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1 jan. 194C

Finsk Be r I  finska högkvarterets rappe—t över läget 31/12 heter det b1. a."S:m re-
vi uom ssalmi. sultat av slutförda strider Mmm: våra  trapper 29/12  och 50/12 på 65t-

u gränsen vid Suomussalmi väster om Kiantajärvi sjö en stor seger. Fien—
dens 165:e  divisio skingrades fullstandigt och blev till  största delen
nedgjord. Resterna  "divisionen irra dclvis spriddey omkring i skogarna,

delvis retirera de,. jagade av våra trapper i riktning met Juntusranta.

( '1'1‘ 1*: Helsingfors)

!
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2 jan.1940

Bomber i Nora .

USA—oginionen
om Sovjet  .

I  finaka högkvarterets kommmiké 1/1 medie-las: I Petsamcriktningm över——

skredo de ryska flyaalanen norska gränsen och fällde på Pasviksälvens
is två. bomber på. norskt område. (TT fr Helsingfors)

En kraftig omsvängning i den amerikanska opinionens  inst-inning _.ha'r intrlitt;
enligt Gallupinstitutetsundersblmingar. Medan Sovjetunionen för ett
år sedan betraktndes som fredens förkämpe och av 100 t—llfrågade ameri—
kanare 80 uttalade sig för—Sovjetunionen och 20 för Tyskland, ha nu 88

.uttalat sig för Finland, 10 för Sovjetunionen, medan 2 äro indifferenta.
(TT fr Havas)
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Stauni om ne-
‘zfralitcten .

De sovj et—
italienske
grbindelsemaf

IrLkallels er

1  1V‘flglamd .

Avtal

S'wv'et- Ja an,

1 02.‘

Statsminister Stauning holl den 1,1 e't tal  i  radio,,vari han bl.-a.
yttrade: "Mam kin icke tänka sig att Europas nati‘rer  kunna  låta id
öde som" synes tillämnat Finland vara dem likgiltigt. För det danske
folket  finns  endast en väg, neutralitetens, och vi må heppas på  håll—
barheten av de löften och avtal som gälla för oss". (TT fr. Köpenhanm)

Italienska regeringen har amnodat sin ambassadör i Moskva att avresa
. till Italien på semester, sedan ryske ambassadören i Rom återvänt till
Moskva efter  defionstrationerna i Rom i samband med det ryska angreppet
mot Finland. (TT fr. London)

Gendn en fb'rordning, som engelske kcnungen undefiecknade den 1/1, komma

i det närmaste två miljoner min att  inkallas till  militärtjänstgöring.
Förordningen berör miin vilka  fyllt  19 men icke 28 gr. (TT fr Reuter)

1/1 publicerades två mellan Sovjetunionen och Japan 51/12 siutna avtal.

Det ene angår sista inbetalningen för östkinesiska banan. Det andra rör
fiskefrågan -éh stadgar att  1928  års fiskekonventic—n skall gälla till
1/11941.» . (Tr fr.-Tass)

I
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å demo 1940
Kriaet i Kina. I  en översikt  över det militära läget i Kina under  1939 förklaras i

Cht'mgking, att de japanska tmppema i. Kina beräknas  uppgå till 49
divisiener och 14 blandade brigader, d.v.s. 1.680.000 mm. Enligt samma.
källa skulle.japanerna hittills ha. förlorat 1.470.000 man, varav 40%
i  döda.  Kineserna ha. 300 divisioner mobiliserade, d.v.s.  unkring 3 milj.
man,  förutom  dem, som fax-a guerillakrig. De  kinesiska  förlusterna ha
varit omkr. 2  milj. man. (TT fr.DNB) '

K
X
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4 jun-  194:-

"IRA" inför d ilen. Vid irländsks dailens sammsnträde 5/1 uttalade justitieministernBorland,

Tal av Rooseve t.

att "nu" förvärvade större delen av sina vapen och sin  ammunition från

Förenta staterna. Han framlade i anslutning därtill för-slag till en lag,
som ger regeringen fullmakt att upprätta koncentrationsläger för  "IRA":s
medlemmar; (H.P. fr. Dublin)

I  sitt tal vid öppnande'c av USA:s kongress yttrede- presidentReosevelt
bl.a; "Jeg kan för-stå känslornp hos dem som säga.a.tt de aldrig mer skola
gå med på att skicka Amerikas ungdom till Europa, men ingen har bett dem
gå med hin-på., efter-saningen väntar något dylikt. Det är stor skillnad
mellan ett hålle sig utanfor kriget och ett låtsas som om dette krig icke
angår oss. Vi behöva icke gå ut i krig med andre länder, men vi kurme
åtminstone med andra länder arbetn på att främja en sådan fred som latter
världens svårigbeter och där-igenom på samme mg hjälper vårt eget land....
Vi måste se framåt och betrakte de verkningar som uppstå för knmmande
generationer, om världshandeln kommer under någon nations eller nations-

g-mpps kontroll som genomdriver denna kontroll, med militäre maktmedel.
Andra nationer ha. rätt att välja sin egen styrelsefonn, men vi i denne,

nation  tro ännu'att valet bör ske enligt vissa förutsättningér, som vi
anse vara grundlägg'ande översllt. Vi veta‘att vi själva aldrig bli fullt

säkra här hemma om icke övriga regeringar erkänna sådana principer.‘

(D.N. fr.Washington)
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USA:s försvar.

Gränsavtgl

Japan-Swi et.

President Roosevelt begår hos kongressen, att denna omedelbart skall
'bevilja 271.999.525  dollar för att trygge. Förenta state:-ms neutralitet
ochStarks landetsfik-svar.. ," ('I'l‘ fr Renter)

Officiellt meddeles 3/1 i qo, att Japan  och. Sovjetunionen efter över—
läggningar med'Manajukuo och Mongoliet émts om tillsättandet av blandede
komissioner för demarkation av gränsema och till  få:-hindrende  av

gränsintemezzon. Avtalet rör hele.gränsen mellan Sovjetrysaland, Mongo-
liet ooh Mansjukuo. _ (TT frHavna)

x
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5 jan. 1940

Utvandri  en ur
molen. n

"IRA" kuvas  .

USA : s budget ;

Vid optionstidens utgang 31/12 hade 155.165 sydtyrolae opzerat för

utvandring  till Tyskland. Sammanlagda antalet tysk-sp'rfikiga sydtyrolare
har angivits  till 225.000, van-för sålunda 85% av tysk,-arna i Italien be-
slutat sig för attutvandra. ‘ (Sv.D. fr Berlin)

Dailen har  givit Eires  regel-ing de begår da utomorrlentliga. fullmaktema

för att undertrycka terrorismen. ‘ (TT fr Reuter)

President  Roosevelt framlade sitt budgetföralag för kongressen 4/1.

Förslaget  upptar 8.424 milj.  dolh‘ i  utgifter. Ansh gen  till  försvaret
ha undergått en kraftig filming, medan  alla. andre  utgiftstitlar blivit

kraftigt nedskurna. De sammanlagda utgfterna innebära en minskning med
.675 milj. dollar jämfört med det budgetår  som' slutar 30/6 1940. Presi-
denten beräkxar, att de nomala  inkomsterna  på  5.5418 rdlj. skåla ökas
med 382  milj.  och att bristen  blir  2.176  milj.  jauf'drt med 5.935 milj.
enligt löpande budget. Presidenten förklarade, att nationalinkomsterna
underdet, senaste åren stigit med 69%. (TT fr Reuter)

I
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5 jan. 1940

lysk lang
kri gå eka .

USA:  s  stajs—

skuld .

I Berlin  meddelns:
För att genomföra en stramme ledningav den tyske krigsekonomin  har
gene-alfältmarsknlkGöring beslutat åvägabringa ökad enhet lighet i band-
havzmdet av den ekonomiska politiken. Genemlfältmaraalken övertar helt
ledningen av krigsekonomin och blir högsta krigsekonomiska instans.  För
att trygge. det ovillkorligt nödvändigu samarbetet sammanslutas vidare
alla de högstp riksuwndigheter som syssla med den krigsekonomiska poli—
tiken till ett «emu-amid. (TT fr DNB)

Amerikanska regeringen har slutat första hälften av flat löpande finans—
lånet med ett deficit på 2.023 milj. dollar. Vid 1939 års  slut uppgick
statsskulden till  41.942  milj. dollar. (TT fr Washington)

X
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6 jan. l’A':

Belg; sk

regeriggskris.

Bellgiska  kabinettet  Pierlot har avgått. Konungen har uppdragit åt

Pierlotatt bildaden nye. regeringen.  , '(T'I' fr '.Havas)
::
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7 jan. 1940.

Belgians nl;—
regel-ing:

Trettondu sax-beta
för Finland.

Ubåt i  Ecttniska
viken stinker
"Fenris'.

Anbulans  bombef-
demd.

Den nyt.regerinsen Pierlot raknm' 1-;medle mmr mot 15 1 oat gar-.la knei-
nettet. Regel-ingen innehåller 5  kntoliker, 4 socialister, 3 libemla
amt 2 utanfb'r parlamentet stående personer. I den nya regel-ingen ingå.
icke  hittillswrande inrikesministerDevéze, undzrvisningsminister Buss-
berg, infonnationsministerWauters och ministern utan portfb'lj de Man.

(TT fr Haws)

Under  trettondagena lopp hade svenska mtionnlinsamling en får Finland fit
in rapport fmn 403 olika firetag, där a mmnlagt 89.° 9 tzrbetare och
tjänstemän  genom att cffra sin hclgdag tillf'a'rt Finlandsinsamlingen
951.304z55 kr. (Dbl)

Sveabolagets lastångnre "Fenris" befunn Sig på resa från ömsköldsvik
till Holmsund 5/1 då den f‘s‘rf'o ljdes yv an okändubåt, som omkr'.l 1,5
distansrrin.nordost om fyr-skeppet "Sydcstbrottcn" skc't éngaren i sunk
Besättningcnhann sätta sig i Säkerhet. (Sv. D.)

Svenska ambulansens fdrläggningsort  1  Finland blev under tretto  ndaga-

helgen utsatt  f'o'r ett häf'tigt bazburdefzang.(Sv-D. fr Helsingfors)
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7  jazz.  T 1,0

Kommmisträfst
i Denmark.

