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ITALIA 5 anne bolder på å
To nve rusaiske offenaiver er i onsgå Cassino. Kamper finner oå

sted i fjellems nas for byen og
noen hal s for den. Jernbanemål
og havner i Italia bkr stadig ut-
satt for bitangrep og bombeade-

gang på nondfronten; de har fort
til gjennembrudd ,4 for Oranien-
baum .og ved Ilmensjoen omkring
Navenrod. I trektene mellom
vo Sokolniki og Dno er 10 steder nag fra Hovedstyrken  av
befridd. Framgarmen inn Polen
fra Novsorod Volynsk, har fort

ne tunge aneerilmaeke bombemas

petovkaslIowno ider Ske
wuta er tett. Som felge av dette
er Rowno bått verdiles som kom-
nnmikaajonmentrum for tyskerne.

Evakueringen av Trausdnjmtrja
og Solia fortsetter.

Framgang mot Caesino og nye
keftige kamper om Pesearas siste

stkinee som har operert MiddeJ-
ttt avakjaariaa av jeridtamaa havet, er flyttet fra Afrika til

Italia.
„DICOSLAVIA En landetty 40

km s for Zstgreb er besau av
Titos styrker som gykker mnt Pe-
trinja. Ceeak i Serbia og Bielina
og ianea i Østbosnia er befridd,
mem tyskerne har hatt framgang

andre områder i Beasna.
fomvarelmje. Pisa kombet. CISTFRONTEN En ny russisk

Forsterkninger landsatt på .Ny offensiv i si bar fart til et gjen-
ntanma. Styrkene rykker Gaa, nombrodd på en ISkto bred front,

in:a•mta ogmr'å'ai; NyGuI in"'-'ea bombet atskåret jernbanen fra Leningrad

Churehill er kommet tilhake Nawa Sakaltaki ag fort tilden sistnevnte byen nå  er  trael
til London. fra n, o og s. Etterhånden opp-

De allierte har tatt en ny ja.• står det også en trussel mot for.
ger i hrok. Den kem eskortere

bi nd elsen
branbemaskinene belt til Berlin. Pskav7Palatak. ByeaSlobodka, bare 30 km fra denne

jernbane er erobret. Det skulle
være gode otaikter til at den nye
offensiven vil tvinge tyskerne til
erelastisk krigforinga også i nord.
Propagandaen synes å forberede
det. Således skrev eDenterhe Alg.

Ukeoversikter.
LUFTOFFENSIVEN Ved det

stoet dagsangrepet mot Tyskland
i forrige uke ble de store flyf
brikkene i Bruunsehweig. Or-
sebendeben og Halbendadt ede- Zestunge allerede  fire  flere dager
lagt. De allierte mistet 64 av godt eiden:  «Når  engaull Vitebsk-Ne-
og vel 1000 fly; 120 tyske jagere velslaget er aveluttet_ komuser gee-
ble skutt ned. Samtidig ble oeså grafiske navn, elver, linjer og til
industralyene Merhenheim ogWie- or med kommunikasjnnssentra til
derfeld angrepet. Ved et senere
nattangrep hle det sloppei 2000
tann bomber over Bruunsehweig.

å være av undernednet betydning
jevnfort med det faktum nt ras-
serne ikke ber klart å splitte eller

Berlin. Magdebnre ng Vesttysk- opplose den tyske estfront.»
land har vert boenbet av musqub Bormett fra å forberede retret
tos. En messersekraidtfabrikk i ten er dette sitat direkte nsimi•

sende Frouten er i vIrkeligheten
albsrede splittet ved Den rede ar-
mer frammang i Pripersumpene
og v for den tidligere pokke gren-
ne. Offensiven i sumpene er
ny dato, men den har allerede
fert til erobringen av regionalsen-
tret Mosir og jernbaneknutepuni.

