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På 24 årsdagen for Den Røde Arme, mandag 23/2, holdt Stalin en
stor tale på den Røde Plass i Moskva, mens gratulasjonene og hyldesten stm
met inn fra hele verden. Han sa blandt annet: "Den dag er ikke fjern da vi
skal befri Leningrad, Ukraina, Krim, Hviterussland, Estland og Polen fra de
tyske overfallsmenn. Men den tyske hær er ikke slått ennå, og vi har mange
vanskeligheter igjen. Vi ble trengt tilbake, men den tyske lyntaktikk før-
te ikke fram. NA kan tyskerne ikke lenger utnytte overaskelsesmomentet, og
krigen vil fra nå av bli bestemt av langsiktige forhold. Den som i lengden
har de største resurser og sem har mest å kjempe for, vil vinne. Derfor vi
vi seire." "Det hevdes fra tysk hold", sa Stalin videre, "at det er vår hen-
sikt å ødelegge den tyske stat og det tyske folk. Men vi vil ikke ødelegge
det tyske folk, som alltid vil bestå, mens en Hitler,som historien viser,
kommer og går igjen; vi vil bare befri vårt land og ødelegge Hitler og hans
klikk." I England og over hele resten av verden feiret man den Røde Arme
denne dagen, Churchill, Roosevelt og Chang Kai-Shek sendte sine varmeste
hilsener med takk for den strålende innsatts russerne har gjort. Men størs
inntrykk av alle hilsener gjorde vel den som kom fra amerikanernes helt,
general Mac Arthur, som på Filipinene kjemper en kamp som for alltid vil
få en strdlende plass i historien. Han takket russerne for den enestående
innsats de har gjort fer den siviliserte verden, særlig for de undertrykte
naejonene. At Den Røde Arme etter de tyngste dager med tilbakegang ng stor
ofre klarte å stoppe en fiende som hittil med sin enorme styrke bare hadde
seiret, for så tilogmed å drive ha2 tilbake igjen; det var en innsatts som
var uten sidestykke i verdenshistorien,

Samme dag holdt president Roosevelt en stor tale. Han sa bl.
net: "Aksemaktenes rustningskapasitet har nesten nådd sitt absclutte maksi-
mum mens Storbritannia og U.S.A ikke på langt nær har utnyttet sln. Særlig
gjelder dette Amerika, cg derfor har vi mer å gjøre på kortere tid enn noen
gang før." Han påpekte videre hvilken enorm betydning dot hadde at kffierika
Englands, Russlands, Australias, Kinas og Indias resurser ble utnyttet i fe
lesskap. Derfor måtte alle sjøruter holdes åpne, og derfor var det av så a
gjørende betydning at U.S.A. ikke bare tenkte på sitt eget forsvar, men del
tok i krigen utover resten av verdenen. Hele tiden hadde det vært av avgjø
ende betydning at Amerika sendte Russland forsyninger, noe som var like vik-
tig for framtiden. Han sa også at U.S.A.s veldige rustningsprogram nu ble
virkeliggjort, og med sine enorme resurser måtte de allierte vinne; men det
var et hårdt arbeid som nå ventet.

Tirsdåg 24/2 åpnet Churchill parlamentsdebatten med en tale, og
han ble hilst med veldig begeistring da han reiste seg. Han redegjorde før
for regjeringsdannelsen sem i England og verden ellers ble møtt med glede o
tillit. Deretter kom han inn på krigssituasjonen og sa at man måtte se de
brutale fakta i øynene. Singapores fall var et alvorlig tap. Man hadde mi
tet en betydningsfull base4 tropper og meget materiell. Skipstapene hadde
også øket i det siste da antiubåtstyrkene var anstrengt til sitt ytterste m
de nye oppgaver de hadde fått. "Vi skal sende alle de forsterkninger vi kan
sa Churchill, "til de forskjellige frentene; men leveransenes størrelse bli
begrenset av det skipsrum vi har til vår rådighet.- Slik situasjcnen er vil
det ha vært sinsykdom å åpne en front til, som det ble krevet av oss. Vi h
nok å gjøre med kamper på alle verdenshav, med veldige våpenleveranser til
Russland, med kamper I Libya og forsyninger til alle emråder av det nære øs
en, med kamper i Stillehavet og krav om forsterkninger fra Burma, India, Ne
Zealand og Australia, om vi ikke skulde påta oss ennå mere. Men hvis vi se
lenger enn til disse vanskeligheter og ser krigsituasjonen som helhet, så s
vi at det lysner. Vår stilling her bedret seg meget i løpet av de siste 2
år, ja den har vel bedret seg 1 løpet av de siste måneder. Mest har Russla
strålende innsatts betydd, og når kmerikas veldige resurser kommer,vil mang
av de vanskeligheter vi nå har, bortfalle, særlig gjelder dette Stillehavet
og våre lange forbindelseslinjer. Jeg tror at Kina, Russland, Amerika og D
Britiske Verdensrike kan stole trygt på en endelig og fullstendig seler når
vi bare setter alt inn", sluttet Churchill.



