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I forrige uke konne den frie seguttrykket «med våpen i hånda.
aorske presse offentliggjore et pro- Der er mulig at skrivet var be-
memoria skreyet ay «justismims- regnet på behnefronten,atder
ter» Hiisnws, og naersend I den 17 virke atledende og dekke over tme
januar til SS-Oherg-rum)enfirbrer annet, inindre alvorlig. Det kan
Berger. F.eks. drele seg ont arbeidsinnsais

Riisnars gikk i korthrt inn for menfor landet s grenser. Densilsten
å mnhilisere nordinenn ti kaing er i så fall å få ose forberedt ph
mot «det bobrevikiske Sovjetrms- det versie. far at vi så skal putre
land». let let — «ilette er Irkevel ikke

Folk har kalt det traaelt med i ille».
å diskutere den €vsk-norske «jus- Svaret på en slik maskert mos
tisminisrerso P. M. Trass i demen- bilisering må bli det samow sem

iene er del heyet over enhver på en direkte. AIle uddier bli
tvil at dokumenter skriver seg fra tatL i brak: Genera Istreik omfal-
nasihold, og det foreligger bare terde ikke. bare arheidernemen
tre muligheter€ ngsa alle funksjonterer og bele sen-

Farslaget kan amme satt fram Iratadministrasjonen; sahmasje og
ay Riismes privar evenfinsIlt med aktiv k rmrrtji. UHL vil %11,119 bonde-

stotte en liten gruppe tpOslin- nes plikt ikke bare ta del i kam-
ger. Hensikten kan la lif. ti, vame i pen, men også å holde forsynin-

vinne de tyskeherrers gunst på gene borre fra fienden og stille
bekostrang av andre, Mindre iv- dem til rådighet for våre egne.
rige part Våre atlierte ml i tilfellet silarest

Det er Mirelterird ikke malig skuffe ose nye tilforsher av
at en rrili la V. M.el langt alvor- vånen og andre forundenbeter.
ligere. Det er ikke nrimelig at en ! Men itgA om en ser bort fra

stor del ay a-are bennliare naslJter ' framtiden fortjenrm foralaget
går inn for det. et -de til dels Fiiismes slor uppmerksombet. Seb
har stotte på tysk hold, I så fall i ve den kjennagjerning at el slikr
har forslaget sannsynligvis vamt ' dokument kan bli skrevet av en
droftet 9å ruoter mel om Ifirler sem ikke er pasient på et sinnsa ke-
ag Det er ikke atenke- asyl og at det kan skake oss opp.
lig at Tysklands bersker nak •n ! viaer svakheten ved linjen vi har
gang lar seg narre ay feilaktige fulgt i vår kamp. Vi har for lem.

skildringer aa, stemningen ber Itei- I ge stfilt på isfrnuten — på dan
me. Tysklands mangel på reserver j passive motstand. Vi har gitt å-
vil etter hvert bli skrikendeog re fiender inntrykk av at vj er
onskeappfylleade tenkning kan få i som Trumperstrate i Peer Gynt,

til tro vj ug andre og sier med harn: «Jeg får vel
trellbundue rrasjorwr oss vill- i folge dem på ferden, men protes-

lede av hohjea ikspnkelser snm terer for all verden.»
nasiene saker å inane fram. I vir- ; Skrd vi sikre oss mot enhVer
kelighetfil er yr alle på det rene form fur niebilisering. må vare
med at Sovje, er en av våre al- I ansvarlige norske myndigheter

at dets kamp er a-år kamp. I kampsignalet.
Dementict i de tysk-knntroller. En kan ikke vente at de tyake

terrorister i lengden skal holdes
i age av en åndelig kamp.
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MOBILISERIKGSPLANENE

te uvoene iyder pa at en apenlys
mobilisecing ikke vil finne sted
med det aller forsm. glrn det hette
her: «Man vil feetsatt folge den
ordning at innsals av nardmenn
med våpen bånd Intre kan skje
på frivillig basis.» En hor merke tuberkulese.

