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Befrielsens time nærmer seg. Om ik'ee alt for lense vil det ekkuporte Eu-ropa ha rystet naziåket av. Hvor fort de fF3r sjr. Pr:her, J3jen, oeror ikkeminst på de okkuperte folk selv. -berfor innlot de frP.nske pqr.tisaner seg iåpen kamp med tyskerne den dag de allierte landet j IY)nl'rdler derfor angripermotstandsbevegelsen i Norditalia de retJ_rerende akse-armeer i ryggen, derforutfolder litos geriljastyrker en,offensiv v:'_rkeemhet som aldri før, derforslutter den hemmelige polsko arme opp om den røde rerr på dens raslæ marsj motWarsjava. Og derfor vil vi i Ncre slå tll den dee, ordren kommor fra det al-lierte hovedkvarter.

ange synes kanskje det drar for lenge ut. :fir,nge synus kanskje den nors-ke metetandsbovegelson er for flte aktivea vi oesemmer ikke celv tids-
punket  r,or  reisningen. Dor allierte overkom‘Pando gir signalet.Ordren kan komme t morgen. Vær ferberedt nA dete Ho3J_ deg 2. orm!Du er kanskje lei aV å Vente og synos du 2år gjot 'or lJte, Men du gjøren innsats ved å holde de;: be.,edt. Husk dot. 0,g sett are j_nn når.dagen,kom-mer7 o -

UKEN ,5011. GIKK (13. - 19. juli)
2stfrop_t_e_11: Eftersom den russiske dampveivals ruller vestover mot den østpreus-siske grense år det mor og mer oop for tyskorne, de al3ierte, dc okkuperteog do nøytrale hvilken rolle russerne vil spille under kampen om Europas be-fr,-31se. Det tycke folk r vel len.ge anet at det er nee galt med krigføring-en i. ,sst og er derfor ikke blitt holt overrasket når ledelsen nå med en åpen-hjernet, som nesten virker brutal, redegjør fer den virkelj_p-e stllling vedfrOnt.cnefee er ikke lenp:re talo or "strålende evvergesci-en og "vellykte•frontkorrieri,nser u . Utes rykket, "strate.gisk, elastisk tlhaketreknj_rs", serman heller ikke i den tyske presse rå foideni a herr :'eeebbols og de  mi-litære kommentatorer hex delvis lagt an nye sn-3eunkter på be?ivenhotene iøst,  og det er forbausende å konstatere mod beredvilighet, tyskerne  nå(ofte lenge før de russiskc meldin2;er) melder , om tapet av den ene leilitereposisjon efter den endre. Deie har ikke lengre lykkec å skiio at tofr6ntskri-gen stiller uoppfyldelige kre,v til den tysko hyee, og at trep-ecne ikke strok-ker til for et vellykket forsver både 1 øst, og i veetI deneie vangsstillinghar don t,rske ledelse foretrukket å etjlle de strategiske resorvor til vonKlugoe disposisjon, mcns armeeno øst blir rødt å trekko . sce7, tlbake,"kanseje helt til Tarejawa". Som en troet bar dot v-ert anfort at tyskerme iøst forføyer over en såkalt  'romreserve" og  denr' et r til armeenesdisposisjon, skulle tyskerne trygt se' seircn imøte. Den tid som russernesku1 ta fOr å kjempe seg gi9nnom dette lardområde, skulle e,v von Kluge be-nvt',es til å slå invasjonsarmeene i. vcst. Dersom dette skullo HitlerBet,L(J inn sin hovedstyrke mot russerne og jage "ho-dene fra øst" ut Polen,areatene og Ukraina og for  lans  tid fremover bryte den ruce-tske armes offen-sivkraft. Denne  nazistiske  utgave av gencral von z)ehlieffehe slagplan underforrige vordorskrig er allerede totalt mielvkket. Russernes ut-olige fram-rekning har kuldkastet Hitlere "gcnialc" feIttogrreian, Under 1;unns1øro13enav en "storstrilet frontforkorteing i est", skriver Ber:iner l'aeht,..usabe altden 11. juli: "I de neste uker må vi her møte sovjetrussernes fl'emstormlnget område som ikke lengre tillater , oss å utnytte rcenmet Lii  avver,ging avoffenc"ven", og sam;1_: aften uetaler general DLttmar et det nå (r;:ilde_e forsvar-et av tysk jerd,

P.g.a. russernes velllykkede og resy1tatri1e offonsiv ijOf sommer og i-vinter har deres sommeroffensv iår kuhret starte fra moset fordelaktisere po-sisjoner  enn ifjor. Tyskernes sore tan under do :"'ores'?,„ende russske framstøth,'er også ledet til at de denne gang har hatt sin frontl,inje meget dår1igereo7 tynnere besatt.og motste,nden der-L'or blitt sprodt og avtgende. Russer-nes hurtise erobringer av sto.ee leardessntra og kortuhlkasjonsIrnut'epunkter,5olv1s etterlatt 20,t tysko motstendern3.er, her ført til stcr- tyske tap i fan-ecr og erebringen av Vilna ns .P1 o er to ny: rietetaristoder