Klagenfurt i  det  serlige Østerrike
er sate ut ev drift av fly fra ba.
ser i Italia. Nordfrankrike opp.
lesde den 14 ds. sitt kittil starste
dagangrep, idet allierte luftstrids-
krefter var over området fra tid-
lig om morgenen til sent på kveld.
1100 maskiner tok del i toktene

Heyre, venstre og kommunister .
er vi ikke i dag.
Men AMMIllen IBIASS vi
for retten til å vare det!

tet Kalinkovitsje. Herfra rykker
nå våre allierte mot Bobruisk i
n og Pitek i v. Den siste byen
er alvorlig truet av general Ve-
tutins styrker som etter å ha tati
Sarny har rykket nordaver og nå
står ondag 50 km fra den. En
annen av Vatutene avdehnger fal .
ger banen til Kowel. Rowno  er
truet fra n eg  e.  Styrkene e for
dette vlletige sentram er på vei
fra Novo Volynsk. De har nå Mn-
tatt Tuesyn bare 25 km Rowno.

De *beftigste kampene foregår
for tiden omkring Vinnitsa og
isser n for Uman. Ved energiske
men konbare motanm-ep  har  tyr
kerne klart å stanse den rtmsieke
framgangen. Dette slaget er av
vital betydning for hele den tyske
serfront idet det gjelder å for-
svaret av Odeeretwow.banen.
Itenne  dobbeltsporete jernbane
har stor hetydning for evakuerin-
gen av Dnjeprbnen, men den er
neppt tilstrekkelig til å holde
Imen da den ikke knllg kunne
lorssne mere enn 24 divisjoner.
Banen fra Odessa til Imen er en-
keltsporet og skulle kunne holde
bare 10 divisjoner. En kan gå ut
fra at hensikten med de tyskr
motangrep er å vinne tid for eva-
ltuerirgen. Men p g.a de darlige
forbindelsene skulle denne knapt
n ok kunne gjennomferes uten stort
tap av materiell.

Moskva opplyser at nasistene
i lepet av de 3 siste ukenr has
hatt et tap på 120 000 falne- der-
imot er det tatt bare oinlag 7000
fanger. Det relativt lase fange-
tallet viser at fiendem karnomm
ral ennå ikke er brutt.

Dansk krig!
Lerdag kveld trengte donske

patrinter fra båter inn på det
store skipsverftet Burmeister
Wain i Kjohenkavn, usermannet
sakten np plassene homber over
hele området. Skadene var meget

L.tore.  /11. n ble kraftstasjonen
stendig edelagt.



Stakkars folk som må være
på sjøen i slikt et vær —!

Norges ppsive motstand har
ute i verden skapt en nesten le-
gendarisk glans ron vår lansats.
Så lenge vi var på defensiven og
denne form for kamp vur dmi
eneste ntulige. kunne vi med god
sumvittighet sole oss i alt det
livssalige lys om Norges navn som
flommet mot oss utenfra. Det :di-
eaulexte kmnpviljen og styrket
frunt en.

Når en soler seg for lenge blir
en dosig og slapp, og vi har solt
oos nokså lenge nå. Våre
er ikke lenger på defensiven. iii-
angriper. En mer aktiv form for
krigsdeltagelse står dermed på
dapordenen også her i landet. Da
blir stoltheten over heintefroutem
innsats ikke lenger hare stimule-
rende, men innebærer opå en fare
for kamprnoralen. Ifeimefruntens
ofre ng ltyrder tur i virkeligheten
hele tiden vært båret av et for-
hokkvis lite mindretall, og nore
deler uv folket har hittil vært
utenfur faresonen og har etter om-
stendighetene kunnet innrette seg
tålelig bra. Den elvillige legen-
den OITI •orsk herolstne og mot-
standskraft, gir alle dem som har
sloppet helskinnet og uskadt igjem

ideafuere den passive mootand,
oppfatte den som el slags norok
privilegitmt en stilig og makelig
vei til ære og seier. staket opp
og utpekt akkurat for os s av et
nådig forsyn og forståelsesfulle fon
bundsfeller. Veier og våpen kan
være så forskjellige, tenker em og
dette er nå en gang vår vri mot
det felles mål; våre våpen mot
vold er ånd og isfront. Andre folk
kan ha lått pekt ut andre veier
og har valt midler som høver for

blodig gerilja, krig på kni-
sen med våpen i hånd, spreng-
4.dr, artentater, sahotasje. V a r
kamp er den sum hover for et
lite, men hoyt kultivert fulk sum
det norske— slett ikke faretri den
læller, dessuten heroisk etter hva
si har latt oss fortelle. Ront ikke
her med snakk ont aktivisering
av motstanden du kan bringe
uskyldige mennesker i livsfare:

I den orkanen som nå raser
redder eusserne i .gså oss- Deres
aastrengelser er umenneokelige
hårde deres ungdom forblar. Og

Amfibietropper.
En av denne krigens bet ydnings-

fulleste nyskapainger er desåkalte
andibietrupper, kombinerte sjo-
ng landstridskrefter. smil ska/ ha-
ne veien for invasjonen på fast-
landet.

Det nye ingenionåpenet har
til oppgave å transportere trop-
per og forsyninger fra egen kyst
til fiendens, enter over vannet el-
ler langs elver og kanaler. Offise-
rer og mannskaper er tasukle folk
og består av speoialister og fag-
arbeidere fra idle Angs yrker
land og på sja

Disse troppene opererer nå over
all på kloden og står nå foran
sin hardeste tig viktigste uppgave:
Hovedinsmsjonen to. Europa.

Knabea gruver har i stedet for
de maskiner  ble odelagt ved
homheangrepet i fjor host, forsokt
å få uye fra Sverige. Svenskene
har imidlertid meddelt at de ikke
mer vil gi lisens for eksport av
maskiner til Knaben.

Av Nord-Trundelags 86003 inn-
byggere er 15180 eller 1,6 prosent,
medlemmer av ns.

Forsikringsprerniene for farten
England-Australia er satt ned fra
ni og en halv til utte pet.. til Vest•
afrika fra ti til syv og 1•71 hals pet.

-- —
I Guteborg er det falt c1om for

å kalle en maim for nasist. Boten
var 20 kroner.

vi vender oss til iroot hjel-
pen mInt en selvhdge. Det er nå
engang deres jobb. fælt naturfig•
vis, men krig er krig. Når stor.
men tar tak så huset rister, sti-
ger det opp fra trygge ovns.
kroker og varme dyner en takk
Lil  forsynet, skjult under from og
menneskekjærlig medynk: «Stak-
karn fulk som må orre på sjoen
i slikt et vær —!»

Den stenmmgen er demorabse-
rende og må luftes nt. Vår forsre
lanke i alt som skjer må gjelde
forberedet;ene til den dag da lar-
ren er var til å ta en torn. Den
fysiske og mentak forheredefsen
til sluttkarapen, er sumtidig den
eneste mitte å ruste seg for
etterkrigen på. Vi må mete dens
problemer med et sinn sorn ikke
er bundet ny fortiden det som
er dedt og forbi.

Den japanske sol går ned.
Vestmaktene har i 1913 shitt

alle rekorder i bygging av
Storbritantda har hygget

ferdig 170 enbeter av minst kor-
vetts storrelse. der i blant flere
shrgskip. Særlig vekt er det lagt
på den •troorning og de transport-
midler som skal til for å otvikle
maksimal kraft mot Jnpan.

USAe flåte amfattet ved årets
begynnelse 4114 krigsskip av hvil-
ke 21 siden er gått tapt. I dag
har anterikanerne atskillig uver
1100 enheter — eu fordobling på
ett I tomaisje representerer
det en ekning pii over 60 pet.

Antallet av landsetningssidP haf
uket med 50 pet., og ubaltoton-
mojen med 30 pet. Amerikaner-
ne har nå 200110 landst nings-
båter og vtterlig.-n 50It0 er be-
stilt. Oserfor kongressen er det
satt fram krav orn enda 20 000
av forskjellige typer.

