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MTFRONTEN: På den russiske fronten er det nA 7 byer som står 1 forgrunnen,
Regnet fra nord til sør: Staraja Russa, Rzhev, Wyazma, Orel, Kursk, Karkov og
Dnjepropetrovsk. Samtidig som tidspunktet for Hitlers våroffensiv nærmer seg
blir den russiske offensly stadig sterkere. Stal1n sørger for at tyskerne mis-
ter så mange menn og byer og så meget krigsmateriel1 som mulig. Russerne slut-
ter ringen tettere og tettere om Starja Russa og tyskerne in.nrømmet motvillig
1 kringkastingen  8/3  at en del av den 16 arme var emringet. Tyske fanger sier
at situasjonen er desperat for den omringete arme. Russiske stupbombefly an-
griper uavbrudt de flyplesser som den 16 arme ennå har, mens russiske jagere
går til kamp mot de transportfly som. skal fersøke å bringe forsyninger fram til
disse flyplassene. Situasjonen for tyskerne i Rzhev og Wyazma blir også stadig
mere alvorlig,  7/3  meldtes at russerne etter voldsemme kamper hadde gjenerob-
ret den sterkt befestede byen Juknov som ligger ca. 90 km sydøst fre Wyaima.
Dermed er den tyske kilen inn over Smolensk og Wyazma sterkt svekket. Russerne
har også hatt framgang i området omkring Gsjatsk ca. 70 km nordøst for Wyazma.
Dette er alVorlig for tyskerne i både Wyazma og Rzhev. Wyazma bombarderes nå
av russisk artillri og russerne truer nå med å avskjere et tyskokkupert område
på hele  25.000  km'. Tyskerne innrømmer at russerne er trengt igjennem deres
forsvarslinler nordest for Orel og nordøst for Kursk. Karkov er nå under ild
fra russernes artilleri mens Timosjenko kommer stadig nærmere Dnjepropetrovsk.
Tyskerne melder om kraftige russiske angrep fra Sevastopol, mens russerne 11/3
melder at de har tatt en rekke tyske stillinger og en landsby ved Feodosia.
De siste dager er det også mel.dt om russisk framgang 1 Leningradområdet, hvor
russerne rykker fram mot Schlsselburg som er endepunktet for tyskernes linje
øst for Leningrad. Blir tySkerne slått her vil det bli umulig for styrkene 1
Leningradområdet å holde forbindelsen med styrkene lenger øst. Også i området
syd og vest for Leningrad har russerne gått fram og erobret en rekke stillinger
mens tyskerne har hatt svære tap,

LIBYA: Det er framdeles stille i Libya. Bare 1 luften er det kraftig virksom-
het. Britiske fly har bombardert Tripolls, Benghazi, Derna og andre mål 1 L1-
bya sammenened mål på Sicilia,.Kreta og i Syditalia, På Palermos havn ble 2
store transportskip senket, Flytapene har vært meget små, ikke over 4 fly noen
dag. De voldsomme f1yangrep mot Malta fortsetter, men antiluftskytset og jag-
erne gjør glimrende arbeid, og angrepene har gitt aksestyrkene store tap og små
resultater. 9/3 og 10/3 ble 7 og 9 aksefly skutt ned over Talta.

STILL 7HAVSFRONTE: Japanerne går stadig.fram og uken bar b-eagt de allierte nye
motganger. Det meldes fra nederlandsk hold at det ennå  s jempep på Java, men
hovedkampene er forbi. En stor del av.oljeanlegene er ødelagt fullstendig,
m en noen steder har nok jananerne klart å hindre fullstendig ødeleggelse des-
verre. Hovedstaden på Sumatra er framdeles 1 nederlendernes hender meldes det.
På New Guinea har japanerne nå foretatt entredje landing. Austalierne bombar-
derer uavbrudt de japanske invasjonsstyrker. transportskip ble lo/3 satt
ibrand under flyangrep, og det er konstatert at 2 sank mens ett ble satt på
grund. Dessuten oppnådde australlerne flere fulltreffere nå en krysser, og de
fikk inn 8 fulltreffere på startbanen på den flyplassen som  1.  har okkunert
ved Raboul på New Britain. Den australske krigsminister Mr. Fcrd sa 1 en taletil det australske folk lo/3 at den australske hær, flåte og 1uftvåpen nå had-
de fått ordre om å gå offensivt tilverks. De britiske styrker  1  Rangoon måtte
rømme byen noe forhastet da styrkene 1 Pegu ca, 90 km. nordøst ble omrbget av
japanerne. For at lkke forbindelsen med e kinesiske styrkene skulde bli brudt,
måtte Rangoons forsvarere gi om og trekke nordover. Japanernes flytap blttll
1 Burma er 18o sikert og 52 sansynlig bedskutte fly mens 42 ble alvorlig ska-
det. Japanerne har ved Sine siste framstet klart å kutte Burmaveien, Visekon-
gen I India har oppfordret indbrne til å melde.seg til hæren, da trusselen mot
India er alvorlig. Amerikanske industrieksperter befinner ses nå 1 india, forå undersøke mulighetene for samarbeld med amerikansk industri. Den indiske
nasjonalistleder Pandit Nehru oppfordrer det indiske folk til å kjempe mot de .
japanske barbarer på demokratienes side. "De frl demokratiers sak er vår sak",
sa Nehru, "men vi må ossåkreve full frihet for India til å styre seg selv".
Denne frihet har engelskmennene garantert dem. De kan begynne sitt selvstyre



så snart de to store partier 1 folket, hinduene og muhamedanerne,er blitt enige-m ikke å slå hverandre ned, sier den britiske regjering. Dette er det enestekrav engelskmennene stiller, Det er kommet store amerikanske forsterkningertil Stillehavsområdet de siste uker, og konvoiene med forsterkninger vil fort-sette å komme. Hvor de skal benyttes er ennå uvisst. De kommer med store men-gder av fly bl. annet.