-
r enne uken falt i russernes hendor. På ca. 4 uker har den russiske hær gått2rem over 450 km. og har vist seg å være i besiddelse av on slagkraft som donike ktinne oppvisc ifjor. Dersom tyskerne hadde hatt krefter til motstøt,ville sakon tatt sorg ander1edes ut, men nå har russorne kunnet foreta de dris-'tigste framstøt. ,rsaken til dctte er motoriserinzen. Blitzkrigen føres nå av  rueeern. det ifjor somm-n-, bare var enkelte  russi -S-'ke enheter som var mo-terlsert, har russerne iår takket være gigantiske anstrengelser av industrienog de økede allierte tilførsler kunnet opptre med en arme som har vært mekani-sert i den utstrekning det overhodet har vært praktisk mulig. Særlig har rus-serne hatt stor glede av sitt motoriSerte artilleri.
Under sin tilbaketrekning har tyskerne søkt å finne en linje hvor de kun-ne stå fast og møte det russiske stormløp En slik  linje  kunne muligens værtopprettet ved Njemen og Bug, idet gapet mellom disse to elvene hovedsakeligbestår av myrstrekninger og uveisomt terreng, men den russiske front har ensånn enorm utstrekning at en paralell til f. eks. Pisa-Rimini-linjen i Italiaikke lar seg etablere i Russland. Hver gang tyskerne foreløpig har lykkes lo-kalt å demme opp for den russiske stålbølge, har russerne med fabelaktiv vir-tuositet spilt opp på nye •tangenter i de lange frontlinjen
Denne ukes frontutvidelse ble bekjentgjort onsdag kveld den. 12. juli i endagsordre fra marsjall Stalin hvor det ble meldt at general Jeremenkos trop-per på den annen baltiske front hadde gått tilangrep NV og V for Novo okol-niki nær grensen til Latvia. Etter to døgns kamper brøt'russerne igjennorn dekraftige tyske forsvarsstillinger på en 150 km. bred front og i en dybde avRusserne gikk over jernbanelinjen Pskow - Polot'sk og erobret knutepunk-.tet-Idritsa på denne banen foruten 1000 tettbebygde s:teder. Tyskerne haddepå en dag bare, 7000 falne i dette avsnitt. Onsdag den 19. juli meldte stalinat en ny offensiv var satt igang sør for Pskow i retning Riga. Russerne.hargått fram 40 km.  på to dager og faren for general Lindemanns baltiske armeerer.ytterligere øket. Den 13. juli melder sovjetkorwmunikeet at Vilna er fullestendig  på russioke  hender. tHer raste det harde gatekamper i 5 døgn Rg 8000tyskere falt og 5000 ble tatt til fange. I oppmarsjområdene mellom Dunaburgog Vilna har general Jeremenkos tropper rykket videre vestover til trakterenord for Kaunas for å skape en omringningstrussel mot den lithuiske hoved-. etad. Den samme taktikk forsøker russerne å gjennomføre mot DunabUrg, mendenne tyske stilling synes hittil å vwe hardest for angriperne å renne- overende. 17.  juli ligger Kaunas under artilleribombardement og russerne melderde står mindre enn 20 km. fra byene  rryskerne melder samtidig at genaral_eeramjans tropper står 25 km. sør for byen og at de dermed er kommet inn ide mellcm-lithauiske områder. 17. jull rykker også russerne etter et 3 dag-

ers elag inn 1. Grodno, den siste tyske festning før den østpreuseiske grense.he1im Grodno og Kaunas har russerne på bred front rykket over Njemen og stårbe,re 65 km. fra den tyske grense. Russiske jagerfly opercrer allerede overtysk territorium og -8tookholm-avisene melder om panikkartet flukt og evakue-i-ing av den tyske sivilbefolkning. Den tyske generalstab har gitt ordre omtilbakeflytning av rustningsbedriftene vestover.
Også den russiske framrykking mot Sialystok har gjort god framgang og medercbringen av jernbaneknutepunktet Tolkowisk den 14. juli sto russerne mindreenn 100 km.  øst  for Bialystok. Samme dag innrømmet tysk:rne at de hadde røm-met Pinsk. -Herfra hgr russerne rykket hurtig vestover og er nådd fram tilden tyske nøkkelstilling, Brest Litowsks forsteder. Etter de siste melding-er den 19. juli er også jernbanen mellom Bialystok og Brest Litowsk avbrutt.Disse to byer utgjør de tyske hovedforsvarsverker for hele Tarsjawaprovinsen.Lengre  sør  har russerne gått over elva Bug og trusselen mot Lwow vokser sta-dig.
Russernes store operative mål, å avskjære :38,1ticum og general Lindemanns35 - 40 tyske divisjoner, synes å være nærmere dag fr dag og de kommende ukervil kunne bringe veldige militære og politiske resultater .e  Utviklingen i Sal-ticum må jo ogSå 1 høy grad interessere finnene. En virkelig effektiv tyskhjelp til Finnland kan nemlig ikke ydes bare på finsk grunn. Den forutsetterogså at Salticum holdes og at sørsiden av Finskebukta beskyttesVestfronten: Det er en påfaldende mangel på plan  e .L,  som minner litevon Rundstedt og hans sikre metodikk, som synes å prege den tyske ledelse



