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IrJrilllit 1 :IÅRLIG flaskr buoder Ikke bare ithonoolslc åreakar. ren skylcts også
Spmske flyletnIrg-grupper fra Frmakrike her utviklet an viss aktivitet politIske og sesiale faktnær. 1 slutton av borgerkrigenlyadcle general

I do pyrteelske gronsetraktane. En kan også morke en viss spennIrg på Franm sjargso til å semlo folket, det var mcgat ndelvendig. Han lovet
halm5ya og cbn iiker ettersom den europelske krigen nreer seg slutten. nbitid brensel til alle hjem" og beme alnlmelige forbryte'r "511
de forskjellige hervIelsene I Spmia nå viser at Spmda ar en fd<tor i etiL_dlird og straffet. Hat lovet at spmdolene skulle få ley fil å vulee sin
repelsk politikk til tross for sin "Mbitralitat". Finn3e gonsrtri I t--er"" jegen regjeringsform så snmt ro og nrden var gjenopprottet. Ilange spaniem
slonale tilsnitt er fremdeles et faktuu, og verdenspressJoslivlige komsi trodde på dIsse leiftene, og sely mange avihrdis motstembre, som nå var
mcntor tll general frart#5 erklårimer vimr at da folk, som går hin fur tnntte 3g dopilinninnente nenn.ldh.L utpiktene til åt tnedelig åg

derookratlå< seler, Ikke kan se på et Fronto- Spani a red likegyldIghet. stabilt liv velkomen.
Fem år etter borgerkrigens slutt har tklc Frenco klart å vime sine Men det håpets atrofdre, soin btriget over Spenta like etter borgerkrigen,

ganlo opponenter for sag og sin politi kk, dessuten har hom oistet men- ble tenraligsnårt dinnp,;_,t npd,ten und&trykkeinn,pgrinlånlipg 6le den enen.

ge 2V sine opprInnellgo tilhergere. - atiolere immr at del regire airge te "oppfyl1else".2igeneral Fratos lëftar.Det ble.earettet spesielle
av der atte sitt håp -111, er blitt fialc. - Pr. oymtlaton km nok Fran- cbastoler rundt omkrirg I 1Mdct, og benrettelSere Vel"iiaoge.K12.1/59. •
costyret vise from ferdeler : strre offentlige mbeider er full flirt- trasjonsleirene ble fulte, hundretusener ble fangSlet tituSener henr.
riktlgrok skalen huske på at diswartetder for an vesentlig del ble på- rettet. iben av henrettelskine verhelt polltiskafelltagetiereg.:MCiie
begynt fdr Frencos tid. Og hele budgettat for slike ortel ker går ikke opp vm• helt uforståelige."FrireurerergMtsajonere bk dndertiykkntog'oppkst,..

tr em 11,5 pct. av statsbudgettet. 9cit ar selvsmt altfor lite for at og medlermer av ulovlige organisajoner ble criret ti 1 ' ,årsfenesel e.1..
lond, sorn er bl Itt herjet av borgerkrig og sorn så strt trunger gjenopp. Entiver spmier som pro-hrltisk ellbr liberal ble senat fungsel..Ftter.
byggire, de alliortes sciar I Tunis er eet blitt Ilit lermooligere latrandlIng av

IloglerIngerm art og natur kre best ddrws ut fra samenlignirgen dIsse ofreno, rarr det kom for sont. Bitterheten motundertrykkerre eristor.
loubudgettone for et por nökkel-departementer. 1-tdrin alan i et lrnd med Sprnierre fdler Idag at det er uongjengelig nidelvendig å vende tilbeke
fred cg uten mye reckrne utstyr - srbertr 21,4 pct. av buchettet. In- tll ordnedc iikommislc og sesi ale forleld igjen.- og detbåde2V nosiconlc .
nenrIkadrhteriet hvis homadopeavei er a uppretticlæ o o orden bruner og internajonele grunner. Oct er ikke bare libarale erupper eller venstee-
10,8 pet. LIens chrirret undery1sningsdepartementet. sorn ar så viktig for o