Hore-Belish av

"De Samvirkende Fagforbund‘.‘ i  Danmark uppmanar ulla fackliga organisatinner
och  alla fackorganiserade arbetare att vid val avlägsna  kommmistem  från
alla. poster mam sina-resp. sammanslutningar. ('I']? fr Malmö)

(.

r, Brittiska krigsministem Hore-Belisha och infomationsmirts/tern Mac  Millan
ha avgått.  Handelsministei'n  Oliver Stanley bar utnämnts till  krigsminister,
sir Andrew  Duncan till handelsminister och sir John Reith till  informa-
tionsminister. I en skrivelse til] premiäministern uttalar Hore—Belisha,

att than” skall fortsätta att ge allt stöd åt krigets bedrivande på fastaste
sätt, till dess det förts til]. ett framgångsrikt slut. Han tänker med

glädje på att, inga politiskå differenser förekommit mellan honom och
premiärminister Chamberlain. Premiäministern beklagar  1 en skrivelse
till Hore-Belisha, att denne icke kunnat anta den portfölj som erbjudits
honom vid regeringens rekonstruktion.  Chamberlain tackar Eore—Belisha
för de viktige. reformer han genomfört i krigsdepaætementet och yttrar
till sist: "Det är mig en källa till stor tillfredsställelse.att det
aldrig förekommit några. s'vfzrigheter mellan  oss angående de politiske
riktlinjerna och nödvändigheten av att bedriva kriget med största be-

slutsam‘net till ett fremgångsrikt slut". (1": fr neuter)
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7 jan. 1940

Mini stemöte

Italien» eru.

Hand el savtal
Sov'et —  Bul rien.

Tal av
kun” Carol.

 

f

Försvarsansta ter
i  USA.

Italiens utrikesminister Ciano .enlände 6/1  till Venedig, där han haderen
öfrkriäggning med ungarske utrikesministem Csaky. Ciano gjorde efteråt
ett uttalande för pressen. Han sade bl.a., att alla frågor som beröra

Italiens och Unger-ne intressen diskuterats, och att den bästa överensstäm-
melse med de båda regeringarnas åsikter kommit till synes  i  samtliga
frågor.  - (TT fr Venedig)

5/1 ha f'drhandlingarna mellan Sovjetunionen och Bulgarien resulteret
i  ett handels— sch sjöfartsfördrag för en tid av 3 år samt i ett för-drag
om handelsutbytet och betalningm'na för 1940. Enligt sis'mämida fax-drag

skall en betydande utveckling av handelsutbytet ske. Varuomsättningen
mellan linden-ma skall uppgå till 920 milj.levas. (1'1' fr Moskva)

I ett tal .i Bessarabiens huvudstad 6/1 underströk konung Carol Rumäniens
förträstan på sin framtid och dess vilja att få alla sina gränser respek—
terade.— Våra gränser är; eviga, yttrade han bl.a,, sch tillade, att varje
fiende kommer att stöta på Rumäniens samlede kraft. (TT fr Bukarest)

En representant för USA:s armé meddelar, att en större flygbas genast
skall anläggas i Ancher-age Alaska. Amerikanska marinministerietmeddelar,

att belopp anslagits. till försvarsanstalter på Midway IslandVoch flyg-an—
läggningar på Wake Island, båda öar i Stillahavet. (fra" fr Reuter)
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Mäliggsplaner av Det bekräftas  i  New York, att  president Roosevelt  och Mussolini utväxlat
Mussolini och noter i fråga om möjligheterns att  medla fred-. (D.N. fr New York)

Roosevelt.

[Egen EZSk Ett meddelande har 6/1 tillställts den utländska pressen  i Berlin, vari  det
fredstrevare. heter: I den utländska pressen spridas sedan en tid systematiskt  uppgifter,

vari tales om fredstrevare som skulle gfiras från tysk sida.  I  härvarande
kretsar betecknas dessa uppgifter som en  tydlig mn'o'ver från västmaktema,

- Vilka därigenom  - för att  dölja  den egna svagheten —- hos världsophionen
söka  framkalla  ett intryck åv ett slags fredsbehov från Tysklands sida..

('1'1‘ fr Berlin)
><
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Egli-;;;1940 '

“Fenris"- Sovjetregeringen har  bifallit den begår-an svenska legationen i Moskva
..gffären. framställt  om en slqvndsam utredning rörande angreppe‘t på "Fenris" utanför

Holmsund. (DN)
X
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I} jan.. 19410

Finsk se er
vid Suomägsalmi.

Finlands ekolxg:
mi ska lä'ge.

Finansavtal Väst-
makterna-Turki e—t .

USA: 3 svar till
EE-

Finska. högkvarterets rapport om läget 8/1  meddelen- bl.a.: Huvudmålet för
de senaste dygna'ls strider i Stiemussalmi har varit att slå fiendens
44:de division, som  i  Söder  i  den s.k. Raaterikmingen fmträngt mot

Suomussalmi. Huvudmålet har nu uppnåtts, ty fiendens huvudstyrka har

för'intats. Eittills ha över 1.000 fångar tagits. Krigsbytet är stort.
- (TT fr Helsingfors)

Statsminister Ryti har i en översikt "behandlet det ekonomiska livets
utveckling 1  Finland. I översikten konstateras bl.a: "För närvarande  lids
vi icke någon verklig brist på fömödenheter, men vår nationalink—t
minskar snabbt, och ehuru vi utan att  knots  finns oss i en inskränkning av
vår le'vnadsstandard'ha vi kommit till en punkt, då utländska krediter äro
nödvändiga för oss”. (TT fr Helsingfors)

Efter förhandlingar i London och  Paris  underteckrmdes 8/1 av franske,
brittiska och turkiska rogeringama flera avtal av  ekonomisk  och finansiell
natur. Avtalen ha till säte att utvidg-a de ekonomiska förbindelsema och
varuutbytet mellan Frankrike, Storbritlmnicn och Turkiet. ('I'I‘ fr Havas)

Amerikanska regeringens svar till N.F. har av amerikanske ministern  i
Bern överlänmats till folkförbundets sekreterare Avenol. I detta heta-
det bl.a: "Jag ha: erhållit i uppdrag att fözklara. att Förenta statemas
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9 jm 1940

Inget avtal

USA—° Ågentina -

Attentats lener

i USA-

ositinn mot
JLH—'a ”SE
regel-ingen.

reg-ering sedan fientlighetemas utbrott givit påtagliga bevis för sin

sympati för Finlands folk och regering. Dessutom ha  amerikanska Röda
Korset och  enskilda  organisationer i F6renta state:-na redan  skänkt det

finslæ folket  unda'stöd  av medicinsk, finansiell och annan art och
.rådgöra. med finske. regeringen om det mest effektive sättet att fortsätta
och utöka denne hjälp. (TT fr Havas)

Handelsförhandlingarna mellan USA och Argentina ha. hrutits, di man

inte kunnat finne. en gemensam g-undval för avtal. (TT fr Havas)

Amerikanska polisen lar  upptäckt  en sænmansvärjning. som avsåg att spränga

Boulderdammen  i I';l.u_f‘ten. Dammen har nyligen anlagte. för att fax-fie ett stort
område i Kalifgnien med elektriskkraft. (TT fr Havets)

275 medlemmar av japanska underhuset, d.v.s. omkring hälften av alla

husets ledamöter, ha underteckzrat en resolution, som riktar sig mot
regeringens politik. (TT fr Tokyo)

X
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10 i'm. 10.40

Kallio om
Sov'ets kri ör'

'

Tal av
Chamb er lain.

President  Kallio uttalade vid en presskonferens i Helsingfors 9/1 bl.a: »»
”Med  hänsyn till att ryska flygare fällt inemot 4000 bomber och skjutit med
kulsprutor äro förlusterna relativyt små. Men även om skaden-ua. varit
begränsade, ha. de till sin natur varit fniktansvärda.Under lappet av en
månad ha 234 civilpersona- dödats, 269 blivit svårt skadede och 210 blivit
lindrigt skadade. Om man därtill lags-er att bomber :L'iktats: mot kyrkor
och mot kyr-kfolket, mot sjukhus, lasarett, tag, vetenskapliga  institutioner
historiska minnesmärken och enskilda gårdar, ger detta en klar bild av de

ryska stridsmetodernss sanna natur. Mot detta förstörelsekrig har vårt
land rustat sig så snabbt som ske kunnat genom att anskaffa nya. försvars—
model-Reda ha cirka. 170 fientliga flyg-maskiner förstörts, och vår mot—

ståndslu-af "ökats snabbt även de:-igenom, att vi från fienden er'dvrat
mycken värdefull krigsmateriel." (TT fr Helsingfors)

Premiärminister Chamberlain talade 9/1 vid ett möte i Mansion  House.
Han talade därvid om landets upp'båd av styrker cch konstaterade, att
hittills antalet militärtjänstgömnde uppgår till mellan 2,5 och2,75 111113.
"Om man härtill lägger antalet medlemer av de samlade ' styrkoma,före
kriget samt det store antal frivilliga som inträtt i armén efter krigs-

utbrottet liksom de snabbt växande flott- och flygsty'rkorna kan det icke
förnekas att manskapsmobiliseringen i landet försiggått i en oerhörd

onrt'attning." Om handelspolitiken sade han: "Eftersom våre. förråd av guld
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10 jan. 1940

Brittisk f1

befälhavare.

och utländsk-a valuta:- are begränsade och vi måste tänka på att heva-ra
reserver för den händelse kriget skulle bli långvarigt, måste vi lita till

vår export. För att möta denna  situation måste vi öka exporten så uwcket
vi kunna och samtidigt minska importen av sådana  varor  san vi kunna klara
oss utan" Efter att ha hänvisat till den väldi Eik-ningen av de dixekta
skattema, sade premiäministern: "Eftersom 2 3 av konsumtionen faller

på dem som ha små inkomster, är det nödvändigt att även de göra  upp-
offringar, sådana som göras icke blott i det totalitäxa Tyskland utan

även i den stora demokratin Frang-iks. Därmed vill jag icke säga att det

får förekma några lönefömöjningar, men det vore ett misstag att binde
samman lönerra med levnadskostnaderna eftersom detta blott skulle Ska

farten i krets] oppet kring den circului vitiosus, som ökade priser och där—
på ökade löner inner r (frr fr Reuter)

Brittiska flygministeriet meddelar, att flygmaskalk  A.S.  Barratt utnämnts

till överbefälhavare för det brittiska flyget i Frankrike. ('1'1' fr Reuter)

I
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11 jan.  1940

P1 :erad fl
linje USA  —
Norden.