Nårdenno gE.)-,1=a1, blitt
storstegeneral, Måtte vil ii icklage dette mer enn dcn tyske

soldat. Hvor cr det h1t av den hurtge tyske poSit1ve.reaksjon, tiltross for
fror:ten i vect på fOrhånd var utsett til sommerens cfenS1v? .Detat von ,auge ikko.har rettet et samlet anRep knot de anglo-amerikan-_ _ _ ,cke- styrker.•• Mon svaret er,vel oså  ber, at tyskerne• ikke har maktet detteDe.alliortes ic>)ftige bombing; av •opPmarejlinjene  og frnskmennenes.effektive.-sbotase har 1.1^indret sammortrokningen av de tyeke  otyr.or og det  er-grunnå'tro at dentySke overkommando ikke hadde regnet• Med dette; •-Det>ør i denne

• samenheng fremheves nvilkon viktig rolle.den franse :InnenrikShær har spil-
let i kampen om"Normandie.:-Den har utrettot hva ea.Lers tusener aV gener9.1 Zi-
senbwers fallskjermtropper måt,te ha.utførte Jernbane- og veibro6r ertsprengt

luften,telefon• og hoyeponnlnskbler skåret over, kraft-, og transfOrmator-øCela3t .osv. Denne•hjorP.har vært til srii nytte fotd1 væretsiden invasjon-
en otLIdels har vært meget dårilE; for fiyoperasjoner. T.yskerne har med eedvan-
lig hensyns12,shet behandlet de freneke innenrikestyrkr som franktirører cggeneral FisSnho*er ga derfor den i. juli en.advarsel til  den  tyske overkomM-
e,ndo ea at de kjempende franske åtyrker var on integrerende del av dostvrker oL h,n krevet samme behandling. overfor franskmenneno som overfor en-

,
golskmenn og qmerikanere,

-2(nne ukes kawDer i vest 11, r vmrt•karakterisert ved seige pancersammenstøt
og h.,J.rde artilleridueller. I Caen-e~t har det vært kraA1ge tyske mOtstiat
og har ber konsentrert 8 pannerd1v1sjoner og. 3-4 infanterldivisjo-
nor. ble det meldt atbritleke.og kamdlske tankstyrker var gåttJ'er Caen, Det har utviklet seg til ot voldsomt slag i åpent
terren. Montommery er tilfredå med.slagets•utvikling. General Dempseys
topper h.ar i uken3 loputvIdet sftt brehode ved Odon og kjempor seg.langsomt
og sikkert o.2pover dalen mot Villerå„ BocaF.:.e Lengre yest haramerikanerneoc genern.1 Bradley holdt en . vedheldende offensiv gående fra området• sør for
St, Jen de De.ro ov.er mot,Periers_egLessay,.. kmerikanerne står ndbar n2rhet av disse knutepunkteri vetnettetipå denSamti.diGhar. n ci kanke styrker•fra nord. Og nordvest presset seg
frm mot 3t, Le os _atter 'meldincene 1 . juli er den.e by nå•ren.set for tyskere.

Det ligger n2r å sammenlikne frmrkningen. på vestfronten med den i e st og
sarre hvorfor det relativt. sett Normandie.. Man må da huske på
aù dfl allierte front i.vest ennå er i eppbygCningsotadiet bg at do alliertear.rier rinå manler albuer= n)r.sterre opersjone..(. At' -tyskerne nå ikketlfve anlo-amerikanerne et avgjørende siag , viser at tyskerne t vest
sLar vanskelig som 1. ent, stadium med hard.:; uts1itning8-r t=er oeg,t sterkt på de tyske strtdskrefter. Det er så,ledee meldt at
men t .v.s!=ne ba- 2/3 .av åine .y2,fleerstyrker I vest i Normandie,så har do alt
t?,--ot 1/2 av deso styrker, De alliertes tap er muligens ogsd store, men de
kYn bre bedne enn tyskerne, Når•de 1). 1r fått.'istand sine ha:v-
nr 0J, (.r:cet ro områder er det intet velen for at framgangen her kanlike hur- som i øst.S,orfrort,on: Deh for'no1dsvis langsomme fremrykking 1 den senere tld i Italia
skyis ikke bor, den seie tyske metstand, men også at do allierte har måttet
benytt til oppygning.av sambandålinjer og baser etter den hurtige

nordcc,,r-f9, Tyskrne foretar hele tiden omfattende demoleringer
cg dct som en rekordprestaslon at engelskmennene I denno uken
h?,r ;T:nopT3rtte :jbrnbaneforbindelsen mellom og Rom.itlia Eår nå.inn i en ny faseI og med erobringen av å-
rez e - 1 og Ineona de to stste ble meldt erobret 19. ju11) er kampen om
Pler:T.in--Linjen eller. Gother-linlen•som de egså kaldes, beynt. Aressoen forpoststill .C,Gther-linjen eg erobringen av denn by har

art en vlf'teformet alliert fremrykking mot Firenze, 60 kmnord,,og mot
jk()+JeT, - 11njens midtstillinger, arme har 1fc.dge de Siste meldinger hatt et
nytt ,:,1.e=mbrudd på dette nj_dtavsniDtet .og 2.fitt over A•ne på en 10 km. bred
front vct for ,rezzo. Ettor erobrinen av :L1Vorno, som er Ttalias 3.
st.ørst(i havn, rykker 5. anne fram mot Pisa. og ved:„AdriaterhaYet har polske
tropper allerede støtte flere kilomoter forbi Anoona. I Milano oc Genua fort-

streikene og urolighotone.