Adynkat Pål Se h i ef I istliule
nylig i faugeoskap i Taskland,

år gammel. Dedsar ken var

Terror skal motes med motterror.
(Goebbels)

Og Djevelen drives pt med Bef-
sebub:

Formiddagsnyheter 2-2.
Kingisepp erobret. N for byrni

er hele boyre bredd av Laga ren-
eet for fiendtlige soldater. lengere
s rtår rurrerne 20 km v for elven
Luga. Tyske tap i kampene orn-
kring Kingisepp i lopet av i går.
2000 faine. Den tyske retrettvei

fnr foningrad er at. bare .10 km
bred. Ytterligere Framgang fra Il-

mens.joen Mol kontenunktet Imga.
Framgang også v for Sokulorki.

De allicrte star ved Csmpo Le-
one menom Anzia oa Albanu. Cis-
ternas bygrense nad'd. Cassino

: det nammeste nmringer. Bombing
av TriesD, flyplasser i Norditalia
og ved Flagenfurt i Østerrike.

! Amerikansk laralgang på Mars-

! halleyene. Broboder nppreettet.
Operasjnnene nivikler seg gunstig.

V ikt ig endring av Sovjetramvd-
dets forfatning. Rådarepoblikkene
far egen arme ag egen utenriks.
representasjon. Molomv understre•
ker at på denne måten vil repro
blikketry bedre knerre ivareta sie
ne nasjonale og kull irelle inte-

!
Tes!“1".

Ukeoversikter..
CISTPIIDNTIEN Pressukorre-

poridenter heskriver Den rode ar-
mes seire på nordfronten som de
storste siden Stalingrad. I lapet
ay en kort tid er hrleiringen  es
Leningrad bevet. I og med eroh-
ringen av Tossrm, I,juban og Tsjao
dowo rr hnvedhanen €il
Irefridd_ og arbeidet med å få den
i Ibrukbar stand er nå i Full gang.
S-a- fur feningrad heliersker rus-
-erne nå ån km av hanel. til NAT-

va. De ryk re r ntirrig frane nant
Kingisepp tjamburgk Lengere
oker presset mar I .11p1; våre al-
lierte nå hare 20 km fra det-
t e iktige knut epunkt som er trnet

: Fra n. og si. Jernbanen Tenin-
,
grart-Dno er avskåret i riserbeten
av Bateskaja. Eramstotet fra Nov-

1 gorod har 1€1.a. fori sil Simsk
så og er omringet. FOrt». 5, 4.



SVENSK DEMOKRATI
Vi er det svenske folk tattk-

nemlige for hjelp or velvilje, for av tre gestaP° 615,
e han tunnet
en SchaPlieg"

protester mot tyskeovergrep. Men Itzmann. Deretter 
vi er bekymret fordi vi savner en myrdet. Dette Iramgår av det

danske politis rapport, meldes detsunn og mannsterk reaksjon mot
utglidninger i det svenske sam- rien frie danske ggesge' Marderne
funn, er bragt i sikkerhet nv tyskerne.

I  Sverige har i lopet krigen Dardnark mener en at bak-
ffitt en rekke nye lover g fne_ grunnen til mordet må søkes i
otditinger som skulle evernen lan. lCnj Munka holdning under nytt-
dets nnytralitet, men sonl j vir. grrPrekeeen i år Presten lot den
keligheten brytermed rettsbevisst• fullbesatte kirken vente lenge på
heten og derlor skulle ha vakt seg.

Ojk da han endelig kom var

harmdirrende protest ute i folket, ban i alminnelige klær og gikk
Nnen eksemplew Det er gitt lover ikke •pp på prekentolen.
for å hindre folk i å skade Sve- n 11,-anesdate ge,gri ga,ngen ag sa'
riges evennskapelige forhindelsero "a leram"er n'oeuesle egkfirP•
med fremmede makter. Ifolge

s-

znennene i trakten har stillt sine
se er det bbai prinsippet for. hester og vogner til disposisjon
budt å skildre hva en sele kar for de tyske festningsanleggene,ksett i okkuperte land. Bestemmel- au jeg ikke i fir holde noen nytt-

som sannsynligvis vid skade lan-
dets vennskap med andre stuter.
Restemmelsen virker kjent på oss,
men ikke frn gammel narrk rett-

Tyskerne myrdet ICaj Munk.
Kaj Munk 1de hentet i sin beim

Frankrikes krig.
Timen nærmer seg og invasjo-

nen står for døren i Frankrike.
Dag etter dag stiger antallet av
sabotnsier mot jernbanenet. de sier
te månedene har det vært et gjen-
nemanitt på 12 pr. dogn. Fransk-
mennene vet at ingenting kan
sknde erkefienden mere enn disse
odeleggebene nå like fer invasjo-
nen.