Ejälpen till
Finland-.

Påvens plener-

cj e t bzt er

flxgledare-

Representanter för de nordiske. lufttrgiikbolaömresa ILZT'Mamans

med» representanter för respektlve léniecs pcstväsen till New York för att
unders'o'ka möjligheterna att upprätta en amerikansk—skandinavisk trans-

atlantiskflyglinje. (DN)

18 regeringar ha. hittills under-rättat folkförbundets generalsekretariat

om Vilka åtgärder de ämna träffa för att bringe Finland hjälp. (TT fr Haves)

Påven har meddelat den ap=.stoliskerepresentanten i Danmark, ett han
överuäger  "att  genomfo're. åtgärder i syfte att sbka säkra de Skandinaviska

länderna mot en våldsam utbredning av bolsjevismen, som heter dessa .—.
Hinder  efter det ryska angreppet mot T:"nlani. (U.P. fr Vatikanstaden)

Fulkkommissarien för flygplanstillverkningen i Sovjet Moissej Moisselevitj

Kaganovitj entledigades 10/1 från sin post liksom även de bide underkonnnis—
serie:-na. Till I'lgnckcr-zissarie i Kaganovitjs ställe har utnänmts Sjapoerin
samt till ställföreträdande kommissarier  Jakovlev och Voronin. (DN fr Moskva

X
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12 jan. 1940

Treats; BV
;ku—ng Gustaf. .

Konungens trontal vid svenska riksdagens "(gpmmde 11/1 lyder: "Trygg-andet
av rikets säkerhet står i förgrunden. Det planerade reformarbetet får

begri-msas  med hänsyn till omsorgen om den beredskap som det internationella
läget nödvändiggör. Mimfrsmställningar. till eder, genom statsverks—

propositionen och annvrledes, kunna att få sin prägel härav- I bespa-
ringssyfte ha ihskränkningar i den normale verksamheten föreslagits.

Trots detta nåste jeg begära stora ekonomiska offer av mitt folk. Jag är
förvissad om att dessa, liksom nödvändiga personliga uppoffringar, villigt

skola bringes fosterlandet. Min vädjan vid urtima riksdagens öppnande till

mitt svenska. folks samhörighetskänsla och fosterlandskärlek i en pr'o'vningens
tid har funnit det gensvar som jeg väntat. Med djup tillfredsställelse

har jeg bevittnat dim samhällsanda som från alle håll inom vårt folk å-
dagalsgts genom en enestående offervillighet och en mtinnell samling
av anisskännlig styrka, ingivande en känsla av trygghet för framtiden.
Sveriges förhållande till främmande makter är gott- Det har varit möjligt

att upprätthålla för "vår folkförsörjning niiirändiga handelsförbindelser

åt alle;! håll, i erforderliga fall genom avslutande av så:-skilde handels—

svtal. I min fortsatte allvar-liga. strävan att hävda Sveriges självständig—

het och neutralitet samt bevare dess vänskapliga förbindelser rälmar jeg
på hela folkets verksamma stod. Finlands indregande i viipnad konflikt
har på. det djupsste berört Sveriges folk. Villigheten att bispringa

broder-folket i dess nöd har tagit sig otvetydiga uttryck. Sverige har
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'Sveri es bud et.

känt och känner sin förpliktelse att Ilium. Finlands tappra folk  all den

materielle och humanitära  hjälp som vårt Jind med  hänsyn  till sitt eget
läge och sina egna möjligheter kan ge. Det nordiske. semarbetet, liksom
samarbetet med övriga  alliansfria neutrala  stater, ligger mig städse
varmt 2m hjärtat. Dette. Bumz-hete, har en väsentlig uppgift i bevakandet

av de neutralas gemensamma intressen. Det är min innerliga förhnppning
att det också skall kunna bli en kraft i den allmänna fredens tjänst.
Medveten om att darned motsvara en djupt kind önskan hcs mitt  folk  är
jag nu som alltid beredd att  lama.  min medverksm i arbetet för fredens

återställande.'.' (DN)

Den nya svenska budgeten avser i stort sett de normale utgifterna,
medan de store anslagen för fortsatte militära beredskapsåtgärder komma
att begäras senare 3'. en särääld beredskapsstat. Den egentliga riks-

staten visar ett övezskott på ma 1/4 miljard. ty mot utgifter på
1,456,66 milj. svarar en beräknad inkomstsumma på 1,692,35 milj. Om
den militär-a. beredskapen urder hela nästa budgetår måste upprätthållas
vid samma nivå som nu, för-bytes detta överskott i en brist, som beräknas
till minst 500 milj. Redan det nu löpande budgetåxets underskott be-
räknas dessuten. komma att ligga nära 500 milj. Försvarshuvudtiteln, som
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Finsk 1 ckönukan
till olkförb det.

01 a från Polen.

kalkyle-rats för '.hormalal' för-hål, kunden, har ökat med 7.600.000 kr. till
327 milj. Med hänviswing till en ny flott-glem ber'a'knas årskostnaderna

för ersättningsbyggnai till 45 ml.]. Utbyggnadsprogmmmet för flygvap-

net forceras genom att flygmateriel anskaff‘as för dryg-t 11 milj. lcr. och
beredskapen höjs  samtidigt. (DN)

Finlands  utrikesminister  Tanner har till folkförbundets generalsekretariat

rik'fat ett telegram, i  vilket han å sitt kämpande lands vägnar framför sin
lyckönslmingar till Genéveinstitutionaa med anledning av  dess ZO-Åriga
bestånd samt uttrycka' sitt tack för dal hjälp som skänkts Finland.

(TT fr Havas)

Tyskarna hålla på att undersöka oljeförekomterm  i sydöstra Polen, och
bolag ha grundats för att utruste. fälten med de modernaste anordningar

för oljeutvinning. Genom dessa hoppes man kunna uppiriva produktionen
med 100% ., varige'nvm  icke  blott behovet i genezelguvernementet kommer att
täckas utan även ansenliga mängder kunna föras till Tyskland. (TT fr DNB)

Coli'n möter (innafor-re holländske ministerpresidenten dz: Colijn, som uppehåller sig
i Rom, hade 11/1 on lång överl äggning med utrikcsminiq'”:Ciano.

(DN fr Amsterdam)
X
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Storti et samlat. Norska stortingets ære ordinarie session inleddes 12/1. I  trentalet

Lahtis bombarderat.

Fackföre '
och  Finland .

1118.

yttrade konungtm bl.a-. hDet har varit nödvändigt att  inge protest hos

olika regeringar mot kränkniagaru vår neun-alitet och  våra  rättigneter,

och förhandlingar ha. förts med de krigförande länderna om en reglering
av de ekonomiska spörsmål san kriget framkallat. Särskilt  vill  jag ut-

trycka en fredsförhoppm'ng beträffande  vårt grannland  Finland.  Vid
varje tillfälle blir det den  norska  statsmaktens uppgift att i samarbete

med  andra neutrala länder, främst  Danmark  och Sverige, för  framtiden
bevara freden  för vårt eget  land". (TT fr Oslo)

Finis  radiostationen Lahti. bringades till .tystnad genom  ett ryskt
bombardemang 12/5 (DN fr Helsingfors)

Internationella fackföreningsfederationens byrå i Paris har vädjat' till
alla anslutna  organisationer att organisem effektiv hjälp åt Finland.

(TI‘ fr  Paris)
X
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Norsk  budget  -

Svenska. frivil-
.1igkåren .

Rzak  bias-
raggort  .

Den nya nox-$a. budgetens slutsunma uppg-år till 826,5 milJ. kr., eller
161,4 :nilj.  mer än 1939. Finansministem beräknar.att 125 25113. kr. skola
vara tillr'eickliga. för neutralitetsvakten, militära eng-ångsutglfter och

civilförsörjningen. Dessutom ha  i  försvarsdepartementetsordinarie budget  .
upptagits .25 milj. kr. till extra anskaffningar för försvaret. I övrigt

visar den ordinarie försvarsbudgeten ing-a större förändringar. Karta. repe-
titioukurser för de yngsta årsklasserna 1958 och 1959.föreslås. ('1'! fr Oslo'

Chefe'n  för den svenäca frivilligkåren i Finland, general E. Lindex-,
utfärdade sin första dagorder för kåren ll/l. (DN)

' Generalstaben för  Leninn militär-distrikt utsände  15/1  en kommuniké

vari man bl.a. förklarar, att de ryslm truppema på alla fronter stå på
ett avstånd av mellan 10 och 80 km från gränsen."De i utlandet cirkulemnde
påståendena att44:de divisienen vid stridema vid Slomissalmi förlorat
14.000 man äro en ren uppfinning. 44:de ryska  divisionen uppgick i sin
helhet icke  till  mer än 10.000 man. I verkligheten har denna divisions
för-laster under de senaste veckoma uppgått till 900 men, medan de finske
f'drlustema vid samma avsnitt uppskattas  till  minst 2.000  döda. Sedan

1/12 befinner sig Petsamo  i Sovjettruppemas händer. Sovjets fruppavdel—
ningar ha tillsanmns med  finska  folkrepublikens först kår, som helt
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Franska flottans

insatser.

Beredskag i
Bela" en  .

nyligen inträffat i Petsamo, icl'r- blwtt intagit Petsamo utan även ryckt

fram 150 km Söder om staden". (DN fr Moskva)

Franske mrinministern Campinchi har 1 en intervju för Agence Haves repre—

sentant länmat följande uppgiftcr: Den franska flottan lar under  4  månader

sänkt 10 tyska ubåtar, uppbringat- 622.000 ton kontrabandsgods sch kontrol—
ler-at 239 handelsfartyg. En armé har anlänt från kolonierna utan att

förlora en enda mn. Krigsmateriel, utrustning ;*,ch förråd av alla slag

anlända i trygghet till de franske ham:-Lama. Mer än 1.500 allierade
handelsfartyg och 200 konvojer ha korset haven under eskort av lätta

franska sjöstridslcrafter. Intet franskt krigsfartyg har sänkts eller
skadats av fiendcm. Den franska handelsflattan har blott förlorat 11 fax—
tyg om 55.771 ton, varav 7 om  46.855 ton sänkts av ubåtar. Detta tonnage
representerar 2% av hela den franske handelsflottan i september  1959.

