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Tirsdag 4. juli 1944.

Utenrakekronikk. Den nusiske frawrykning på miltfronten forsettor med
usvekket tempos-ikke en uke etter act Vitobxsk falt er de to viktige jern—
banelifnjene bakover fra Minsk avskåretog byens fall er antagelig et spørs—
mål om nger Viatjenner ikke til hvor godt befestet byen er eg det er
desnten melig at tyskerene vilforware sog desperat i Misnk som i Stalin—
grad ler 4 sinke en vtterlige ressisk franswkking 5 men det ser ut til
ut russornes gjenneorklagskiaft er større enn ncensinne og de tyske
styrkencs kampkraft ug moral Må vaers botydelig svekket etter de katastro—
fale nederlag 1 ukon aom gikk,Hvorvidt russerne kan fortsette fram—
rykkin(nns i. samme tomno etter Mansk hax falt er akhengig av hver fort
de f4r tlførsoistjenecten i orden.Framstøteti retning fxa Bobruisk
har aflered• - nådd fram til Earanovitsj sem når Minsk er falt kan aanne

.et godt ntgangspnnkt fur en offensiv inn mot hjerte ev det tyske fors—
varssystem med Bialyetok oG Drstt Lltovsk som de felste målene.
Ved et angrep rh Brest Litovsk yil ;egså Kovel veero et utmerket utgangs—
punkt.
Fannland kar valgt å kjempc vadere. Hva som er godt bak begivenhetene
Finnland er ennh ikke kjent,men afitakelig sr de mere demokratiske kreft—
one blitt fuldstendig everrumplet. I Syerige ventet pressen sikkert en
negjerangsendning og tnbdde allerede å kunne lastslå at den nåværende x
utenrikeminister Ramsay skulle bli den nye statsminister. Men noen virke—
lig radl: 1 endring av regjerangen holdt den svenske presse ikke for å
-70ere Ribbentrops besøk i Helsinki cg den tysk—finske avtalen
kom som sn fulletendig oyerraskelse og blir dypt beklaget av finskvennl ige
kreaser i Sverage Den tyske hjelpon til Finnlana er temmelig illusorisk
og bectar-etter skildringene fra— Efeiniriki utelukkende av annenrangs-1±
tropper foreten endel fly. Betydnangen av avtalen ligger først dg fremst
på det pclitaske emråde — den finske regjering er nå fullstendig i tyske
ernes ma'-t cg dc fineke riksdagsgrupper er satt ut av spill. Sesialdemo—
kratens, svenska folkpartiet og framstegspartint (det finske venstre)
ville trekke sine representatter av regjeringen, deriblant Tanner, men
er åpenbart blett truet til å omgjøre sin beslutnang antakelig forat den
finske ragjering ska?. bevare skinnat av å være en demokratisk samlingS—
regjerine>
Den viktigste polatifte begivenhet a ukGn som gikk var vel det renubli—
kanskepartas noMinering ay Thomas Dewey sern presidentkandidat ved høstens
valg, v flere grunnor har republikanerne ganske gode utsikter til å vin—
ne presadentvalget denne gangen. Dette kommer først og fremst av ameri—
kanernes tendens til å viLle nrøve nye menn. Vi har sett omslaget i stem—.
ningen vnl kongressvalgene der republikanerne har hatt en stadig framgang.
Rcoseneits egen auteeatet er usvekket, åen hans innenrakspolitiske linje
har stedig mange og nektige motstandere. Deritilot har Roosevelts syn på
utenBiokpolitikkon vrnet en fullstendig'soin. Den bekjente amerikanske
isolae3onlsne er for tiden en sage blott0 Roesevelts motstander ved for—
rige valg, Wilikie, gikk fullt inn for et intimt internasjonalt samar—
beld erter krigen, Han Var imialernid for radikal i sine innenrikspoll—
tiske synsmåter og led nv den grunn et fullstendig nederlag uneer nomi—
neringrn ev presidentkandidat denne gangen. En ventot at Willkies til—
helcere •elic ha støttet guvernør Staason, en annun liberal republikaner
sen er kj,nt fur velvidlig innstilling overfor et internasjonalt samar—
beid ettor kragen, mon han trakk seg frivillig ut nv valgkampen. Deway
har vast ejent for isclasjonistiske tendonser, men har n• salet helt om.
Ved noldn ;ringen av teoidentkandidat ga dot ropublikanske parti en er—
klæripg oa utenrikspolltikkenQ Den gikk ut på at krigen skulle fullføres
til on fullstendig seir var vunnet og videre'at on skulle gjennomføre et
sterkt en ernasjonait'semarbeid ettun krigen. De spørsmålene kan ovTrhod&,
ikke dketeres i U,S,As og val nepre bli tnukket fram i høstens valg—
ee=gedde