Vbeist 10 nye hangarskip er nå
klar til innsato ng nylig ble dag-
k rysseren «Guanor sjosrat
nummer to i en Uy typeserie.
11111116, enn slagskip, men storre
eme kryssere.

Av slagskip har USA i dag 23.
mens 15 er under logning og 8
planlagte. Av krspere rr det
mens er under bvsning. Aatal-
let jagere er 370. 74 er under
bygning og ikke mindre 500 er
planlagt:

Mot dette kan Japen stille 15
slagskip og like tonoce hangar-
skip, samtsynlia vis 33 krsssere.
130 jagere og en. itbåter.

Disse tallene kjenner nok japa-
nerne til. De kan ikke drumme
om ti holde tritt ined fienden i
nyhygning. p hare
tilhake og senke lei truende over-
skuthlet. Det er delte de har det
så travelt med for tiden. Spers-
målet er hare ont lwintejaitaneren
er like dum soln min tsske bror?

Skadene ved eksplosjonen i Fi-
lipstad viser seg å vaoe atskillig
større enn antatt Int forst av.
siste raportene Pr ot pa at  :14
hus er totalt odelaat og så ska-
det ai de antagelig ma rives.
Hare i åttmkedansveien er 25
Ints totale tapertt-
ligger nære ino kr.

VIS FORSIKTIGHET
MEN SEND AV1SEN V1DERE



NORSK FRIFIETSRÅD?

Vi er konmet over cil henamt.
detre som Norgeå kummuninliske
parli har rettet til regjeringens
repreeemanter. Henaendelsen fer-
tjener en vns oppmerksomhett
si gjengir dertar ct utdrag av den:

«SeHtTalkamirren fur Det knnt-
raimirtiske parti har gitt unden
tegnede falmak i ti/ å inote slttli

sentralkomiteens representanter
rå kanferunnen den okt 1944.
Vi foreelår at lolgende sporsmåt
opptas til beltandling:

I. Dei rettes henvendelsetil vår
  egjering i London om sre den an-
runder den hritieke og arnerikan-

regjering å påskynde opp-
  el I eken ar Den annen front i
liarropa. for derved å gjure elutt
på Ifitiers massemyrderier av sr-
viEltefulkeheren i vårt land og de
n vrige land i Emetpa.

2. Del rrr les benvendelse til vår
  egiering i Leneinn nm at den un-
deretfii UCT heimefrnmens arbeid for

frant til cii uleliv innsats i
krigen i vårt la od samavar her-
med tas der fingende praktiske
skeittt

tri Det uppme aritcic for å
morgannere og Mrsterke var re-
gjering i Londan. ved at det opp-
tas i remertngen anfinasistinke, Le-
nad‘ratiske landreienn, SOVII

tivt krigen ng sont
prakeie har vist at de v il og kan
lare heimefrunten til kainp ne krig
mot de gske okkimantene.

It) Det npntae arheide far
sikre bennefronten i vårt land et
enhetlig pohliek sent rUm ,rom lio-

står ar landåmenit med en nktiv
krigen, og som i

praksis har vis i at de vil ng kan
fure beimefrenten til knrap ng krig
mnt de lyske akkupantene — et
enbeHig polnisk sentrom hvorfra
n Ile former fur den nasiontde
motstand mot okkopasjonsmak ten
og nanisitene kan ledes.

Det eppras arheitht for å
apprette et. sentlutn en folke-
damtrof — bestående av vårt lumls
beste ag mest samvittiebetrfulle
palrinter, som på saklig grunnlag
dommer angivere og andre lands-
bwratdere til daden med sikte på
å åpne en kompromisslas utryd-
delseskrig mot disse elementerm

Så følger det henvisninger
rekke doktenenter sOM viSer

konnounistene i leitgere tid har

enkt å vekke regjeringens interes-
ne fur de punktene sam er gjen-
gitt ovenfor.

