr og
vedY:: inreette ny kommisanisk formann og generalsekretær

.Oaksa nnar vakt ston oppsikt og h.Lr voldt megen ure i menighetene i hele
. folkot. Inngrsact har fremkalt- sarp'protest fra selzkapets bovedstyre, og
• selskaGetn kretsstyrer ng arbeldond har-uttalt at de har full tillit -til hov-
• eddtytet bg at de ikke kan-samarbeide med noen nyinnsatt ledelse. Kr;etsene

e4s -foreningene vil fbrtZette sitt arbeid som før sålangt dat kan skjeHettor-,
-.de.gamle linjer. ' Tet Norske Misjonsselskap er det eldste os størsto sv de or-
ganer—som arbeider for denee srunnleggende oppgave i kirkenes liv Kele vår
kirke kjenner seg rammot- ved det com er skjeddc .

: i-,orsk Misjonsråd har sandt Kinkedepartement'et en skrivolsc som gir tyde-
-U s  nttrykk• for hele misicsaSolkets, la fer he1e kirkens stilling i denne sak.
Dcn ....yier slik:  

.1-11 Kirkedepartemesitet,'  1 _
T'orsk Misjonsråd ei= sacryensatt av reorosentanter fra praktIsk talt aale nor-
ske misjonsselskaper sOm arbeidbr for  a  forkynne Evangeliet •blandt hcdningene.

--Det, Sa r som.sin opossve å fremme eø godt samarbeide mellom se-Lskapone og re-
presestard miSjonens felicsinteresser.

....s 7isjonsrådet, kjenner dat sot en samvIttighetssak å gi uttrykk overfor Kir-
kedeGsntemsntet.fbr den fonferdel s e ag sorg Som hsr grcpot.Z-Isjons:olks.t lan-
det rundt p.g.a. mysidetenes inngrep overfor Det Norske Misjonssolskap.

1 over hundre år han Ner,:s.s ml:sonsfolk i ly av norek lev fritt kunne byg-
ge opp sinc organer, velge san ledolse, arsette sine arbeidare og Innsamle og
disponere innkomne ,2idler. Og nå blir denne store og velsigselsesrIke virk-
somket, som representsner grenogs'ocrs innsats i bonn, arbeId og affor, plut-
selig tilfsyst et nlag som mennosollg sett er egnet til å skado dcn på det
alverligste.

Dette inngrea kan ikke mlsjsrsvonsene annet enn betrakto som ulsrettiget.
. Det s ssm er frdfflkoemet overbev_sen ikke om at Det Norske Misjonscelskaps hoved



styre har ledet selskapet 1 strld med grunnreglone. Og  haddo dot I.det holo
vert  nødvendig å gripe inn. da  Ville  det vffire mlajonsfolketo ettatxtteffieeitie
rett selv å er,we flairtliet øs ememetit gettm wys W11111.000.:Atiaille
retatte tilsidesettelse av selskapets grunnregler er mIsionsfelket berevet
gangen t11 selv å kontrollere siele organer, og grunnlaget er rykkeb bort un-
der den t1111t som er nødvend1g for at arbeidet skal kunne fortsette som fer,

o

T rkia inn 1 kri en til slutt?

Tyrkia er attet en gang kommet i rampelyset. Det• erklæres på enkelte
hold at landet nå vil tre inn i krigen. Noe er iallfall 1gjære. -Tyrkia har
under krigen ført en egoistisk politikk. Ved kr1genS begynnelse innglkk dot
en militærallianse med England eg Frankrike og skulle etter denne bl.a.  bistå
forbundsfellene om noe land - med utrykkelig unntagelse av Bovjetunionen -
foretok angrep som innviklet England eller FrankrIke i krig 1. Middelhavsområ-
det. Tyrkia foretok seg imidlertid intet hverken da Ttalla angrep Grekentand
eller de tyskerne våren 1941 innledet sitt felttog på Salkan. Bare noen få
dager før den tysk-russiske krig brøt ut, skaffet Hitler seg ryggen fr1 vod å
slutte en vennskapstraktat med Tyrk1a; I 1942 bevilget Tyskland 12ndet storc
kreditter til innkjøp av moderne krigsmaterlell. London var nodt til å holde
gode miner eil slett spill og offislealt ble det aldr1 ytret et vondt ord om
Tyrkla. Yrigslykken vendte seg imidlertid og,de alliertes tone ble strengere
I mai 1år holdt Churchill en tale hvor han skarpt klandret Tyrkias overdrevne
forsiktige heleneng, og resultatet var at Ankara foretok en viss justering ae
sin polItikk 1 pro-alliert retning. Det er blltt tyskernes tur til 1 almin-
nelige vendinger å prise Ankararegjeringens helt igjennom tyrkeske holdning.