r
lentertosparkre son sar slik på det. Industrielle og finansielleInter-

frastIdens Spania, bare har 4 pct. til radighet, og lenchroksclepartementitcsser stritter imot den stive bkoromisIc kentrollen, som blir foretatt
et sit typisk jorebrukslmd får bme 0,9 pet. 2./ statsbudgettet,mindre uonn; som ikke Altid cr så teknisk ebktige win tbskelf • km riåre.Den

emden sueren som bevilges til falagist-partlet. Mtte partiet har ereste kimpetors: de eler ligger I Mres oedlemskop i talargpartiet.
troll over mange departerrenter, og magler det kentmll, så opprotter det UhetTievis tyder mmige og mmet på at det er en viss smnhet i dilermnæt
flukmns stne agne pwaltlle dmirtementer. Falangistene har nemlig ut- Frmco ellbr borgerkrig. fLen det ser også ut til at jo lemer on venter .

Pekt såg sålv til å 'tåreen strt med lormdrirgene voldsomeere og ferligere km det hele bli, - og rarge
Den store tlkirg i leveorkstningene er Ikke blitt fulgt av ditto itkirg ansvarlige speniere mner ert denne tingenes tIlstmd mridfrenioog falmeen

av Hinnlogene, antmelig på grunn av sverthendolens blomstring og vanslcneg undertrykkelsenognrdrien uvogerlig vi 1 fdre til borgerkrig.
ved virkelig å fatsette levaydbstnirgene. RajonerIngssystemet har slått R:r  å unigå denne ulykken rnå ree gjdoes. Så fr si alle spmtere vil mitt^
fullstenclIg dels på granin av dårlig orgmiserlog, men også på grunnhele sin en.rgi og kraft Inn for å slippe en ny torgerkrig. 1 de •isto 9

av at er umulig å holdeJordprodukteno så longt nedeI prls at årene har Sparda opplevet revolusjon, banierikrIg, röd og hvit terror.
ne blir redde for 1kke å klare sine forpliktelser. Tasjonerte matvarer Det er derfor Ikk underlIg ot majoriteten av folket unsker en eneste tIng
hm vårt billige, men nv ffirlig kvel itet ng raget idenskelig å få itår 1. fræd og ro, et grumlag for mteldrj fratskritt.
Svartebåremat hor derinot vårt av god kvalitet, moget dyr ogettorspurt .
Refelknimen fait snert ut at  den enesto rbton å overleve på lå I svarte. TILSTaiIdEN I irUSSIAND 19AG.

bUrsen. Og svmtebersmetodene harhurtigspredt seg til midre varer enn  Disronent Sigirid Lipschlitz fra Stackholm her vårt å formtringsrelee

nettipp bme maten og gjelder idog både det ene åg det mdre, ja selv den t Russlmid og farteller ret han undar reisen hadde det rreget bdaert og

offentlige tleneste. Denne hondelsfors er da Idag så å st hitimestenen godt. "Ibt finnes det 1 Russland I evarflod, Vi fikk laks, iyllirç, kovilm

for spanskhm&Ispolitikk og dkoromisk politIkk. Og korrupsjonen som og vodka så moget vl ville ha, eg slikt bakverk og slike desserterat jeg

fblger i svantehmdelers smr gjmcomsyrer hele det afri  ntiije  livet, tror mm ikke hrr roe lienench i mdri land. tiorn så Intet spor etter krigen.