. ('I'I' fr Eavas)

Den belgiska radion uppläste 13/1 en order från krigsministeriet till alla

man vid armen som befuuno sig på permissivn att omedelbart återvända. till
sina avdelningar. (TP fr London)

K
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Bomber vid Kallax.

Sovjetgska
noter till
Sveri e och No 9.

14/1  ha okändx; flygplan f1u;,i1:  ‘o‘ver  svenskt territorium vid gränsen  mot
Finlandsamt skål-gården Luleå-Haparanda. Då stark snb‘ym rådde har mn
icke kunmt  identifier-aflygplenen. I trakten av Kallax 8  km. slider om
Luleå fallldes ett mindreantal bomber, Vilka brisemde på isen. (Sv.D.)

6/1 överlämnade Sovg'etunionens minister i  Stockholm  fru Kollonta
följende ekrivelse ill utrikeeminister Gilmtherf'Jag har Eran t' 1
Eders Excellens från min regering framf'o‘m  fo ljande: under hele december

nånad f'o'rden svenske prefect: inspirerad av kretser, som äro fientlig:
mot De Socialistiska Rådsrepublikernas Union, enföni av tidningen'Social-
Demokmten', som är en med Sveriges regering näm förbunden tidning, en 0
tillåtlig kampen,)" mot De Socialistiska Sovjetrepublikernue Union, en kam—
pen:], vers uppkomst man skulle kunn. f-Jrklam, endast om Sverige befunne

sig i krig eller beredde sig ett börja krig med Sovjetunionen. .il-.,.- kun
påvise, att svenska pressen upprepade gånger direkt uppmannt till krig
mot Sovjet- (forts.)
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unionen.cnh att vid åtskilliga tillfällen upprepats sådana förklaringar

som 81:13:a gräns går vid gränsen mellan Finland och Ryssland', vil—
ket åtföljts av krav—på väpnat ingripande från.5verige i kriget på regeriné

en Ryti-Tanners sida mot ." den senaste tiden ha uppma—
ningar av dette. slag f'cSrekon-mit nästan var dag i  den svenska. pressen. Dylik

ang-ep!) kunm ej ha något annat syfte än att framkalle för-vecklingar mellar.
Sovjetunionen (ch Sverige, någrt som de önska, Vilka inspirere och organi-
sere kampanjerna mot Sovjetunionen. Det är att beklaga,att alle dessa

kampanjer icke möta det motstånd som man har rätt att förvänta från Sve—
riges regerings sida. Dessuten konstaterer man,att personer  i  offentlig
ställning öppet deltaga i organiserandet av det militära "bistånd, som läm—
nse regeringen Ryti-Tanner. Med understöd av de svenska myndig'xetema. ha
i ett antal av Sveriges städer - Stockholm, Malmö, Halmstad, Uppsala och
andre — för värvning av frivilliga öppnats byråer, vilkss antal redan 7/12

uppgick  till 47 byråer. Vid organiserandet avdessabyråer deltaga sådana
personer som kaptenen Vinge, majoren Helge Malmberg, överstelöjtnanterm
Viking Tomm och Ehrensvärd, ledamoten av riksdagens första kammare Ivan
Pauli m.fl. Antalet s.k. 'frivillig', som äro verksamma under de offi-
cielle svenska byråernas slqdd, "overstiger flera. tusen. Enligt de upplys-
ninger som länmats 28/12 ha. tusentals søk. ”frivillig-a' snlänt till Fin-
land, och under de allra senaste dager-na ha ”två kårer' av frivillige från
södra och mellersta Sverige avrest till Finland. Befälet över dessas.k.
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*frivllliga' har.anförsrotts den svenskegenerilen—Ennstmldndsz, Det är
svårt att ej anse, att ovannämnda omständigheter äro of'o'renliga med den  .
neutmlitet som tillk'dnnagivitsav Sveriges regering. Denna of'o'renlighet
blir iinnu mera uppenbur, om man till alla.dessa redm nämnda oms'tä ndign.. .:  .
heter - presekampanjen, uppmaningernu till militaire företag mot Sovjet—
unionen, det öppet godta-gne. uppséttendet ev frivilliga kårer med bistånd
av personer i offentlig ställning -  lägger den direkte tillf'o'rseln av

ammunition fzån Sverige till reg—eringen Ryti-Tanner samt det av Sverige

länmade tillståndet till transiterlng genom Sverige av alla slags  milit'a'ra
förnödenheter. Enligt uppgifter i pressen, Vilka ej dementerats av Sveri-

ges regering, har Bot'ors till Finland sånt en uppsättning luftvärnskanoner.
' Flygplan från neutrala lander hava transiterata genom Sverige till Finland

med de svenska myndigheter-nes bistånd. Sovjetunionens regering faster even-
ska regeringens uppmärksamhet på nämnda omständigheter och på de svenska

myndigheternas mot Sovjetunionen riktade handlingar. Sovjetunionens teger.—":
ring anser lämpligt framhålla for Sveriges regering, att dessa handlingar

från de svenska myndigheternas sida icke blott äro of'drenligamed Sveriges
neutmlitetspolitik utm även kunna medf'o'ra icle 'o'nskvdrda f'o'rvecklingar i
avseende på förbinclelserna mellrm Sverige och Sovjetunionen."

En liknande not från Sovjetunionen har överlämmats till norska regerinfn.

(TJ fr TASS samtSv.D.)
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Bexedskap i
Holland .

Bela ens
mobiliserim.

Konspiration
1 USA.

Ny j apgnsk
reg-åring.

Holländske försvarsministern har indragit alla permissioner. Besluten
har fattats med anledning av de gentemot Nijmegen observer-ada trapp—
koncentrationerna. (TT fr Haag)

Belgiske armén lyder sedan 14/1 under kung Leopolds direkte. befäl och
arméledningens befogenheter ha. i samband där-med stärkts. Desæ-åtgärder
ha automatiskt följt  i  och med att fas D  — den sista och fjärde fase-x
i mobiliseringsplanen- ti'ätt i kraft. (Sv-D. fr Bryssel)

18 medlemar av en organisation, kallad "Christian Front",  ha blivit
arrestemde i USA,anklaguæ för att ha sökt framkalle revolution i
Förenta statema, st'drta regeringen och införa. diktatur. En liten
arsenal, 3cm  organisationen torde ha avsett för revolutionäa ändamål,
har upptäckts1 New  York. (TT fr Renter)

Japanske kejsaren har, sedan minist‘a'ren Abe avgått, givit amiral Mitsumasa
Yonai  i uppdrag att bilda den nya regeringen— Förre utrikesministe'm
Arita. bar övertagit posten som utrikesminister i kabinettet Yonai.

(TT fr Tokyo)
x



13821

Jan. 16 1940

Sveriges sver
till Sovj et

.Svenska regeringen överlämsde 10/1 ett svar på Sovjetregeringens
6/1 avlämnade not (so 157:l),vilket haåe följande lydelse: "Denwxppkomxa
konflikten mellan Sovjetunionen och Finland har utlöst en stark toh enhäl—
lig svensk opinion. Historiska, kulturelle och andre skål göra att
hela svenska folket hyser den vannste sympati för det finske. Det kan
utan överdrift sägas att i själva vg .et alla svensker hysa den livligas-
te önskan att det frie  Finland, som ”kom efter världskriget med det
revolutionära Rysslands samtycke, lämnat i överensstämmelse med dess
politiska principer, skall bestå som ett fullt fritt och oberoende
rike. Det säger sig självt att en så enhlllig folkopinion måste avspegla
sig i tidningspressen. Den svenska pressen åtnjuter en vidsträckt

frihet att uttala sig i alla ämnen, och den kan där-vid stödja sig på den
i grundlagen fastställda tryckfriheten. Grundlagen innehåller emellertid
nokså vissa bestämmelser avsedda att förhindra missbruk av tryckfriheten.
Sålunda förbjudas smädelser mot främmande makter och deras överhuvuden,
och svenska regel-ingen unierlåter icke att ingripa mot tidningsuttalanden

som icke äro grundlagsenligt tillåtna.  I  detta avseende göres ingen som
helst åtskillnad mellan Sovjetunionen och andra makter.  I  detta
sammenheng anser jag mig ej kunna underlåta att fästa uppmärksamheten
vid de utfall mot Sverige som på senaste tiden förekommit i sovjetrysk
press och radio. Verken i fråga om sitt förhållanie till pressen eller
i något annat avseende kan svenska rqgeringen anse sig ha givit berättigad
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anledning till do av Sovjetunionens regcring uttqlnde nnm'trkningornn
mot Sveriges hallining. Modvetcn om att ständigt hc låtit sig ledes av
noutralitatus grundsats, har svenska regningen icke kunnat v'clrjasig

för intrycket att de av Sovjetunionens regering fruxnst'cillda annärkning-
arna väsentligon grund: sig på feluktiga informationor. Ett n'eirmnre
studium av de särskild-Apunktcrna i  noten  bestyrkor donna uppfattning.

