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   ven vid våre. livsvikbigi. import ell". :ommu‘uisatiensliu‘jer över 1:250.000 mn
under  vapen-"Beh—affanae programa”  io"?- uthildning av imperiel‘lygare i  Ka-
nede  meddelade  premiar-min. hem.. att "EC-.11:i. Kanada skal]. upprättz.  icke. mind—'
re En 67  skoler  för utbildning; av flygere med en total personal av 40.000
nan- För utbildning—eu skai; man fb'rfoga över 80 nya eller utvidgade aero-
dinner. Vi ha träffat översnskommlse om att köpa impel-lets hela  ullpro—
duktion för den ”bid kriget ve.—cnr och ett 5:- iärcfter. Vi ha köpt för 85

mild. pund textilvaror GG"? Fädcr. Seriar! septemb. ha vi samenlagt best‘a‘ll‘t
kanoner, mindre eldvapon, ermunition och sprä " men, for-".eu, verktygsm—

skiller och andre. fömöc'onheter fb".— r"
vetvis icka  ett  ‘dgonblick die mun—glas rätt ut?; svg'cra on de  skal? delta 1'_
konfl. ikten eller a‘txmr; man "og du: om de 'rälju afit unmfb'r på  vilket
sätt de då  skola  använda den r nr:-.lu.= Lien vi kuna: be dem och
göra det också, då må var» små u" *. och mäktiga, att betän--
ka att ehuru vi vid uth‘vandet av x a reztighctcr sun krigfifi—
runde  kunna ha. viitugit åtgurdsr som vi . dum obehag eller t.o.m.f'o'rlu5-
tar. så ha vi i  val-je i‘a'". aldrig så.-økt PH. 115"tl‘fltfanyg, vi ha  aldrig
veterligen  offl-at ett enda mantra/: 1i ]. (DN fr London)
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N  eneraletabe- Belgiske  förevarsininistem informerede 31/1 kabinettsrådet om att chefen
chef len. för  annåns  generalstab, generallöjtnant van den Bergen, hos  konungen anhål-

lit om att få bli entledig'ad från denna post f‘c‘r  att istället erhålla be-
fälutjänat  vid trupperna. Han efterträdes av generalmaj or Michiels.

('I'I' fr Havas)

Brittiska  handels-— Fr-o.m.1/2 1940 år brittiska mirnlitetet ansverigt  f'o'r  nybyggnader och re»
I  ottan. parationer  av handelafartyg. (TT fr  Reuter)

Fart affix-luster. Av  svenska  minledningene samæetällning över fartygst‘tirlustsr.undar jam.
framgar,att  ett sammenlagt handelstonnage på omkr.l9l.000 ton gått f‘o'rlorat
genom  torpederingar, minspréingningar eller flygangrepp. England har förla-
rat 20 handelsfartyg på samanlagt  65.000  ton, Frankriketvå fartyg på
tfllaanmnns  6.588  ton,  medan Tysklands f'o'rluster uppgå till sex fartyg på
tillhopa omkr.  20,000 ton. Svenska handelsflottans förluster  voro  åtte.

fartyg med ett sammnlagt tonnage av 17.798 ton. övriganeutrala landerhe.
förlorat 34 fartyg på tillsumc‘zns  82.584  ton. Engelska önlogsflottansför-'
luster ha  varit ganska  betydande under den gångm månaden. Två jagar-e  -
"Grenville" och "Emouth" på  1.485  respektive 1.475 ton - ha sänkts  i Nord—
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In et råne—
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sjön, ooh dessutom ha tre ubåtar  - "Uncline", "Seahorsa" och "Starfish" -

eänkts i Tyska bukten. Enligt  italienska  uppgit‘ter skulle vid månadens  b'o'r—
jan ytterligare ett engelskt ‘o‘rlogsfartyg ha sänkts av tyskama: jagar-en
"Viscount".  Tyskarna ha  förlmat  en minsvepare på 525 ton ("H.132"), san
minsprängts  utanf'o'r  Danmarks  wästkust. Om de tyska ubåtsf'o'rlusterna före—

liggu inga säkra  uppgifter. De  finskn  kustbatteriemu ha tillfogut flera
[yska  'drlogafartyg skador.  Värst  utsatta för kustbatteriernas eld  synas
I'Oktoberrevolutionen" och  "Kirov" ha  blivit.  En rysk ubåt har minsprängta

1 Ålandshav. (DN)

Enlist officielle uppgifter i Moskva 31/1 ha de överläggningar som under en
längrs tid ägt rum mellan representanter f'o‘r Sovjetunionen odd Mongoliet&
enn  sidan  samt Japan och Minsjukuo å andre siden för reglering av gränsen
:Luom den tidigere rysk-japanska konfliktzonen nu u'rslutats utan att något
resultat därvid  kunnet  uppnås. vid kommissionens samnträden  under tiden
7/12 1939  <  30/] 1940 i  Chita  och  Charbin  har det framkommit, att de bide.

delegationernas eynpunkter på gränsregleringen äro varandru fullständigt
motsatta. (DN fr Moskva)
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En elska h äl
anslag.

Röda korset i
Polen.

Brittiska regeringén har  31/1  anslagit 100.000 pund till hjälp åt nb'iiställda
polska flyktingar i neutmla ländef. och 130.000 pund till understöd at off-
ren för jordbävningarna i ’I‘urkiet. ('I'I‘ fr London)

Utrikasminister  Hull  har 31/1  till representanthusets utrikesutskott  med-
dolat, att han informerats om att hj älpexpeditioner till de av Ryssland
ockuperade delarna av Polen f‘o‘rbjudits att resa in i omridena ifr—åga. I
ukrivelsen tilläggsa, att det amerikanska Röda korset i de av Tysklani
ockuporade delama av Polen år i verksan'het i intim-t.samarbete med tyske
Röda korset. ('I'I' fr Reuter)

X
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Gåva till Fin-
land.

Tal av Kallio.

Blekaamine  .
brister.

yaks; riks-

%

Vederb'o'rsnde bresilianska myndighstsr ha 2/2  i  president Vargas'nsmn er-
bjudit Finlands Röda Kors 10.000 säcknr kaffe som gåva.

(TT fr Rio deJaneiro)

I ett tal vid  finska  riksdagens avslutning 1/2 y'htrade president Kallio bl.a.:
"Vi tvinges att nedgöra ett folk som icke bar någon skuld till dette krig
och mot vilket såsom sådant vi icke ha anledning att hysa något hat. Därf'o'r
synes oss detta barbariska anfall meningslöst, och vi äro beredda att för-hauk—
la. om en hedersam fred. Men de Imkthavande i  Sovjetunionen känna rätt illa
Finlands folk, om de tro att det vill foga sig i  mktspråk och deras lärorl'
President Kallio uttelade vidare sin tscksamhet över den hjälp som sänts

Finlandframför allt från Sverige. (TT fr Helsingfors)

Röda arméns organ Krasnaja Svesda kräver 1/2 omedelbara åtgärder för att
råde bot för den i Finland opererande sovjetryska armens brister. Bl.a.krä-
ves bättre spanings— och patrulltjänst. (TT fr Stefani)

En tysk lag offentliggjordes1/2, vari det heter; "Den stortyska riksdagen
skall ut'o'kas med så många ledamöter, som talet GOÅOOGinnshålles i det tota-
la antallet av de i de återinförlivade områdena i b'ster boende tyskarna över
20 år. Rikskanslern utser de ledam'o'ter, som skola "saga site i den stortyska
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USA:s handel s—
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' Ja snake.  rust-
ninger.

» Tal av Arita.

riksdagen bland de  i områdene. i ‘o'azer boenderyska  .  över 25 år."
”».. (’I'I‘ fr

I Rangoon meddelades 1/2, att 600 människorhäktats på grund av . -
stötningar mellanhinduer ochmuhammedaner. (UP fr Rangoon)

Ordf‘o'randen :l.F'o'renta atatemas sj öfartskommission meddblade, att 52 hun-

delafartyg på sammnlagt 450. 000 ton skulle byggas  1940. År 1939 byggdes

28 fartyg på 239. 858 ton. 31/1 1940  voro 222 fartyg på 1.157. 365 ton under
byggnad i USA. (TT fr Havaa)

Japanaka kriga- och marizministeriema ha 1/2  publicerat  en sexårsplan f'o'r

stärkande av den  japanska armén- och flottan. Kostnader-rm bel'o'pa sig till
nänmre 11  miljarder yen, vamv  ungef‘ei:  hälften skall  tillfallu vartdem
vapenslaget. ('I'l‘ fr Tokyo)

Japanske utrikesministem Arita h'o'll 31/1 ett tal i underhuset, vari han
bl.a. yttrade: "Det är att hoppas, att Sovjetunionen skall ge sin nedverlmn
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för lærling av gränsfrå gornn och att den skall upph‘drn att blanda sig i an—
gelägenheter som röra d3 japanska industrikoncessionerna på norra delen av

’dn Sachalin." Arita uttalade  vidare  en förhoppning att  Sovjet  skall  ändra
sin politik i fråga om biståndet åt den entijapenska regimen i Kina. och att
det skall medverka till upprättandet av allmän fred i östasian."Efter anti-
komintempaktens  avsluttende ha relationema mellan Japan, Italien och Tysk-

land  blivit allt hjärtligare. Japans  politik  med uvseende på f'o‘rsvaret mot
komintern f‘drblir of‘o'r'zindrad, och den skall fortsättas i nära  samf'o'rstånd

med alla de makter som undertecknat ant ikominternpak‘ben."

(TT fr Havas)

x
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Svenska fart
förluster.

; FJ.  raider från
' "Estland.

, ska flottan.

5- 205 omkomne svenska ej b'me'n och 3l sänkta fartyg om sammenlagt 60406411”;
ton utg'o'r sj 'o'krigf'o'ringens facit  för Sveriges del under krigets fem för-
sta månader; (DN)

Vid förh'dr med de ryska kri gsfångcrna ha dessa medgivit att de ryska  bomb-
planen starte. sina raider mo+ Finland från estniska aerodromer.

(TT fr Havas)
Från Berlin meddeles;
Den tyske b'rlogsflottrn har under 1939 vuxit snabbtu Slagskeppe‘t "Scharn-
horst" på 26.000 Eon instia'lldes i flottan redan under jan-1939.  I  april
f'o'ljde l0.000-—tonskryssaren "Admiral Hipper." Den lika st ora krysseren

"Seydli'tz"'ej ösattee under jan.l939. Under febrc ajösa'ttes det 35.000 ton
stora slagskeppfat "Bismarck", under april f‘o‘ljt av det like stora skeppet
"Tirpitz'U  I slut e+ av 194-0 lommer alltså. Tyskland tills'ammane med de .;
både. redan tjänstgörande slagskeppen "Sc' .‘.arnhorst" och "Gneisenau" .
att f'o‘rfoga över ? tunga skapp. Des’sutom har det de både västfickslagskep—
pen "Liitzow" och "Admiral Scheer ' Däzrtill 1'L'Jvm'uasmart fem 10 000 tøns—
krysSare: "Blfich'r", "Admiral  flipper", "Prinz Eugen", "Seydlitz" och en til
Av mindre kryssere har Tyskland 6, OJch4 till voro under byggnad vid kri-.—
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Sgionage 1
Holland.

Irländska ter-
rorister.

S  antika. kri ete
fasit.

gets fitbrott. rm étor'hangarkryssare "Graf  Zeppelin", har sjösatte. Av
mindre fnrtyg förfogede den tyske  flatten över  42 jagare vid krigeta här.-
Jan ooh 41 ubåter vid eamm tidpunkt.  Några  siffror över ubåtsbygget publir-
ceraa icke. (Sv.D.  fr Berlin)

Dlligt  underrättelaer 2/2 från Hollandtar den  spioneriaff'ar,  san nyligen
uppdagadea i Nijmegen, stora proportioner. Den holländska polisen har ar—

resterat tre officer-are och tre underofficerare.
('I'I‘ fr London)

över hele Irland anordnades i början av febr. m'd: en för att  protestere
mot dödsdomrna över två irländska terrorister, Vilka befunnits  skyldiga‘ .

till att ha förövat ett  bombattentat  under  augusti  1 Coventry, som krävde
fem nänniekoliv. Det är första gången några medlemmr av "irländska re- '
publikanska armén" dömts till d'o‘den i Englani, och deras kamrater ha hotat

med svåra repressalier om  dorm-ma  exekverae.(Sv.D. fr London)

Enligt officiell spansk statistik uppgår antalet såmde ur Francos armé
till 300.000,  där-av  50.000  invaliier.  Spanska  främlingslegionen förlerade
10.000  mn :l.  stupada  och sårede under inbördeekriget.

' ('1'1' fr Havna)
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åalkankonferens .

'  /

A:, HV-

Bulkanententens råd semmrträdde 2/2  1  Belgmd.3aumntr§.dat amade: åt;-
Ol‘ armrkiethmmfinimsfireklands och Jugoslaviens utrikesminiatnar  'o'ver
deras ländere politik och relu‘tioner till gramstatarna.  Turgleke utrikes-
minister-n  Samdjoglu  redegjorde bl.a. för den överläggning han haft med
bulguriske konseljpreaidenten och utrikesministem Moeseivanoffwervid den-
ne uppreput på otvetydigt  a'itt  de försäkringar han nyligen givit r'o'rande
sitt lande banning till gmnmmu, nämligen att mlgarien icke i något  '
fall ämnar dra  f'o'rdel  av evårigheter som det. enn eller andre landet even-
tuellt ken råka ut för.Beträ.ffenie Ungarn beel'dt mn söku åstadkoma en 165-
ning som kan verka neutralisemnde på alle. problem villa; bet-Bra Balkan- och

Donauländernas intr-oasen i nuvuunde intermtionella läge. De 4 ut:-ikea-
ministmma äro mllständigt "overens om att göra allvar-ligaansträngningar
för att snarast möjligt  kunna  nå fram till ett nix-mantle mellan Balkan- och
Donauländernn under förutaättningen att dette ndx-unnde icke pålägger vissa
stater offer som vore iignzde att försvnge Balkanententen.

('I'I' fr Havna)
x
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Knnadenaiska
kggstartxg.

Tal av Stanle .