Churchill ytret i sin mal-tale at han var blitt skuffet 1 sitt håp om at
Tyrkie drIstegeskulle tre inn 1 krIgen eller 1 det minste bevilge de nødven-
dlee flyplaseee.. Det tyrkiske motargument var at en avgivelss av flyplasser
ville trekkeelendet inn i krigen og at Tyrkia - bl.a. p.g.a. at de allierte
krigematcriellevereneene ikke hadde vært så store som ventet ennå 1kke var
ferdigrusto t. i begynnelsen av 1943.mellom Churehill og ledende
tyrkiske stataMenn resuaterte bla. i at store aengder knegsmaterIell - lfølge
ChurchIll for 20 mill, pund ble levert Tyrkea i 1943). Leveransene stoppet
og militmr)gdelegasjonen reiste hjem; men det allierte press på Tyrkie opphør
te ikke helt. Landet ble tvunget til-å innetille kromeksporten til Tyskland
og tilslutt stanset den tyrkiske regjering all pessasje av kamuflorte tyske
krigsfarteyer gjennom Dardenellene.

•orbinnelse med Dardanellaffmren trådte utenriksminister Menemendjoglu
tilbake fra sin St1111ng mid±, i juni og det er mullg at de siste ukers for-
handlinger delevee-haeSin forklaring 1 dette. Menemendjoglu var ikke smrlig
populner hos deee.11eerte. Den vieetigete faktor som er kommet t11 er imidlertid
at russerhe  nå  tar.0e1 1 ferhandlingene. Tyrklas ledelse som tidlIgere ikke
teedde på den russiske armes muligheter på Rumenerfronten, har 1 de siste må-
neder måttet revidere Sitt syn. Nå når krigen går mot slutten, blir det meget
om å gjøre for terekerne å passe på at de ikke helt skyves til side ved freds-
opegjeret hvore spørsMålet om Dardanellene og Tolvøyene utvIlsomt kommer opp.
nens tyrkerne på den ene side må forbedre sin noe anstrengte goodwIll hos de
allierte, vil de på den annen side utnytte enhver mul1gbet for å sl1pee å gå
med i krigen. Hvor vidtgående de siste krav til Tyrkia er, v1tes ikke; men
det er ikke umulig at forhandlingene varsler om nye store milltære begivenhe-
ter i Sydesteuropa. Malinowskis 3. ukrainske arme kommer vel ikke til å hold
sGg  i ro stort lengre og i Midtesten'står store allierte araeer som vel ikke
bare skal føre campingliv hele krigen

Det gir et enntrykk av hvorpass spendt situasjonen er at den tyske ambasc
eadzr i nkara, von Papen, har henstillet til alle tyskere 1 Tyrkla å forlate
landet. I .Rsmania, Ungern eg Bulgaria har det nye press mot Tyrkla vakt stor
uro. Aksemaktene ser 1 dette land krigsbarometeret 1 sydest De går ut fra
at Ingen alliert invasjon på Salkan er mulig uten Tyrklets aktive eller 1a11-
fall passive medvirkning.  - 0 -



Pra'H rontens Ledelse til Nor es Lensmenn.