Kri en i luften: MUnchen-området har 1 denne uken vmrt hovedmålet for de am-
-41-1nske dagangrep. Den 11. deltok 1200 bombemaskiner og 500 jagerfly, den

12. 1100 bombefly og 750 jagere,  den 13. 1000 bombefly og 500 jagere, den 16.
1000 bombefly med en jageeskorte på 750 maskiner. (Også den 19. ble det meldt
om angrep på dette området).  Under de to første angrep ble det kastet ned
6000 tonn bomber. Tapene under disse to angrepene var 46 bembefly og to jage-
re. Under  det siste angrep hvor amerikanerne kun møtte to tyske jagerfly var
tapet 12 bombemaskiner og tre jagere. Tallene gjeng1e§ her fordi de best ka-
.rakteriserer vekten og betydningen av disse angrep. Munchen er et viktig knu-
tepunkt for tyske kommunikasjoner og tilførsler til Italla går over denne by.
Fra Italia har store  amerlkanske  bombestyrker atter angrepet Ploesti og olje-
raffinerier ved Budapest. Wien-er også bliti angrepet. RAF utfolder forteatt
stor virksomhet bl.a. med angrep mot  syntetisk  oljefabrikkasjon 1  Ruhr  og mot
Berlin, men blandt annet p.g.a. årstiden (de mer langsomtgående og tunge bri-
tiske bombefly som tar bombevekter opp til 6  tonn egner seg ikke for langdis-
tanseangrep 1 de korte, lyse netter) mer viet seg t11 de direkte oppgaver 1
forbindelse med frontene 1 Normandle og Italla, I Normandle foretok de all-
ierte i løpet av en måned 12.000 oppstigninger med jager- og bombefly til tros
for det dårlige vær. RAF a nattangrep med 2300 tonn bomber over Caen er av
general Montgomery bedemt som en  av .de avgjørende  faktorer under erobringen
av denne vlktige by.I Italia ødela det all1erte flyvåpen 1 løpet av 72 timer
samtlige broer (22 lalt) over Po.! SamtIdlg fortsetter kampen mot de flygende
bomber i kanalavsn1ttet. En hel del av dlsse skytes ned av de allierte jage-
re og en rekke kraftige angrep har 1  ukens.løp  vmrt rettet mot deres startba-
ser og depoter. Tyskerne melder  selv  at de har flyttet startbasene for Vl
lengre  inn fra kystområdet og dette skyldes nok den allierte bombIngen.

Et nytt interessant trekk ved dagangrepene er at de allierte i densenere
tid har vmrt 1st»nd til å redusere antallet av de eskorterende jagerfly. lens
forholdet mellom bombefly og jagerfly under tidligere langdistanseangrep har
vmrt som to til en, er dette forhold nå nærmest omvendt. Dette er muliggjort
ved den svekkede tyske jagermotstand, som igjen er et resultat av den vedhol-
dende bombing av de tyske jagerflyfabrikker og tyskernes store'tap av jager-
fly alliertee angrep. Det kan 1 denne forbindelse vmre interessant
å gjcJi amerikanske rapporter over 9. og 15. flykorps resultater under det sis
to halvårs operasjoner. 9, flykorps er stasjonert 1 England, 15. i Italia.

tiden 20. til 25. februar iår begynte amerlkanerne sine konsentrerte angrep
mot den tyske flyindustri. Disae angrep har dekket hele Ty'skland og det ok-
kuperte Europa fra Italla 1 sør til Kjeller 1 nord og fra Frankrike-Belgla i
vest til de såkalte "lufts1kre" tyskbesatte polske områder 1  øst.  Denne kolo-
sale luftoffensiv har i den senere tid særlig vært rettet mot den tyske olje-
produksjon. I det nevnte tidsrum har amerikanerne edelagt eller skadet 51
tyske oe tysk-kontrollerte anlegg for produksjon av råolje og 15 fabrikker
for fremstIlling av syntetisk olje med en samlet årsproduksjon på 20 millioner
tonn. Under disse angrep har amerikanerne foretatt 250.000 oppstigninger, har
kastet ned en bombevekt på 270.000 tonn og skutt  ned 7265  tyske fly med et
tap av 3425 egne,fly, hvilket bllr en tapsprosent på

- o -

Sabotørene stanser s ren stoffindustrien!
Ved å ødeleeee vitale deler  av  maskineriet  fremstIllIng av konsentert

svovelsyre ved T'.5R5v.ESVOVELSYREFABRIKKER I VERPEN og ved LYSAKER KJEMI8KE FA-
i)RIKKER og ved samtidig å sprenge  tankene for  ferdig svovelsyre på begge ste-
der, bar sabotørene stanset roduks onen av s ren stoff her 1 landet inntil
videre. Det er liten utSikt til at tyskerne kan få produksjonen av konsen-
trert svovelsyre igang  igjen. Syren må taes hjem fra.Tyskland hvis spreng-
stoffindustrien atter skal settes igang  Sabotørene har  med sterste neyaktig-
het 2ideiagt  de vitale deler som måtte ødelegges, men ikke merl LYSAKER KE-
MISn FleaRIKKER produserer også svak svovelsyre, som er av stor betydning for
norsk landbruk. Disse  maskiner som stod like i nærheten av angrepsmåleno,var
skqet med største omhu. o