Knnddensiska regeringen har 3/2 givit order o_m byg ande av 45 krigefartyg
för jakten på ubåter. De skola vara ferdige  1941. %'I'I' fr Havna)

Brittiska krigsministern  Stanley h'o'll 3/2 ett tal i Newcastle ,vari han bl. '
a.y'ttrede:" Vi ha blott ett krigsmål: att vinna kriget, och ett fredemålx
att freden blir varak'tig. Hitler hut fått en apologet i Hertzog, som :l ett
tal nyligen lade skulden för alle. evårigheter på Veraailleefördraget. Vil-
ka svngheter detta fördrag än må ha haft, så. uppbars det av tanken att fri-
göra folkan av annan nntionnlitet från tyskt. hermvälde." Stanley riktade
skarpe anklegeleer mot tyskerne. för deras behandling av tjecker, polacker,
'dsterrikare, judar, katoliker och pretestanter."ldan har kallet Versailles-

freden en hård fred. Tror Ni, att ett segrunde Tyskland hade nöjt signed
en sådan fred? V1 begära ingenting av tyskarm. V1 skulle med största glad-
je tege en fred, som vare både eäker och hedersam." Stanley aneåg dock,att
ingen varaktig fred kunde nåe genom förhandlingur. Avg'o'rendet måste kom
i form av en seger som följd av uthållighet, uppoffringar och mod.

(TT 11‘ London)

x
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Bal  . Efter avslutmde 4/2 av suaizr'a'det med Bllknnententens permanenta råd
komnunikel uppläste rumänske utdkeswiniSter-n G€.i'encu i sin egenskap av rådets presi—

dent den officielle kommunikén. Däri  heter  det :"Vid de åiiktutbyten san
medlemmet av det pennznenta rådet hade i en v'a'nskaplig oM'drtroende-

full atmosfär  kcnstaterades enhiilligtf'o'l‘janio:  1)De  fyrt: staterm ha ge— .
mensamt intresse av att fred, ordning och säkcrhet upprätthållee 1 Sydøst.—
europa; 2) De äro fast beslutna att fortsätta sin klart fredliga politik
och var  f'o'r  sig into en of'cirändrad hållning till den nuvcmnde konflikten
för att besparz. denna de]. av Europc krigets pr'o'vningcr; 3) De 'o'nska för—
bli  f'o'renude i en antent som endast tj "Einar sina egna syften och icke är—
riktad mot någon sunt gemensamt trygga vars och ens rättigheter, ahora—.
ende nah integritet; 4) De åstundn uppriktigt utt' upprätthålla och vidare
utveckln de vänskapliga förbindelserna med grennländerna i en anda av  'c'm-
sidig förståelse och fredligt samarbete; 5) Det är nödvdndigt att utvecila
och f*ull'dndu de ekonomiska banden och förbindelserna mellan Bellmnstater—
na, särskilt  gene:  att "i)-f; hmdelsutbytet inom ententen; 6)  Balkanpak‘ten
f'o'rlänges på en ny period 01: sju år, som börja:- 9/2  1940; 7) De  fyr-a  ut-
rikesministrama äro bsslu‘tna att upprätthålln intim kontakt med var-undra

till nästa ordparie sommnträie med det permanenta rådet. Detta somm-n—
träde skulle hallas  i febr.  1941 i item." (‘I'I‘ fr  Havas)
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F'drdrgg mlæ' '. '.Högstq sovjets presidium mr 4/2 ratificerfzt handels- och sjöfartsfördra-
rien- Sovjet .

Ingen olja
till Sovj et  .

USA:s  fletta.

get mellan Sovjetunionen och Bulgarian, ingånget 5/1 i Moskva.
(TI' fr Tass)

Förenta steternes legation 1 Stockholm meddelade 4/2, att inga oljepro-

duk'ter  av något slug, var-e eig bensin eller andra, exporterats från F'o'r-

enta statema til]. Sovjetunionen sedan november 1939.

(DN)

Av dokument, som Merikansku flottdepartementet offentliggjorde 4/2, frun-

gick,  att  USA:s  flotte kom  1  Zm rummet ifråga om tonnaget men blott i
Sze om man tar hänsyn till fLrtygens ålder. USA hade  980.070  ton moderna
krigsfartyg och  280.240  ton 'o'veråriga. På grund av utrangering skulle
tonnaget minskes med  22.000  ton under  1940.  Fax-st  1945  skulle amriknneka

flatten uppnå den ordinarie styrken hos modems flottor. Båvida icke ny—
bygg-neder- igångsattee snabbt. Den amerikanske flottan med sina  1.021.170
ton angavs i flottdepartementets "oversikt vare  180.000  ton mindre än en

japansk-tysk kombi nation, san även skulle förfoga ”over 305 nya enheter mot
blott 105 för  USA.  Den japanska och tyske överlägsenheten gällde främet
ubåter och jagere. (TT fr Havna)

x
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Svensk ambulant; En av de svenska entalanseme i  Finland har  nyligenvex-it föremålf'o'r de  ' x
bombarderad. ryska flygel-nes bombfällning meddelades 5/2. Skader-ra blevo små.

(DN fr  Helsingfors)

ska örlustor Från Helsingfors meddeladee 5/2, att 18w ryska divisionen f'o'rintats vid
Kitelä nordost om Ladoga. 15.000 & 20.000 mn uppges ha dödats eller till-
fångatagits. Där-med misslyckades ryske f'o'rs ‘o’ket att rulle upp Mannerheim-
lind en genom ett flenkangrepp lengs Ladogas norra  strand. .

. (TT fr Reuter) .  .

Holländsk överbefälhevaren över holländska lent- och sjb'f‘o'rsvaret,  general I.H.Reynders
överbefälhsveremrhb'u 5/2 eveked. Till hans efferträdmke utnämndes general H.G. Winkellmn.

(DN fr Amsterdam)

Bel iens n utm—Vid ett politiskt m‘o‘te  5/2.]1611 belgiske kamrene vtnlmen ven Gauwelaert-
litet. ett tal, Vari han bestred, att  Belgians neutmlitet skulle betvda, 8131?

det icke kunde modifiera sin etällning , om Holland utsettes.f'o'r invasion...
. ('I'I‘ fr Bryssel)
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Indien:  still-
nigg ,

Fransk  rote-1:
i Tokle.

Vicekungen  av  Indien, lord Linlithgow, hade 5/2 en längre konferens med
Gandhi, under vilken de aktuelle. problemer: behandlades och vic'oåkungen

framlade en del f'o'ralag. Gandhi uttryckte sin tillfredsställelse  över  den
anda var]. dessa förslag frumlagts, mn gjorde det klart att de enligt hans
uppfattning icke fullt ut motsvarade  kongresspartiets krav. Gandhi 'f'dreslog-,
att det under rådande förhållanden skulle vare. bättre att. uppslgjuta  färhand-
lingen-na för att iställe'tundanr'o'ja de svårigheber som  upps'tått.  Vice-kungen
understr‘dk  brittiska regeringens allvarliga önskan att Indien så mart som
möjligt skulle få dominionatällning och dess vilja att underlätta uppfnåen-
det där-av. (DN från New Delhi)

officiellt meddelades 5/2  1  Paris, att franske ambassad'o'ren framfört en -
energisk protest i Tokyo mot en japansk bombmid 2/2  mot.  den i fransk ago
befintliga J'u'nnanjärnvägen. (’I‘l‘ fr  Renter)

.X

.
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samma sänka
svenskbåt.

?  Bomber mot 1a-
‘earettsfart .

mälg åt Fin—
- land.

V

:

Svenska ångaren"Wirgo" si'mktes—é/Z i, åliindslw rskärgåtåen» av—ryerka—bomb-
flygare. Några besättningsmän blevoutsatta för kulspruteeld från de ryska
planen. (DN)

Ryska  flygere ha 6/2 med bomber och  kulspruteeldgått till anfall mot ett
finsktlasarettsfartyg, som låg infruset. På lasarettsfartyget  voro  anbmg‘ta
tydliga  Röda. kors-tecken. (DN från FNB)

Brittiska understatssekreteraren Butler  har 6/2  i underhuset uttalat, att
regel-ingen till fulla inser det brådskande i att ytterligm'e flygplan gb‘ras
disponibln för Finland, (TT fr London)

I Berlin f'drklarades 6/2 official.3.L, att Sovje. aldrig bett om udderstöd
av något alug mot  Finland samt, att Tyskland aldrig givit Ryssland någon mi—
litär hjälp i  den  rysk-vfinska konflikten. ('1'? fr DNB)

På grund av de tysk-ryska övcrenskomelsema har godstragiken mellan de back
ländema nu återupptagits i  stor omfattning me-Qdelades6/2. En direkt tysk—
ryak godetaxn har tnätt i kraft. Tills  vidare omlastas de varor som kom
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Folkf'drfl t-
rung 8.1°-

Indians nori-
tater.

Deklaration av
Gandhi;

från Sovjetunionen på de nio gränsb'vergångsstationerna till tyska godsvag—
nar. (TT n- DNB)

Sedan hemtransporten av ty'skarna från Gelizien och Volhynien nu avslutata,

kan man konstaterc,att under 42 dager fram till 31/1 118.000 tyskar med
22.000  has-tar, 1.500  n'o'tkreatur och  12.000  vagnar passerat den tysk-ryska

intressegränsen. (TT fr DNB)

.Efter överläggningar mellan vice-konungen av Indien och ordföranden i.  _
allindiska mhammedenska förbundet, Jinnah, 6/2 utsändes följarvde konmzunike:
Jinnah understr‘o‘k den stora vikt muhammedanerna och andra minoriteter fästa
vid att man vid alla överenskommelser eller diskussioner som kunna äga rum.
hannax-Jett deras st ällning tryggas. Vicekonungen försäkrede Jinnah,att
brittiska rager-ingen till fulla inser n'o'dvändigheten av att trygge minorite—
ter-rms legitime intressen." (TT fr New Delhi)

Gandhi har utsänt följande deklaration om sin överläggning med viaekonungen
'5/2  :"En livsviktig ulikhet mellan kongresspartiets kravoch vice-konungems.
erbjudande ligger i det förhållandet att vice—konungens anbud avser att brit'
tiske regeringen slutgiltigt skall bestämzm  'o'ver Indians 'o'de, medan kongress—
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partiet avser motsateen...Jag ser ingen utsikt till en fredlig octirotl
overenskommelse-medEngland, for så vitt icke de väaentliga meningsskilj—
aktighsterna utplånaa och England beslutar sig för den reitta kursen, namli;
gen att acceptera det förhållandet ntt tiden nu är inne då Indien måste till-l
låta! bestämm sin egen forfatning och status. Då detta skett koma frågor— ?
na om forsvaret, minoriteterna, furstarna och de europeiske intressena att '

lölas uutomtiskt."— "Vad forsvaret beträffar",heter det videre, "skulla ett I
obeväwat och fredligt Indien lita till hela världens goda vilja, ehuru jag
medger, att detta endast år en dröm f'o'r närvarande." (TI‘ fr Reuter)

»

"Asuma Mnru"— Japanske utr'ikesministern [sr-its. framlade 6/2 en rapport om'ksam hhru'lin-
m termeuot.  I rapporten  heter det, att japanska regel-ingen uppskattar brit-

tiska regeringens 'o'nakan att snabbt uppnå en vänskaplig lb'aning av frågan,
mn då. det antal män, som England vill frigiva, enligt japansk maling är
för litet, kan Japan icke känns. sig tillfradaställt. I den brittiska svars-
noten 27/1 på den japanska protesten i frågan erbjöd sig England att friga
9 av de 21 fångna tyskarna men förbehäll samtidigt alle in: rättigheter.
Japan krävda i sin not 6/2, att även de återstående 12 skulle friges. För
att hindra ett upprepande av händelser i stil med "Aaama Marw-intsrmezzot

l
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beslöt japanska regeringen utffirda förbud för personer tillh'o'mnde krigfö-
rende  mkters  väpnade styrkar att resa med japanska fartyg.

(TT fr Reuter)

Fart  sför usterJOfficiellt meddelns i London,att nntalet genom fientlig aktion sänkta far-
tyg under den vecku som slutade 5/2 var 14 på  tillhapa42.615  ton, nämligen
8  brittiska på 25.069 ton och 6 neutrula  på 17.546  ton.

(TI fr London)-

x
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Amerikanskt

t -  Senatens  utrikesutakott  godk'a‘nde 7/2 lagfo'rslag'etOmatt Exrort'and  Imam.
Land, Banks kapital skall "dine med 100 milj.  dollar, verigenom' det blir möjligt att

gs Finland och Kina lån på 20 111.113". dollarvmdera.
' . ('.[T fr Reuter ochHavas)

Haug 1 Putin.—Pariepolisen fb‘retog 5/2 en omfattande razzia hos sovjetryska  handelsrepreg

senantionen, resebyrån  Intourist samt  i bostäderna hos de mstéillde på
hendelerapresentationan liksom även i de sovjetryska skolorna i den franeka

huvudstaden. Bovj eta ambassad'o‘r 1 Paris har framför-t an protest has franske

regel-ingen. « (DN fr Moskva)

Sabot'drer i  Føderale åklagarjuryn i Förenta'statema har 7/2  ansta'llt åtal mot .
'; medlenmnr av den s.k. Kristyn;frmten för konspimtion mot Fönenta state:-naa  '

regel-ing. Polischefen Edgar  Hoover har i ett utlåtande för-klamt, att de an- -
klegade "timetbegå terror-handlingar och sabotage mot krigsmteriel, san akul-.
le sändas till BA:-opa, samt att de hoppades få till stint! en totalitär re-
gim i Förenta  "state:-na. (TT fr Nevflovk)
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J: ane 01 it ik På tal om Japans f‘o‘rbindelser med främunnde  makter  f'drklarade premi'drmi- .

niater  Yonaipch utrikesministerArita 7/2  ”navn' på frågor  1 undexhuset:
1)  Konferansen i charbin med  ryasama  angående gränsen vid Nomnhcn har av-
bmtits såsom  reaultath'o‘s.  Man  avvaktur  nu sammantr—idet med den stom
gränskonferensen för att lösa samtligr.grdnsfrigor, vilket regeringen anser
brådskande. Fiskeri- och handelsfo'rdragsf'o'rhandlirg arna  fortsättas.  2) Anti-

komintempolitiken är Japans natiönalpolitik, od: Japa  b‘nskarlatt fler
lander skola ansluta sig till denna politik. För tilli'llletöverväges emel-
lertid  från japanskt håll  icke något stärkande av arrtikominternpakten. Se-
dm Chungkingregeringen  upplölsts,  koumer  Chiang Kai-shake eller hans medar-
betarea medverkan i den nya centralregeringen icke att avvisas. VadFo’ranta
stater-ne.  beträffar strävar  Japan nlltjämt efter att få till stand ett nytt
handelsf'o'rdrag. ('I'I‘ fr Tokyo)

X
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Gunther om neutra- UtrikesministerGimme:  11511Bær-at;;
liteten.