Sålunda äro uppgifterno angående de svenska frivilliga till Finland
allt snnnt än riktign. Antolot frivilliga "tir icke tillnämelsovis så
stort som Sovtunionons rogoring synes f'o'rmoda, och vorksnmhoten be-
drivos helt och hånet på privat väg, i full 'o'verensst'a'mnelse med inter-

nntionell kutym och för övrigt i likhet med vad som Ln. synos f'o'rekom—
mn i andra europeiska och amerikanska lander. Inga svenska myndigheter
medverke och ingn officeruro eller menige i svensk tj'inst delta såsom
frivilliga i stridorna i Finland, Den såsom ledsrc— utpokodo general
Linder är finsk general och tillhör icke svenska nrmén. Vad botr'äfi'nr
transporten av varor av olika slag från Sverige ellcr från andre l‘a‘nder
genom Sverige till Finland, så kan svenska regeringon icke finna, att

denssmmn kan ge anledning till inv'a'nclningar= Sverige har vissorligen
under rådande krisläge infört kontroll över import och export i fråga
om flertalet varor, men i ;rincip nvser man dock att uppr'ritthållahan-

deln med utlandet i största möjliga utsträckning. I förhållnndet mel—
lan de nordiska ländernn "år det naturligt, att varu-
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1:111
Sovjet.

utbytet i 'c'rverensstia’melse-med-det Lmditi la nordiska samen-Mek
"siger rum under friest möjliga fonner. i emighet här-med tillåtes Finland
att från Sverige införa ceb genom Sverige 1:3nsitera varer av alle slag
varav landet anser sig ha. behov9 och svenslz. regeringen anser sig icke

ha någon anledning att nu göra några inskräxikende ändringer i gällande
regler för Sveriges handelsförbindblser med.1«'inland. Det är svenska.
regenngeÅ forhoppning att redan ovannmamnda. papekanden skola vara
tillräcklige-för att sldngra uppkorima missförstånd och klargöra för
Sovjetunionens  regcring att den icke har grundad anledning till klage—
mål mot svenska regeringen. Svenska regel-ingen för icke någon mot
Sovjetunionen riktad aggiessiv polit-ik. Tvärtom delar den det av
Sovjetunionens regei'ing framförda. önskemålet att undvika alla. komplika-
tioner mellan de både länderna. (sign.) Gunther) (DN)

Utrikesrninister Koht har å norska regcringens vägnar avlåtit svar å den
sovjetryska noten.  I  svaret heter det bl.a: "Jag vill alli-a först
fastslå,att de norska myndigheter—na icke del tagit i några handlingar som
stride. mot Norges neutralitct under det pågående kriget i Finland....”
Som ni vet råder full pressfr;het i Norge, och regeringen kan icke
förhinira att pressen publicerer uttalanden..i olika riktningar både om
landets egen och om främande hinders politik. Norske myndigheter
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ha  absolut icke  medvnrkat til"; :*:t uppratta organisationer ch vémxfmgs-
kommittéer  hår i landet för deltagende i det finsk—ryskakriget. Icke
heller ha norska my'rfiighetermcdverkat till att sånne. vapen eller
militär utrustning till Finland. Värv-ning till krigstjänst i främande
land är förbjudet och straffbart enligt norsk leg och är därför icke
tillåtet. Det är icke den norska regeringen bekant att en speciell
division för Finland av frivilliga. från Oslogruppens stater skulle vara
under bildende. Det är icke något  bro‘tt  mot neu'traliteten om enskilda
personer resa ut för att delta i krig utomlanås. Men norska regeringen
har icke  givit  och kommer icke att ge tillåtelse til]. några militär—ar
att på detta sätt delta  i  k- iget i Finlanå, I Haagkonventionen mr 5
av 18/10 1907, art. 7, är det uttryckligcn fastslaget att ingen neutral
stat är  f'drpliktad att för-hindra utförsel eller transitering av vapen
och annan  krigsmateriel  för en krigförende stats Timing. Men norska
regeringen vill &rmärka' att for så vitt den har sig helcan'r, har hittills
ingen transitering av krigsmateriel till Finlasd .rt Ium i Norge, och
privat utförsel av samma art endast ; ringa utsträcknz'ng. Jag vågar
utgå ifrån att dessa upplysningar skola överbevisa cder regering zum att
norska regeringen har uppräåthållit och fortfarande åimar upprätthålla
den neutralitet gentemot {Iii}? i frän—mamie land v:... regel—ingen själv har
förklarat, och under hävdmxde av denna ncutralitet k-mer den nog-grant
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Svensk rotest
i Moskva.

Norsk Erotest
i Moskva.

ska inkallelser

Bel en förb'tder

komunistor

Västmaktemas avtal

med Turkiet

att hålle sig inom gällande m—aktater och allmänt godkänd fond-Mt.
Jag är övert'ygad om att intet skett här i landet som är ägnat att leda

till förvecklingar mellan Norge och Sovjetunionen eller störa. det
nox-mala förhållandet mellan de både regeringarna." ('I'I' fr Oslo)

Svenska beskickningen i Moskva har anmodats att med anledning av bomb-
fällningen vid Kalla): inlägga svenska. regeringens protest. (DN)

Norska regel-ingen har protester-at mot det ryska flygets gränskränkningar.
(DN fr Oslo)

Moskvaradion har utsänt ett meddeland eI enligt vilket  alla  unga man i
åldern 19 och 20 år inkallas till militärtjänstgöring. (U.P. fr Londm)

Belgiske regent-ingen har beslutat att förbjuda. alla. komunistiska tid—
ningar och att åtala utglvarna. (H.P. fr Bryssel)

Generalsekretemre Menemendj oglu i turkiska utrlkesministeriot har lämnat

fdljande [um redogörelse för den engelsk—fransk-turkiska överens—
kommelse som träffats: Turkiet erhåller kreditor på 25 milj. engelska
pund. för inköp av krigsmateriel och ett lån på 15 milj. pund sterling
i  guld.  Krediterna och lånet laps med mycket låg ränta och skola åter—
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Brittiskt sva
till Amerika

sk kommentar
t i 11 svensk  a

och nogska
svare'n  .

"betales inom 20 år, främst med turkiska varer. De engelske och franske
regeringama ha åtagit sig att från Turkiet köpa för 10 milj.  engelska
pund russin, fiken och nötter årligen. (TT fr Ankara)

I svaret på de 21 amerikanska republikernas samfällda protestnot mot

krigsoperationer inom den s.k.  amerikanska  neutralitetszonen och fränst
mot slaget vid Rio de la Plata förklarar brittiska regeringen, att
Storbritumien icke kan acceptera neutralitetszonen, en: det icke blir
förvissat om att denna zon icke skulle kunna utgöra ett väldigt fridlyst
område för tyske krigsfartyg och fb'rrédsfartyg, varifrån de kunne gå

ut för att angripe  allierade  och neutrala fartyg och till vilket de
kunna fitter-Vanda för att undvika att tvinges till strid.

(TT fr London)

Innehållet i de svenska. och norska regeringarnas svar på de sovjetryske.
noten-La offentlig. ordes natten till  15/1  i  Moskvaradion  samt åtföljdes

av en komentar, vari förklamdes, att svaren icke vore tillfredsställan—
de. Svenska. utrikesdepartementet har meddelat, att offentliggörande a'.—
det svenske. svaret skett utan samråd med svenska regeringen.

(TT fr Moskva)
)!
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In a brittiskfl.
arantier åt No:—
e och Sveri .

Finsk tvån  sut-
r in .

Hore-Belishas
avgång.

har 16/1 demente—rat att av en amerikansk
om britiiek garanti åt Sverige. (SvaD.)

Svenska ut riko sdcpar'v ommt et
nyhet sbyrå *ut sånt m< malende

Utrikesminister Koht har med anledning av en amerikansk nyhetsbyrås,
meddelande om att storbritmznien slaflle ha föreslagit en garanti om
etöd åt Norge förklarat, att inga :‘Urhandlingur om något slags inte-
gritetsgaranti ägt rum mellan Sterbritannien och Norge" (NTB fr Oslo)

De finskn myndigheter'no. ha efter de senaste dagarnflsryska flygraider
bealu‘tat  tvångsutrymm visse ort—er, då do lokale myndighetema icke

längre anse sig kunna sörjo. flår invåuamas sdkerheta 1 and de städer
som  skola utrymneq märkasHangö, Ekcnäs, Åbo och Riihimäké.

(En fr Helsingfors)

   

Vid debatt i  brittiska  underhuset 16/1. yttrade Hore-Eelisha bl.a.:
"I 2 1/2 år av verksamt och brååskcmde arbete,präglat av snubbaf'o'r—
ändringar , (forts .)
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har jeg innehaft det höga äm'bctct som krigsminister. men: reorgani—

sering och utveckling under denna tid nar vezkställts i en anda av stor
enighet, som står i anmärkningsvärd kontrast till de fleste reformer-s

stormig'a historia.... Det  föll  mig icke in att vi gjorde armén alltf'c'r
demokratisk för att kämpa för demokratin". Hortelisha slutade med
orden:  "Varför väg-rede jag att göra det byte som premiärministem erbjöd
mig? (Att anta posten som handelsminister). Jag gjorde detta emedan jag
icke kunde käxma mig fdrvissad om att de motiv som föranlett premiärminis—
tern att göra denna. ändring skulle göra det möjligt för mig att energiskt
fullgöra ett annat uppdrag i hat-imens intresse".

Premiämi'nister Chamberlain yttrade, att rykten satts i omlopp av

Vilka många voro fullständigt ogmmdade och en del mycket orättvisa mot
tredje part. "För det första har det icke förekommit några menings—
skiljaktigheter rörande den politik man skall följa mellan Hore-Belisha
och hans kolleger. För det andra har det påståtts att m,;ången var

fesultatet av en kamp mellan Hore—Belisha och vissa högre officemre,
Vilka man i vega ordelag betecknat san "mässingshattar", i fråga om
befordringssystemet inom  amén  . Detta påstående salmar all grund.
Var-je preniärminister sinte tid efter annan revidere fdrdelningen av
postema mellan sina kolleger, men särskilt i krigstid är det viktigt

att regeringsmskineriet arbetar med största möjliga effektivitet och
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sk ubåt sänkt.

Ubåter förlomde.