Vi har• motatt• figende artikkel:

Ordet . bmtromiss harofte en.litt nedsettonde betydnir; Å lnngå
optfattet com litt av et svik - .1La'1 korter

av på idealenes kray og• inngår iStedetfer et kompromise.
å Stå faSt tå si,ne orinsipper hva som .enn hender*.

sv,2,rt ofte Som- Storartet ly=undringsverdig, - •- - ," . b

Jeg trordette er en-aV de uheldigste felyurdernger- vi zer• ona
.

s1-17ld±S i Han som hat.e‘rnen t1.3. åSett.e:seginn.1 og rentektSre, ndres-
tankegang og som derfor; kan,innsket'kloktog heldig kompromiss, er en,_
st!7irre•mann enn .prinSft nett'di.en.. or .å få. 1 standet'  lekt-. •
1eves det tålmodighet,• •lorstAelse,' toeranse, overiegenbet og mansei på -
forfew;ellhet -.D:I.S.seegenskapene er -Meget viktise når det- 31e1der..å. flr.e
utvi'klIngen :1-" ramoVer.

• Englands historie.gyennem db_ s1ste to, tre hundre år er i h(75Y grad Sn
hIstorie om polltiske •ompromisser. hen så.mtidig.er. det.historlen em

de pelitibko'bg demokratiSker insttusjoner soM er blitt menneske-
betenshellivSte politiske arv, oz. soffi'netten hsT,.e verden j.•daz.kjemoer o -

.Tudorcres og StuarteneS Znglarid:vb,r et lidenakapelis u ic ac. "ivor man -.-
sosine-Motstandore ihjel. Men Så• for vel 2O år siden, den utvik-
ligen fart som f::5rte fram til den.store revoJusjon, til ttrinzsfrlhet,
trosrihet,  toleranse o. parlamentarisMe.  'Det styresett .bTe-Skapt som
.en inspirerts Montesquieu og  tlyskapin,-rHi Frankrke:
Det ble utse:ngspunktet  os.grunnlaget•.for. Amerikas forfang, den -franske•
revolusjon (),7 derilennem_vår egen-gruealov

• 2et var ko. promssets storemenn-som skapte detts som-siden  har betdd-
noo arnet voTStons. s'ivil1sasjon; det var  dem som utvik.iot den •

toleranse og rl,mblishet  som_ogSå ftamt.idenMå vi skal nå ;ram

tll lySenP s'tst men :"2,:-.ke M:i.11Ht

'eerge Savile, of•Ealifax.. I sttidenS•hete stod. på- den.
ene, snart på  den  annenSi'de.  Han  stottet -dem •som han til enhver tid mente
hadde rett, dem som gjerne stod svakbst og som overrepene  derfor  rettet sog
rot Han fihk man,ze motstandere som slike mennssker aUtid fic -, men
hann •inhsats.reformerte 1.virkelizheten Englands nolitiode. historle og nkap-
•te en forståelse for toleransens betydning som er bl±tt }IngTands.srsto styr-
ko. 'Han kalte seg selv for "The T-rimmer" d v s, den som sengen for at båten
or slik lastet at den ikke legger segover til den ene siden• .c)otråd-
to han 1- politien; han prr.)vet å forhindre at man gikk fc*,•]. ene •
eller den annen retning. Han utsav illegalt en reke bre,,Ter, "T.:etterS to-
eissoutern, som i den zrad påvirket opinlonen.at de fikc avgjnone

fsr Enslands historie.
en Hallfax tid, har Frilind mange sanser wtt stere vanskelisneter-

oVsrvurnot dem . ified•en...enestående•evne til å•.utjevne motsotnnger og
-25ne lovedykY3e 13bninger hat landets pottik?re og dets.fol

fram og bkapt et imperium, som trase i alIe slne svaneter,
megbt å 1:ere ver3en. 'bolidariteten. mellom 3e forskjellize

bar•under denne krigen vist seg sterkere enn noenzanz- -.)e-tte stasforbund
et enestående.i nitt s-j..ags.og kan få betydnir&for framtiden. iten easelSkj.
..enneneS.evne t5I prove de forskjellze mujigheter til, enko o forhand-

le-seg.fram, kunne dette verdesrike:aldri-ha holdt tritt med utvkilnsen,
blitt så leVedyktls og utviklet-sog -slik Sem nå et till'elle.