 

    
ande ini‘o'r mafiagenaiuterparh-

mentariska gruppr Han frazbl‘ll, att ne 121" _if eten måste kunna försvzras man:;
de  militär-a maktmedel  som beh'a‘vas-"De krigfb‘rmde maktemas regeringar sy-
naa på senaste tiden Pla/sandra uppfattning om betyd'elsw av de neutralas
hållningu De neutrulas fb'rplilctalsar äro mer framträdanåe sch med bety-
delsefulla än deres r'dttighe'ter. Jag skulle  vilja  exemplifiera min tanke--
gång genom att utgå från den engelska fbrklarjngen :" början av kriget att
vilja  respektera Sveriges nevnt; slitet så länge dan respekt=rades av Eng-
lands fiender. Det rx‘ nog många som undrade 'o'ver  denna formulering. Från
engelsk side. kund:  saken lika väl ha: uttryckts så: Vi änna respekten-& er

neutnnlitet, så länge ni själva vilja och kunna-inte en neutral hållning
gentemot oss, men om ni bli Orleans a mot oss, så upphör vårt åtagarde geni.-;
emot er. Om vår neutralitet kränkes av Tysldzand, exempblvis genom kapning
av fartyg innanf'dr tremilsgr'dnsen, så '21:- det inte Tysklands attack mot oss
som är avgörande ur engelsk synpunkt, uten det är vår of'o'rmåga ellsr bris-Å

I

%
tende vilja att avväxfa ham:—alit etskränlcnizgen." (DN) .

' )
. I
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5

I

Tal av Chamber— I den överäkt över krigsläget, sm: premien-minister Chamberlain 8/2 avgav 1
Iain: underhuset, uttalade' han vid flere tillfällen i skarp ordelag sin f'o'rkastelo

uedom "över de tyske flygangreppen mot sj 'a'farten. Särskilt omnämnde han an- '
greppet mot fyrskeppet "East mdgeon" utanf'o'r  Humbsrs  mynning, då dette sank-
tee av ett tyskt bombplan. "Vi samt andre; civilisemde nationer äro av den
åsikten, att fyrskepp måste vara fredede från fientligheter, och vad de ;;".
brittiskn fyrskeppen beträffar användue de icke enn f'drrapportering av
fientlige krigsfar‘tyg i när-heten.” I  fråga. om Finland yttrade Chamberlain
bl.a.: "Den fremgång som hittills f'o'ljt de finske.vapnen har framkalla'tvat-1w
dens beundrun och det a'r‘oss en glädje att tänka, att den  hjälp san limate
av vårt land varit ev verkligt va'rde för Finland. Det är mig :också en glädje
att säga, att ytterligere hjälp nu år på väg." ('I'I‘ fr Reuter) . ._.

"Britain krigs-Brittiska arbeterpartiet har 8/2 utsänt ett manifest om krigs- och fredamålen.
malen. Det heter näri bl.a.: "Arbe'terpartiet at'o‘der oreserverat de allieradee för-

sverekrig mot det nazistiske angreppet, emedan det anser dette krig vara ett
mindre ont än det slaveri ,som. till slut skulle bli det enda alternativet.
Arbeter-partiet är b'vertygat om att de allierade icke b'o'ra trådt. i fredsfb'r-
handlingar annat än med en tysk regering, som icke blott ställt i utsikt uten
även verkligen genomf'o'rtvissa handlingar av gottg'o‘relse, såsom återetällen—
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Britt  lake. för-
luster,

Fart  affix-lus-
ter.

!

det av de polske och tjeckoslovukiska folkens frihet ocn Dortf'o'randet av

tysk polis och tyske styrker från deras områden. Det Bsterrikiska folket
måste få frihet att avg'dra, om det vill  stannakvar inom det tyske. riket.
Till tyakuma  säger arbeturpnrtiet, att vi motsättn oss varje  f'dra'o'k uti—
från att eönderdela Tyskland," (TT fr London)

Officiellt meddelades i London  8/2,  att 431 brittiska sj'dmän  d'o'data  och

235 akudats sedan krigets b'o‘rjam (TT fr London)

I Berlin meddeles; Från krigsutbrottet till den  31/1  uppgår den samanlag-
da f'o'rlusten i fientliga och neutrals handelsfartyg till 409 fartyg på

1.493.431  brutto—ton. Den tyske hnndclssjöfarten har t.o.m. 31/1 lidit
f'o'ljande f'drluster: vid krigsutbrottet beslagtog fienden i  sine.hamnar

13.196  bm'ttoton, medan han uppbringat 82c236bruttoton.  141.525  bruttoton
ha undzmdragits fienden genom att fartygen sänkts av sina egna besä'ttningar.

De  tysku  förlustema upogå dermed till semnlagt 42 fartyg på tillsummana
236-957  brutto-ton. De sammnlagda förlusterna i fientlige och neutmla
handelsfartyg sedan krigets början äro med all sannolikhet större &) 1,5

11111;]. ton.  Sedan krigets början fram till 31/1ha ut'o'ver de tidigare

l
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nännda aiffrorna354 fartyg på sammanlagt 607.881bruttoton av de  tyskn
sjfiatridskrafterna införts  till tyska hamnar för kontrabandsundersökning.

(TT fr DNB)

I London maddelas: De  rättn  förlustsiffrornu äro från krigetl  början  t.o.m.
4/?! 143 brittiska fartyg på snmmanlagt  505.998  ton, li alliertdefartyg
på 76.689 ton samt 117 neutrclu furtyg på  342.357  ton, d.v.s.  sannmnlngt

214 furtyg på snmmunlcgt  925.044 ton. (TT fr  Reuter)
x
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Polene ställn' .Genemlguvem'o'rem i Polen, ' riksminister Frank"; gev 7/2Jupplysnjngår om

förhållandena i generalguvernementet Jch sede bl.a.:"Trsdje rikets før-ste,-

geueralguvemement är statsrättsligt en modern skapelse av Hitler, avsedd
att vara polackerms land. Här i "Ostraum" komme. vi att skapa ett varkligt

samrbete och ett  fredlig‘t  förhållande mellan den tyske administrationen
och det polska folket. Generalguvermsmentet år i  motsats till  de‘L  tjsckis-

kn protektoratet icke en bestånds'del av det tyske. riket. Däremot är det

den tyske maktens suveränitetsområde. Dess areal år 110.000 kvkm (den pol  :

aka staten omfattade 390.000 kvkm), och dess befolkning uppgår till 14,5
milj- (Polen hade 32 ,5 milj.) 12 milj. äro polacker, 2 milj. judar, 500.000
ukrainere och 70.000 tyskar. Görings fyraårsplan ligger 1i 11 grund  f'o’r
produktionen  även i Polen. 1938  producerade Polen 90.000 ton järnmalm, i år  '

producer-as 3003.000 ton. Svavelkisproduktionen sättes upp från 40.000 tm

till 150.000 tm, och oljeproduktionen från 130.000 ton till 180.000 ton.
Den 'o'versta förvaltningen i generalguvemementet år helt igenom tysk, men
i 'o'vrig‘t arbeta även de fb'rra polska tjänstemännen. 20.000 judar ha  invand- :
rat från Tyskland. Det lägges intet hinder irvs'gen för dém att utöva sina
näringar. De tyske raslagama ha icke införts i Polen. Generalguvernb'rens
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USA f "året er

sonderinger
i Europg .

huvudstad är det av kriget oskadade  Krakow, bl.a. därför att alla reger‘ings—I
byggnadema i Warszawa äro först örda. Warszawa har nu 1,8 milj. invånare
mot 1,4 då krigetutbr'o't." (DN fr  Berlin)

För-ente stater-nes regering har, enligt vad utrikesmimister Hull  9/2 meddele.-
de, inlett diplomatiske förhandlingar av” infomationskaraktär med neutmla
regeringar, sun uttalat sin 'o'nskan att freden—måtte återställas.Fb'rhrmd-
lingama kunna utsträckas att omfatta  aven krigfdrande stater i ved det
gäller frågor rörande ett sunt intematlnnellt ekonomiskt system och en
världsomfattande minalming av rustningama. Samtidigt meddelad :s, att
understatssekreteraren1  utrikesdepartementet  Sumner Welles 17/2 avreser

till Europa för att studera läget 1 Italian, Frankrikh, Storbritannien och
Tyskland. De påtänkta överläggningama koma icke att r'cira sig om någon

viss plan runn att.- få formen av preliminära undersökningar r'o'rande eko-
nomiska och rustningsproblem. De skola icke omfatta frågorsumha att göra
med de nuvumnde krigsf'örhållcndena.
Roosevelt framh'o'llvid-. en presskonferens9/2, att Sumåer Mellon fått

instruktion att icke framst'zillanågra för-slag eller ghra några utfästelser
på F'o'rentu stutemas va‘gnar och att de uttalanden som guns  inför honom av
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personer i  hög officiell  ställning  i de  europeiska  regeringam karma att
relateras endast för  presidenten  och  utrikesminister Hull.

(DN fr  Washington)

Handelskammare Enligt meddelande från  Moskvn- har den amerikanska  handelskammaren där 8/2 upp-
ör. hört. ' (DN fr  Berlin) ?

Amerikanska neu-Den panamerikanska  neutralitetskommittén har 9/2 gjort upp en rad förslag
t  itstazonen till bestämmeleer i syfte att utestänga krigförande ländersubåtar från ame—

rikanska hamnar och territorialvatten. Undantag beviljas endast  vid force

majeure, dåligt Vader, brådsknnde  reparationer och  i  humanitära  fall.
(TT fr Reuter)

X

,
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Svensk  rot est
Moskva.

Svenska beskickningen i Moskva har ].0/2 inlagtprotest hos Sovjetunionens;
regel-ing med anledning av bombfällningenmot ångfertyget"Wt-go" 5/2.

(DN) '

Polska 'ordbruke-De polske fångar som hösten  1939 placeredes inom det tyske jordbruket ha
arbet arne .

Brittiska rust-
ninger.

vTal av Roose-
' velt.

över vintern blivit kvar på sine pletser för att omedelburt stå till f'o'r-
fogande vid vårarbetet. Deres ”antal är omkr.  1  milj on. .

(TT frDNB)

Brittiska regeringen har hos Canadian Asspciated Aircraft placerat en order
på militirflygplan f'o'r omkr. 30 111i . dollar, meddeler överkommisseriems kan- '
alli10/2.  Ordem år den största i  sitt slag som någonsin gjor-ts i  brittiske
dominions. (TP fr Reuter)

President Roosevelt h'dll 10/2  ett tal i Washington. Han yttrade därvid bl.a;
"Amerikas sympatier äro  i  98% på Finlands sida. För-ente staternas hj 'e'lp åt
Finland har r'o'nt opposition på en del hall, där den betecknatssåæm ett
föreök atttvinga Amerika in i det imperialistiske kriget. Dette är rent non- '.
sens ." Presidenten ansåg det självklart, att Amerika önsker hjälpa  Finland .
genom att låne eller skänka pengar. "Att vi själva skulle gå i krig mot

Sovjetunionen är dumt prat ." (TT fr Reuter)
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Ja ansk litik. Japanako utrikeeministern Arita  uttalade 10/2 1 parlamantet att Japan
icke har  något emot  att sluta en  nonaggressionspakt  med Ho and rörande
Nedorländeka Indien. Japan har inga territoriella avaiktpr  1  Södra havs-
området och är  berett  att sluta nongggreasionspakter  med de länder, som
ha besittningar i detta  område,  om de så  önska.  (TT fr  Reuter)

;
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Fine k dement i
om fredemedlin

gu älgaktion
för  Polen.

"  IRA" -demonst ra—
t 1 on .

Med anledning av uppgifter som publicerats i utländske. tidningar och enligt

Vilka en medlingsverksamhet vore att väntu från en etonmkts sida för att
åstadkomma fred mellan Finland och Wesland meddelade utrikesminister Tan-
ner 11/2, att framstiillningar i denne. riktningäcke gjorts hos Finlands re—
gering om att denna ej heller hade någon Vetsk'ap om ett sådant initiativ.

(DN fr Heldngfors)

F. amerikanske presidenten Hoover har 11/2 utse'nt en appell till de franske,
brittiska, polska och' amerikanska regeringama om samarbete för att hjälpa
det er'civrade Polen od'nlindra nb'den i detta land. Hoover begår,att möjlig-
heter skapes för att vnror och livsmedel  skola  kunne. passere den brittiskn
blfiaden  och transporteres till tyskt område.('l'1' fr Havas)

över10;OOO personer demonstrerade 11/2 i  Dublin mot två irländeka terro-
risters avrättning. Demonstretionen var arrangerad av "Old IRA Association"
vilken ej varit aktiv sedan traktaten mellan England och Eire trådde i
kraft. Lederen f'cir "Old IRA", Simon Donelly,hb'11 ett anförande, vari han
beskyllde England for "hat och bitterhet mot Irland och den irländska re-
sen. ”'Vi äro fullkomligt på det klare med, Sade Donelly," ved vi ”önskn skall
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bli följden av dette krig. Vi önska &. fienden slagen som  f'drtyckt  vårt
folk i 700 år och härbill nu faget den sista veckans blodsdåd. För  agon-
blicket äro vi ej i at ånd ett med makt rycka vårt land från England, men
vi kunna fhrteätta våra ansträngningar att vise; stt vi endast vänta på ett
tillfälle att tvinge  England  att släppa taget om detta land, både militärt
och ekonomiskt.  " ' (UP fr Dublin)

Kanadse gene- Generalguvemören över Kanada lord Tweedsmuir avled 11/2.
real guvern'o'r'
död,
Elsk import
fraa USA-

".1 ' (TT fr Montreal)

Från New York meddele."
Sovjetunionen har  betydligt  ’dkat  sina inköp av varor och material från
USA, sedan kriget 1  Finland blit-jade. Enbsrt under  december  importemde  rys-
sama f'o‘r  15.5 milj.dolle.r därifrån. Denna enda månadeimport utgjorde mer
än en fj a'rdedel av Rysslands hela  import  från USA  under  1939, vars värde upp-
gick till ca. 57 milj. dauer.  Huvudparten  av Sovjets  '  ink‘o‘p tän.m  utg‘o‘ras
av tunge mekiner, Vilka användas för tillverlming av flygplan och motorfer-
don, inklusive stridsvagnar.  För-utom  maskiner köpte  Sovj etunionen- tenn,
kopper, gummi, olja sant  f'o'r  5 å 6 milj.cb1]ar molybdenmalm för ällverk-
ning av stål. (Times fr. Néw  York)

:.

l
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Fördrl Holland. Officiant meddelades i Haag, att japanska regeringen12/2 uppeagt skil-
Juunu e..

sk- akt ev-

Lal..—

nger 1; 111
klagen .

' N resident
I Costa äIca.

Jedoms- och förlilmingsf'drdmget md Holland av 1933 at samtidigt md—
delat, att den hoppas snart kunna inleda förhandlingar om ett nytt f'o'r-

drag. aan tm- h'a'nsyn till det Endrede läge, i vil‘idJapan befinner  sig
gentemot folkförbundet och permanente intemationells dazstolen.