FORSKJELLIG: Engelskmennene forbereder nå øyensynlg sin lovete flyoffensiv motTysklan.å. Denne uken har det bl, annet vært et veldig kraftig angrep mot Ruhr-distriktet hvor Essen var hevedmålet. Store styrker av britiske bombefly ut-førte disse operasjonene, men bare 3 fly gikk tapt. Det meldes at flere tusenarbeidere har vært igan i hele vinter med reparasjonsarbeider og gjenoppbyg-ging i Ruhrområdet etter de kraftlge britiske flyangrep ifjor. Også havnebyeneFrankrike og Tyskland har vært bombet denne uken, Vi skulde 1 forrige nyhets-oversikt hatt med en mere fullstendig beretning om angrepet på Reynaudfabrik .kene ved Parls. 4ngrepet ble forberedt 2 dager 1 forveien, da britiske fall-skjermstropper landet på Frankrikes noråkyst etsted og ødela en fiendtlig radio-stasjon bl. annet. De britiske fallskjermstropper ble etter utført arbeld førttilbake med enheter av den britiske flåte, mens landsatte infanteristyrker dek-ket'tilbaketoget. Det var den ødelagte radlostasjon som skulde melde av om bri-tiske flystyrker på vei mot Paris, og da de britiske bombefly angrep Reynaud-fabrikkene 2 dager etter, komm de helt overaskende på forsvarerne. Alle bombe-ne som ble kastet falt 1 fabrikområdet, da det ikke var noen fiendtlig motstandå snakke om,og da fabrikkene er meget lette å lokalisere på grund av sin belig-genhet.på en øy i Seinen sem de dekker helt. Det ble anrettet veldige ødeleg-gelser, noe sem tyskernes volds;mime raseriutbrudd var et tydelig vidnesbyrd 0111.T)a fabrikkene arbeider også om natten, var tap av menneskeliv ikke til å undegå, Nen antallet døde og sårede var ifølge de Mere frittstillede danske avis-er ikke engang tiendedelen av hvad den "norske" presse serverte oss. Fra deGaulle s hovedkvarter i London ble det sendt ut en erklæring om.at fransRmena,nene hjemme i Frankrike ønsket at blandt annet Seynaudfabrikkene, som iager --veldige mengder av alt slags rullende materiell tli tyskerne, bl. annet tanks,skulde bombarderes av engelskmennene. "Dette vil ejo også bringe Frankrikes,be-frIelse nærmene. Det vilde jo også være sinsykdom om europeiske fabrikker somhleIper tyskerne tll å undertrykke Europa  skUlde -gå fpr full damp uten å bli1-igrepet.
Et brasillansk skip til er senket av tyske ubåter i Atlanterhavet. Deter nummer 4.
En ny forordning bestemmer at 1 tilfelle av invasjon kan de engelske ar .beidere bli mobilisert. Dette gjelder altså en eventuell nødsituasjon, hvordet blir viktigere med troppenes forsterkning enn med .produksjenen
Engeland bruker nå 14.5oo.000 £ oM dagen, hvorav 12.coo,coo til krigs-førselen. Men regjeringen vil komMe til å kreve ennå
De siste begivenheter I Norge er blitt kjent over hele verden, og de hargjort et veldig inntrykk. I Sverige har -Quislings forsøk på å bryte ned detnorske samfund og det norSke folks motstand med 1=erne og prestene i spissen,gj-rt et særlig sterkt inntrykk,'og svenskenes innstilling på vår side blIr -stadl.g Sterkere og bedre.
Eden meddelte lo/3 i Underhuset om japanske redselsgjerninger 1 Hongkeng."Hittil har vi tiet av bensyn.til efrenes Slektninger", sa han, "men vi må sisanheten nå, etter at det deSverre 1kke lenger er ncen tvil mulig cm hvad somer sanheten, En rekke britiske og nøytrale flyktninger kan-berette om de sam-'me ufattellge redselsgjerninger. Japanerne har bundet brltiske cg indlske men-'ise og offiserer til peler stukket dem ihjel med bajonetter: Menn, kvinner*og barn av alle de nastonaliteter.som eppheldt SQR'' 1 Hengkong, er blitt kvaltcg myrdet på andre.måter. Japanerne har sått fram på samme måte overfor kines-erne; vi husker alle ugjenningene 1 Shanghal; og dette.må ildne.oss opptil.åsette ennå mere inn påå tilføye morderne et knusende og endelig nederlag,"sluttet •Eden. Det'er også blitt'sodtgjort at japanerne viser det internasjcna-le Røde Kors tilbake fna enhver kontroll med deres behandlig av fangene.
Kanada vil iår bygge  5co.000  t. skipsrum. Nye kanadiske styrker er kom-met til Storbritannia.
Japansk militærdelesasjon har besøkt Madagaskar, os Hltler øver presspå Japan cg Vichy forat japanerne skal slå til fra Nadagaskar.
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