:2'›isse.egenskaper har under denne krizen kanskjo mer enp. noenganz før
_

vidt sri styrke: .De har vært til uvurderlig rrytte når det sjelder å utjev-
ne motSetningene mellom de do'forskj(.21ilze-allierte. Ulens si tt,--.;-så meg-
etHnn tå'Vichy Oz senere nå Darlan russerne giirk inn for

sttte deSaulle, så spilte engelskmennene hele tiden meglerens rolle og
fikk det så på samne v:1.s som senere i Italia. I 7agoelavia oz Grek-
snland'rhat enzelske tolitIske observatorer.underskt forholene, og snere
er'forhandlinger som»for begze lands vedkomende har hatt zUmrende resultat-
or, kommet igang. Disse ferhandIinzer har vesentlg vwl't dravet fram pj. ens-
elsk lnitiativ. Enselskmsnne har likeledes hele tiden satt alle krefter inn '



på å få stand en løsning mellom polakkene'og russerne. .1 en'rekke av
har engelskmennene og amerikanerne samarbeidet glimrende,

men stort sett er det England som har vært den kloke og  energiske megleren.
Engelskmennenes evne til kompromiss har også i mange  tilteller vært der-

es svakhet. Den har ofte forsenet utviklingen i tilfeller hvor litt vold-
somhet kunne vært av det gode Smrlig på  det sosiale  område har dette
gjort seg gjeldende. Men allikevel blir det faktum  stående at den engeleke
moerasjon og rimelighet har gjort verden tjenester som  vi ikke  enn4 er
stand til  å vurdere. I demokratiets og toleransens  historle har England on
stilling som intet  land kan true.

Når man "vet" at man har rett, at ens egen oppfatning  er "den eneste
riktige", da ei"--det helt naturlig  å slå  all opp6sisjon ned Hvis man deri-
mot tviler på at et enkelt menneske eller en enkelt gruppe  forpakter sann-
.heten alene,  eller-hvis  man tror at det kan være rett på begge sider i en
konflikt, da vil man alltid prøve å få endene til å metes, tå stannpunktene
moderert så konflikten kan løses og samarbeid innledes. Sn slik innstill-
ing og en slik framganggmåte blir av enkelte mennesker betegnet som kremm-
ermentalitet,men mon ikke denne "kremmermentaliteten" har reddet verden
for mange strider og meget unødig blodsutgydelse; mon ikke en slik mentall-
tet i.de fleste tilfeller bringer verden framover. Historien viser oss 1-
alltall at yterlighetspartiene sjelden har rett, men at et yterlighetsstann-
punkt ofte ferer til kamper, og te.:.:ofte til en yterliggående gaksjon i mot-
satt retning".

Vi er enige i dette syn på kompromisset, men vil bare presisere at man
ikke kan inngå minnelige overenkomster med personer som aldri har tenkt å
overholde sin del av avtalen. Vi slutter ikke kompromissfred med Ritler.
Det ville være en skrikende urettferdighet mot all de millioner av mennes-
ker som nazistene har trampet ned, og Hitler ville bruke . en slik fred til
nye anslag mot Europa. Han betrakter eventuelle kompromisser bare som tak-
tiske trekk i selve krig?eringen. Men i etterkrigstiden blir egenskaper som
toleranse, vidsyn, fordomsfrihet og evne til kompromiss ikke bare verdifulle
men absolutt nødvendige.

Så langt tilbake kan forholdone i et land ligge at det kreves voldsomme
metoder for å få forbedret dem. Den russiske revolusjon var kanskje uundgå-
elig. Men vi skal huske at i den engelske revolusjoh i 1688 ble det ikke
spilt en dråpe blod og de framskritt som ble vunnet raket på mange måter ov-
er de landevinninger som var resultatet av den blodige franske revolusjon
100 år senere. - o

Polens østgrense.

Innen don allierte leir har det selvsagt eksistert politiske uoverenstem
melser selvom de aldri har vært særlig dyptgående. Det har vært meningsfor-
skjeller mellom de forskjellige stater og innen de enkelte land. Men etter-
at stormen på "festningen Europa" begynte og freden syntes innen rekkevidde,
har overflate-stridighetene veket plassen for en enighet som lover godt for
framtiden.

Mulighetene for konflikter mellom USA og England på den ene side og Sov-
jetunionen på den annen ser Ut til å være ryddet av velen ved Moskva- og Te-
heran-metene. Forhandlingene mellom Tsjekkoslovakia og Russland har hatt en
lykkelig utgang. Grekerne har etter langvarige indrepolitiske stridigheter
sluttet opp om en'samlingsregjering under ledelse av Papandreou I Italia har
en regjering uten fascistinfiserte elementer med Bonomi som statsminister av-
lest det meget omstridte Badoglio-regimet Også situasjonen i. Jugoslavia
har i den senere tid lysnet betraktelig, Kong Peter har undertegnet en ov-
erenskomst med Titohvor han anerkjenner.geriljalederen som uinnskrenket
sjef for alle militære styrker i Jugos1avia. Kongen er dessuten gått med på
at hans krone skal gjeres avhengig av en folkeavstemning i Jugoslavia etter
krigen og han skal avholde seg fra all politisk virksomhet inntil landet er
befridd. Veetmaktene og de Gaulle er kommet til en etter forholdene tilfreds
stillende løsning av det .franske spørsmål, og de politiske uklarheter i for-



btnneice med Vichy,  Darlan  c
tilhoror foriongst historien.• Men iallfall ett politisk prob.lo

forelut  121:3st  tilbåke forhold -.Polen og Russland:
Dett,o,problom har fått aktualitet i og medat russornes siste effensiv  har  f3rt Ciem langt inn i polsk territorium. .