— ('I'I‘ fr Nederländska Telegr.byrån)

I  en 1 Berlin  utfärdad kommuniké heter det: Efter slutförde förhandlingar
har 'en ekonomisk 'o'verenskommelsen mellan Tyskland och  Sovjetunionen av-
elutate  11/2.  Den ekonomiska överenskommeleen etipu'lemr om utförsel av
råvarer från ”Sovjetunionen till  Tyskland,  som skall kompensert. dem med
industrielln leveranser. Vamomeättningen mellan Tyskland och Sovjetunio-
nen skull redan första året av 'o'verenskommlaene giltighetstid nå en om-
fattning san även-stiger den högste nivå  vilken någonsin uppnåtts sedan
världekriget. (Sv.D. fr  Berlin)

Nya Zeelands expeditionskår sunt andre. austmliska imperiekåren ha 12/2
anläm. till Suez. ('I‘I‘ fr London)

Till president i republiken Costa Rica valdee 12/2 Rafael Calderon.
('I'I' fr New York)

x .
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Fine  k  prot e et
mot luftan re  -

en.

Finska utrikesministeriet herl3Q i regeringene namn tillställt de utländ-
ska staternas utrikesministerier en not med statistiske uppgifter om de.

ryska  flygengreppen mot civilbefolkningen och bombardemnngen av sjukhus
m.m. I noten konstaterne,att Sovjetunionen på ett grovt sätt brutit mot

huvudprincipen för all krigföring, nämligen ett fientligheterna skola in—

riktae uteslutande mot motståndarens stridskrefter och militäru mål. Hh-

vudmålet för de ryska luftangreppen har, heter det, varit terrorisering av

civilbeblkningen. I noten påvises, att de ryska lantetridskrafterna viset

stor hänsynelöehet i sin stridsverksamhet. Härvid ha även flere fall in—

träffat, då den vita flaggan, tecknet på underkastelse, miesbrukate. Fin-
ska regeringen konstaterer även, att Sovjetunionens blockadåtgärder mot
Finland varit olagliga, då Sovjetunionen icke ansett sig befinne sig i
krig med Finland. Dessutom uppfyller denne blocked icke  kraven i Purisförr

klaringsn av år  1856  ved angår blockedens effektivitet. Slutligen påpekes i
noten, att ehuru Sovjetunionen på många sätt brutit mot även de primäraste I

regler för krigföring, har Finland dock icke ekridit till några slags hämnd-

åtgärder. Finland har uppträtt så även för den skull ett Finland ickeville

förevåra åvägebringendet av fredetillstånd. (DN fr Helsingfors)

J!
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Svenska  rust-
ningar.

Brittiska fri-
villig: till
Finland.,.

USA:s flott-
Erogram.

sk not

till Panama.

Proposition framlades 14/2 _i svenska riksdagen om uppsättande av två nya

jaktplansflottiljer och två nya flygspaningsdivisioner. Materielkostnaden
hex-alums  till 94,5 milj ., da:-av 86 milj. kr f'o'r flygplan.  (DN)

Officiant meddelades 14/2 1 London att brittiska regeringen bevilje ge-
nerell licens f'o'r brittiska undersatar att inträda som frivi lliga i den
finske arme'n 'samt även tillstånd att upprät'ta en rekry'teringsorganisation
i London. '(DN  fr London)

Amerikanska representanthusets mrinutskott tillstyrkte  14/2  enhälligt det
av president Roosevelt godkända nettbyggnadsprogrammet till en kostnad
av 655 mm. dollar. ('I'I‘ fr Reuter)_

14/2 publicerades  1 Berlin den  not, som tyska regeringen låtit Mediums
till Panamas utrikssminister som svar på Pnnamkonferensens för-slag om upp-

rättande av en s.k. säkerhetszon runt om den amerikanska kontinenten. I
noten vill tyska regeringen icke tillerkännn de amerikanskafi‘epublikerna

befogenhet att ensidigt besluta om åtgärdsr sem awika från den hittills
gällande råtten. Med hänsyn till ulikheten-na mellan Tyskland och de övriga
krigförande makter-na vad avser besittningar i Amerika föreslås i noten, att

I
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USA:s exgort.

Jayme kri gs—
glgifter.

England och Frankrike skulle förbud' adas utny'ttja dess besituningar som
utgångs- eller stödjepunkter för krigiska aktioner. Tyske. regeringen för-
klarar sig villig respektera säkerhetszonen endast om den strikt respekta—
ras av engelska och franske krigsfartyg. (TT fr DNB)

Amerikanska  handelsdepartementets statlstik visar, att värdet av USA:s
export 1939 var" till storbritannihen505, 2  milj. dollar, Kanada 495,4 milj.
Japan 231, 4 mil,] . ,  Frankrike 182, 8v milj . , Filippinerna 100 milj .  samt Tysk-
land 47 ,3 milj. (TT fr Havas)

Japanske finansministern Eeddelade 14/2 i underhuset, att Kinakriget dit-
tilla  kostat Japan ca,; 15 miljarder yen. (TT fr Tokyo)

x
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Tal av G'o'r'ln.

De klamt ion av
Chamberlain.

Re arm akria
I Bulgarian.

GeneralfältmarskalkGöring höll 17/2 ett rudiotal, ven-i han enden brittioin
blockaden bl.a. yttradex"1"O'-ster, Söder ochnorr stå tillfertsvägama1.111
Tyskland  äppna, och dessutom m‘o‘terdenna  svega blocked ett tyskt näringsliv
vilket  1 mots'ats till år 1914 har  sina grundvalar djupt  rotade i  hemlandeta
jord. Ekonomiskt kunna vi. ej besegras, ännu mindre milittirt, och under ingå
omständighe'ter jfråga or v31:- hållning."Göring meddelnde, att över 1  milj.
polska lantarbetare skulle komma till Tyskland för att arbefm inom jord-
bruket  jämte de krigsfångndsom  redan  satts in i denna uppgift. För att b'ka
promktionen av fetta'mnen skulle den för oljefröodling utnyttjade arealer:
ökas till minst 200.000hektar. (TT &- DNB)

Premiäminister  Chamberlain framhöll 15/2 i underhuset, att Storbritannia:
icke ämar ge sig in pa någon terroristisk luftkrigf'o'ring. Uttalandat gjor—
des med anledning av en fråga, om regexingen armada ‘o'verge princi pen om und-
vikande nv bombardemang av  civilbefolkningen.  (TT fr London)

Bulgariska regeringen Kj osseivanov avgick 15/2. Konungen gav dittillsvu-
runde undervisningsministern, professor  Filov, i uppdmg att bilda den nya
regel-ingen. (TT fr Reuter)

X
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Deklaration av
P.A.  Hansson-

Norske. otester
i Berlin.

Statsminis’cen‘flanssonmeddelede  16/2: "Vid olika tillf'ällen har svenska

regeringen från Finlands regering mottagit framställningar om lever-ans
av förnödenheter. Dessa. framställnirgar ha i allmänhet kunnet tillmötee-

gås. Frågor or. beredande av vård i Sverige ev sårede och invelider från

Finland samt om överflyttning av civil arbetekraft från Sverige till Fin-

land ha ävenledes dryftats och föranlett åtgärder. Under besök i Stock-
holm ha medlemmar av Fin-lands regering upptagit frågan om personell mili-

tär hjälp. Senast 13/2 hade Finlands utrikesni-nister ett semtal i denne
sak med svenska stats—, utrikes- och försvareministrma. Aven därvid frem—

fördes önskan om överförande till Finland av svenska militära  I‘m-band.  Från
svensk side hänvisades till de riktlinier för det svenske bistårdet åt Fin-

land som angivits bland emnet genom statsministems uttalande i riksdagen

17/1 1940, vilket  vunnit  allmän enslutning. Någon förändring i den därvid

angivna ståndpunkten hade icke inträtt." (TI‘)

Norska uh'ikesdepartementet meddeler, att norska legationen i Berlin vid
tre olika ti11fä11en under februari 1940 överlämet kraftige protester
till tyska regeringen med anledning av ett tyske ubåter tm-pederat norska
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fartyg och flygare med lrulsprut sr beskjutit besättningarna, sedan de gått
i livbåtama. (DN fr Oslo)

Franske Finlands-Franska pressen  publicamde  16/2 ett meddelunclejvari det  bl.a.  heter:
m" älgen.

N! bulgarisk

regaring.

"Till  uppfyllandet av de fbrplik'telscr so: Frankrike åtngit sig gentemot
NF har republikan gi'it Finland er. hjälp var-s omfång ochbetydelse över-
stiger vad man aumänt tanker sig. Flygplem w frmsict fabrikat ha saute
till  Finland. Finnnrm- disponera också över artilleri som ställts till de-
ras förfogande från franskt hill." (DN fr Paris)

Den nya bulgnriska rager-ingen biidades 16/2. Den fick följande sumansätt-
ningaKonseljpresident och undervisning minister Filov, utrikesminister
f'o'rutmrande ich)" stern i Belgrcd, Popov, inrikesminister f'o' mtvarunde  .-
jämvägsministern Gabrovsky. Från den avgångna regeringen kvm-står: finans
minister Bojilov, justitieminister Mitakov, krigsminister Daskalov, han-.:
delsminister Sugar-0v, elzonomimlnisterBegriancv, byggmdsminister Vassiluv
Jämvägsminister blev Goz'anov. (TT fr Sofia)

x
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"Altmrk"- Norska amiralstabe'n lämnade 17/2  följande uppgifter: Tysk: temkfartyget
effären. "Altmark", som var på sydgående under nord: esker-t i J'o'ssingfj orden innan-

fb'r territorialgränsen, stoppades 16/2 av engelska jag-are.Vaderb'o‘mde
nnrska fartygschef protester-ude mot neutralitetskränkningen samt f‘drbj 6d
jagerne. att gå längre in. Det brittislm befalet framh'cill med skår-pa, att
det fanns 400 engelska fångar ombord på "Altmrk", vars  knp‘ten smeller-tid
uppgav att endast 133 mu funnos  ombord. Sedm den norske fartygschefen ta-

lat med kaptenen på "Altmark" fört'o'jde han sitt faryyg utmed sidan av det
brittiska chefsfartyget och_ underströk,utt engelsmännenuppträdde orik'tigt
samt anmodade dem (.tt lämfnorekt territorium, Dette  lovade  den brittiske
fartygschefen men tillude,'c.tt hen ämnade valuta på det tyskt: fartyget uten-
f'drnorskt område. Senere återvände den brittieka jageren "Cossack",  vars
chef meddelade, att han hade uppdrag av brittiska regeringen att med eller
utan norska regeringens tillstånd befria 400 engelska fångar. Engelsmän-
nen intrude det tyska  fartyget,och strid uppstod. Den norske fartygschefen
förklarade, att hm icke kommit för att åse en strid samt återvände till
sitt eget fartyg. Under tiden fortsatte striden. Saxmolik't en. 400 engelsla
sj 'dmän gingo härvid ombord på "Cossack". De torde ha varit brittiska fångar

l



z

A

 

171:2

18 £ebr.19'40

 

som pansarskepps‘t "Admiral Graf  Spee" Laglt  i  "° intlamen.  "Al'tnn " stod
nu på grund mitt; land. has kr,—tier.uppgav sena—97131.  5  man dödats och 5

svårt såra'te. Han framla—fill, 5.1.1;någon skottlcssning från "tysk sida icke f’o‘rer-
kommit.  Den tyska besäzvtningen,omeC-O manyir alltj'zimtkvar omb rd.

(DN fr NTB)

Norska utrikesdepartementet meddelm': Norska regel—ingen har 17/2 modat
legationen  i London att umerrätta engelska rcgeringen om "det pasderade
smut inläggn en  allvarlig protest mot danna grova kränkning av Norges Sjö-
territorium. Legationen har enuodats krava, att brittisl'a marinen  erhåller
instruktioner att för framtiden respektera norsk seränite'tn Lik så har
legationen anmodats maddela, zrtt no:-ska rager-ingen av engelska re eringen
väntar, att den utläzmar :c'ångctma till  norsks— regeringen smut  lämn r ersätt-
ning och  uppr'eit'celse. (TT f:- Oslo)

Tyska sändebudet i Oslo har  17/2 i  nor-sku utrikesdepartementet "civil—lämnat
en protest, vari det hater: "Jag protesterur på det skarpaste mot den angel-

ska jcgarsn "Gcssacks" b‘vergrepp mo+ tyska ångnren "Altmark" inom norskt

territorium, vilket  övsrgrepp medf‘o‘rdc tysm förluster  i d'o'du och sårude.

Jag inlägger den a'. r5. skarpeste protest-11101". den oerh'c'rda kränkni gen av
folkrätten  i norsk; så."".rv-ttcn och mot at arc'ta regeringen icke givit
vårt fartyg "Altmark" tillzöc'71i3t skydd. Kränkningen av  folkrätten age:-
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någonmotsmrighet blott i  beskjutwen av K'öpenhnm år 1807. Den "En en:.—
atående i världshistorien, och jag miste under förbehåll'f'o'r ytteqigcr'e
krav från min regering insistera på att det tidigare tillståndet påånguen
"Altmar" omecjlelbart återstälk i den nån detta. är möjligt, att den åstad—
komna skadan gottg'o'res och att alla till f'drfogande stående kraften insättas.
mot gärningsmannen. Jug måste {Esta  uppm‘a'rksamheten på att den allm  5.11-
vuligaste situction föreliggar, vilken km dra med sig de svåmste konse-
kvenser. (TT fr DNB)

Brittiska umiralitetet har utfärdat en kommniké angående befriendet av de
brittiska fångarna på "Altmark" 16/2  , var:". det heter, att mellan 300 Gch 400
brittiska matroser från handelsfartyg h'o'llos fångna på "Altmark". Med rege-
ringens godkännande gav amiralitetet order att örlogsfar'tyget akull'e tränga
in på neutmlt territoriulvatten, genomsökn "Altmark" och befria de fångar
som eventuelltpåträffades ombord. Två norska kanonbåten- visade sig vid
Jb’asingfjordens mynnLg- Den brittiske befälhavaren fick order att framför-a
ett erbjudande om placering av gemensur: engelsk-norsk bevakning på fartyget
och med brittiska och norska krigsfartyg eskortere det till Bergen, där

J
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undersökning kunce verkst'cillas enligt folkrätten. Detta anbud godkändes
emellertid icke. K&ptamen på en av de ncr ska kanonbåtama förklnmde, att
fartyget icke var bevare—x, att han icke kinda till något om några  fångar
ombord, att det blivit unders'o'kt i Bergen  dagen  förut och fått tnlstånd att
begagna norskt territorialvatten på sin färd till Tysklmd. Efter dessa för-
säkringar drog sig den brittiska jagarstyrkan tillbaka från norskt terrié.--
torialvatten, men efter  mottager:  order från amiralite'tat gick Iottiljledaren

"Dossack" med den brittiske hefäl'navarenombord' åter in i fjorden. "Altmrk"
mn'dvrerade för att försökn Sanka "Cossack" då denna  beredde sig till att
lägga till  långsides. En strid följdewarunder enligt ett mdiomeddelnnde
från "Altmark" fyr-a tysker dödades och fem allvarligt sårades. Engelsmännen
f'o'rlorade en man. (TT fr Renter)

Sumer Welles '. Biträdande amerikanske utrizkesmjnistem Sumner Welles smut preaident
till Birog. Roosevelts= spacialla  rärid'äbud till Vatikunen  Myron Tayloz uvreate 17/2

till Europa. (TT fr Reuter) '
;, Jl
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Tal av Koht  . Norske utrikesminister Koht  höll 18/2 :  Tmndhéim£tt  tal, Vari han bl.a..
yttrade:"Den utrikespolitiska situational som den ligge:- till f'o'r' Norge, ä:-
farligare och svårare än den var under för—ra världskriget. Våra uppgiftsr
bli denna gång icke  blott att undvika att vår neutralitet kränkes eller att -
hålla oss utanfor allt sor: räknäs som oneutral politik".