Tyskerne har a flerede tomt
Frankrike fot 1500lokoznotiver
og titus-eDer av jentbanevorner og
biler, hester og irektorer. Dertil
konuner de stadire allierte angrep
så tyskernes kommunikasjoner al-
lerede er anstrengt til det ytter-
ste. Når dagen kononer er det
en livshetingelse for Hitler at han
kun stole på bortige flytninger av
troppemassene fra det ene sted

seu har ikke wert håndbevet over. srsgunsteueste Vm det tjaude til det onnet, og derfor blir det
fur dansker og nordmenn, men vært småkårsfolkenc som hadde ell hovednopeave for friskarene
polske og tsjekkiske flyktninger lott seg lokke av tysketnes tilhod å brnme kommunikanjonene. Det
har wert fengslet fordi de heret- kunne jeg kanskje ha forklart mer er drale letrlIge asheidet de nå
tet orn forholdene i sine heimland. det, mOm en een

r rnå er det ikke mulig,
er i gang med, og en kan gå ut

edd for å delta pent fra at tempoet og effektivitetenåNåværende svensk lov fastsetter
vil uke ettersom den arnre dagenfengsel eller tvangserbeid på inn. i kampen, er dei minste en kan

til 4 år for å unnlate å angi folk forlange at folk forholder seg pas- merwer reF.
sive Nå kun dere godt gå litim Men det er ikke hare transport-

Ord som enkelte kunne ha godz, vesenet sum 1ider. På alle områder
av å bure her heime orsåfår tyskerne og Vichyquislingene

•nerke at det er blitt liv i fransk-
praksits I et rettsamfunn beroves Mens rusistene badde båpet å trenneae igjeu-
,kke folk sio fnhet uten lnv ue, kunne øke den tyske flyprooksjon Industriens stilling rnå nærmest
dom. Dette gjelder ikke lengeresi med 50 pst. i lepet av de siste hetegnes som katastrofal. I slut-
Svertge hvor politiske flyktuinger månedene av 1943, sank den med ten av desember var det bare kull-
kan feogszes; ,ageecisyis Og g å in_ noen og tredve pst. Dette betyr grtivelte ag de fahrikker sum la-
terneres av rent administrativ vel at produksjonen kle en dej rom_ get jetnbulte- og kritzsmanteell for
Og bortsett fra de vanlige hold . dre enn halvparten eå stor snm lkAerhr relm ear i gang. Sarn
reagerer folk ikke. Tvert om. De de tyske makthavere hadde kåpet, falge av råvaremanglen var prak-
fleste var fornoyd da statsråd tisk rok alle andre labrikker
Maller opplyste at harit 270 flykt. Sktør tii. Russland. nengt. OÅ 1 jern- ng stålindustri-

bnMger var internert og ikke flere Så godt sons alt det smøret som
en er produksbmen bare a brok-

enn 27 hadde vært barovet frihe. Amerika etter låne- og letepro- del no hva den var for. Et par
len i Over et år. Men kraver jg grammet eksporterte i 1943 gikk toll vil helyse struasjonen:
rettnsikkerhet bor være abselezt til

uRunsland, hvor fettmangelen -reragred"ksl""`"• so"l i I-92
Krigsåreue har vært vanskelige 1_d_

r
,dert et av de neskelig,te var på 10 mill. lonn, gikk i 1942

,ugså -for Stedge ..- og kanskje problemer å lese under krigen ned til 15 mill. tonn. Stålproduk-
farligere enn for oss. ilos ose fulete -- -- ---- - sionen var i 19211 9.38 mill. ionn.