Latsituanen er blitt regt bedre i det sista, men den storeinflasjon- loniogridog Irloskva er allerede bygget opp igjen og hor rripmert skilm.

en treffer middulklasen og atelderee meget hårdt. largs lembsene sto det til og ard hus"..9trektör Gote 931114 som

Verdenskrigen som hor hIndret gjenoppbyggingen etter toNerkrigen, redpåreisen fortalte : "Solers- salutteneVir nesten det intereamfeste,

vlste seg snmt å vde enstor irritaktskilde,Spinia gjorde forretnimer Skuddere duiciant fra 324 karenor om kveldenaiM.ct regn av fyrverleri fnit

ued boggedo krigfuronde pyter. llanifivelsignelsen"N'T ikke s1 stor og over byen så cbt var lyst som Jogen. Vi besukte epereen 5 gmger og det,

kon Ikke så mageoennesker til goMsom 1 1914- 18. Sade svarthondel og var detntst grendiiise jeg hor vidnt tilstede ved".

krIgsprofitt har en terdens til å komcntrre seg på gansic få herder, Tromortskipet ble torperkirt få tirrer etter at det

meget ofte I & henda'' dpm
I' : iitisk

nichanistraj`ive fulll-stet var gMt fra Gdynia. Treppene sto son sill i en firne både oVer
ger. og chkk. petver minst 10,000 ombord. 93:1 ble redcet.



I . ETENU IIR8U A6,
I Ir r har man nppdaget et tyskome 1 stor utstrekolm hor knt Vestfronter. Kompen. V for nhinan nåreer seg sluttfasen. De allierte står

falske jddlsite pass,I vaperstillstmdstefingelseno er cbt mtalt at aiie vatelva langs IgGla frentcn fr !Ijkagen til kfln, brtsett fra brufestet
tysk Ikke-jdder skal Interneres. lå beteles dot like maget for jndisko ved !Tsel. Jarnhanchru n vel P.fesel er brutt og veibruon sperret. OaktreePare
falskepass,SOMdet tIcIllgere ble betaIt for falske "ariske". lojeroper frandeles for at men flcre av tyskerno skal komeLI1112.

I 1944 ble 44 modlorecr N.S. lIkvidert, for stYsto dolen engtvorc.-lerifld forstrter tyskerne å ry±b ebn brocn som er sperret. Dct er også not-
NazIstenSformkter aldri sin save natur. KrIgsminIster slr Jmes stend ved Rheinberg, hver en provlsorIsk bre kmskia enda er brukbr. De fi

GrIgg neddelte 1 kiderhuset at 15 fargeldre ver det leonct tll synon. Isclertc tysk styrker scm står Igjen rrellon Nljoggcn og Kifin hr lite teg
sfit melloa nazIstfske og lkke nazistIske tyske krIgsfager. Endel Ikke- on slIppe unne unntmen 1 båter. Tyskerne har mtstet tre av de viktIgste
nazIster rette behmdles av lege. En fage dddo etter å eåre mIshmdlet fers3stedy. Fager fortsetter å strikre frn, og dot or tatt et stort bytte.
avde nazistfske fangor. De skyldIge var straffet. Da en w forgene 1kke lenne ferge hrtnt utstyr, ble det tatt mage kmoncr

Orbudsmarnen for "Svenska Norgeshjalpert" har ceddelt at myndIghetcne og ltdjilcr. Elecenter fra 1. acerikagska age rykket sendm fonåddag 1nn
har dket matkvoten for bespisntrgene I dorge fra 5:0 t11 1.000 tom pr. 1 Ktilns forsteder. kerikanske tanks-styrker prgssat sog tirsdag im 1 byen
ortåned. rtlen hm oulfghet for å utcble 325.0W porsjoner pr. dag. tien da og mdter gr-Mtisk tait lrgen metstagd. To kiler er nfickl frso til Rimstrasse,
rè cbt svenske folk gi bleremlsk stUtte og det trarges 1.9 millIonorIT0- grenson for den gaule by. Andro Mdler frm gjenrem incbstrIonrådet i 14 og V.
ner pr. råned. - 1/3 av byen er på de alliertes hencte. Iltenfor Koln hr Werikanske styder

tett Goldreborg Kraftstasjcn. S for Kdln her table og Infmterl nådd frao
NORGESNYTT. tll et purkt 12 km fra RN111.Rellersilst cr Inntelt. 3. merikakke arge er

reddeler at dat er bekreftet at encM1 av den tyske dstersjdflå- gått cver Kyll på to stedcr til Si for Prem, og hr slått brufestene samen
to skal frrieggestil rturske hakner.hl.a, til IhrTen- Det or (139 mlig 20 km fl for TrIer. Det er fortivrIg stnap med rteldiagene fra 3. age som ryk-
at torrbIngen av Itorten rrtidvendiggjUr formdringer 1 thnm plm. - ker frac i retnIng rtbselle-dalen. Ifdlge de sIste acldIrger skal 3. yee be.