En inå innromme at kammu-
nistene har pekt på en rekke prm
blemer som n av livsviktig be-
tydning for helehehnefronten.Om-
Iegningen av vår krigspoliftkk er
i datt Iteimetruntens viktigste pro-
blem. En slik ondegning vil ned-
vendiegjitre en bedre ktintak I 0 ed-
lorn regjerineen og heirnefronten
som i dar rtnner en fast og efek-
tiv ledelse. Vi stW hver dag de
ulreldige folgene av dette forbold.
Ht.t, el d id ig angiverne angår, så
cr alle enig i det må gjores
noe for å få ryddet dirse ekatle-
dyr ti v veien Opprettingen av en
folkedemstal ville være et viltitg
og lorrek i skritt i dentle retning.

Kenanundstenes forsing i il en
anturgaMsering av snr kampt
rer et budskap i il alIe d FOTII

ennä rkke bar frigjort eeg fra garn-
le partipolitieke farertillinger. Diå-
se lar seg påvirke av ehm

sistiske prapagande, amt snker å
solitte heimefronlen  -e.d å mane
fram det gande k ornrrtortistspn-
kelset. Kommentiåtene går inn for
å bekjempc vår fiende. Vi andre
bar ingen rett 12 å evt ise et ram-
arbeid mtml dem. Iher eardmenns
plikt er å yte Eitt beste i eempen
mat nasi tvranmet.

Vi lair -latre av densitenet Den
danske konservative ferer, Chriat-
mas har gjentagne ganger
understreket at den daneke ino-
rats ville vært umulig men en en-
hetlig ledelse bestående av repre-
sentamer for a 1 I e kjempeade
grapper, fra kommunistene til de
konservative.

Mannerheials gave-
Et av Vålt, beindige nasiorga-

ner fenteller en rerende historie
orn Marmerheim, mannen nm
fl  arnfrir mten er skvld i Finnlands
innge skjebnn Snm et symbol på
hans store deltagelse med de- nrage
menn han har sendt til frunten
ag som er kammet iner eiler Inm-
dre lendestet tilbake har han latt
forarbeide en stokk som blir
delt alle som hnr heinsk adet soun
en persimIht gave fra bant Over

Satal Finrke krigeinvalider går i
dag ved bjelp aa denne als
ken iegger arisen t rturnferende

Skånselles strid.
anledning av henrettelsene

dauske patriater, har Danmarks
frihetsråd offentliggjort ei. brev
de tyske troppene. Iler blir def
slått fast at dr. Ilest tok feil da
han inelde nt I erroren vi1 le st rem-
me dansitene. Reaksjonen i .Den-
mark sil bli den sarnme som
andre okkuperte land «Jo ster-
kere press fienden nver på det
undertrykte fekter. jo bårdere
mni.stånderix

Brevete siste a‘nnitt er:

sern kjemper fer våri lana-
frigjaring, lean ikke nted non.
slags fonn for trusler efier voln
bli ianinget til pasnivitet nverfur
fienden vi kammer derån.
på det eavterende lidnpunit ttl a
onnlate å gjare den tyske militner-
ledelse kient med de da ruke fri-
hetskjemperes orokkelige besIni-
ning CHI å Ajcrpe sine stridame
tuder, på samme måle boR tyr-
kerne skjerper si Os. yllret vårt

på ryskerms erkIzering av den
skaneellose strulen er: Skfinsellus
stridm

Danmarks krig.
På et mute 12. januar i En-

gelåk-dansk forersing, luddt Eden
sen tale kvnri Imn utlalte den En-
gelske regjerings anerkjennelse far
den daneke krigthinsate, ule ved
sine sjefulk ng bjemme ved sine
saltaterer. Han malersocket ef-
fektiviteten av den dannite krigå-
forsel på bjentinefranien og larldet
dem sern planla ng Itdet saftetta-
ejen og de tapre nient, ,0111 ni-

forte den.