6p3rsmå1et er: Vil rusm)rne bIi enige mod ,.plakkene om en poJek
civiladmjj-strasjon I de.gjenerobrede om r åder ener vilde okkupere disse områder?

Det er først og fremst eporsmålet•om Folons
•J.t.grense som har skapt kon-fliktone Mellom de to  land.  Gren.costrldheenes forhistorie er• følgende:

Den pelsk-russiåke grense si
den var trukket tiden mellem den

førsteden annen vordenskrig, var ikke
verk av frodskonferansen i Paris

oghar ikke noe med Versailles-traktaten å gjzre. I 10 1; hersket dot
ennå kaosøstearopa, og Russland sto mi.dt oppe i borgorkrigon c) var .j.kke represen-

tert ved fredskonferansen.. De alliortes overste.råd trakk imidiertid i

des.1919 Opp en demarkasjonsl'inle-aellom Pelon og Ru,ssind, en provisorisk
grense,den såkalte Curzon-linje, kalt

slik etter den daværende britiske utenriksmi- .n5.stor, .lord Curzon.- Curzon-linlen gikk over/Grodne-3islystok-BreSt-Litovsk,
fulgte så elva 3ug til Sokol og gtkk derfra over Przemysl til Xarpatene. I
disse Str3k er befolkningen 'meget• blcrndet, c);,; det cr vanskelig å trekke  oPp.

.T.r.Cnselinje som helt•Ut gjør
og skjell overfe.2 nasjonalitetene.

Imid-sakkyndige enige om at Cuzon-llnjen.
don løsningn=, den danner stort sett 3etgronsen

dO områder hvor.den polskebefolknir mor enn.halvparten.-
• •,..• Poo:kkono. var imidiertid alt annet enn tilfrePÆ med linjen De mintes
sin s ;orLc s ici i 14-1500-årene, da riket strakt

s.e s. ned mot,Ovartehavet, ogiallfall de ha gronsene fra l772 .1 1920  rykket dorfor polske tropper
inn. i :*).ssland og trongte.så lant fram

sc)rn ULl  1 J Menkrien ble frt,  medetekt.Vekslende hell, .og ikke mango månedor seeere
sto der, rode arme- foran..Varsjava. Etter ct slag. der,

30M .polakene  med  fransk hjelp ,vgjorde
til  sin

frof
kom„ det•til -forhandlinger

den endeligebic S7.uttet'i Riga i mars
1921.La russerne evenpå, hadde de foroslått polakkene å slutte fred på . .

grurnlag bi a a v en 2rense som str:2t Sett
'rnedCurzon-linjen.Engelskmenncno nadde egså nele tiden vrt for trekke oep en- stgrense for

Folensom ikke bragte store fremmede miner.ltoter  andct
, men franskmen-nenc, som ønsket ot sterkt Polen som sin alliorto i  ryggen  på Tyskiand og som

bufferstat mot jovjetrussland, st3ttet
de åndre polske nasjona.,..listor i deres.krav,og så krigstrette som

rubse.s  va22 I 1921 - etter 7 årseg bergerrig - fa'nt de å måtte boye s
p. reneeeporsmt.:!.ct,Ved. •?.iga-froden ble det derfor truket epp en 3stgrense for Polen spm

betydolig longre  3st onn DUrzon-lin:Jen,
- dypt inn s russiskslråkområde. Resultatet var at 1 de områder  3st•  for Curzon-linjon, som

ved befant dot se:g  eg .fleget talirik russisk befolk
ng; tyeke kildor f3r krigen angir den til  vOl  4 ilIioner, am erikanske

kilder har ca. 7 milliener. Bare ca15  av befolkningen de omStridte

øst-oråder cr polsk.
Feieng sammenbrudd i sept. .1939blo dot trukket opP on deMarkasjons• linje me:7_lom tysk oy, russisk intoressoområde..

ubetydeUge avvikelser
holdene.
fulgte den Curzon-linjen og stemmer altså ganske godt med naSlonålitetsfor-•

La de ruscisko trepper etterat krigslykken hadde'vendt seg -
påny ryk-

,
ket 07e'r -;r01.2.eene til- det gamle ' stoolen, ble grensesp3rsmålet igjen aktuelt

ruserno og den pelske emigrntregjering i 6ondon, Russerne
holdt segatter til,Cur2.enlinjen sem grunnlag for ferhandlingene og fikk brittones støt-

te i dot. Jen dc la til at de kunne tenks seg visse korreksjoner av linjonpolsk de antydet også muligheten av kemponeasjonfor polakkono på bo-
kostnin av .3tpreusson. Men den poslke regjerin2.:. har hItt1 avvist alle.for-
s?ag om ianrs ,mjielso i grensespersmålot, c det er for.tiden brUdd mollom deregjeringer.