USA:s flotth

Ja ans olitik.

en'.

minste möjliga friktion. C: en premiärminister måste offentliggöra
alla sina skäl för att göra en ändring, 301119 det bli omöjlig-t att
företa någon sådan.  Det är därför jeg icke "imam i detalj delge huset

mina skäl. Jag märkte att svårigheter uppstodo. Jeg skulle kanske

kunna  beteckna dem som bärflytande ur  Horo—Belishas  ::,rcketframstående
egenskaper., Vilka enligt min uppfa thing gjorde det önskvärt att en

ändring kunde ske? (DN fr London)

15/1 sänktes en tysk ubåt av franske. krigsfartyg, ('l'l' fr  Havas)

Brittiska amiralitetet meddelar, att 5 brittiska. abåtar sannolikt gått

för10rade. (TT fr Reuter)

Inför representanthusets flcttutskott meddelade  16/1 konteramiral  Stark,

att Förenta stater'nas flotta 1940  behöver 145 nya.krigsfartyg för att

det löpande och förrslagna byggnadsprogramnet skall fullbordas. Kostna-
dema uppskattas till  2.276  milj.  dollar. (TT fr Reuter)

Vid den första pressmottagningen efter den nya jaganska regeringenls

bildende förklarade premiärminister Yonai,  att någon viktigare förändring
icke kommer att inträda i den utrikcsnolfik so: fördes av det före-
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gående kabinettet. Yonai tillade, att regeringen  kommer att söka åsted—
koma  en omjustering av Japans  relatirner till Förenta state:-na, Stor-

britannien och Sovjetunionen, "allt under det att Japan  bevarar  sin
oberoende ställning". ('l'l‘ fr Tolqo)

X
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.  Svensk  r ssdebat  I svenska  riksdagens ;emissgebatt l,]; 11trade'Su—*smiri££rr;35>eaon
bl.a: "Det har iokr inträtf'någon f>rändring i den svenska utriaes—
politiken sådan denna både före krigsutbrottct och efter detsamma

definierats och deklarorats. Kärnpunkterna i denna politik äro själv—
ständigheton och neutraliteten.... Vi ha var-ken varit utsatta för på—
tryckningar från västmakterna eller för varningar eller hotelser från
Tyskland. Det blir vara tillåtet, att alltjämt råme. med att ingen

av de krig-förande pay-term önskar vårt lands indragandc i kriget. Och

i  varje fall veta.  de ansvariga ledning-arna, att vi själva ickc önska
det, att vi komma att avvise. varje förslag av sådan art och att vi

ämxn med alle. till buds stående medalmåte.  varje för-sök at; kränke.
vår neutralitet. Det är då också klart, att allt tal om att vi själva
skulle kunna begå oneutrala handlingar genom att tillåta genommarsch
av krigförandes trupper eller begagnande av städjepunkter på svenskt

territorium eller på något annat sätt är fullkomligt gripet ur lufta.
Något sådant kan icke komma i fråga." Om förhållandet tillFinland sade
talaren bl.a: "Det må erim-as om, att när Finlands regering i slutet
av  1956  högtidligen tillkännagav sitt lands anslutning till det övriga
Nordens politik, detta icke innebar någon förändring i förutsättningnrna
och uppgifterna för det nordiska samarbetet. Tryggande av de nordiska

lander-mas neutralitet och oberoende genom fredliga strävamren förblev
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det förnämsta  målet  för detta samarbete. Under detsamma har militärt
samgående mellan de nordiska länderna icke varit på tal i ansvariga
kretser. Däremot har i samarbetets egen art och natur legat en bered-
villighet att lämna ömsesidigt bistånd av annat slar om förhållandena
så skulle kräva. Sådant bistånd har också givits. efter de dellira—
tioner som vid olika tillfällen avgivits kan ingen var i tvivel om att
hjälpen till  Finland  ligger regcringen lika mycket som hela svenska
folket varmt om hjärtat. Men varm medkänsla och den bästa vilje att
hjälpa kunna icke enbart bli bestämmande. Vi kunna icke avstå från att
besinningsfullt pröva de reella förutsättningsrns för vårt handlende.
I nuvanfiafie ömtåliga läge finns det en mange faktorer av olika slag som
måste tas i betraktande, når det gäller att avgöra på vad sätt och i
vilken utstäckning Sverige bäst skall kunna bispringziänland. Var och
en bar forstå, att  dessa  saker icke alltid kunna framläggas till offent-
lig diskussion. Därför våste rage—ringa kunna påräkna förtroende att
avvägs vad som bör göras i uppkommande lägen. Vi ha icke kunnat lawns

ur sikte sammanhanget med hela det internationella läget. Norden består
av fem lander. Fyra av dem bilda tillsammans en geografisk enhet, som
har sina gränser åt både östcr, väster och Söder. Detta läge, som
annars ansetts bjuda så stora möjligheter föx ett fredligt liv, år under
den nu rådande konflikten i Europa ömtåligt. Det fordras aktsaahet och



140:3

18 Jan;1940
i

1en -.-r."l 22‘: amt—56.14: för den stars
. vi ‘ck:  "Dehn 7t och haller icke

  

konfllkten. För att för-stådet”:  .
mottagit några. &nvisninga ein rift-and;“LI-t tållmde till Finland.
Vårt eget fria bedbmm .139;- j.T,L  grand för var :ppi’attning om hur
vi bäst  tjäna  Nordens ach d'un—f: också Finlands sak, De: skulle vara
en lucka i uppriktigheten om  , V förbininge en  annan betydelsofull
synpuhkt. Den avser bevazanieu av on'i'r'het en  inom  vårt eget folk.

Denna enighet  har icke kunna: "Vinni-s ".:-mag en politik som haft i. sikte
en  militär  intervention."

Förre utrikesmlnistrr  S' 1lar g1" er: 1‘" *f,—'; till. sin bulging:
"Jag har ansett och snser 5.1.113;t att Sverige hår med insätiande av
em stridskraftc-r medvcrka i ssmarbctc med ,nlemd till tryggandet

av den  neutraliserade  Ålandsregiunens eiker—hun detta även i det för—

ändrade läge i östersjön som det nya förbäliwndet mellan Tyskland och
Ryssland samt det ryska Enguppc'b på Finland innebäæ... Jag 'betraktar

den ståndpunkt sor: Ren nuva‘remde “c ringen  tag-it1 arv av den avgångna
som ett sammmbrott för den  ncra:  ,. prf'n' tik. iör vilken jeg verkat

under de år jag haft tlllfä 1e  d'artll‘.  Yon 5 a.  jnträffat betyder
enligt min mening. att Vlf. år,-t första tillfälle då det verkligen gällde
allvar var Sverige icke moset att to. den  nöévändign  risker.- Och då
dette  inträffat méd ien störst-., ytligl bedijm; Stal-kaste nordiska mkten,

 

ci-
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då innebär det ett særmnbrott för &» t nordiske samar-”sotet i dess helhet

som  politisk  realitet. Som ett personlig": vittnesbörd vill jag säga

kemneren att för ni;, var det nordiske statschefsmötet i  oktober  en

storartet vacker fesaå, bakom vilkcn Just det praktiskn samarbete läget
krävde blev i stillhet tovpedezct. Ja: %,hörde därför också med någon
undran orden i samlingsregeringens p1 erranförklaring om ett utvidgande

av det nordiske. samarbetet.  I  årets trontal är formuleringen blygsammare
Och nu vågar jag rent av tro att regeringen i sine. går-ninger är mera
nordisk än i sina ord... Ett viE—ctigt lesmotiv för svensk utrikespolitik

under senare år har varit en Stan-jig; sti-""en att verka utjämnande i
förhållandet mellan Finland och Sovjetunionen., Allt detta är ju nu i
samband med kursändringen både i Moskva och  i  Berlinnslaget  i  spillror.

Och den svenska samförståndspolitik snm Eirligt och konsekvent fullföljts
under åratal til] erkännes i dagens Moen/'a intet värde. Men icke blott
därmed måste vi vare på det kl ra. Ile-n ellmänna karaktären av Sovjet-
unionens utrikespolitik är rad dit förändrad. Detl'en parodi att tale

om Sovjet som f1 eds-raidr En imperialistisk bolsjevism är farlig-are än
den gamle tsarismen Jörg-. D' t  finns de"; inn er. vettig människa här i
landet som önskar se Sverige  i  krig fred Sovjetuni .nen. Intet skulle
veta oss mera välkommet än att se dette. väldiga rike återvänds till sin
tidigare fredsbetonade politik .. Pet komme:- också att helt her; på
Sovjets egna åtgärder, om Loz—hållandet oss go"..”; skall bli bättre
eller sämre".
I sitt svar till Sandler s-xde statsministern; "Det finns här inte
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Det (man ska
kriget.

anledning tilvl att ironiskt tala om 5.” feghet mh :.1Tustrera detta med
två olika tillfällen: Abessinien ;, —nlugd. Dr: lir inte rätt att
modet har växt med kvadraten på av.; .ixlct. Men ”et år sant att under

1n- Sandlers egen IGdning v:" «ro;—c mycket återhållsamære i  Abessinien—
konflikten än vi ansett oss kunna vara Air act gäller Finlrm ".  (DN)

   

Brittiska ministern för den ekonomiska kr-igfbrlmjen, Cross, gav  17/1
i underhuset en  rcsumé  av det. e}: amo-irske kriget. "Under flera år har
Tyskland särskilt ; Dovaulanderna fözt en  utrikcshandclspolitik, som
utmärkt sig för ett sinnrikt syster; av c] cqr'lqg ::h bytesavtal, varige—
nom det fått sterkt inflytande på utzik " (xylem J" flere neutrala
mindre länder. För att  kusma  ang-ripa de e. fientli 'a position måste

Storbritannien tillämpa nya metoder. Skattkamnar maste betala de
prisskillnader som up!—komma,. Dcn tvekavde boller aldrig att snabbt och
storsint stödja  köpg som var ??gvvaee att brvijva fie-Tyler. zktiga varer.

Efter 4% månader se vi, att Tysklard bofi sig i ungefär samma
ekonomiska trångnål som efter 2 år i det 'vm'zet. Exporter:
är det bästa beviset 1.3 '1 Jan-if: i tri ' bekmmer- Den tyske.

expurten har hål-nett; av bns: på råvarer, och många  fabriker  ha mist
stanga eller arbeta i en omfattning som under;—stigerderas verkliga
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kapacitet.” Cross framhdll ti“) a  kontr llen  icke

uppvisar några lacks r  av betyien.et, utan att all tysk  export  Som
kunnat angripas med detta vapen oljvi t cf :ktivt sioppadu ”Vi se  fram
mot den dag, då vi kvavt ‘fyr <1a nis dir. i livJ så att det  icke
längre kan uthärda Lrigsaflstr 10min: n. :Lta mecel tro vi att
vi kunna föra räkenskapens :; n1-mare och radqa vår; eg lamedborgares
liv". (TT Tr Lvnd n)

I brittiska På en fråga  17/1 i  brittiska Hud 'husæt, om nigra st *er Sedan 50/9

garantier. 1958  begärt, att  Storbritannien  mu gr— dem gavantler mot angrepp,

'svarade premiärminister Chamberlain: ”Inga”. LET fr Land n)

Italien och I en rapport om fascistparti pe ”Tt- ets sekreterare

kriget. 17/1 bl.a- "De: fascism ”Jo ogcwlirk firma sig
ställt inför nödvändig mete; a.t griyd b;  l  vaprm. och det här vara

andligt berett"n (TT fr Stefani)

USA:s 952933, Förenta staternas export uni“: decpmbnr L936 vbngick till ett värde

””r en månads export,

*Du får bl.a. till-
(TTf Havas)

av 358 milj. dollar, vilke: år

som noterats på  bortåt  10 år.
skrivas leveranserna av flygplat
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akt erkännande
om Kallax.

ek ort.