Rörande västmakternas krav på att Norge,/skall uppge neutraliteten, sade

utrikesministern, att det norska folket  icke  kan karma det som en synd eller

en besvikelse att det håller sig neutralt  i  kriget mot Tyskland."Norge har

aldrig velat föra annat än fredspolitik."..."överfallet mot Finland må te
väcka de gamla mi: stankarno. om att Ryssland hyste planer även mot Norge. På
olika sätt kunde vi då få den känslan att Finland kämpade för oss vid sitt

motstånd mot det ryska "overfallet. De norska statsmakten-na ha likväl fast—-
hållit vid att Norge skall forbli Etienne utanfor även detta krig. Vi hop-

pas, att vi skola ha styrka nog att värna vårt eget land, men krigshjälp åt
andra kan man  icke  vänta av oss."
Om "Altmurk"---afféren Sade Koht bl.a.:”Där kunde vi icke sätta makt mot

neutralitetskränkningen, enär overmakt en var för stor. Detta år den gr'o'vstu
neutralitetskränkning Norge under dette. krig utsatts for. Men det är klart,
att om vi i detta fall icke förmådde värno om vår neutralitetøå har där-
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"Altmrk'—
affix-en  .

1
!

  

 

föramed  icke  den stat, Mr; ..»é. skai-L ~~ '  _ :l'md - :?qtf11::n rätt att
kriget in på vårt sjöc-r.:ude." (’1'? fr Trondheim]

  Brittiska  regeri'cgcn hir ;
ringen ett :: ride '
vid ropar-am. ,A
fartyg åt d5”.
det fanns cm‘

  

 

  

i  var: väl Rant att "Altmark" deltog :
. Spee" onh att det 'tjänat om hjälp- '-

slagskeppct. ‘Ji had; de bästa sk" för vetska en att
F.?OD 0‘161‘ 400  brittisku  undersé‘tar ombord Och att essa

länge haie le' under outhärdliga omst-ändiaheter. "Altmark" troddes  också
äga  ofi‘cns'v be‘rl'ipning. Upggiffler‘la om déi‘ fax’tyg råste  ha varit välkän—
da f'o'r .. regcringcn,ccr er: -gi  "Dritt ..xs regeringens åsil—TL”. hade det
ålegat cb run.—'ka 113 dighe‘t att  underkasta  det den nr.;grannast  kontroll
då det anlöpte B915 r: och Leg "dz: 'tillåtelse att få passere  genom  norskt
territor: h'a‘r‘ten. Erittiska .- gcring:n vore  tacksam för att erhå. la full-

' :  denn; kontrol".genomfördes och ved som därvid

   

  

      

         

      

ständiga. upp"! y .5  
    

lmnsta‘tcn‘”L.e ,: Ler scn -ngitt ti _ brittiska regeringen tyde på _
att unders 1,5, *];lket  visa-3  därav at? man  icke upptäckt

några. ”flagg»”. [Jå c'åvarmda stundvcro  hånda för britt ska re—

 

gel-ingen syntes det donna att norska rager-ingen svikit sin  plikt  om neutral.
.‘Brittisxa raged ago". arsig, un laget va: , 13.13 den hade all rat att be-
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klaga sig över  norska  regeringens inaktivitet. Såsom  ovan meddelats hade
300 brittiska  underaåtar hållits inspärrade i veckor ochmånader, och om
dessa  fångar  farts till ett fångläger i Tyskland skulle norska regeringen
ha varit  ansvarig för dessa måne Ede. Vad angår ä älva det tyska fartyget
var förhållandetsådant att  brittiskaregeringen hade berättigande för
yrkandet att "Altmark" skulle interneras." (DN fr London)

x
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m av Mg
Gustaf;

I konselj 19/2 anfb'rda "Konung Gustaf-."Det är på eget initiativ, som jag
idag aammnkallat min rugering f'c'r At till staterådsprotokollet göra föl-
jande  uttalande: Det är min önskan att för mitt svenska folk klargöra den .

svåra och ansvarsfulla at 'allning, i vilken vi nu befinna  oss. Jag har
ansett det vara min oavvislige plikt att i det längsta söka hålla vårt land
utanför den ödesdigra konflikt, sem för nämurande råder i världen. Där-för
har också med regeringene och riksoagens mlla tillslutning vår neutrali-
tetsförklaring utfärdtvts. Jag her hele tiden med största beundran följt
broder-landet Finlands hj ältemodiga kamp mot övermkten. Sverige har från
början  genom frivilliga och på mångfaldig-t annet sätt eökt hjälpa detta
land, nen från första stund-en meddelude jag till Finland, att man där ty- .
värr ej borde räknu på militär interventicn från Sveriges sida. Med sorg i
hjärtat har jag after  mogen omprövning kommit till den uppfattningen, att vi
i nuvarande läge måste fasthålle vid denne ståndpunkt. Jag har nämligen den
bestämda meningen, att om Sverige nu ingrepe i Finland, skulle vi l'o'pa de
största risker att bli indragna icke blott i krig med Ryssland, uten även
i kriget mellan stomakterna, och ett sådant ansvar har jag icke kunnat ta
på mig.- I en sådan situation s‘-:ulle det dessuten sannolikt bli omöjligt att
ge Finland det ej ringa bistånd, som det nu erhåller härifrån och så väl be—
höver, och vilket vi även i forts’éttningen äro beredda att ge med varmaste
handa Sveriges liveintressen, dess heder och dess fred utgöra de nål, som
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"utan-Put!!!—
fra;

1

jeg ständigt har f'o'r ögonen. Med Gude hjälp hoppas  jag, att vi på den av
oss inalagne. vägen skola kunna undgé' ett krigs alla olyc'nor. Fosterlandet
har alltid givit mig talrike. bevis på tillit och fox-troende Det är där—
fbr min innerliga f'o'rhoppning, att mitt folk även i denne svåre situation
skall för-stå och gilla mitt handlingesétt." (DN)

Vid norska stortingets eammuträde 19/2 lam-nude utrikesminister Koht en
redog'drelee för "Altmrk"-affaren, vari han bl.:-..yttradex Detta tyske far-
tyg var av det slag, som man 1 Tyskland kaller Reichedienstschiff, ett stats—
fartyg som tagits1 tjänst av den tyska örlogsflottan, och dette måste så-
lundu folh'ätteligt rålmae som krigsfa'rtyg, icke san handelsfartyg. Då
"Altmrk" f‘o‘rde statstjaneteflngg och var att räkne i klass med krigsfartyg
skulle det enligt folkrättsreglema varit fritaget från visitationeplikt,
och vad representanten för den norska 'o'rlogsflottan i bästa fall kunde ha
rätt till var ett konstntera,att fertyget i verkligheten var det ccm det gav
sig ut för. Det fick han ockaå konstatemt av skeppspapperen, och ner hade
han då icke rätt att göra där ombord. Då "Altmrk" kom så långt söderut som
till nordgrensen av Bergens militärområde kom ett nytt norskt 'o'rlogsfartyg
och begärde att få företagn  visitation.  Detta awisade nu kup‘tenen på “Alt-
mar " med mn laglig rätt, och man avstod då från kravet." Koht fb'rklarade;
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att de brittiska jager-nes "overfall på "Altar-k" innanfor de  norska  gränser-
na måste uppskaka norska regeringen, Od) att regerinzen omedelbnrt protestant

”mot en dylik folkrättsstridig ocn olnglig framfart. Kven om "Altmark" hade
engelska fångar ombord, så gav dette icke engelsmännen den minste rätt att
skrida till någon aktion p'a  norskt  område. Det finns på det hela taget ingen
folkrättsregel som förbjuder en krigf'o'rande makt att färg fångar  genom  neu-
tralt område, såfremt blott självagenomfarten är laglig." -

"Regeringen kan icke  tank:  Sig unnat",slöt utrikesministem,"än att när
engelska regeringen  ncga  övertänkt ved som skett, så skall den erk" ,att
dette står i öppen strid med de  pdnciper vilknden självså många g ger hög-
tidligen har förkunnnt. Norge är en liten stut, och det kan icke bygga sin
rätt på makt. Men det har trøtt att stora makter skulle sätta sin "dra i att

respektere rätten för små liksvcil som f'o'r stora. Norge skall, åtminstone så
länge det kan, h'o'je. sin rb'st till för-svar för råtten, och det hoppas, att
världen skall ge det rätt i dette. fall liksom vid andre tidigare tillfällen.
Vi känna oss trygg?.  f'o'r  att en neutrelitetskränlming, sådan som den vi nu
varit ute f'o'r, skall få sin dom av folkepinionen i  alle länder."

('I'I‘ fr. Oslo)
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Finsk  m
vid hk ånd..

ska f1 för-
aus-ter.

sk kri för-'

Utrikesminister Halifax har under sinn Everla‘ggningzm mid Lox-size minis:-
tem i London tillbLkLvisut norska reg/«ring .. framstallningxom att  .
fångama ombord på tyska tankfartyget "Altmark" skulleital-1W1
Norge. , (Sv.D. fr London)

 

Från Helsingfors meddelades19/2: Ryssamus 18:6 division gick tillan-
fall mot Syskyjärvi redan under krigets första dagnr. Då de  finska  truppex—

naa anfall insattes blev divisionen om-ingr—d i smärre grupper. Fiendens

far-luster äro, lågt beräknade, 18.000man. Det krigsby'te, sor:  sedan  kri-
geta  början erhållits enbart från 18:edivisionen, utg'o'res bl.a. av:
över 100 stridsvggnar, 58 olikz. kanoner, 12 pansnrvärnskanoner, 75 bilar)

23 traktorer och över 60  kulsprutor. (TT fr F'NB)

EM.-finsk:). högkvarterete komxmn-iké'huunder fäbrc'mifill 19/2 hedahjuti‘ta 170
fientliga plan. Från krlgets början ha smnlegt 432 plan  mdskjutits.

(D): fr ms)

Officiant meddelades19/2 i Helsingfnrs: .533 htv—"nionan har åter i sin krig-
f'o'ring begått ett svir-t brutt sot internat icnella ävereuskommlser, ty det
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Folkomflflt-
nigger.

Britt isk ja-
garf'o'rlust .

Brittisk Eroteg; .
1  Washinggon.

har konstaterats, att da  sovfutuska  sttidskrnfterna icke blott ungripit

Röda  kors-tecknet utan jstnväll gått till 8.a 11 i skydd av detta tecken.
(TT fr FNB)

överflyttningen av vitryssar och ukrainere från gen ralguvernementet Polene
område till Sovjetu.1inr.e:-.. beräknades vara avslutad i slutet av febr.

Antalet återvandrare uppgår till nr.-Ilan 30.000 och 40.000. Från de till
Sovjetunionen hörande forny. polska områdene skola 60.003 ';olacker över-
flyttes till generalguvernementat. Det "å: här frag; w: polacker, som ti-

digare hott i generalguvern; mentet, varifrån de flvdde under kriget.
(TT fr DNB)

Officiant meddelades  i London 19/2317: den brittisl—a jagr‘ran "Daring"p-1°
1375 ton torpederats och sjunkit. "Daring" må  den sjätte brittiska jagere

som gått under sedan krigsutbrettet (LN fr London)

England bar 19/2 protests-rat i \‘ILshington mot [.merikas ökede expert av

tenn cch gummi till Ryssland, Vilka varer urspmr—gligen kommit från Domi-
nions. Washington har lovet förhindm vidare export.

(13‘!  fr New York)

fikisk beredaka  .mrkiska regeringen har 19 /2 beslutat säzta C.; '. :1.':iane —lla försvarslngen
'; krafg, (UP fr Ankara)
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“Quark"-
affären,

I  brittiska underhuset svgev—prsmiärminister—Lhmbeum 20/2 en deklara-
tion om"Al*tmrk"-affären, var)". han bl.a. yttredef'Vi hade föreställt
oss, att de  norska  myndigheter-na verkställt någon understikning av "Altmark",
och våra klagomål gingo ut på att'denna undersökning varit så ytligatt den
icke ådagalagt närvaron av brittiskafångar  ombord.  Det ser emellertidnu
ut, scm om de norska myndighetema icke verkställt någon san helst under-
s'o'kning av det tyske fertyget. Det förhållandet att det tyske fartyget an-

vända radio i norska territorialvatten föranledde icke de norske myndig-
heterna att vidtaga några åtgärder utöver att klaga och accepteraden
gjorde ursäkten." Vidare erinrade premiärministern om att normännen av-

böjde för-slaget om gemensam  bevakning,  så ett en riktig undersb'lming skulle
kunne. göras i Bergen. Dessutom ägrade den norske officer-n att följa med
det'brittiska ia‘ntringsmanskapet över till "Altmark". Det torde därför fram-
gå, ett de norska myndighetema icke vid ett utan vid tre eller fyra till-
fallen underlåtit att verkställe vederb'o'rlig undersökning av saken." Under
dessamgtän digheterd'inner jag det svårt att undgå den slutsatsen att de
norska myndigheterna ådagalagt fullständig likgiltighet ifrågaom det bruk
som den tyske flotten skulle kunna göra av deras territorialvatten— livenom
en sådan likgltighet berodde pa tysk påtryckning, år den icke desto mindre
enligt brittiska regeringens uppfattning of'o'renlig med aktivt Oda opartiskt

ut'o'vande  av en neutrals skyldighet mot oss såsom krigf'o'rande. Enligt pto-
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Bel isk ek dds-
lag.