Men hvorf"or vil ikke. pola.kkon gi Seg, når russerne har saklig rett?saken or mistenksomhet. De stolor ikke på russernes ord. 'flvorfor gj.3re
greneeinnrømMelser", sier polakkone, 'rår dotte fra russisk side gj3res

tilbasls fer nye,krav. 3stre Polon er b.are Pon fcrste bit, når russerne
harsvelgot den, vil deha mer". Man kan . sknne pelakkenes innstillin

g. Deres.



rr fl. Wxn,c,~ Imrpat,  e.v menu:,h t t9 9, 1.).1.te
av na)ostatene som hor delt laridc ulollom seg.

pet jor ieldlertid ikke eroblemnt enklere at: russerne heller ikke stoler
pelakene som de boskyller for å were krigersk innstillte mot Sovjetunion—

en. Det kan vel heller ikke nees at hos en stor mengde polakker er hatet --
til Russland større enn noe annet hat. Eksilregjeringen under likolajczyks
ledlso er noksc!',, moderat,  men  den polske hær, og særlig dens øverstbefalende
eeneral ,eosnkowski, skal være gladende russehatere.

Den polsk-russiske konflikt skulle imidlertid likevel ikke være uløse-
ljee. Polakkene bør kunne legge bort ein fiendtlige og mistroiske holdning
uvert'or russerne. Stalin h?r sagt at han ønsker et "sterkt og fritt" Polen,
og Churchill har bekreftet detto. Ab  Russland  ikke vil tolercre en anti-rus-
eisk administrasjon ved sin vest -erense, er, som polakkene også må forstå,
en ferståelig innstilling. Mulihotene for  en  løsning synes nå også å vmre
)ket ved at regjeringen Mikolajczyk er blitt befridd for sine mest anti-rus-
eiske elementer. Det er også et memento at russerne aldri har anerkjent det

Polan nokså nylig opprettede nasjonalråd som po1sk regjering. Dette råd,

•

visstnok skal ha et kommunistisk anstr0k, står i sterk opposisjon til  ek-
:elraajeringen i London.

,etatsminister Mikolajczyk mcddelte forleden at den hemmelige polske ar-
- •stn.r i åpen kamp med tyakerne  os  at de bl.a. tok del i kampene rundt
ilna. Også på andre fronter har Polen ytet viktige bidrag til de alliertes

Etter septembernederlaset begay 90 14, av de nolske flyverne seg til Ent;-
o de har dannet on egen flyerme innenfor R.A.F. Den polske flystyrken

cc iken storste allierte flyst,yrken etter don britiske og den amerikanske. I
-7et  om London hosten 1940 utsjerde det polske flyvåpnet 5 av R.k.F  og

12'1, ned lav de tyske ilaskinene over England Polens lille flåte har
e  elen 1. sept, 1939 vært i unvbrutt ke mp ned tysleerne De polske armeene
t det nære østen og i England utgjgr 10 divisjoner som or modernerutrustet
og ypperlige trenet. Polske tropper klomper nå med i Italia og bter hoved-
eylnen av kempene på Dnee militnre Innsats skulle og-
ud bidra til en løsning av den polifiske konflikt.

Relesie enesse.

Dan sovjetrussiske nresse består av ',n1senvs av by-, landsby- og fabrikk-
viEer, veggaviser i verl.tstedene og blader for 1:'agforbundene, nartiet, ung-
-:,mmen og hæren. Men de vete en de tre store dagsaviser i Moskva,
"2rnvda", "Isvestia" og "Krasna'a 5vesda" samt tidsskriftene "Krokodillen
eg "='-rigen og Arbeiderkla2een L.'Pr-avda (Sannheten) er verdens største
tad mod et opnlag på 3 millioner ensemp:arer. ("Dally Express"1 London ut-
ao rdn-r med 2,9 mill.) Rueeeren leser i Pravda det som det kommunistiske
:ar;is centralledelse ønsker at han skel  lese. Det er dot offisielle parti-
)1-ea. Stalin er i sin egenekap av goner e lsekratær for partiet alltid inte-
:,cseert i den tone Pravela anzjr for rceten av den russiske prosse. Isvestia

eieeene) or det offisielle regjeringelad ce• er svært likt Pravda. Men for-
det taler på regjeringens vegne, kan det ikke brukcs til "uoffisielle" an-

.nen eot Russlans allierte f, eke. eller til meddelelser som ryktet om "for-
udinaer om seearatfred i Kaire" som for noen tid siden bragte en viss for-

e den allierte verden. Ved hjelr a denne avis kan man i noen grad
Jo Staline tanker.
Lver eneste front og hver eneste divisjan har sitt eget blad Dessuten
dee mange frontflyvebleder aen inetruser om f, ks. "hvordan tyske

san'n bir bekjempes" og selvopplevede ecretninger om  I hvordan jeg ødela 4 tys-
ke otc. etc. Krasnal.e. Sveeda(Den røde stjerne) bestemmer tonen i al-

iese miltære publikasjoner. -'1adets beste reproter er den 53-årige Ilya
,hrembeeng, hvis sterkt farvede artikler ofte blir trykket opp i utenlandske
a_lelikasjoner, også i fri nors',-0  evioen. Fusslande nyeste og stadig mer inn-
U,Ttelsesrike publikasjon or VeJn e, t -aaboehl Klass ;Krigen og Arbeiderklas-
enn)  scril utkommer to ganger i lin,neden os  cr ct forum for drøftelse av uten-
nieeolitiske spørsmål. Det sk?-1_ eeene fritt for partiets innfytelse, og
e  ts artlkler representerer bare de reonektive okribenters egne mennger.