_eeTt7-.-~~eilk har i de siste 4 år landet har vært e nk_ tt
•ne- en rekke overgrep frs tyskerne og deres norske lakeiers side. Disse over—
grep kulminerte i mal måned med den,helt-folkerettsstridige utskrivning av  3
årselasser norsk ungdom. Ungdommens svat.på dette forsok på å true den til å

---begå forreelert, ble et samstemmig ne1! Mobiliseringen ble knust i starten.
Tus'envis av gutter i mobil1seringøalder hsr etter innkallingen holdt seg

hjemmefta. Nå søker de utover bygdene for å få arbeid og mat, og således 1
dobbelt betydning gjøre en nasjonal Innsats.

euisline har forlangt at de skal jages til de er grepet, og fykesfører As-
trup er utnevnt til leder for denne jakten på unge landsmenn. Flere steder har
det alt vert razzia etter dem.

Det er imidlertid ikke meningen at guttene skal kjempe sin kamp alene.  
Parolen er at befolknin en skal h el e dam å holde see unna, og enhver norsk  
myndighet '.nekter å medvirke 1 akten å dem. Denne parole gjelder naturligvis
helt ut cgsd for lensmennene!

ak nerclen står den ansvarlige ledelse som under hele okkupasjonen har
vert ferer i vår nasjonale kamp. Farolen er gitt i samråd med våre lovlige •
myn ee'e heter i London, av fblk som har oversikt over det som skjer og kan komme
til  e  ,,eje hjemme og ute, og den er ikke å oppfatte som et råd, men som en
ordre ere hnyeste hold 1 krigstid. Det beror på utvlklingen videre, om den
som ik're lystrer ordre; vil bli stIllet for krigsrett eller bli dgmt etter
den ruTlerings forordning av 22/1 1942 som i §1 fastsetter bestemte,
meget strense straffer for den som yter fienden bistand.

Ikke så få av. de lensmenn som gikk inn i NS og ble stående i sine st1111n-
ger har senere undskyldt seg med at do gjorde det for å'hjelpe og bsskytte
landsmenn. Nå har disse en siste anledning til å vise hvor meget det ligger
i unneeyldningen.

Få vegne av det norske folk krever HjommefrontonE Ledelse at lensmennene
nekter enhver medvirknins til forfølgelsen av vår ungdom. Den lensmann som
tar feil av hvem det er som er Norges pneste lovlige myndigheter og.hans egne
rettmes5elge overordnede, får gjore scg klar tIl å.ta folgene. Kampen er sått
inn 1 sin siste fase, og hjemmefrorten viker ikke tilbake for å bruke de kraf-
tigste midler i.denne strid, hvor helen folkete fremtid står nå spill. Lens-
msnn SOT bryter denne parole må være forberedt på å møte den samme skjebne som
polielinspektør Lindvik og lensmann Horgete

nensmennene må våge den samme kamp'som utallige nordmenn har kjempet i å-
revis.  e jewefronten vil huske den lensmann som gjør sin elikt for å berge
ungdomeen vår,  os  den vil huske ham som sviker!

Vi gjentar: Ingen norsk un dom skal arresteres fordi han g or sin plikt
mot fedrelandet. - o -

Vær.forsiktige

Evic man i lengre tid har holdt det gående i "Illegal" virksomhet uten u-
hell  s7  noen art, blir man lett fristet  til  å være uforsiktig. Denne tendens
til eforniktlehet blir forsterket ved at over 4 års kamp har tæret sterkt på
kreet e ne. erigen er dessuten snart slutt, sier noen, og det er så meget vi
skue,.  e-  utrettet for freden kommer Ja, det er mcset vi skel ha utrettet.
Men t eceneelet får du ikke gjort nytte fOr deg.

til er tyskerne og nazistene smarte. De samler opplysninger i mån-
edsvie med nitid tysk grundighet og slår eå plutselig til på et tidepunkt da
foieK tror at feren er over for denne gang. Nå har det lenge vert foruroligen-
de stille.

Hene at politigt kan skygge folk 1 ukesves for det sår til aksjon. Ver  opr
merksom på et angivere og nrovokatører er på ferde overalt  ce  gjør alle muli-
ge forsøk på å skaffe seg innpass i avisenes distrlbusjonsapperater etei

etsett deg ikke for unød1ge risikoer. La ikke efeektiviteten gå foren for-
siktisheten. Hvis det er fare på farde, så ta en pause i arbeidet.

- o -