Sveriges chargé d'affaires i  Moskva car som svar på den svenska regerin-

gens framställning mottaglt en nct f in Swjetregeringennari  derma

meddelar, att två ryska flyg-maskin»: till följd av orienteringssvårig—

hater under snöstom råkat överflyga svenska gränsen. I noten uttaler
Sovjetregeringen vidare sitt bcklagande i  anledning av det inträffade.

(Sv-D)
Finska högkvarterets rapport över läget 18/1  meddclar bl.a:  I  Lappland

ha. våra tnxpper under de senaste dag-arna avancerat 45 km i riktningen
Salla. Fienden  .  har från Joutsijärvi trängts tillbaka till Märkäjärvi,

där strider pågå. (TT fr Helsingfors)
x
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Industrigåvn

till Finland.

Uttalande av dans—
ka  folketi  "et

Rxsk ursäkt
till Norge.

 

Ett  belopp på cirka 02  :ilj.  fv.
fogande utgör resultatet hittill
privat insamling inom den svo sk

as till1”irska re eringens för—

dan början av decemb: r pågående

n (DN)

5

 

 

Vid danska folketingcts 32""1n

"Folketinget beslutar uttal

f”ljande uttalande:
krotsar av det danska   att

folket är anse om ett landets ieutrnlitct skall upprätthållas och att de
medal, landet förfogar över, ,m så behövs skola användas för att hävda

   

rikets fred och oberocndc sat att man tillfärsäkrar rcgeringen sitt
stöd i arbetet härför”. Vii fstningcr °ntcg förslaget med 155 röster

av alla partierna. Den t; .inorite tezis r Lres.ntant  Jens  Möller,
meddelade, att han varkan röstace för eller amo, (TT fr Köpenhazn)

  

17/1 övcrlä mnade sov»etryska lLrikLskoimissariatet pill Norges legation
i Moskva cn nct so: la'acionens nctcr a7 15/1 och 16/1, i Vilka
den norska r J % prote Talc . att sovjctryska plan flugit fiver

don norska gränsen i trakten “7 Sva n  I sin svarsnot :eddelar det
sovjetryska utrikeskommissa iatut, akt enligt ingingna rapporter 12/1

och 14/1 sovjetryska flygplan  i 3 føll rnkat  a1yga över den n'rska
gränsen under ytterst ogvnn » Men, Vilka försvårm
piloternas orientcrihj. 311 & »rcringtn framför sitt hekla—e

   

     

 

   

(D
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ska för-Imt er

Bel ens beredskap.

Franks kommunis—'
tgrno..

Fredsförsla av
Hertzg .

gamle av det intriiffa61. (TI fr Tass)

Ryssama. ha, enligt officicils finni—:: upfgifter, under krigets första
7  veckor förlorat samu-mlagt £34 flyg-maskiner av olika type-r. Ryssama

ha dessutan förlorat 454 strid‘vagn’lr, 183 kanoner, 2232 kulsprutor och

över 500 bilar. (DN fr Helsingfors)

Det belgiske försvarsrrinistfråct me:.åelar, att permission åter erhålles
inom amén och flattän. (U.P. fr Bryssel)

Franska sensten har med 294 röstcr mot O antagit försl” et om ett

kommunisterna skola utcslutas u:- parlamentet. ('I'i‘ fr liens)
 

General Hertzog meddelade vid sydafrikanska parlamentets sammanträde

19/1, att han kommer att framlägga följ ande mot'on: "Huset anser att
tiden är inne att upphäva krigstillståndot genémot Tyskland och
återställa freden". Stunts majoritx t gsntemot oppositioncn ”ar nu omkring
17 röstcr. Denna majoritet är större än den som:— amid:- bans  krigspolitik
4/9, då Hertzog avgick som premiar-minister. (TT fr Reuter)

x
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Churchill  om
sj ökriget-

Västmaktemas
fredsmål.

Itali ens försvar.

Marinzinistcr Ch "Z-’rigsl'aget",

vari  har. b1. :1.
ubåtar, som Ty:
att nyb"£gnadern;

konstaterade  i  11p
första. ubåtskmpanj en for n
minhotet under 536 koma-GU
oförminskud och världens
I  själva verket har set

  

       

  

 

art ”efter » -

Brandi fulls mdigt Lillbflasle‘gen,
is? ung—215313 ::jöfarten i  själva verket

ne: Erin tråd övcrvattonskaparfartyg...
*: så bra i n _ot sjölu'ig".(TT fr Lende)?

   

   

   

  

   

 

    

  

Utrikesx; ini ter 10rd :" Tifzx " "" ,, adlet—3.1 i  ;eeds,  i  vilket

han definicra ,  ' .yttrariz,b ra: "Vi måste
hålla på att fr 11m A  ber'o‘vat
friheten, och ffcno: erfzzren‘heter sk'la
vi göra vårt) dtztrs a får :”:Jr- ett unprepF-Jtde av dama

olycka.". (TT fr London)

    

 

  
   

 

Italienska

skap ,  varvld bu
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Påvebudskag

Box-ah död.

upptar 55111122111331: 1 utgifter  10.843 sild.  lire fördelade med 4.231 5113..
på amén, 5.350 milj. på flottar. och 5.26; milj.  pi flyget. ?ör inne-
verande  budgetår var det sammanlagda. utgiftsbeloppet för försvaret

8,275 milj. lire. För budgetsåret  1939—1940  uppginguutgifterna till
29.316 milj. lire och inkomterna  2f.561  milj.  lire.  (”TT fr Hans)

President  Roosevelt  har som svar på sitt julbudskep från påven mottagit
ett budskap, där det hater: "De omedelbara fredsutsiktcrm ha minskats
till en ringa sannolikhct  som följd av de besvärliga hindren som det blir
allt svåmre att övervinna". Påven bctecknar i  fortsättningen Roosevelts

budskap san en 'Yöredömlig handling av brodarlig och hjärtlig samkänsla

mellan den nya och den gamla världen i försvaret mot aggressiva anti-

kristne  tendenser-s iskallapust". ('1'1‘ fr Washington)

Den amerikanske (Canton:Box-uh  avled 20/1. ('i'Tfl‘ Washington)
x
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Finsk f erk—
samhet.

elsk ‘a re
så:-ikt.

Polska flottan.

Ja anska än aren
"Asama Mam"
stoEEa.

Hollands beredsk

Finska bombflygförbend ha för första gingen sedan  krigsutbrottet angripi
ryska flygbaser i  Estland. (U.,P. fr Helsingfors)

Officiellt  :eddelas från Lunden, att jagaz-Ln Grenville- 20/1  sänkts  av

en mina eller torped i  Nordsjb'n. (TT fr London)

I en  kommuniké  från det polska bverbefélct fb'rklaras, att 70% av don
polske. flottan lyckats undkomta och anslutit sig till de allierades

styrker. Före kriget utgj orde den polska flottans samuanlagda  deplace—
ment  26.564 ton.  Härav hlr ett tonnage på 18.174 ton räddats jämte
hela den polska handelsflottan= (TT fr Paris)

Brittiska krigsfartyg i Stilla havet ha hejdat den japanska ångaren
"Asama.Maru" och tagit ombord tysk:—1 passus-rare, som voro i vim—

pliktsaldcrn. (TT fr Havas)

Officiant  meddglas från Han.—; att plrmission komne:- att boviljas inom
den holländska amén frän ..ch "  21/1 förutsatt att den internationella
aituationenunder tidenick»; förvärras. (H.P. fr Haag)

  

IL
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USA-d émarche
t 111 Storbri-
tannien.

"  a clan"-
affären.

lnggg fred
J ag n—Kina.

Förenta staterna har gavit'Tz—ttryck åt sina 'Jallvaa-lige.belqyma‘" över
den behandling amerikanska fartyg rönt från de  brittiska  mdighetmas
sida  i Medelhavsområdet och Speciellt  i Gibraltar.  (TT fr Washington)

Den japanska regeringen har inlagt formlig protest h:,s den brittiska.
ambassad‘ciren mot prejningen av ångaren "Asama  Maru". Den  japanska vice-
utrikesministern f‘cirklarade, att den  japanske  regeringen betrakter den
brittiska  åtgärden som en  allvarlig och ovänlig handling mot Japan.

(TT fr Reuter)

E11  officiell  kinesisk talesmen förklarade 22/1, att alle. möjligheter
till  fredsförhandlingar mellan Japan och den lag,-liga regeringen  i Kina
ha försvwmit. (TT fr Reuter)

x
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24 Jan. 1940

Samförstånd å
finska  arbetsmark—

naden.

figifitisk
re sänkt .

T  ska ol'ekö en.

gggyadöd.

Represtntan’cer för arbetsgivarnas i Finland centralförbund och Finlands

fackföreningatscentralförbund ha :‘c’tts till färhnmdlingar, Vilka resul-
terat  i samférstind däron att dessa centralcrganisationcr med beaktandc—
av den  fria  organisationsverksamhetens38.311311ign betydclso skola
förtroendcfullt förhandla on alla på deras verksamhc—tsområéc förekomman—
de frågor i syfte att såvitt möjligt lösa den 1 sanförstån'd.

(TT fr Helsingfors)

Brittiska jagaren "Emouth" har sänkts. Det bcfaras att ingen enda av
de ombordvarande blivit räddad. (TT fr London)

Brittiske ministem för den akon—mi ska krig-föringcn, Cross, meddelade
25/11 att allt göres för att hindra Tyskland att åter fylla sina lager
av olja ur neutrala förråi, och han sade sig icke karma  till  att några
större slj spar-tier undsluppit kontrollen sedan krigsutbrottet.

(IT fr Renta-)

Schweiziska  förbundsrådot Motta  avled  25/1. (TT fr Reuter)

K
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25 jan.  1940

Ålandsöarna

bombarderade.

lands  rantier

åt Bela en.

Avtal .
land -Fra.nkrike.