Flyangrepet på Korl Mens verft,gå Rorten 23. februer var et maget finne scg 22 le fl for TrIer. Fra 7. aserikansko ames front neldes det at
vellykket Prosfslorsmorop. 2W tomber eksploderte Imenfor Mlonrådet styrkere står 3 km fra Saarbrecken, EhurehIll har nettap vendt tilbak
som narkert ved signalkter. Ret va• total skide på verftet, og også fra et besdk ved ygstfrontcn. lIm hadde konfirroser både med Elserkrter
en 1.0U0-tonner med olje ombrd og men lektero ble ddelagt. Sykshuset, tiantgortery. En stor del av Churehills relse formikk på tysk oreade.
som lIgger llke ved verftet, bl, skadat. Kyoe tyskere ble drept, og ot ijstfronter6 To russiske anger har stornet fnm gjernom Prumern og redd frao
par nordoem skal ha misht livet Sårede tyskere og 3 ergolskoenn ble ITT TsTa7;jtien, iu ha• avskiret ogrplittzt store tyske styrker og derved

• brakt tll TUnsberg "ykehus. 2 fly ble slutt ned eller rettte rddlagb fyr sfiret Sjukovs hdyre flanke som står 13 for 3erl In. Sjukovs styrker her tedd
det tysle luftvern hle ddelmt. - Gstersjihn 1 rfirheten av Kalborg, og lenger hr Rokossovskl nådd havet•

LtIrdm februar of kk antpr tysk ubåt, som kom ut fra havna på hvor KdslIn ar Inntatt. Nerne russiska dabbeltseier betyr at alle tysk
Herten, på on nine og sank. - styrker I Gst-Proussen, ordeing Drozig, Gdnynle og dedre Welehsel or

har rå full visshet for at :rtve Tilmoram, soto tyskerne hadda ut- skaret fra das Refeh. Sjukovs styrkr har rådd Oder flere steder S for
stedt ddcbattost for og hvis asko or avarlevort slektnimerg, lovor. Stettin og holder byens ytre forsvagverker undor kmonfld. Infanterl står
SIdon Ragstadsdracafiske "freaffirirgi frItet" 5. fehrter, er  hnn to 25 kto CI for byan.Starcardererobret.SJukovs plutsolige fremstift tll
ganger sett på en av byens restyranter bevoktot av Gostar. Itons ffor dstors)tienhindret et tysk ortergrep. Store tyske styrker, blant dem SS-
hr fitt tesdke hyl 1 femslet. Pa grunnla3 av dentyskedddsattest ble tropper, var lensentrert tll detto angrep. I PLI er FblzIn enebret. I rdr-
Tikeeram mldt 5j dtld i cb förste dager av janurr. Han sto på liston huten av deme by fikk Sjulevs ng feksmvskts styrkor kontakt rted hver-
ovor mreldte dlide I TrontimsavIsere midt 1 jenuor. Tyskerne tepet ved adre. Iblessovskis hidyre fldy står lftt ever 50 la fra Dwafg. kldlrger
dettegemenetriks å Openå at eventuelle persmor, som hadde hatt berti- fra teslwa tyder på at Sjuley svfmer 1 retnIng w Stottln og overlater opp-
rIng mod Tdmernas, skulle file scg trygga. - rensairgentll baktropper son sabcfder mad Rekessovskl. Russisk styrker