Belgiske far—
tygsfb‘rluster.

fessor Kohts åsikter  ser noi—ske regel-ingen intet  hinder  för att ett tyskt
krigsfartyg använder norska  territorialvatten hundratals sj Emil  i syfte att
undgå uppbringning på öppna havet och före brittiskn fångar till ett tyskt
fångläger. En sådan doktrin stämmer icke med den intemationelle rätten så-
dan brittiska regeringen fattar den. Den skulle enligt vår uppfattning le-
galisere tyske krigsfartygs missbruk av  neutrala  feirvettenoeh skape ett
läge san den brittiske regeringen under inge. f'o'rhållandenekulle kunna accepr
tere." (TT fr London)

Ett lagf'o'rslug i Belgian.- om "försvaret av de  nationella  institutionernau
offentliggjordes 20/2. Det stipulerar bl.a. f'drbud motalla föreningar och
orgmisetioner, som direkt eller indirekte syfta till ett undergräva Bel-
giens oberoende, de förfettningsenliga fri- och rättigheterna eller det
belgiske. folkets institutioner.' (TT fr Bryssel)

Belgiske kommunikationsministern Delfosse meddelade 20/2 i kammer-en att
Belgien sedan krigets början förloret 12 av sina 89 handelsfartyg. fonnage—
förlusten uppgåz' till 50.000 ton av hendelsflottane samuanlagda  339. 000 ton.
Under samme. tid ha 5 nye fertyg om tillsemnane 25.000 ton förvärvats.

(TT fr DNB)
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Bomber i Pa‘ala.  Pajaia ‘(yrkby i Norrbotten, 7 km frän gränsen mot Finland, banbnrdemdes
21°/2 av ryska  flygare, Vilka fällde minst  150 spräng- ochbmndbomber.
Två byggnader  brändes  ner, men ingen männiaka kom  till skada.

(DN fr Haparanda)

Fartxgsf'örlus- Officiallt meddelades  i London, att under  veqkan  12/2 - '18/2 uppgingo

ter. förlusterna på grund av fientlig aktion  till 5 brittiska  fartygpå  till-
sammans  39.276 ton och 15  neutrals.fartyg på 46.801  ton. Brittiska ami-
rali-tetet framhåller att f'o'rlusterna för sj 'dfarten  under den gångna  veckan
-  sammmlagt 86.077 ton för  brittiska  och neutrala fartyg - voro de stör-

sta någon vecka sedan krigets början. Det samnlagda  tonnaget för far-

tyg, som sänkts av tyskarna  utg'dr  där-med  1.059.766  ton.
('I'I' fr London)

x  .
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Svensk rotest
i Moskva.

G'Tinther om han-

delskriget.

Svenska beskickningen i hieSkva har 21/ 2 beordrats inlägga en energisk

protest hos sovjeu-egeringen med  anlednirg av bombardemanget av Pajala.

(DN)

UtrikesministerGunther  avgav 21/2  i anira kamel-en sitt svar på en inte—1—
pellation om den tyske sjölcrigföringens metoder gentemot svensk sjäfart.
Utrikesministem meddelade bl.a., att t.o.m. 14/2 hade genom torpedering
eller  minspréingming sänkts sammnlag't; 32 svenske lastfartyg med ett totalt
tom-age av 63.980 bruttoregisterton. Enligt tillgänglig'a uppgifter torde
dä— vid 228 svenske sjömän ha omkommit. Enligt vad som med säkerhet kunnet

k nstateres ha av dessa 52 fartyg T  torpederats eller eljest stim-ts av

tyske ubåter. I åtskillige mdra fall ha uppgifter fmmkommit om att far—

tyget skulle "ha torpederats. Intet av de sänkta fertygen har veterligen
gått i brittisk eller fransk konvoj. Om man utgår från att evsikten va-
rit att  i  främsta rummet f'drhindm tillförseln av vea-or till en krigöran—
de part, kan konstateres, att dette syfte mitts endast i fråga om ung. 1/6
av de sänkte fartygen. Sänknirgen Har sålunda i ofentligt mycket högre grad
drab‘bat Sverige än krigförande part. Utrikesmlnistern meddelade vidare, att

så sent som 1936i ett förs'ok gjordes att humanisera krigför ingen. Detta
avtal har inte respekterats.
Handelskriget så. det nu bed.-rives karakteriseres av följande förhållanden:
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I)!!!kontrabandskontroll fmn västmkternus sida, vilken bl.a. Lyif‘o‘rt,
at att betydande  antal svansLajartyg nfist anläpa  brittiska  kontroll—
h )' belägm inom sa:-skilt farofyllda om:-liden; 2) Kontmbendslistor ut—
färdade ev bådn de krigf'o'raxd  e  parter-na  och omfattande så  gutt  som  samt—
liga  mera  betydelaefulla varuslag; 3) Skärpt min- od1  undervattenabåtskrig,

sax-akin inom vissa områden, uvseende Nordsj ‘dn och farvatinen  runt  Stor—»

britanniena kuater. ,
Från tysk  side. upprlikms tre fall, då neu'trala handelsfartyg nästa  rälmn

med omedelbart ingripande med  vupenmkt från  de  tyske  örlogsfartygens sida
Det  första  fallet är ett krigsmdssigt upptra'dande, såsom avbländning, sty-
rende  1  sick-sack  etc. Det andra fallet är deltagande 1 en fientlig konvoj

och det tredje fallet avser de neutrals.handelsfartygens färdan'de inom- det
s.k. krigeområdet, varmed avses området i när-heten  av fiendens  kaster.
Häremot måste invändas, att de farliga farvattnen  äro så belägna att Sveri—
ge för att undviia dem,  måste  dels  upph‘o'ra  med sin sj 'o'fart  på Storbritan-
nien  och  Frankrike,  dels i mycket  ator  utsträc  kning avbryte  handels— och
s‘fartsf‘drbindelsex-mmed neutrals. länder. Det ligger  i  'o'ppen  dag, vin:;
ödesdigm varlmingar  dette  skulle madf'o'm för vårt land, som i högre  grad
än de flesta länder "a': beroende av sin sj b'handel. Vidare vill jag hot!-är—
fande den folkrättsliga siden av saken framhålla, att  1936  år protokoll
noggmnt angiver, i Vilka fall handelsfartyg få sänkas utan inkttagande av
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Ubåt skriget  .

Turkisk full-
makt flag.

skyldigheten att bringe besettningen i säkerhet. En tolkning, scm ut.-.
sträcker de i protokollet ungivna undmtagen, kan ej godtas. De åtgärder
en neutral makt kan vidtaga äro i första hand protester mot 'o'vergrepp;

Sverige har icke underlåtit sådana. Vid övergrepp inom eget territorium
her det neutmla landet all anledning att sättu sig till motväm. I fråga
om övergrepp på friu havet kunna direkte försvarsåtgärder knappast förekom—
ma. Regeringen ägner dessa frågor all uppmz-irksamhe‘t,och 'de kom att be-
handles vid utrikesministerm'o'tet i Köpenhamn." (SWD?

(

Till svar på en fråga i underhuset förklnmde Churchill 21/2, att fram—
gångarna i striden mot ubåter-na varit större än man vantat."De senaste
veckomus resultat visa,utt jég icke på något sätt överdrev, när jag i  dec-
i underhuset nemnde hur mångt. ubåter vi baräknade i genomsnitt senka pr
vecka,"yttr£de Churchill hLu.Vid dette tillfälle f'o'rklerade Churchill-ett

untnlet sänktc; ubåtur pr vecku höll sig vid mellan 2 och 4.

(TT fr Reuter)

Omedelburt efter att den nationalla f'drsvarslagem antczgits, tillsatte den
turkiska regeringen 21/2 ett snmarbetsutskott med uppgift att vidta de åt-
gärder, som kabinettet anser nödve'ndiga. Den nye regeringskommissionen står
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Avtal  " ien-
en.

under ledning av premiärministem, och bland övriga medlem:-»märkas'fäæ»
svara-, fincrs- , handels- tmfik- och jordbruksministrtrna. De nye. full—
maktema äro mycket vittgaende. Praktiskt hage?. hela industrin,  finanser:
och  handeln kunna nu  kontrolleras  av regeringen. (UP fr  Istanbul)

Ramänska regel-ingen har 21/2  godkänt texten  till  det handelsavtal, som
28/111939  undertecknades mellanEgypten och  Rumänien.. Den egyptiske. ex-
portan av bomull, ris och andre. jordbruksproduk'ter skall 'o'kas. Rumäniens
leveranser  av olja och trävm'or tfll Egypten skola utvidgaa.

(TT fr Havna)

X
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Eh elska Finlands-officiellt meddeludes 23/2  från London,att saramnlogt 144 flygplan stints
n'élgen.

Lg" at i aska
”Polen.

sk flottman—
över.

till  Finland.  120 av  planen  äro jaktplan, medan  resten utgöres av lätta
bombmskiner. 25 haubitser, 30 fältkanoner och 12 15 cm.-knnoner samt 100
mörsare och 24 luftvärnskanoner ha ävm sänts dit. (DN fr London)

Polska telegmmbyrån i Paris meddelarx Desorganisationen inom det ekono-
miska livet under sovjetockupationen i Polen börjor anta katastrofale. for—
mer. De brutala repressalierna gentemot b'cindema äro resultatl'o'su. För att
minska ka‘tastrofens omfattning ha de lokale myndigheternn delvis åter till-
låtit den privata  handeln.  Repressalierno och arkebuseringarna fortgå inom
det sovjetryska ockuputionsområdct. De sovjetryska ockupotionsmyndighetema
terrorisera det romersk-' och grekiskkatolska prästerekapet. Mångu  högtstå—

' ende  präster ha orresterats och arkebuserats. Bl.a. har den grekisk-kntol-
ske  biskopen  Aleksander i  Finsk  arkebuserats. ('I'I‘ fr Par-ist)

Från Sevastopol meddelades 22/2, att den sovjetryska Svorta havsflottan
genomf'o'rt omfattande mnövrer, i  vilke  enheter av alla kategorier deltogo.
2/3 av fartygen voro nya örlogsmän, som  nyligen  färdigbyggts på sovjetryska
verv. (TT fr DNB)

x
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ask dementzl
om nala.

Norak-t! akt
handel savt al .

Hore-Belisha för
int'erventionA
i  Finland.

Vid avlämnandet av den svenska protesten  i  "as w: 23/2 :rhöll beskickningen
ett muntlig-t meddelande,  Vari bestrsds, s‘,‘ a flyzrlc-n flugit 'o'ver
Pajala. Fån  svensk  side. har emellertic  v s, att den svenska utred-
ningen viset, att banbplanen voro tyske., (If!)

   

Norska utrikesdepartementet medde'. ' r; D: f'dt-adlingar, som sedan någon
tid pågått i Oslo mellan en norsk och en ty 1: a" Fahim ha ?3/2 lett
till överenskommelse om avtal r'o'rande hemdeln m I‘m d: två linden/m

(TT fr Oslo)

 

 

Förre brittiske krigsminis‘tem Hora-Belisha :1'0'11 23/2 ett tal, var-i han
påyrkade.att Storbritannien och Frankrike skulle intarvenera  i  den finsk—
ryska konflikten. Han  yttrade  därvid bl.a.-fon Tynkland nah Ryssland finge
kontrollen 'o'ver  Norge, Sverige och Finland, skulle de]: betyda, att de ba—
tydande mängder malm, timmer och jordbruksprcduktex , vi L'c'pa av dem, kunde
stoppas, och att Tyskland skulle bli i stånd att cz-dna n33 max-Imsdal- åt sig
Eh välplane'rad, avvägd och besl tsz'r ":'tl on nu skin)? kunna minska krigets
varaktighet. " (T? fr London)

X
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Hitler  om kri.
nålen.

s- Rikskuneler  Hitler  höll 24/2 ett vi i Lfi'nchcn ud :n festlighet med anled—

  

  

  

'53:; nrbctarpartiets grundan-
s historia från världskriget
'. enhcrt för engelsmännenäan
-rska och underkuva tre

 

 

ning av 20—årsdagen av nationzlsc—cialjs,
de. Han gav där)". en lång återblick på Tys.-.l
och yttmde bl.a.:" Gud har icke skapat värld
har icke heller bestämt, att några folk skolr.
fjärdedelar av hele jorden och att andra fol}: 5&41 hungra. Det anspråk
Tyskland  enmält var  mycket blygsamt, nådige: det första tryggandet av
det tyska livsrummet. I detta livsrum låter det tyskn folket  icke amputera
sig. Här låter det sig icke hotas och till'a‘ter icke  heller uppbyggandet av
några politiskn kombinationer, som "fire riktade mat Tyskland. För det andra
fordrade  Tyskland  sina kolonier tillbaka, al tsfätysk egencom, som världs-
plutokratema r'dvat utan nytta f'o'r sina egna f;.L1<." Hitler påpekade, sedan
han betonat Tysklands okänslighit i'b'r blackal, att det intemationslla 115n
ändrnts väsentligt sedan va'rldskriget. Han ann'—Lula 'Linskapen med Italian
och de ändrade tysk-ryska relationernn. Isl-:9 hallu‘ Japan  står idag på

Tysklands motståndares sida, utan å:— na'r'; befryndat må. Tyskland. Som ett
y'tterligareaymtom på ändringen  i  läget närnn'f'e :; ler den tyska för-svars—
mak'ten, m  beträffunde ledning och utrustning är väsentligt bättre 'dn1914.