. .Wiltårligheten og opplesningen av Hizrankr har tuferdiget en be- I 19. 42 hudde den lanket ril 2.14
rettssamfunnet hakk i hirl med stemmelse om at alte SSurzenn mm. tonn.
Hitters armeer. For ose er dej heretter ber gå i kirken.

De allierte Inftaugrep bar en
symptomer for frenunedherredom. De håper å få asylrett til hinden. stor del i dette glimrende resultat.
met. Viljen til å gjenopprette og

Men meget av æren tilfaller de
verne loy og rett er i dar mere aksjonen nettop derf r vanske-

franske saltoturene.
levende bos Obs tilts noensinne. ligere for å meltre se

g'oLikev el erDet er et stort bidrag de yterglidningene i Sverize er ikke den tandvernhg, Ogsåg Sveri tbnr
tzl buodelens falllUt

stare når en ser dern på nasihor - bli med i et framtidig verdensom-
hartets Imkgrunn. Men de er der, spennenderettssamfunn, bygget på
og de er ikke påtrunget av frem- rettssikkerhet og frett for vilkår-
niede voldsmenn. Kanskje bar re- lighet.

Et stort antall tyske jernbane-
folk rr knmmet til Jyliand hvor
eu tystk kommisær har overtatt
ledelson.



FINNLANDS S

host hadde Finnland en sjanse
til å komme ut av krigen, men
tant ut at de måtte sporre Hitler
til råds forse Svaret kanne ju ba-
te 118 ete og lederne håpet valere
mot ethvert håp. Miraklet rkjedde
ikke, og med den avgjorelren rom
nå er Mnledet på teniugmdfrun-
ten nytter det ikke lenger med
morklegning ug tåkedannelse.
Saunhelen kryper fram i

Og sannheten er den at Fino-
land har fort en offensiv krig og
målet har vært Sosjets odeleggel-
se og «den rtrut egiske grense»,
dos ernbring nv store ontråder
rent russisk land, et mål som filek
sitt klareste uttrykk i Mannees
heims herykrede slagsardre ay 10
juli 1941: Jeg vil ikke ttikke sver-
-der i skjeden for Ortlumelen ei

blitt finsk!
Disre storberadrommene har len-

ge levd hor rik C fineke krigseven-
tyrere,  ng  i 1941 var timen kom.
met. Storfinutute roalte blindt på
blitzhitlers nosersinnelighet, og i
fnrbund med Ham. Danmarks ng
Sbarges hoddet skulle de endelig
gjere opp med arvefienden og gjo.
ve drommen til virkelighet. Ilva
raket det dent om Hitlers nye lyn-
seier for unyerskuelige tider
gjare brederfolkene til slaver —
de broderfolk sympati de bei-
ler til i dag!

At samvittigheten liket el ikke
var riktig gnd viser den hårdnak-
kete  le:en  orn ar Finuland ble
overfalt, og bare fone en separat.
krig, Dette er logn og mothevires
av Iditlers erklæring den 22 juli
1941, der hnn sier al en opotuarsj
fant sterl i forening uted finske
kamerater. Og marskalken selv ut-
talte i sin takketale til hitler på
sin 73-årrdag den i juni 1942,
sin glede oser at den, stortyske
rtkes ferrre mann hadde under-
streker våperth ra k a pe inel-
lorn de ist latel. I dette så han
en garanti for kommende fram-
ganger ag she Iseiren.