Ile som arbeirlor i rigH," ik I ige
bedrilter må mere klar over den
plikt de har til å senke tempaet.
og nedsette prod k sjonen etter
evne. Særlig gjelder dette inoeui-
urene nam har en aagjorende
flytelse pri resullatel av hedriften.
Lii ikke hensynet til eteknisk aerea
og hedriftens tekniske framgang
få dere til å upptre surn hjelpere
for vare undertrykkere. Det er
ffirratden. Det skal vett og vdje
til å drive kampen vår vis
deve har det!

Det forste av de uye Vierorasski-
peur ble sjenatt Iti jam Disse skr-
pene uil med full last knnne gjore
turen fram og tilbake over Attan-
teren på 21 rbign ag er så hunige at
de ikke I elmaer å nå i kenvoi.



Polen — Sovjerairivekiet
Den /1 ds. setnIie Muskva

erklrenng sum kan sommen-
fattes i disse punktene:
11 Samyeldet vil gå med på en

revisjon sitt vestlige grense
som ble fastlagt i sept. 1939.
idet en legger Curennlinjen til
grunn for diskusjonen.

2) Samveldet nosker at el st erkt.
selysteadig Polen med mIgang
til Imvet skal gjentippslå etter
krigen.og vil derfor gjeme se at
visse områder som tidligere har
nert polske. skal bli formet
med landet

11) Sams eldet ensker ti sumarbeide
med eit veallasinitel pobk re-
gjering.

Curzonlinjen soni neynta i pnnkl
• var den grense Polen fikk fast-

lagt etter furtte serdenskrig. Den
gikk mot s fra Grodnu. oyer Brest-

fulgte Bug mot tbo 111
den n for Tarnopol svingle mot
i. Aller sorligst fait deu sant men
med dent aeuere fastlaght mellom-
krigsgreInn. Seb, Carzonlinjeo ville
ho gitt Polen en nokså stor ikke-
polsk foLkegruppe lengst i s. Gren-
sen som i 1921 ble trukket app
yed freilen i Riga, gikk meget len-
gere nat iondeminet i Pulen
Store områder sonn befulknings-
fnessig horte til Ukraina ug ilvit-
russland.

På den tysk-ruseiske k.onfrranse
i slutten av sept. 1939, ble den
nye grense mellont de to stor-
enaktene fastlant. Den skulle ftd-
ge elyene Pbsa og Nures til Os-
trolenku, så skulle den gå mut

til Bug og langs denne til So-
kak Grensen gikk herfra mot v
på nordsiden ay Hawa Rusko
Sun og så Iangs denne til kildene.
1 onirådet o for denne nye grense
rar det bare to fylker med mere
tam tI pet. polske innhyggere. I
dere av fylkene mnjorde russiske
elementer opptil 70 pet. I folge
pobk befolkningskt ikk, oftted -
iggjort i «Ceneise Statistival Year-

Book of Polund». yar det busatt
i de fylkene som helt eller delvis
kum til ligge o fur den nye rus-
-htke grense. 6 122 300 ukrainere.
Iwitrussere. mtenere og rassere.

934 900 polakker og 1 120 600
mder, mens reslen gy fylkenes
13 402 700 innbyggere besto av
forskjellige mindre grupper. Jttde-
ne i Polen hle ilske behandlet

sorn likeyerdige med polakkene,
og cii kan derfnr snarere regne
dem til de pro-mssiske elemente-
ne enn til de polske; men selv
men dent Ynr den mssisk e folke-
gruppen den storste. I de delene
av Polen som i 1939 tilfult Sov-
jet. var den ukrainslobvitrussisk-
rnasiske overvekt enda storre elin
tallene overfor viser. Samvelders
nye grense falt nemlig ikke OVer-

alt sammen med fylkesgremene
og polakkene var sterkett repre-
sentert nettOpp i de vestlige de-
lone jn de fylkene som ble delt.

Blunt ukrainere og hvitrussere
hersket det tnisneye nied det pol-
ske styret. Denne vtret seg en

Itylig Dihetshevegel-se som i mal-
lomkrigsårene tene l flere yep-
nete konflikter. Under disse ble
det til dels brukt kollektive straf-
fer således i tilLnytning til deu
såkalte pasifikasjon ay Yolyna,

da regjermastroppene brente Inert
rredje hus i en rekke ukrainske
landebyer.