Hitler betecknade det som outhardligt att *" 'lcd bestämda mellanrum cupp-
härligt f'dreskrev tyska folket dess väg, :rc.‘ "* ”nn—is att göra, om mu icke
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Chamberlain  om
krig smlen .

skulle behkära dess levnadsm'djligheter. Den reg—imsom för-eter sig Åetta
mot  Tyskland  skall krossas. Vidare framhöll Hitler; att  Tysklands  motstå—nv—
dere nu icke ha den överlägsenhet i antal, sm: f'o'rr var fallet ,  och att tys-
ka folket militär—t befinner sig i bättre tillatånd än någonsin i dess his—
toria.-"även de kormrmde uppgifternaskola vi lösa, De inc:tryggandet av
vår frihet om vårt Iblks livsrum. Jag tror på en högre,evig rättuisa Vi skola
aegru.'0ch  vore vä. lden än så stor och full av mörkrets här-er;;"‘(T‘I‘ fr DNB)

Premiärminister Chamberlain hö'll24/2 ett anförende i  Birmingham, val-i han
behandlade de neutrele europeiska steternas position och gav en fullstän-
diger-e officiell framstéillning av de allierades krigsmål än han någonsin

"Xtidigaregjort. Han yttrcde bl.a.:"Det system som hyggts upp genom! de civi-
liserade folkens ansträngningar står på spel, och det kan räddas endast
genom en seg-erför de  allierade.  Handelsfartyg sänkaa utan Varning, laster-
na först "dras, de hj älpl'o'sa besättningarna tvinges att drive omkring i liv-—
båtarna för att dmnkna eller omkomma av umbäranden, och det neutrala lan-
det får icke beklage elg. Men om Storhritannienbegår ett rent telmiskt neu-
tralitetsbrott för att rådde 300 män som illegalt tngits till frånga från
kone—ant :aticnslägren ccn därvid icke hotm- något neutralt liv eller någon
neutral egendom  - då råka minister-11a i hysteriske. utbrott ev  indignation.
Jag tror icke,att någon f'o'rnuftig människe kan  hysa  något tvivel om målet
för vårt korståg « ty det "Eir ett korståg. Vi kämpa för att de suå mtionerna
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i Europa för framtiden skola kunna leva i säkerhet,befrlade från det standi—
ga hotet on angrepp mot deras oberoende och om utrotning av deras folk, men

vi. önska iqke herraväldr; f'o'r egen del Cch eftertrakta icke heller någon an—
nens territorium. 'Ji stridn för att rätte till den of'o'rrätt Tyskland till-

fogat ett folk som en  4  va:it fritt. Vi tro,att vi kunne nå vårt mål, och
vi vet&,att de”; kan :. ;, utan aLt något annat folk bringas till slaveri. Vi
kämpa  för individens sch sfmvetets frihet och för frihet i religion, vi
kämpa  dot förföluzizeu var den än finns. Vi kämpa för att göra slut på mi—
litarismens onda cch azihopningen cv rustninger, som utarmar hela E).)rcpa och
icke minst Tyskland sgälvt. Först måste polackernas och tjeckernas oevhängig-
het tryggas. Sedan mist e vi erhålla något påtagligt vittnesbörd san kan över—
tyga oss or at"; -özten filer försäkringur 50m ges skola uppfyllas. Under
nuvarande tv ska ng kan det icke bli någon säkerhet för fremtiden. lien
Frankrike oc. Star—b “alien kunna ej och skulle ej vilja ensam ordna det

nya Europa. Andra e korn: och ga sin medverkan, framför allt för att
åstadkouma den n .«Lrusining som blir nödvändig f'o'r en ”læraktig fred. När

Tyskland en gång elr redo att ge tillförlitliga oevis på sin gcin vilja skall
det finna att (mar; icke sakna vilja att hjälpa det ett övervinnn de eko—
nomiska svårighetcr so: kommaatt uppstå i samband med övergången från krig
till fred. I det, som jeg framlagt som vim mål finns intet fb'röq'ukande
eller förtryckan—je för någon, och på en sådan basin skulle vi för vår del
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51a ske
dat.

ska-

vara  redo' att  s'o'ka  en reglering med var-je regering,aom skrivit under på
desse.  strävanden och beviaat siri  uppriktighet.  Men Jag vill sluts.  med att
upprepe att det icke tillkammeross att ta nästa  steg." (TT fr bonden)

Völkischer  Beobachters  Amsterdamkorreapondent  mddelar, att engelska
Home  Fleets  fllggskepp "Nelson" 1  mitten  av  december  1939  genom en
min'exploeion  .  för-satte ur stridhcrt skick. "Nelsm" är  Jamie  syster-

furtyget "Rodney" världens starkaste slagskepp med ett deplacement på.
33.500  tau.. (DN fr Berlin)

x
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Tal nv  he.....
Hansson.

Statsminister Per—Albin Hmsson h'o'll 25/2 ett 1:31 i Borlänge. Han för-kla-
rude, att endt: alternativet till hjälp åt Finland i dåvamnde form torde

vara militär intervention och utvecklade ånyB skålen mot denna utväg i då—
varende läge. Samtidig: framh'o'll han, att hjälpen enligt nonintervent ione-
linjen ständigt växte i nyt. former. Statsministern tackcde de många  -  or,
ganisat ioner och enskilda  -  som eärskilt de senaste veckomu genom tele-

gram och skrivelser givit sin anslutning till regeringens politik. På sam-
m  gång kvitter-ads hun några telegram och skrivelserav annen art,, både
vädq'ande och hotfulln. I fortszittningen yttrade statsminister-n b1‘.a.:"Vil
jan att leva i fred, att förskona land och folk från krigets härjningar »:
är ingenting for det svensk:: folket eget. Därf'o'r har jeg svårt att för-
stå dem, som i ett folks bemöianden att till det ytterste. söka bevana sin
fred vilja.se ett f'o'rfall till klemighet, till andlin'g flit-summing och
lekamlig mulighet. Bakom evensk samling kring neutreliteten ligger ingen—
ting sådant. Viljam att för-svara herr. och frihet Eir levande ozh sterk. Vår
hållning i konflikten mellan Sovjetunionen och Finland har icke kunnet be
dömns och bestämmns utan hänsyn—xtill situatbnen i övrigt. En sak var nån

början kl:-: kanalen av vår samh'örighet med Finlnnd och den ur denne. kän-
sla fmmsprungnn villigheten att bistå broder-folket så långt detta var  )
oss möjligt. Under de förhandlingar', som föregingo den öppna konflikten
gjorde den svenska regeringen på diplomatisk väg hänvändelser till rege-
ringen i Moskva för att klargb'ra vårt intresse for en uppgörelse, som

\
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lämnado Finlands frihet ocz: e*"älvetäxilghet okränkzo-m- bevamde möjlig-
heterna för vårt broderlcnd att ä fr-mg = gör; sina insatser i det

nordiska sennrbetet, vilket sett som en ov sina uppgifter att bevare fre-

den i Norden genom inbördes sänUa och gett förhållande till Nordens gran-
nar. Inför faren av en ogynnsum ufved(ling av konflikten ansåg sig den då-
vernnde regeringen böra undersökn hur san ine: ansvcriga kretser bedömde
våra möjligheter att lämnu Finlnni biståwi, såscm jeg redan tidigare med—
delat 1 riksdagen ledde desse uniersäkn yr till konsfaternndet av ett
enighet icke kunde vinnes inc: våxb fclk kring en politik som haft i
sikte en militär interVention från Sverigzs sidL, men vil om att bisfi
Finland  så långt dette kunde förenzs zed vår ställn' 5 utanfär konfl  ikten
och med hänsynen  till  vårt eget 5;: och våre 5 n: mfijligheter. Menings-
ekiljnktighet framträdde i frå * *5 :ilitiz LadverL2n från svensk side på
Åland, men denne næningsskiljaktighet utgjorde i och för Sigiske något
hinder för samling kring huvudlfinjnn. Regering och riksdag arc enes om att,
så vitt situationen nu kan BV'rblicPas, fullföljc sin politik. Perqonligen

är Jag övertygad om ett stats :r , öirvid befinne i; i mycket;ihkrk
kontakt med folkmeningen. 5;;1 .  . ä” euellertid ich; fullständig. Dette
faktum tjänar det ingenting till  ati saka tharshylaa I  många  full  år ved som
kan synes som en meningsmccsättizng ingznting annat än en olika-betoning?

(J.M.)
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Men det är i andre fhll klart [.tt det finns en verklig ueningsskiljaktig—
het om ved som är möjligt och blir 55mg. Det ges knappest något annat verk—
ligt  alternativ  till den nu följda linjen än den militaire interventionen.
Men de miesnöjda barn i allmänhet icke öppet fram dette alternativ. Man n6-
jer eig med ett krava effektiv ell/.r- effektivare hjälp till Finland. Ingen
motsätter eig att allt som kan gör-as blir gjort. Och i själva verket för-
längee dag f'o'r dag hj älplinjen. Sändandet av civil zur—bet sk—raf‘t till broder—
lundehär en ut'ölming av denne linje. Mottagondet av sårede och invelider
för  värd  i Sverige en annan. Om allt dett: finnes ingen menmgsskiljaktigr

het. Den verkliga tvistefrågnn ä interventionen, även om dette. icke er-

kännee eller kanske ännu icke riktigt förståtts av det:. sa:: driva hårdeat på.
Det är begripligt om vårt folk icke självtvtnjer kriget. Det nästa räknn
med att det kan bli tvingat ett med  vepan i hand för-svara sinn liveintressen

sin frihet och sitt oberoende. Inför en dylik nöåväd ighet. som jag hoppas
att vi icke skola stelles inför, small det svenska folket icke tveka. Men

det är dess rätt och plikt ett tillvnratn alle hederssmm möjligheter att
undgå. denne n'o'dvändighet. Att Sveriges väl måste vrra den främsta ledstjäman
...är  en självklarhet som jag icke ens skulle he. pekt på om jag icke heft
intryeket att den ibland kommit att skymmns av känslosvcllet. Det är min för-
vlssning att v1 genom vårt handlende icke blott på bästa sätt tillvamtagit
Sveriges intressan, utan "även skzput de bästa :djliéheter att bistå Finland.,

(DN)
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Pad al abombar—
demanget  z

Nordiskt m1-
nistgrmöte.  _

Två ryske piloter, som  25/2  tillfångatagigs i Nordfinland—hLM ett
de tillh'o'rt den eskader, som utf'örde bomb  '  ingen "over Pajala. misser-na
hade icke haft någon aning om, ett de befunno s  '  över svenskt område.

(UP fr Helsingfors)

Efter mate 25/2 mellan Danmarks, Sveriges och Norges utrikesministrar i
Kb‘penhamn  utsändes en kommniké, vcri det heter: "Vid m'o'tet behandlades de
förhållanden, som sammanhängu med den finsk-ryska konflikten. Utrikeeminie-
tre:-na vilja understryka, att det för Nordens all: folk framstår som det  .

allvarligaste och meet betydelsefulla önskenål, ett konflikten snarast möj-
llgt må erhålla en fredlig l'o'sning, som upprätthåller Finlands fulla själv—
ständighet. Utrikesministrarna bekreftede enigheten om sina hinders neutra-
litetepolitik. De avvist. alla påståenden om att de färg denne politik under

hänsynstagande till påtryckningar från den enn eller andre siden, och de är-
na fullf'o'ljnden opartiskt och självständigt åt alle. håll. De voro över-ene
om, att vidhålle. neutmlt territoriums okränkbarhet i enlighet med folkrät-
tene regler. Utrikesministrarne enadcs en, ett avga allvarlig geneega mot
och söka motverke den folk:-"Eitt sstridiga aj'o'krigfözing, som åenmkar de  neu-

traln statemn stom förluster av människoliv och ekonomiska värden, då de-
res fartyg färdas för att upprätthålla dessa etaters legitim och h'o'dvändiga

handel. De voro ense om att deras regeringur höra stödja vox-anden vid f'o'r-
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"Altmark"-

affix-en.

Uttalande  av
Tanner.

handlingar med de kri "fäztfua ""/"A":

 

:11: fr Köpenhamn)

Norske ministern  i Londrr

not om "Altmnrk"- inters» zz
där-est England inLe v1.11

ingen25/2 ingivit en ny
a an, skilqedomsf'årfamnde,

   

  

   

    
rigtcn‘.Tanner 25/2  y‘ttrade denne  bl.u.:

"an den hjälp Finland Lu får fr" uin "ncet Wla— mug-1+ i  suture. omfa‘ttm‘mg
f'dr en månad sedan, skuNe ryssn; a; over huvud 'aget icke ha uppnåt't några

som helst resultat med sin LffD'lSiV mm“ win J: nd. Vi hade hoppets att man
1 utlandet 510115 EMC—fv:”;1 , "6133m DIP-26" Cm vad som hittills
skett. Finland handlnn e: äbnj— av (]]—x U. tryck

från  andra mkter " ' *t !"”! “Cram-“1" :'tätta sig den ryska
invasionen. Det är . 'Lut Finland  futt  l'of-
ten om bistånd från ' '- 3' '  -  " ' .. 1:7s Ltbmtw Våra strävanden
ha övsrnllt mött f'm . ', " 'ra vi  icke  halt d‘o‘lja.
vår besvikelse {4'c :; - . attnin; skulle. vara :L
stand till  att so; ir. '  : i " l " plent, ännu 'icktebehand-.
lat vår enhållan 2': pf.rnnat sätt än som skulle
skatt i fredstid» P.. mugg.—*:".— en mix/13:1, och nu

 

       

   

    
  
  

   

 

»
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aske. befäst-
ningerl

har det äntligen ställte ett förslog om ett ge oss ett lån —på. 20 min.
dollur. Hen även utanordnondet av dette. belopp har blivit försennt. Det
synes som om vår allvarligt—. situationicke står klar för Förente stuterna.
V1 mottogo med glädje president Roosevelts erbjudande om presidentens bena
officio vid en eventuell zedling. lien Kreml ville  icke gå in här-pä. Alle.de

beekyllningor som gå ut på ett vårt motstånd  beror  på inblendning utifrén
tillbakavisoe, anser jeg, av hele den utveckling som ägt rum. Vi ha alltid
viset vår vilja till utt slut: dette krig på ett fredligt sätt. vi ha även

efter krigsutbrottet forsida—t  'dppna väg f'o'r direkte forhandlinger med Moskvac
Vi ha fortfarande intet ett invändn mot att det foretas vänskaplign medlings

f'o'rsb‘k  från vilken som helst side. Men vi kunm; nnturligtvis ej sluta fred
på vilka villkorsom helst.Vår säkerhet får ej på något sätt bringes i
fara. ()1: medlingsf'o'rs'o'k frumstéillas, Vilka gå ut "over vår oavhängighet och

säkerhet, vore det bättre, om dessa före'o'k icke gjordes."(UP fr Helsingfors)

Enligt ett meddelanrle från Moskva 25/2  har Stalin givit order om, att
en vidsträokt befäetningslinje skal).hygge.-s till Sovjets forsvar mot ett  .
eventuellt tyskt anfall. Eefästningarne skola gå från Svarta havet langs
Rumäniens norm grins, över Karpaterne, genom Polen, Litauen, Lettland och

längs Estlands b'stra grins fram till Leningrad.  ('I'I‘ fr Havna)
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F3  andet  "
Sov et-Turkie‘t.

Fart  stör-lus—
ter:

Officiallt meddelades  25/2,att  Turkie't icke önskcr  krig, men är  redo  att

försvam  sig. Undantagstillstånd har 9.27 f'drklamts, och my“:  mneknp  har

icke  inkallats. Vid den turkiak-ryska  gränsen  på  Kaukasus  ha inga  Hammu—

stötningar ägt  rum. (UP fr Istanbul)

Tyska  krigsmaktens överkommndo meddelnr: Genom sj östridskrafternaa  verksam-
het ha  fram till 20/2 496 fientliga och neutrula fnrtyg,  laatade med  kontra—
bandsvaror till England, på sammenlagt 1.810.315  bruttoregisterton blivit
aänkta. ('I'I' fr DNB)

x
1
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Finsk ret rätt.

mmäniens ol e-
exgor‘t  ,

Sumer Welles
1 Rom.

/

USA:s  efter—

krigsglan  .