Byska bombflyget fore tog 24/1 rain—.r mot Ålandsöarna.

(Sv.D.  fr Helsingfors)

Chamberlain förklarade  24/1, att frågan om de medel, varmed Storbritan-

nien skulle sätta i kraft sina garantier "av alla slag, rm så skulle
visa sig nödvändigt", varit fox-emål för den brittiska regeringens fulla
uppmärksamhet. Denna deklaraticn inöäck som del i ett svar till Hender-

son Stewart, scm frågade "on generalen lord Corts tillkämmgivamde  -
att om Belgian angrepea.skulle de fransk-brittiska garantier-na träda i

nmktion med blixtens hastighet -  utgör den brittiska regeringens  väl—

övertänkta uppfattning". (TT fr London)

Ett vittonrfattande avtal har träffats mellan den franske "tazinclelsdelt.h

gation, som besbker London, och representanter för engelska regeringen.

Dette avtal 'e avsett att utveckla de uppgörelser om intimt finansielit

och ämnomiskt samarbete, Vilka ingingos för några veckor sedan, och

kommer at:. ytterligare samordna de både ländernas resurser på det ekono-

miska området. (SV-D. fr London)
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gerigg.

. 25 jan, 1940
I  Shanghai meddelas:

wa  c ' e15 lang Ching-veis nya regcring skal]. kallaæ'äepuhliken—Knaa—natmm-
;sggggggp gerixur' flanking förblir landetshuvudstad, och nationalflaggan är

fortfarande kuomintangs fla .  Beslut harem fattades vid Tsingtao-
konferensens första  möte 24  l  Som riktlinjer för de: nya regeringen
fastställdes: antilcommunism, samarbete med Japan och främq'ande av freden
i Edit-ran "(intern. även andre. partier än kuomintangpartiet skel"; ha  möjlig—
het att deltaga i regeringen. (TT fr  Shang‘yi)

London erkänner Chamberlain har förklarat, att den enda kinesiska regering, som erkäxmes
blott Chi re— av brittiska regeringen, är Chiang Kai—sheks.  ('1'1' fr London)

x
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26 jan; 1940.

Tysk sglon i
Norge.

Polncker i t skt
jordbruk.

Holland och
kriget.

De tyska järnverkans kontrollant i Narvik, inganjir Möller, har anhål-
lite som zisstänkt för spioneri. (Sv.D. fr Berlin)

Omkring 1  milj. polacker skole 1940 sättcs i nrbete inom det tyakn  jord—
bruket. I denna miljan äro JJ inräknade de cirka 300.000 polska krigs-
fångar, som redan befinna sig i Tyskland. (Sv.D. fr Berlin)

Hollindske utrikesministern van cffens höll 25/l ett tal i senaten:
Han förklarnde bl.a.:"Det nederländskn folket städjer regeringens neutra-
litotspolitik. Regeringen skull icku  låte avleda sig från denna väg uv
dem som  i  eget intresse anklaga den för motsatsen. Genom sin neutrn
litet har Holland fyllt en uppgift gentemot Europa. Om Holland och
Belgian indrogos  i  kriget, skulle konflikten bli mera komplicernd.
De som gripa till vnpen mot 000 kouzn att stäta på våre vapan". .Han
yttrade videre:"wienkongressen åstudkom en förnuftigare reglerin; än
Versailles. bristande förståelse för Tysklands intressen måste med
nödvändighet leda till en reuktion." Ministern frågedø därefter om
ögonblisket nu icke vore inne får en r'cittvis och förnuftig regla—ring nv
mropus affix-er. "Motatåndarnn kunna icke förstår-a. val-andra. L'zzn 'o'nskar
garantier, men det finnes inge bättre garantier än på v rklighat, rätt—
visa och ömsesidig aktning.grmndads färhundlingefvä M.LIT fraug)
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26 jan.  1940

i Kanada.

"Mam—hm”
affix-en.

Handeln

Dat-law-

Genemlguvemören !. Kanada lord I'Weeismir meddalade vid parlamentets
öppnande 25/1 att nyval till  parlamentet skola äga rum med det snaraste.
Meddelandet kom som en must ‘indig överraskning. ('I'I' fr  Ottawa)

Brittiska  regel-ingen  har tillställt dal japanska regeringen  en not i
"Asam  Man"—fallet (TT fr  Haves)

Amerikanskfl handelsministcrn Hopkins mr  offentliggjort  en  redogörelse
i  samband med det japanskå—amerikanska handelsfördragets utlöpande.

Dämv framgår bl.a., att Japans del i den amerikanska importen och
exporten är mellan 7 och 8%, medan 34% av Japans  totala importutgöres
av amerikanSca varar, och USA  kb'per från  1/6 till 20% av Japans hela
export. Förenta  statcma för-seJapan med  omkring 56% av  dess  viktigaste

råvarer, däri'bland 40% av Japans  råbomull, 407a av  metallema, 50% av .
maskina—na och 65% av Japans behov av petroleum.(Tr fr  Reuter)

X
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27 Jun.  1940 .

24/1  utsände den amerikanska leg-ationen till amerikanska undernåtar i
Sverige ett meddelande, var)". bl.a. sages:  "I betraktande av det allmännz.

läget i Europa uppmanar den amerikanske ministern alla  amerikaner som

uppehålla sig i detta land och som ej ha tvingade skäl att kvarstanna

att återvända till Förenta staterna så fort ske kan. Det är särskilt
.  önskvärt att kvinner och barn göra 551. Det nuvarande läget är icke o—

medelbart farligt i Sverige, men ingenting kan sägas om framtiden". (DN)

Amerikanskt
cirkulär.

n Roosevelt har förklamt, att Finland ej i'äknas som krigförandc land och

att neutralitetslagen ej kan tillämpas på den rysk—finska konflikten, då

någon krigsförklaring ej föreligger. (UP fr Washington)

Neutmlitet  1
och Finland.

X
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28 Jan.  1940

Nya finske
inkallel ser.

sk ubåt sänkt.

Churchill  kr '
produk ti onen.

För-le an Heme
f'o‘rkas'tat,

USA :  3 vagen—
eæort.

Finland  har 27/1 inkallat första delen av. 1898 års kluss.—.. mligt-
uttalanden av statsminister Ryti har Finlani nu inkallat största delen
av 20 årsklasser. (UP fr Helsingfors)

En av de ryske. ubåtar, som sedan nära 2 månader opcrerat ovanför finska
mine:-ingen mellan Åland och fastlandet har sänkts i ett finskt minfält.

(Sv.D. fr Helsingfors)

Marinminister  Churchill  höll 37/1 ett tal i Manchester, vea-vid han bl.a.
kom in på nödvändigheten att Eika produktionen av  krigsxnateriél. Han
förklsradc, att miljoner nya. arbetare koma att behövas och att 1 milj.
kvinnor  unis-.9 djärvt träda in  i  kri gsindustrin. ('I'I‘ fr London)

General Hertzogs resoluticnsförslag, vari det heter att "tiden är inne
att göra slut på krigstillståndet med  Tyskland" förkestades 27/1 av det
sydafrikanske parlamentet med 81 röstcr mot 59. ('I'l' fr Reuter)

Amerikanska utrikesdepartemcnhzt meddelar‘ att exportlicenserna för vapen

ammunition och  krigsmatericl 1939 uppgingo till 204-555-780 dollar,
d.v.s. 232- gånger så mycket som 1958 års siffra. Den verkliga exporter: ha-
de ett värde av 102.295.2C«8 dollar.  Storbritarmien  oct-ankrike svarede
för flertalet  license:  och övcrvägande delen av den verkliga expartexh
Av exporten utgjorde flygplem huvudsaken. (TT fr Reuter)
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28 Jan. 19 40

T
enav

tsn-

Brittiska konsulatet i Tientsin,har officiellt informersts-om att den
japanska  blockaden av de brittiska och franska koncessionernn i Tientsin
skall skål-pas hurtigtfrån och med2.7/1. (frr frReuter)

X
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.29 Jan‘.1940

Britt'ska harriels- Brittiska  regel-ingen skall 1/2 rekvirert; alla ooeamgående fartyg tillhöran
flottan  rekvireres.  de  Storbritannien  och dess kolonier så snart de lossat sin laster.

(TT fr Hav-as)
:(
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30 jm. 1°40

Tal av Daladier.

ValiBul en.

Konseljpresident Daladier höll  29/1  ett radiotal, vat-1 han ”bl.a. yttmde:
"Min regering, som gripit in mot alla medbrottslinga: i da nazistiska
propagandan, tänker icke på att rikta sig mot fransmän som drömt om ett
franskt-tyskt nämsnde. Det var förvisso legitimt att vara kommunist
och vilja enn Frankrike och Ryssland för fredens försvar. Det var också
legitimt att vilja nål—nn vårt land till Tyskland. Men under nuvarande
omständigheter vore det ett brott att lyda Berlin och Moskva".

(TT fr Paris)

Valen till bulgariska parlamentet ha lämnat till resultat, att 140 av de

160 kammerledamöterna stödja Kjosseivanoffs politik. (TI‘ fr Havas)
x
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31 jun.  1940

Tal av Hine; Hitler höll 30/1 ett tal, vari han bl.a. berörde västmaktemas krigsmål.
"Vi veta ju  i  alla fall precis vilket mål de ha: det är Tyskland av
år 1648 som föresvävar dem, ett upplöst och sönderslitet Tyskland".
Om samarbetet med Sovjetunienen  sade  han, att "sekler igenom ha Tyskland
och Ryssland levat vid varandras sida i vänskap och frid. Varför skall
dette icke vara möjligt även  i framtiden? Jag tror att det skall bli
möjligt, emedan de båda folken önska det, och varje försök från den
brittiska. eller f ka plutokratiens sida att britga oss i en ny mot—

sättning till varen  kommer att stranda... till följd av den nyktra
insikten om dessa kraften; avsikter". Om Tysklmds offensivförberedelser

förklarade han: "Jag kan fax-55km det tyska folket att väldiga ting
uträtta'lsunder dessa  5  månader. I  jämförelse med det som åsfadkomnits
under dessa 5 månader förbleknar allt som skapats i  Tyskland under de
7  Åren dessförinnan. Våra rustningar pågå nu för fullt enligt en plan-
läggning sun viset sig riktig-" (Sv.D. fr Berlin)
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