
- NYhefene fra London pr. fredag lo, mars 1944,

Ito1en-Russ1and: Som kjent forlangte Russland aL den polsk russiske grensen
Atter krigen skulle fijIge den såkalte Surzon-linjen, Polakkene har nu svart
på dette forlangende og gjort motforslag som den russiske regjering imidler-
,tid finner utilstrekkelig. Motforslaget går Ut på at den forel4ige grense
JMssland Polen skål legges noget Ô for Curzonlinjen, såledos at Wilna og
:imow kommer til Polen, Etter krigen skal så den endelige grense fastsettes,
l)en russiske regjering holder imidlertid på sitt, og forlanger dessuten at
visse medlemmer i den polske regjering skal tre tilbake på grunn av sin russ-
,iek fiendlige holdning, og erstattes Med andre polakker som befinner sig'i
inerika og EngLad.
111, S. Å. Offisielt mcddeles at 1400 amerikanske skip og over 4 000 marinefly
hittil er overdratt England. Ifälge Låne og leie loven skal de leveres tilba-
'ke til ilmerika så snart som krigen er slutt.
)anmark:.Etter et angrep på Gestaposlarter i Odense cr det blitt erklært
)ortforbud i bycn. Tyskerne grep denne Rang raskt inn fordi det gjaldt dem
eelv. Da den danske.politistasjonen for en tid siden ble angrepet forctok de
-ffleg derimot ingen ting.
'orge: Fra midten av februar har det foregått utskipninger av tropper fra Nor-
gt, 20 transportskip som gikk fra landet var bestemt for Riga. På den annen-
ide er 6 - 7 000 tyske soldater og meget materiell kommet til Norge fra Tysk-
,end, antagelig for å fullfare troppcnes utdannelse under mer fredelige for-
J)1d.

land: Fra krigens begynnelse inntil slutten av 1943 har den britiske
nduïFi produsert: nesten 90 000 fly, 33 000 tanks og panservogner, 1 million
jöretäyer av annen sort„115 000 kanoner over 20mm., 150 millioner granater,
.g nesten 6 millioner geværer og automatvåpen. Videre har flåtcns nybygninger
er enn erstattet dc skip som cr gått tapt.
rankrike:Tyske tropper stöttet av tanks og fly hsr nå i lo dager rettet an-
rep mOt-Tatriotene i Aisnedepartementet, som ligger vcd grensen mot Svcits,
,g Ovre og Ncdre Savoyen. Angrepet var rettet mot landsbyer hvor befolknin-
enblir beskyldt for å ha huset unge frnnskincnn som vil undra seg tvangsarbei-
i Tyskland. - I hele Frankriko foregår det stndie avsp ringer av tog, og
tiengninger av jernbanebrocr, som volder store forstyrrelscr i de tyske tran-
»orteri og tap av mcgct mnteriell,
.1garia: Sjefen for de tyske styrkenc på Balkan, genc12,1 von Weioh har besdkt
ia, På bulgarsk hold bemektes det at hnn skal  ha  krevet nye bulgnrske styr-

Or til å overta okkkpasjonon av enkelte greske områder. Ikke desto mindre er
etter hnns besök kalt nye mcannsknper under fancnc i dch bulgnrske hær,

rd-Itnlia: Fasist styrker og tyske polititropper nar rykket inn i en provins i
rd I a ia som har vært særlig tilholdsted for friskarer, og det er erklært
'dtagelsestil1stund der. Det foregår kamper der i likhet mcd dem  i 5.‘Fre Snvoy-

i "Prrnkrike, - Generalstreiken i det tysk okkuperte Itnlin fortsetter og det
Haåmellom 1 og 2 millioner som streiker,
oslavia: Sjefen for krigsknbincttet i den jugoslnviske quislingregjering,
erst faialowich, cr skutt nv jugoslnviske p:).triotcr på veg til sitt kontor.
leograd. - Store tyske styrker cr gått til nngrep på jugoslnviske friskarer
mforsvarer en viktig grube i Midt Bosnien. Alle angrep cr slått tileake.
t fjerne bsten:De allierte tropper på New Guinen rykker st r.dig fram og står
:e  reCir rs, det viktige japnnske flåte og fly stdttepunkt, Manday, Det 'er
'isiellt meddelt at Los Negros cr på de alliertes hender, og at flyplassen
ibruk mot japanerne, Fra Cap Oloster er alliertc tropper Rått i land bak
japanske linjer. Et nytt heftig flynngrep cr utfört mot det japnnske stöt-
unkt Parnmushiro, som ligger meIlom Kamtschatka og Japnn,
tkrigen: I det månedligc kommunike frn Churchill og RoosevelL det:
ebruar måned ble det senket ferre nllierie skip cnn i noRen luåned siden

trådte inn i krigen, i desember 1941, Senkningene i februar-viscr det
'este tall siden krigen begynnte til tross for at skipstrnflkken på alle
er betydelig utvidet, I fcbrunr blc det senket flere ubåter enn allierte