Siden, da det tok til å gå bak-
over med frebermannen, het det
pIntselie at Finnland var et full-
atendig fritt land som ingen poli-
tiske  og  militære avtaler har med
aksemak tene; det var ikke tale
om erobringer eller ideologisk krIg.
Dette var en finsk separat for-
svarskamp, Fienland var et vir-

KJEBNETIME

kelig og fribetselskentle detnokrati!
Men i dette demokratiet ble 6

riksdagsmenn fengslet ng leshand-
let som forbrytere fordi de talte
for fred. Og allerede fur krigen
ble en rekke avirer og tidsskrifter
inndratt av earmne årsak. SeIrka•
pet for fred og vennskapelige for-
bindelser med Sovjet, som ble stif-
tet og fikk massetilelutning etter
Moskyafreden, ble oppliet. f dette
demokratiet er Mannerheint forste
mann den fhv. taargeneralen sum
etter borgerkrigen behandlet ar-
beiderne på en Måle t t /11 fikk det
konservative Times til  å  skrive
om «den hvite terrorens

I forsvaret for thsitst Finuland
yrer det av selvmaisigende argu-
menter. 1 det orre oyeblikk er
Fiunland en fri og iewliengig Htot,

samtidig, når d et passer, hand-
ler det under tysk prtgr. Finnland
forer bare sm egen krig , ng kan
ikke frigjore seg fra akeentoktene.
Parlaineetarisk demokrati har de,
med soveren rikrtlag, og likevel
lar de seg hundse as t > Akrypen-
de sjåvintrter

Overfor den slogs forvirrede str•
gamenter er det nok ti peke på
Dulearia. hvor Itseris tra,s i Ilitlers
påtrykk ikke våget karigeu ,mot
Rnssland pa gronn uv folkets venn-
sk apelige innstilling til delte land.

Vil de allierte leshinalle Finn-
land som en vasallstat, og dermed
svikre prinsippene i Atlanterhavs-
erkheringen, sonnes det videre.

Finnland solli fstresarer deu ves-
terlandske kultura rseu sa ru men
med Atl anterha varna k tene, selv
ons motstanderen ell almen?
Her går vi fra det fervirrede til
det clunkle. For Sovjet er jo en
av Atlanterhavernaktette I tg må da
forsvare den vesterhualske k ultur-
arven mot seg sely! Ner, bensikten
kan Isalleligvis ikke være noen
annen enn å setle oudt blod mel-
lom de allierte i håp ont ut de t
skal bli redningen.

Men redningea ligger Intre i e n
tingt Finnene må vise at dt, i
handling slutter seg til dentokra-
tier. De må frigi ie politiske fan-
gene og utskriye frie valg -a fol-
ket telv kan  velge  sine represen-
tanter c.re-ledere De nele forcta ar
Sovjet ikke kan forhandle nwd
folk som i ord ag gjerning luir
virt at de står på nasistnens

Sovjetsamveldet har krav på
sikkerInet hvis det skal delta i en
internasjonal organisering av fre-
den. Det kan ikke risikere at Finu
land enda en gang skal bli bru-
bade for nye hitlere

Derfor må folket telv ta mak-
ten i sarnevar med grountanken
I Adanterhavserklæringen. forlate
den nasjonale egoismes vei og inn-
ta plass i sammenhengen. Der
gjekler for Firmlam/ snill for alle
de andre -inårtatene som sal
freden.

Finuene må kvitte seg med de
blinde, esnistiske lederne som har
fort dem i ttlykken. Da sil vi
med glede ta i Inut dem og de
vil få den frilteten de har rett til.

Katyn-rnordene.
Dettnr taken har i lang tid vært

gransket av en Sovjetrussisk un-
dersokelseskommisjon soni nå har
sendt ut tin redegjorelse. Her blir
det slatt fast at de myrdede po-
Iakkene var krigsfanger som var
anbragt i en leir  nær  Smolensk.
Videre heter det at det av prak-
tirke grunner ikke lot seg gjore
å fore de 11 000 fangene vekk fra
området Ja t4er;te i august
1941 rs Isket imnt i deta de ble der-
for etterlate men i live.

Faal Winterton, Neer Cronical's
Moskyakorrespondent. hevder at
kommisjorens konklusjon er be-
vist ved en rekke vitneprov og
doknmenter.

Schalburgkorpset.
Etter hva dr. Best har erklært

må Fritz Clattrenr danrke natiparti
betraktes som likvidert, men med-
Innmene har fatt hove til å bli
tatt npp i det råkalte Sehalburg-
korpset, som ble opprettet I sep-
tember. Dette korpset består av
en militær, en pulitisk og en ine-
olegisk avdeling, og formakt er å
fere kampen mot saboterer og
kommunister. Men det er offisielt
ikke ot rur tet mod politimyndighet.