Cureonlinjen dnnner, belt til den
svinger skarpt mot c i traktene
n for Tarnopol. ustgrensen for det
område hvor polakkene utgjor
mere enn haIvparten av hefolk-
ningen. På dette sted gjor den
etnografi-ke grensen en ,ving

mobatt retning — dvs mot y. tta
når Kargatene sed styre Sau. Å
legge derme limen til grmin for
en grenserevisjon skulle altsa ikke
synes å vatre et orimelig krtiv fra
Soyjuisarnyeldets side.

Hva ungår punkt 2 er det
ydelig at Moskva med uttrykket

utidligere poLake områder» mener
stture eller mindre deler ay
prenssen. En kan gå ut fra at
Suvjet går inn for at detle turri•
torimn blir delt mellom Polen og
de baltiske Sovjetrepoldikkene, så
en uougår å gjenopprette et ttv
Versaillestruktatens stunte mis-
foster: Den polske korridor.

Den I å ditsendte den polske
eksilregjering gjennom BlIC et
svar på den russiske erklatring.
Her het det at den polske regje-
ring gjerne ville tre i forhundlin-
ger nutd den soyjetrussiske. ug det
ble foreslått at engeIske og ante-
rikanske representanter skulle Le-
re til steele ved en eyentuell meg-
Inag.Det sentrale punkt sedroren-
de Gunonlinjen ble ikke berort.
Dette ble påpekt i Mnsksas syar
snIn ble sendt ot gjennom Tass.

dette svar ble det også fram-
hevet al Soyjet ikke kan tunie
den polske regjering, som her tatt
del i propagandaen mut Soyjet-
eanweldel i forbindelse med tys-
kernes marderier i Kat yn. for
venligsinma. Til dutt asslo MD:,-
kva å forhandle med eksilregje-
ringen.

En kan bekluge at SovjeDam-
veldels regjering har tatt drite
standpunkti likevel er det forståe-

Elere ay tleo polske rksilre-
gjerings medlemoter Intrer tiI den
gamle. stent untirussisk itregete
Pibud-kidtlitkk snm behersket Po-
leit inntil krigsat brnddet, og som
i ungast 1939 ewrIsalle seg ethvert
samarbeid Ined Soyjet en av
grunnene til st fortandlingene
mellum Vestmak tene og Soyjet
anandet den gangen. Den polske
ntenriksminister. grev Harzynskt-
framkom for ikke mere eun et
år •iden. med tittalelser som viste
at eksdregjermgen ikke bare sar
nyillig til å drofie enliyer revi-
ajon av Polens tidligere nagrense.

men si den også gikk inn fur å
danne en mrilomeurtmeisk blokk
.onni   die lit, skrit tydelig rettet

mut Soyjetsamveldet. En kan godt
forstå a t dentie regjeringen ikke
kan ha Soyjets trait.

Rettferdighet -
Da den t yske justisudnititer

TItirark tiltrådte sin stillingble
det fra offentIM tyd, huld erklaart
at damstolene fot fratatideo ikke
skulle folge lurette. nien domme
i sarnssur med Insa de fant rik-
tigst.sett ut fra et onsistisk syrts-
punkt Det snetour kononer til ni-
trykk i dea i ysk-konnllerte pres-
gen i Hollgod. Denne skriver i
forbindelse ined tle såkalte freds-
doinstolene; ghellbenligket en skal
ikke vtore tidoltanden og heller
ikke ta beto.yn til lovene.
bare dott nnisii tske dom-
rneren anner for riki  ie  furr-
liggende

Den tsjekki4e regjering har
oppfordrei hefttlkaingen cii rek-
ke land også Norge til å
hjelpe tsjekkiske adwidere som er

tyangsarbeid a flykte. dersurn
de onsker i slutte seg til
t-jek kiske si rkene.

Ssensk kringkasting forst yrre-
nå for dauskene av tyskerne.