delsskip,
• and: Ifölge svenske meldinger hcr den finske regjering sendet sitt svar
erussiske våpenstillstandsbetingelser til Moskva Man mener at det er
om nærmere opplysninger om cnkeltc Punkter, Noget 2var frn Moskva er
ikke innlopet i ettermiddag. Mens- de finske nviser som holder på vente
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og se politikken kommer ut uhindret, cr andre aviser strengt scnsurcrt,
kommer olte ut mcd tomrom for ledcren, - I Riksd?.gen stemte 112 for å for
settc forhandlingene mens 80 stemte mot, 0 200/J 20
Norge: En ny tcaterstri1 er nn under oppsciling i forbindelse med fornyels(
av skuespillernes kontrakter den 1 april, "Teatcrdirektoratet" har forlaA
at den klausul som var årsaken til den heftige teaterstrid i 1941 skal t,e;
inn igjen, og i en enda kr,assere form. Klansulen gikk i 1941 ut på at sku(
spillerne skullc forplikte sig til å opptre på - nasjonale festdger Nå
er overgrepet imidlertid enda st5rre, idet "Teaterdra:;et forlaner at
skuospillerne skal forplikte sig til å opptre på nasjonale tilstelninge/
Det er jo lett å se hv!. dut_innebLJ•r, - Videre har Direktoratet bcordret
flGre skuespillere fra sine respektive teatre og over til Nasjonalteaterct-
dercs vi1je0 Blandt dem cr Fridtjef Mjden, Waage, Erling Drangsholt, og To
-Foss.

Frontmeldingene inntil k1.18.30.
-Russland: Den russiske offensivon i Ukraine blir fortsatt mcd uforminsket
t75,r ft. Russiske styrker har utvidet kilen i dc tyske stillinger mellem Tar-
nopol og Proskurov, og har satt seg i besiddelsc av over halvdclen av den
110km lange lernbanclinjen mellem de to byer. Russisk.:, styrker angriper nå
Tarnopol fra 3 kanter og stod onsdag i den indre forsvarssonen. Torsdag ryk.
et de videre fram og det kjempes nu i selve byen. I den ostlige del av
er Proskurov nu innen rekkevidde av.langtrekkende russisk artilleri, St, Krn
stantinow som sperrer adgangen til Proskurov fra nord, ble erobret igår ett,
heftige kamper. Store tyske styrker er satt inn i et kraftig motstot, Von
Mannstein kaster sine panseravdelinger inn i kampen mot den russiske kilen
uten hensyn til de kolossale tap, og setter alt inn på å drive russerne veM
fra jernbanen Lwow - Odessa. Banen er av avgjdrende betydning for styrkene
i Dnjeprbucn, da det er deres siste direk e forbindelse med Tysklend. Også
lenger öst har russerne gått til kraftig angrep. De har omgått Buglinjen,
og rykker fram mot Shmerinka i to kolonner, hvorved byen står i fare for å
bli omringet, Ifdlge tyske meldinger er Uman evakuert.Uman cr et viktig
knutcounkt. SV for Krivoi Rog har russerne gått over Ingulez og brutt gjen-
nem de tyske linjer. 3 tyske tank- og 6 infanteri-divisjoncr cr tilfOid al-
vorligc tap. Angrepet som foregår over en 170km bred front er fort:fram til
en dybde av 30-60km. Den nord- sydgående jer•banelinje fra Dolinskaja til
Nikolacv er overskårot ved at Novo Bug er crobrct. Faren for Kherdon og Nikc
lacv cr derved dket og også OdessL cr kommet i faresoncn. - Den tyske over•
kommando cr meect bekymret for utviklingen i Dnjcprbuen,- og setter al inn
på å sikre seg herredommet over de rumenske jernbaner, som nu er den siste
mulighet for retrett. Tropper og embedsmenn cr i all hast sendt til Iasi. -
Narva var utsatt for et kraftig russisk flyangrep.for 2 dager siden, bg 1
natt var russiske fly over Tållin.
Italia: Det er ikke meldt om noen operasjoner av betydning på frontene i
WäTIC bare patruljer fra begge sider er i virksomhet„ Det allicrte fly-
våpen er meget aktivt, MEXIS tyskernes maskiner nddig inn12:ter scg i kamp.
Vesten: Mandag, onsdag og torsdg formiddag var Berlin utsatt for voldsom-
me angrep aV svære amerikanske bombefly med stor jagereskorte, Dct ble gjort
store skader på kulelagerfabrikkene i Erkner. Disse fabrikker har overtatt
en stor del av fabrikasjonen etter at de tilsvarende fabrikker
furt-er blitt ddelagt. Under angrepet deltok det hver gang omtrent.150“ly,
og det.er lett å se at dic Duftwaffe t s motstand blir sterkt nedsattiettor
hvert storangrep, taptc amerikanerne 68 bombefly, onsdag 38, .0e tors-
dag bare 7. Under de to fOrste angrep ble 301 tyske jagere skutt ned, Under
det störste tyske angrep mot London, deltok 500 fly, av disse tapte de.145
dvs, 292,,Torsdag angrep 1500 fly Berlin, og amerikanerne mistet 38 fly,-
dvs, 22o.Natt til fredag angrep store styrker tunge britiske bombefly en
flyfabrikk ved Marscilles. Samtidig var Moseitos ovex Vest-Tyskland. Ingen
fly gikk tapt, Det britiske, og amerikanske invasjonsflyvåpen fortsetter sinc
kontinuerlige ångrep på tyske militmre mål langs Kanalkysten, og legger min-
er i fiendtligc farvann.

Det Norske Teatrcts forestilling på Centralteatret cr boikottet.
DU SKAL SENDE AVISEN VIDERE STRAKS DU HAR LEST DWN1- ViER FORSIKTIG