ImhIlertid foreligger det ntalli-
ge eksempler på rassiaer og andre
overgrep fra kurpsets side som
har gjort det inderlig hatet av
danskene. Det er en ren gangster-
gjeng rom for en meget stor del
er rekruttert fra forbryterverde-
nen. Av de sist innskrevne 30
medlemener tar 28 tidligere etraf-
fet! Korpset består nå av ca 6000
mann.



(kkeoversikter. Forts. fra s.
tat stet seier kunne også note-

res og sned erobringen ity Novo
Sokolniki eu uv lyskernes ster.
keste bastioner Å Newelormadet,
Tapet av denne stilling dter faten
for de tyake atyrkene i Viteltsk
og Orsja. Samtidig apaer det seg
tmsligheter for rossiske framstot
mot Latvia og Petpusajnen. Det
siste framatniet vil i oyeblikket
være det farligste idet det vil true
retrettlinjene fra Letsingradsek-
toren.

aHterte kommunikeer blir det
få deldjer orn kauipene på

de ovrige avsnitt av isstfronten.
Tyake motangrep som ble gjein
nondert med store tap, har tvon-
gei. roaserne til å oppgi enkehe
steder i Virmitsa-Umanumråder.
En forekshig nbekreftel uselding
bereleor at tyskerne bar trukket
seg tilbake fra Smjelo, et viktig
knutepunkt s for Tajerkassy.

ITALIA Det er ermå for tidlig
yente seg stme resultater

landstigningen s for Roma. Bro-
hodet er fremdeles lite s  men hlir
stadig nividet og forsterket ved
nye tilforaler av mannskaper og
matertell. De allierte styrkene atår
20 km ti for Anzlo og 25 km
for Neonno. Cisterna ved Via Ap-
pia og banen fra Roma står [or

vei mot har troppeue
nådd Italvvers fra Anzio til Alharto.

De allierte ivet på
dem 5 atmes hovedfront, såvel
ved Garigliano som ved Rapidu.
Det cr gjort framgang i fjellene
orokring Cassina.

LUTIOFFENSIVEN Fra alle
fronter strommer det inn nyheter
om intens innsats av allierte lult-
stridskrefter. Bedin har i lopet av
fire døgn opplevd Ire heftige natt-
mtgrep. I alt er nå 20 000 totm
ltomber kastet over byen. I et
dagangrep mot Frankfurt a. M.
deltok 700 jag;:re og S100 tunge
bondsemaskiner som furte 1600
tonn sprengstoff med veg. Under
toktet ble 102 fiendtlige fly rkutt
ned mot et tap av 31 Itonnitemas-
ktner ug 13 lagere. Også

ug flymotorfahrikkene i
Bramasehweig og jernbanemål i
Ilannover har vært otsett for et
dagangrep. Under dette ble 91
tyske maskiner skutt ned. metta
bare 21 allierte gikk tapt. Nord-
frankrike. liolland. Belgia og Vesi-
tyskland har vært daglig beimsukt.

I Middelhavsomradet har det
allierte luftvapen ut for L ruellons
1000 og 1500 utfall i dognet. Blant
målene kan nevnes: Avianu.
rona, Eerrera,Terni, Fortnin, Arezs
zo og flyplasser i Sorfrankrike,
særlig ved Marseille.

De allicrtes tap er relativt små.
Som eksempel kan det nevnes at
i løpet av 29 eg 30 ble det på
vestfronten skutt ned 205 ly»ke
Ily mot 67 engelsk amerikanska
Torholdet er enda gunstigere for
Middellmvsontrådets vedkommen-
de _hvor laire 11 fly gikk tapt i
lopet av dagene fra 27 th 30 mens
129 fiendshige maskiner ble skno
ned.