Sohalhumordo
Lo dansbe frontkjemperc-schalburgmonnene- hverav eaohalvparten allerede
før 9.april 1940 var straffet for krininelle forbryrelsembar spesialisert
Sug på Ødeleggelse av danske bygninger og anstitusjoner uten onhver
betydning for krigsførslen og på mord av danske pai rinter,Det most
kjente av disse schalbuigmord or morffet på den dannke prest og diktor
Kaj Munk,
Våre hjemMolige quislinger har nå tatt eksempel av disse.torrotaksjoner.
LptdaEr24,i3olfl_1 ble kQnsuj_85,gurd EQII rjrdet navistey.konnui noll
har i krigsårene utført et utmerket hmaniLært arbeide horhjemna,Under
forrage vordenskrig nedIa han i ti],knytning til Rode Kors ct etort
arbeide som også kom Tyskland til gode,og har derlbr under don nå-
gåenee krig umit'[,-veltalje og forslåo1se hos de tVske makthavere,7;ete
har ha»kunnet utnytte i ardeio for ncrske Tanger,nan Dr ea også upp-
nådd mnge* til fordel for do nordmenn som er koirne i klørne på tyskerne,
Formodunt]ig 02 dotta konmet på tverka fer cn:c'.slingenessmianor mcd deres
Landsmonn ng junl ble st‘ konsu1 ?p11 ryddat av .te-annJO Unifor=te
menn S,;1:1 vtga seg fom politi,opszkte Noll på hans kontor cg;. 4a:reStortc"
hamalan ble ført ut av byen a oJaratt mod inn i'skogen or;'

Morderne lot den d“de bli liggend og kjnr"`e oekk .
Nvhetonc frn Lcndon manda2 372 kl aR

Østfrenter, Russ:rne rykkcr rumck.2 ann TV.)-b 'kinsc trass i RrfteL,
rursa 1), X å sinke erobringen donno by, ectn or inngansfarten

til Watsenn. 2rauskodte russike styrksr står alloredo 20 km; fra
Byen er omgrått i nord-vest sur-vest, t7skc garnisons hoveeTe-
trottVei Or avskåltto Apningen medlnm du 2 innr1m:ansflsryor cr Ltifl(Irc
enn 85-1cm, Prod. Avstanden fra fr,)nnavsnittot til i'ist-2roussen er l-ntu
300 km, "Frontmoldinget logger vokt på den nkode ponikk og fervirring
blandt tyske soldater, I 78011.30V "l2fÅ fJstsiden at reresina her russerne
oppdagut 3 konsentrasjonslcire for tsko dessertnicer. Don rassis1:0
østerSjo-arme rykker nouctLig framovcr i vafteformhejon i rotning av Valna
og Riga. Fnrtsatt russisk Itamgant: på. finskefrepten Dadnga og Onog
Invasjonsn. Lå Chorbourg-halmhyt amcrika=no tn». •ytt angrop
T La Haye-Dupuits 1 fozmaddag ottor knatti: 2'cidlloriforbore-

jion siste tyske motstandsgmeppe I rap de la Fia:son hartrorgitT
scg. T Oacn-uastriktot or alle tyi e mnrangrcp sd±tt rilbokes 20 tysko
forshk på å tilintotgjnre'britornes Itomnoder mnd 0(on ble -tilty. Framist
mcd storc tap for fienden, Romnol ont2nipp(..rer nusansynas pine trop-
per ±or få anludning Gli stnrre -otanrep, - En tysk offi:J.r Sen -ar
b1itt fanje 2 dager etter ei han yar Plitt overilyttet fra hot-
fronten cermandic, (ortellcJr a m ns han var på hstfrenon, blo dor
opp-Iyst at ciio. Luftwaffe hadde konsortrort SUt oa Lanal-hysten. og da
han kom t'l Normandie, fikk han homre ar die Luft/afte var på.nfrefrnnton,
Italia, I )talia ,z_mår alliertu stjrl.a. fran på allo frenrer,

iTrnsko troppor inntatt Siena, v,i- ng jernbaneknmttcpunt sçer far
Firons ettor å ha kleMnet scigt i. four en ukco d .»,driaterY, vet står

ctyrker 12 km, fra .Ineor;- I midtavsnittut bar de nl Lertc ny
fraugart; -Lsj ng vcsr for.frasimen sjflon og ster 1 in. fra Cortona,
vestkys.f.Pa. nar 5. anne anntatt Oeci.na. - SiddnTl, mai er det på do 5
fronrer i /airopm tatt tilsammen funger, Cherbourg ttar amcri-
kanerne ';att 45,000 tan,:cr, dotlni,net 20r0 unddr nppronskingeu vud Cap

N yu)w Ialt om d2t tatt 57.00( tyslre Tangem Uarmandtc. I 1taja
ur fani t;Liet oppo i 52,000. 2,ostf.1 foller på rstfronten.
Mierti fly fta Italia har an"-epct un MossurscLaMdt-fabrikk utonfo
'3u3apoet, retlira mål nå deao hstorrIks7n/jugpslamMike grnnsu o,; Ju‘m-
slavia..
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