DET FJTeNE WTEN. I sin tale 1 Underhuset tiredag opplyste ChurchIll at ChIan
Kal-Chek var blitt medlem av det alllerte Stillehavsråd. Samarbeidet mellem
de allierte blir stadig atvIdet. Store klnes1ske styrker er nå på marsj tll
Burma for å delta I forsvaret. Kampene her foregår langs SIttangelven ca.
loo km øst for Rangeen. Det er først og fremst Burmaveien hvor tilførelene
til Kina blir ført fram, som er japanernes mål. For det tilfelles skyld at
Burmaveien skulde gå tapt, bygger de allierte en ny vei fra India til Kina
langt 1 nord. I kampen om Nederl 9ndsk Cstindia har japanerne nå erobret syd-
østenden av Sumatra og Bali. Dermed er det klart at man kan vente storangrep
mot Java. Men her vil også japanerne sikkert møte ganske annen motstand fra
de allierte enn tidligere. Under kampene om Bali ble 1 krysser, 2 destroy-
ere, 1 stort troppetransportskip og 3 landingsfartøyer senket og 12 fly skutt
ned for j., mens de allierte mistet 1 destroyer og 3 fly og fikk skade på et
krigsskip. Etter amerikanske oppgaver har j. hittil hatt følgende flåtetap:
Senket: 1 slagskip, I hangarskip, 6 kryseere, 12 destroyere og 12 store ubåt-
er. Sansynligvis senket: i slagskip og I krysser, Alvorlig skadet: 4 slag-
skip,  13  kryssere,  13  destroyere og 5 ubåter. Etter disse oppgaver nar jap-
anerne framdeles en veldig sterk slagflåte, men deres kryssertap er alvorlige
På Filipinene fortsetter general nao Arthur sin strålende kamp mot de over-
legne fiendtlige styrker. Etter at han 1. flere uker har holdt sine stillin-
ger tross uavbrudte angrep, er kampene nå stilnet endel av. 2o/2 meldtes at
amerikansk ubåt hadde senket en j.  5000  t. transpertbåt i det kInesisice  1-1LJ
Under sjetreffningen ved Bal1 var amerikanske stupbombefly 1 aktivitet fot
første gang. De gjorde et glimrende arbeide, en rekke j. transportskip
og krigsskip utenom de som ble senket flkk fulltreffere. I alle luftkampene

det fjerne østen har de alliertes flystyrker vist seg å være av overlegen
kval1tet, så billedet vil nok forandre  seg  når japanerne ikke lenger er så
overlegne 1 antall. I en luftkamp over Burma ble 8 j. fly skutt ned mot o br

LIBYA: Tyskerne ble 1 begynnelsen av uken drevet tilbake fra Gazalaområdet.
Deretter stoppet kampene opp, og siden har det vært vesentlig patruljevirk-
somhet i området sydvest for Temime. Etter et par treffninger har tyskerne
og italienerne trukket seg tilbake. Nå er det deres tur til å føle vanske-
lighetene med de lange forbindelseslinjer igjen. Ellers har det særlig vært
kraftige britiske flyangrep i hele Middelhavsområdet, mot fiandtlige styrker,
havner og forbindelseslinjer. Malta har fortsatt vært utsatt for fiendtlige
luftangrep, men det er lkke så lett å gjøre skade på klippeøyen. Under et
3 dagers angrep på en britIsk konvo/ 1 Middelhavet gikk 2 br1t1ske transport-
sklp og 3 fly tapt; men de britiske styrker fikk Inn torpedofulltreffere på
hele 3 fiendtlIge kryssere og en destroyer mens 9 av de fiendtllge fly ble
skutt ned.

0STFRONTEN: Russerne fortsetter sin framgang. I begynnelsen av uken meldes
om betydelig russisk framgang i Leningradområdet og om heft1ge kamper ved
Wysehnij Tolotschek midt mellem Moskva og Leningrad Det meldtes også at rus-
slske styrker stod vest for Karkov og at russerne hadde brudt Igjennem ved
Arabattangen under sitt framstgt fra Kertj. 21 meldtes at russerne hadde
gjenerobret Krest som lIgger llo km nordvest for Smclensk, og at den annen
tyske forsvarslirje i Leningradområdet var gjennembrudt. Det ble også meldt
at russIske Guerillatropper opererte ved Riga. 22 meldes: Russisk framstøt
nordover I to armer fra Ilmensjøen og tyske motangrep på Smolenskfronten
knust. Fallskjerms- og guerillatropper angriper de bakre tyake forbindelses-
linjer. 24 meldes: Dorogobush, midt mallem Smolensk cg Wyazma, og Tanino,
22 km nordøst fcr Rzhev, er gjenerobret. Russiske styrker har hatt ytter-
ligere framgang 1 Poltavaområdet(Poltava ca 120 km sudvest for Karkev).
Russiske ubåter har senket 4o.000 t. fiendtlig tonasje I Svartehavet.

FORSKJELLIG: 21/2 sjøsattes  5o.000  t. 1 transoortskip i Amerika. Amerikas
nybyggInger av transportsklp 1942 vil bll 8 millioner ton. Ford voldige
fabr1kker lager nå flymotorer. Ruhr og nordvesttyske havner har vært de vik-
tigste målene for R. A. F. s angrep denne uken, Luftmarsjall Harrlson, som
ifjor,48 år gammel,deltok i et stupbombeangrep, er'nå blitt sjef for Royal
Air Force, snm skal omorganiseres for ennå nærmere samarbeide med hæren og
flåten.
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