STITLEHAVSERIGEN preges
også av luftaktiviteten. 1 januar
er over 400 Bytokier utfert over
Ilabaat. Adruiralitentoyerte har
treeet humbee 5 ganger i lopet
den siste uken. Stadige angrep
rettes mot japanerne på Ny Irland
og Marshalluyene. Diase siste bur
icå i 3 nleur vart utvatt for an-
grep hver eneste dag. Ifulge de
siate ineldingene er nå ovene ut-
sat t lo r hombardemeni fra den
amerikanske marine,

SYMPTO.MER Argentina har
brutt den dtplomatiake forhiudel.

med Tyskland.
Negerrepublik.ken Liberia har

erklært Tyskland krig
I Bulgaria er Sofias gurernor

avmatt furdi han ikke knnne htn-
dre tyskfiendthge demonstrusjuner

Ved Rontanias ostlige grense
har org. Todi sao i gang med en
forsert bygging nv befestninger.

SPANIA De elliertes forhold
til Spania har tilspisset seg. Sov-
jet bar påpekt Fruneos tyskvemmmt-
lige politikk. Storbritannia har
protestorn lii. a. i adeduieg thls-
innstillte bomber smu i spanske
havner ble anbragt i lasten på
skip som .skulk til EngLand. Det
amerikanake utenriksdepartement
har nå sammmdattet. de yiktigste
klagene mett. Fratems otenrikapn-
litikk i disse punktene
1. Itabenske krigs• og handebskip

blir holdt tilhakei spaoske hav-
ner og hindret i å slutte seg

de aflierte,
2. Spania har fortsaB å levere

krigsviktrge varer, bl. a- wol-
fram, til Tyskland.

3. Spanske soldater kjemper på
ustfronten.

1. Tyske agenter arbeider fritt i

Spania og spansk Marokko.
5. Spania yler Tyakland kreditter

sum dette nytter til å finan-
siere spionadon.
Sambandstatenes regjering har

nedlagt forbud mot eksport av
drivstoffer til Sparda. Forbodet
skal stå ved makt tii en vesent-
lig endring av den spanske uten-
rikapolitikk finner sted.

SITRASIONEN Ihdge ollierte
beregninger har syskrote i dag
ea. 2011 diviajoner på nstfrunten.
20 på Balkan, 29 i Italia. 50 i
Erankrike, Holland og Belgin, 25
i Tysttland, i Dantoark eg 8-10
divialoner i Nurge.

Overforingen a Y amerikanske
styrker over A Ranteren beregnes
avsluttet i fehemar-mars, De

vil da disponere fur innsats
i Lurepa: Den rode arme 300-350
divitjoner, den brisiske orientarme
30, Italia 20, Nordafrika 50, ame-
rikanske styrker for innsats i Eu-
ropo 150, andre aterker på de
briteske eyer 50 og på Island 2.3
divisjoner.

Tyskernes strategiske reserver
beregnes til heyst divlsjoner.

Tallene viser at Tyskland vif
vtarts sterkt underlegent m__h. t.
mannskarter nar invasjonen en
gang setter bm. Allerede i dag vi-
ser deres mangel på reserver seg
tydelig.

Vor å spare på trannene sine
og st yrke lorsvaret vil Ilitler vre-
re nedt til å foreta vii virkelig frons
furkortning. Denne kan ikke fin-
ne sted i ver t, da dr allierte i sa
fall ville kunne mi i land på det
europeiske fastland men inutstand.
Desto rimeligere Itar en stor tysk
retrett på ostfronten. Ber torelig-
ger to inuligheirs ; Namiene kan
kaa tike in og uppgi lit.  st. de bal-
tiske suejetrepoldikkenc. mett de
kan også velge å trekke seg
hake i s, Kargatene vil da svere
en sannsynlig forsvartliute. Det
er ikke urimelig at den syske bær-
ledelse vil se seg tvunget
forma begge tilbak eteg.

I alle tilfelle vil est retrei  I  ba
store fulger for v=.allstatenc. 1 n
vil Finnlands stilling bh s»ekkel
og interessen fur separntfred
kon igjeu dukke upr i detto Inud.
Er tilbaketogi i vil oke  I  ruslen
Romania, Bulgaria og Ungant. ng
sannsynliggjore et brodd mellom
et eller flere av disse landene og
TyskIand.