ButIkkstengningcn i Tronchein hentoold til lov om nmjenal age1c1s- står S Imgs Oder så å si hele wien fra iistorsjden tll Tsjekkosloventa.
Inns-ts gågår frgedeles. 9yens5 ledende gullmedfornatntrgor er storgt Konjevs styrker or V for Oder, og lenger Sct godt stykle V for denne. Kon.
og f de siste ukene er det Innsett komIsalske ledere 1 flere sterre jev har nå en fid trukket tfl seg forsterkinger on forsyningur i hrefestet
Trondhelmi-flar. Blagt dlsse er: Fescre nomsklpsselskm, E.C. DYds 1C0 la Si for tierlin. Også ti for Derlin or det satte fert i ttlfiirslene et-
Rrymerf, Trendhelm PreservIngGo., irt15 Betongbytm m.fl. - ter at Posen falt.  Nå daflercians rotstni i kmern er krost er en tredje- 

trussel not Berlin under opeseiling.
AKTI V SVENSK INNSATS7 Flyagroug. Tunge merikmske buigfly var over Tyskl and romdm ng mgrgp

Folkepyttet I EskIldstuna har haldt Irtite og vedtok enstemig å sende oljeanlegg i Hagurn og jernbanerål I ChemnItz. kmaultos var over fierlin
regjerirgen fdlgende "lailednirg av$1tUnsfonen i Norgahea- bade natt til mondm og natt tll tIrsdag. Natt tll mendm ble også rel
stIller metet til najerIrgen å ta sllkc forgoldsrmler at vl cfiektivt Essen aortmet. Natt til tIrsdal a-grep tung: britiske fly olleanloge 1
kan briroc Morgo hjalp. Svensk opeinlon står Ikk fromed for nddvendlg- Selzbeng, Ny fer ElInster. 1.100 trItiske fly stottet natt til tIrsda; de
heten av at selv militUre forholdsregler bUr overvalas. VI hensfiller tIl russiske styrIer med et agrep rot Chanitz.
regjerkmo undor alle omstenaligteter å treffe slike forterodelser at et 5sten. Fra Burma boldes at rtakfl ol d SV fGrMwdalayer tatt med starg, ng

hurtig irrgrfpen± til vårt brorfolks hjelp og oot chts undertryldtag 8 fhplasser 1 Mneten av byen er 1nntatt. ForsynInger g forstarkinger
bllr -"EskIldstune Kuriren' skriver: den dasperaslon sen Uyon- landsettos. nver 2W.I0 kvka. av Buree er tefrIdd.
synlig stadig griper om seg I rumfstiske lectsor gjtir fagn rter overherg-Sro FramMko-konferawn. Elre av Je fam stornakter har re sendt ut inn-
onde 1 Nerge. Sllk Sern stilliogn er finnes det Irgen utsikt til at vl bydelser tll Sag Frysisle. Frakrike deltr 1 lengressen, non står 1kke som
bore gjenromdirIrcatiskrlenversmjaner sksllefantåde vawittlge fra 1mbyder Iddt det fortgebelder seg rett tll å foreslå formdrInger I ±t ut-
å brernocgmyrde. Nåtirnes b,ra eteneste hjelpasiddel:å plassre en lest som ble utadridet t Durkmtan Ode. 45 stater yll delta. Polen v11

trIstrokkelig stor del av vår hdyt kvallfiserte svenske arne ved velene bll Innbudt hyls det Irren 25. amil er dernet en regjeringSONer godkjent.

til Norge, 1 Varnlend, :fimtland og krd-Svertge. :211 nÔ vente at de ret- Dagerk står 1 en årtst1111:19. Det er anorkjent scrto alllert, men km Iltrte
to vedlemende skulle ktorke seg to genger fir de fullfirer prograt delta da dets regjerim er  uts.av funksjon.Ndytrale stater deliar
for Nord-firpe i de dvrige laidscbler. Uan i også vente at marderligam Emodm kl. 17.15 inntraff det en toldseu eksplesjon Irs SehenkerCo. 1

Oslo yll trodra sog fra å fortsette sItt skftno handverk. DromIngensgtif 10/12. Firgast oppbevarte 2.000 raelomap. snm skulle sendes
tll Tysklawl.