 

Bjön'kö'o'ama med de Starke. £13.3s bLf‘iSL. enligt P-ddalande 20/;
övergivits av de finsk; tn sn av Ej kb" har den
ryska arméns  tryck mot den "» :,v ..;Annuhe'lglmjen, som skydda!”
Viborg; msanlig‘tb'kats. (Svd. fr "alsingi'ors)

 

  

  

  

 

'. oljelever-t—nserna till Tyskland
-ke unziL-rsL"L=sekreteraren Butler  i

b'jjd "-ttbetrakte. situa—
eig till  ett uttalanda
' besjälas av vår:»-

Som svar på en fråga angående de
och Storbritsmnien f'o'rklazade britt
underhuset, att "fezering :n ick: för n"1" Jari”.

tionen sm helt ctillgredsstä llgrt‘e.” '
av Henderson, ar eta rpgztiet, :: mf
skapliga känslor gente'ct Eng-12.

 

  

    

   
:  , l'ussolini 26/2
s  . tur Giano. Vid sitt
er haniskrivelsefrån
T ::

 

Tidigare hade han Shaft en ':iverl
snmmanträffande med Mussolini overldnmade "..'T=l
Roosevelt Lill dsr!”'talienske :”egcrlrwscmfsn. (T

  

  
   

 

I Washington meddeltdes 2 Anti vt.”ikesdepc.r”temenwn '; wbnssadernas
och legationemas f3 sorg ...ll' överl'æz'nat exemplar a'r
ett memorandum, sem be hana-..ro internationellt eko-
nomiskt sysfem 91% En del svar he redan
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Skandinavia
acce  erar USA-
glanen  .

ingått, vari Iranuttrycker 311;; gilmnie av gz-undprincipenm i  ut ikea-
minister Hulls hundelspolitil: saw": ct-jrier avrustningstanken.

(TT fr Haves)

De  skandinaviska stater-aa, som tagit d
förhandlingar  r'a'randc dat internatio. 0
get och nedrustningen, ha 26/2 til
någon neutralstats hunt—istad.

 

(DN fr New York)
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Cross
malmexgort.

' Chm-chill cg
maggot.

Brittiska  ministr .r'ufb'x' ' «' 1  . ": . en Cmsn— yttrade i  under--
huset 27/2 z"lng,€n ne,;— ' '  "  . A  -  d 1:39 de." svenska järn—-
malmen  har för Tysk-. ' ar om Riget  medal  med vi
vilket vi kunna bio E.;- sädemt genom  aster-
sj'dn skall jag bli .‘-.' JT fr London)

    

Brittiske marinministez'n G uW-hill hbll 27/2 ett tal  i  under‘duset, vari

Han berörde s,, 'o‘krig . .)hurchzll uppgev, att t- leat-na av olika anledningar
förl'rat åtminstone :.?lften  ' sina. ubåtar vid slutet av år 1939,d.v.s.
35 '  ycken. Fan  sada  Sig ivivl: "° li'-:*", 3:15 tic nyt-. ubåter insatts  i  tjiinst
under denna period.”Då sommarenhär-jm kommer en ny våg av tyske  ubåter att
sättaa in, men vi vänt'a «ftt lynne. Wim 'em med ett stort antal sär'skil't korl-
struerade fartyg fb"? att fb'rinta dun.- Blockaden kunde g'c'ras meta effektiv,
men man måste hållu jémv'uctcn me 11 full  effektivitet för  flottkontrolla]
och de olégermeter den kunde at ua vinskaplig‘, in:"tällda neutmla f'o'r."
On läget efter é cq'ac'l'ars krig y'ctrnde Churchill bl.a-.,:"Viha'förlomt"...
63.000 ton krigs raller— mkri ' 1‘t av de f"‘lllster som drabbade
085 under  första £1 - V'dr-lds‘mugctd Om vi vägu ..;*].uuter och iii-sier
mot varapdra, ha v“. _ rad mifldre än 200.000 "con handelsfartyg av ett
samanlagt tonnage- på 21 mil}. om‘attande fartyg av ulla kategorier. Av des-

      

 

   

       
  

  

     

   

I
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.M.)

Ba äro  17.500.000  ton Cfcizrlö. atle f,  .rtyg under engelsk flagg. Vi ha tagit
till fienden destinarad: l'lzna 3,54 större tonnage än vad vi själv»: förla-

"  er till att behmdla angreppen på sg'öfm'ten.

om c+crlekarlevereres tillvåra handele-
red att säga att  detta  ger dan rätt

redan brutit vid flerfoldige. till-
.  sina metoder i större  skala, men un-

sig ned till någon ny nivå av  grym—
hapnadsx'icl'ande i min erfnrenhet är det

terns,  grvmheterna och våldshandlingamn hållu
ds v nlizn kri gsf'o'rhéllanden.’ För egen del

';"aun en av rättsregler och konventi. oner
ct snarare än rättspedanteri vara vår led-

,<"-—uff';'ren, 5m åstadkom så mycken glädje
- jc].  o 51011". brictiska folkets utan även den
Chuxchill madieladamtt slagskeppet  "ærham"

,  ,  '  t:” skulle VIP rn färdlgt att återinträda i
"' ' ‘ss av en magnetisk minn i dec.,sku1—

le även inom kort ans ”utan. Fränsett "Royal Oak" och

"Courageous" ha inga andzc st ._e k ;sfartyg skadats  eller sänkts sedan

krigsutbrottet. De nya s‘.  '  pp so.-x nu bygges. krumt, att kunna'motstå bom-
ber från luften och ä' .. "  («ft dligt bättre  rus ads mot undervat'tensexplo—

sioner."In<-n Port kmrfez‘ .ir :‘lcf'ca att ':li förstärkimed fem moderna slag-
skepp av "King George "/"'l:.1"sse:;. ;. e*, v "1 m fienden b1 tt Inn sbällaupp två.

 

 

   
  

    
   

   
  

  

"hasentals kanoner av  -
och fiskeflottcr. '1‘1.

att  bryta  alla d:  '  '
fallen. De kunne.
der någon tid ha  , ,
het och vunäm. Något  ?
sätt var-på de tysk: øl.-.

på att godtas sa:: oz; dr— ti
säger  jag utan tvelran Ltt
som r'o'ra de neum-aln "ab: hu
stjärna och at't db'ma av  "In.-

förra  veckan, synes det-*"

civilisemde värl'ier
som träi'fades av 111
t)§nst.51;gskapyet "'Je.
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Alltsedan "Regi; ; smittes ha vi ic' .»: kunnet enve'mda Scapa Flom,—Gem är—
var bästa at:-nt» tri—lita of:-h Vilka. ?» SMil-.; bespn—a—vån flotte en hel del
onödign kryssningar; fr—rliE _ re.—ler.' (DN fr London)

  

Handelakri et. Vid underhusdebatten27/2 fox—KJ inde Austin Hudson i  brittiska amiralitetet,
att konvoj systemet viset sig utumor tliqt framgångsrikt. Av 10.097 konvo—
jerade handelsfartyg heie 10076 få *. säkerhet til]. sin destinations—

  

hamn.  1.920 far—ty; på ';JVer 500 ton ha forsette med beväpning.
(TT fr London)

Fart sförluster.Den officielle brittioku ':‘ A
slutade 25/2 viser, att tonn g'
ste hittills unde '- kriget..q ' k‘tes4 britti  ka fartyg om samman-
lagt 17. 778 ton och 3 neutr ole fartyg 13; sammenlagt 8 850 ton, tillsammna
26. 625 ton. Härav ha 18.176 tin szmkts av uoåtar. (TT fr London)

  

  

"Asam  Miu"- m offisiell kos.—unike J. Tony., :'(/2 ”värlalade, att definitiv "overenskommel-
effären. se träffata mellan japanslsa Vice utr: esministum Chui och engelske ambas-   

 

sad‘dren Craigie om utlämnut—det av 9  ' de El tysker, som av engelsmännan
arresterndes ombord på japanska fer-bygd "Asuma Lim-u".

(TT fr DNB)
x
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Db'bbels om neu-
t rel iteteg.

Chamberlain  om
& lands 'ord-
bmk.

Pale st ina-
frå gan.

  

   

      

  

Riksministem  du" Gblr & '  * ”* '2 i 'Fi. ster och ber'o'rde bl.a. de neu-
trala stateg‘nas ställ yttrude p-.a.-."Tyskland tänka:- icke på
att av der: a ln Church .il kr i. .  ; Vystivt ;ch med militär—r. medal skola
ingripa  i detta krig
att återställa b»;—
Tyskland kur.:'c're  5
men  icke också  en politi

. det f'a'refallerdock nödväliig't
krig i dess  'a'k‘ta inneb'o'rd.
lett vill veta av en militär,   (‘I‘I‘ fr DNB)

Premiiirminister Charis; '. '  " :tt t:.f'c' raude, vari han uppmanade .--
till  en stimuleri , '. . —. ' r.nde1:."vi befinna oss i en sådan situa—
tion, att om "

n'o'dvändign. .
för att vinna kri: W. ,.
duktion av livs mecel och zu få.;  :‘Cz‘ v

' "SITT, av ‘aror, som icke äro absolut

:. in varar som "dro absolut nb'dvindiga
a :xérighet år att vi 'o'ka vår pro-

.” kr:utursstock."(TT fr London)

 

Brittiska rzg; den beslutat raghm för-silj-
ning av jord f : ;stina. Texts!) till de bestämmel—
ser, som ut;- us och at f'jr'lc ran.—d': name:-endnu hr.sänts till folkf‘o'r-
bundets generalstkrct “are for att \iJ arebefsrdrrs till  rndsmedlemnnrna.

/.m€‘3)
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Eh livlig diskussicn uppftod i undehuaet då .tcléniministerMomldJäm—v—
nade meddelrnde om rager; ngens bes.\_+. Att;ee, arbetat-partiet, frågadeu

"Inset kolonimiuistern, att regel-ingen åsidosätmar folkf'örbundets auktori-
tet och den internationale råtten?" Mat-Danald genm'iita: "Vi träda icke
folkf'örbundets gutta!-14.21. för mira. Vi ez'l'ämaa till fulle den position, som
rådet inter ifråge om förvaltningen av Pnlestindmandatet': Koloniministern
tillade, att regeringen skulle fb‘redragit att cffentligg'o'ra beutämnelsenza
och uppskjuta deras iefttz-ädcnde till dess råd-at haft tid att behandla
dem.”!len vi stå inför en ömtålig situation i Palestina, och det fanns visen

praktiske. ini'ndningar mat en sådzn kurse" Gazalet, konservativ, y‘ttmde, att
den engelska åtgärden skulle wicks: misstémning bland judurna icke endast i
Palestina utan över held världem MacDonald svurnde, att ett misslyckands
ifråga om införende av kontroll över landet skulle kunn; medf'o'ra evårighe—
ter för freden i  Palestina (TI‘ fr London)

   

De ambiska ledarm i Palestina uttala-de 28/2,att de äro glada öv'er de nye.
restriktionerna vid försäljning av jæi, då de ge antydning om ett England :l.

intressemr sig för de ar-aoiska problemen.  I  vissa mm:-a arabiske kretsmr
framhåller nm emellertid, att Ian är bes-viken, då. restriktionema ej bli-
vit Bådana, som man 'o'nskat på arabisk-t hall. Många unde-.ntag i bestämelsema

]
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Tel av  Daladier.

sir. äro zuissnöjda, och
(UP f!‘ Jemszdém)

 

sägas  gynna den Judi .
man känner, att den zi<

 

”e 28/2  att uucalande ‘av konseljpresi—
dent Daladier  om 1" - rslzih. ur mlitii: syrp.mi:- aladier omnäxmde de
farhågor so...— upprbpud': gånger- kor.—vit tin uttrrcl: bæräifazde Belg an och

   

      

 

   

  

 

Holland och kom så öve. på. Belgradkonferenson och över". gningnma 1 Sam--
band med denne. HM f. ' Ju, af,: den tur-111 1sl.a diplcmg'f iska verksamheten
på  Balkan tagit ett sy..nc 'en än.-152.713 i'örlopp.Laget  d'z'u' utvecklar sig

kar Sta-r55 hællannzlra lest uch Sofia. Vi—förmånligt, och en avspbn

dare berb‘rde kcns ' ,  i
intermezzon vid 1.11noxcan
tryck't sitt beklagrnde in
den genom bombardema—ncen

%

,
ten a] del frng or r'c'rarrl e pjän-cn Osten) och

Haj  cast: lade att japanske utrikesmimie'tem u‘t-

ren—Je umbussad'.en. 02.31 att gottgörelse av
"115,9. sundag; skal?! pre ner-as..

(I? 11‘ Paris)

 

 

 

  

Minister-president" “:1 :ki v. a
att Nicola—Ja Hurt! 13'5 rage .tskan - 15. 1v:tid;;., en ut 'rkelse som
skal]. tilldelus det unge:-ska folkets €  , juguårsdagen av h ns vel
till tiksf'drestindarec K.:-wiar?!»antog 3' “Sallie; fa drslvget. uubiletusdagen
ihfaller 1/3 1940: TT 1”; Budapest)

":LIDILRZ'GY' et t  läförslag,



jun.“ ISQW

a)  o-br,  17W)

Rumäniens  olja.  Rumänska  rogozingcn  har 28/2 ucfärdnt  forbud mot =xport  nv bons n qodd
för flygplnn. (TT ?r Havas)

Engelsk flygbo- Den  brittiskn inköpsLommissionen har  28/2 heställt bombplnn frå  Douglas
sbällning..___._ Aircraft Corporation til]. ettvärde av 5  milj. pund:  I kontra. et  bestäm—

U.. mes, att leveransernn  skola  vara  fullgjorda i slutot  på  sommars 19b1.

(TT fr Sunt: Mon ca)

Italiensk  judelog. Fr,o.m. 1/3 är det förbjudet för judur, som utöva Drin yrken, tt ha an—
dra än  medlemmar  av sin  ogon  ras till kun—don= Logen mot judnrn av 29/6
1959 träddo  nämligon från donna dag i  kraft. Judnr få enligt l gan över
huvud tngob ickeutöva jO'xnalistyrket. (TT fr Hovos)

USA:s efterkrigs- Utrikosmin;stvr Hull meddelado  23/2: att förhandlingcr pågå mel nn  ameri-
progrmn. kanskn  diplomater  och utländsku regaringor över hcln världen  i yfte  att

förhindra, att  outorkiska.gch totalitära  kruttet  skola  få över den ef—
ter  krigets  slut, Donna qktion hor inletts för att få till  ståld  förbe—
redelser för  rogloringar  efter  kriget  på  det ekonomiska  och  mil  turn om-
rådet" Han underströk, att överläggningarnn icke  ha något att Era med
förhållandenn under krigeto "Om fredens och  stabilitetens kraf er — sär-
skilt  de  ekonomiska  kraftornn -  icke i  förväg beredns för en öv rgån s-
och  åtoruppbyggnadsperiod efter  kriget; komma  de  autarkiska  och  botn ita-
ra kro tornn snkert att präglas av  samma  tendens som efter vfirl skriget
och få ännu mafia förstörzndc vorkwingnr än vad fallet var unger efter-
krigaperiodcn. (TT fr  Router x


