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illiSsp_Cs Tallrike fortvilede tyekc

motangrep formr ikke å.stanse den

russiske framgang mot Hvitcrussisuo
Presset mot Vitcbsk øker os Cemel er

I dette område har tys,kerne
ført.fram store forsterkningcs.'
res ordre er: Hold fast. Fersver fc-

drelandets livslinjer,
Avstenden fre de russiske tI=er

til Moghilev er bare 4o km. og
Oa. 15 km,

Lenger  sør  her russerne rydet hele

østsiden av Dneper fra 16o km,nerd
for Kiev til 5oo km. sør for Kicy ti:
Saporosje. Damitza, tyskerne truhe-
de på østsiden av Dnepersvce Yicv ble

'erobret onsdau og en  ø  mitt i elven
er nu beaatt med kraftige russiske

-styrker som venter på ordre til L an
sripe byen,; 400 meter berte, 7.r7å.
bredden hoper russisk materiell sag

opp i svmre mnngder og flyekti.v1tete1

tiltar time fortime. Onsde-g h1.e tYs-

kernes store bruhode lenger sr,f,re-
mcritSjug, erobret. Tyåkernes
ling under'retretten var fortvilot.

Broene var ødelast av russerne es det

sver knapt om bgter. De provisoriske
pontonbroer ble Skutt i es
det druknet tusenvis av tvskere.
l'enncvis av materiell os Ut.--;tyr ble
russerncs byttc.

ITelt i sør kjemper tyskernc
mellem Saporosje eg

• å holCe retrettlinjen fra Kr:,m

Russerne hEr ennu ikke inleCipt
a,rjørende kamper mot Dneprobctrovsk,
men evVenter mulisens som:vamlig
knipetangshaveselse fra uore, ertase-

lig ever Krementsjus.
. ..1)å Kuban er det nu baro itjfs

• ter, av de tyske Styrker.:. De som ikk
er kommet over til Krim, ble en*,c-

fidclagt under de siste kamnenc cm Ce
tr;ke,støttepunkt TemrAuk, efler
led drukninssdøden i stredet, d2 br-
tene ble senket av een rusaiske Svor-

tebavsflåte eller russiske:
• Pravda skriver: Hele Wohre-lac'e:t e
• ansvarlig for tyskerne ugjern=ner

ihussiand,Vi vil ikke pl.yndr<:
• Tyskl,and..- men regninwn ska] beL--

les.os tyskerne skal _e  betlfe  hvu.,
enecte hus de har ødelagt i ledss-
lande

V

N-6j/erobrin..±en av SaniSeve
-= ^v brøt 5.arme ned cen

isyaks metatrrd for:n Neapel og rykke
inn byen i gtr0 Den tyske motstand

dett(  cnirnCe  ble knekket ved intim
flåte, fly og bnr.

Mens bar an cnejceep frontalt, beskjøt
f3atcn d, t:Tske fjellbefestnircer og
flye-ne ødelie tyskernes fors ynings-
iln,jer,

inn i landet, 45 km. fre Na
eueT er Avellino crobret.

ener hcr erobret Cen store flypD
vcd  Fep,sia, scm består av 1 hovedfly.
plass  or; l  mincire landinssplasscr.N:

deane flypiass-seinling i nmr f=tid
er sjort brukix...s :flor de alliertel kar

vunte en svmr flyaktivitet fra del
all;iertc flyvpen, mcd innsatå bade
Italia os_i_Jw;oslavia.Ved.Adriatcr-
nr,vet her 8.arme erobret Menfredonia.

Mens kampcne mellem tyskerc og
1 Lienere fortsctter, synker moralen or

0151107:7.nen blanet de-tyske soldater,

oS ':1,3toCcr-erdde:bc.gynt.eregur.,
pi:/neinu„1 Fossia'haddeisoldå.ter

sfledes tatt med  seg  alt ev vrdi son
`ilhørte flivilbefolkningen.

Ny ittiirnak regjering cr under dar
n f isr. med som •sj€f-for å mot
licere Jtalias fulle •krigsinnsats mol
Tyski, gC,

v
ttLs anyr/p or utført mot Boehum.

o Hannover a'mt mål i
-ruhr D- Frerkrike.

Pa'fly Rcrald fremholder et en inter

vcrins esv de allilrtts flyanrcp kan
v(ntes. Sefen for 8,amcrikanske fly,
",e)roa i Erclend,reneral mra Eakcr ut•

-1{c -er neer sineder siden håpct or
vildc bli fordoblet,;
med 3 sifret antal f:

.e.unnn hl,.i etrvi)t, Reins styrke er nu
for(oblet.

V V
Msd,e 7:cilenta'y,2sslands ambassadø:
1 Frookacim, cr 5;ntervjuut av en ens,

eg uttalte bl,a. at
dcs  prtpaganda om separatfred

Tysk]ar.d..hu5sIend cr grdpCt helt. ut
lj4't2r, V,Cere mcnte Madame at

1.e5s7).-:d her yigt.s.ine kvalifika-
s:leclier os at landet .uten tVil tar st,

rv anstreDgrlsEna i dag.Deri
un'ierk,iennelse av hva d

jon.e utrettet i Middllhavet,

3.år an .



Et nytt nazifitrimk med-hrn.ren
De nazistisk-ledede nmringsofani-

sasjoner er nå begynt å røm på seg for
å fa penger i kassen ved innkrevning
av kontingent hos, de nmringsdrivende.

Som bekjent har landets handverkere,
ennå 'før den enkelte håndverker er
blitt avkrevet kontingent, sagt klart
fra at de ikke vil betale kontingent
til Norges HAndverkerferbund.

NA er spørsmålet blitt aktuelt for
handelsstanden, idet der i disse di mer
er.sendt ut et rundskriv fra rorges
Rendelsforbund, med krav på kentingent
fra alle detaljister, .8Tossiter og a-
genter, beregnet etter nærmere
te satser av bruttoomsetningen, for
gcnters vedkommende av bokført provi-
sjon,

Det sler seg selv at handelstan-
dens medlemmer alle som en må . nekte å
betale denne kontingent.

Det dreier seg her om en nazistisk
ledet,organisasjon, hvis arbeide,dels
til fremme av tyske krav om ”nasjonal"
crbeidsinnsats, dels til fremme av
rent tazistiske formåll nA søkes fi-
rumsiert ved innkrevning av kontingent
fra alle handlende i he e. landet, til
troSs for at de soffl alle goe nordmenn
ful1t og helt er mpt at disse Mål skal
na.ess og-Wkt:roSS for at de cr tyung-..
ne.ffied1emmer av Nor-ges Handelsfor-
bnpd  uten å kunne øve noen innflytel-
se  på dets.virksomhet.

.Det.er ogSå karakteristisk for det
pengebehov og det.pengeforbruk som de
nazistiske nmringsorganisasjoner har,
at den kontingent som  nå  avkreves han-
dild.standens medlommer, dreier seg om
meget betydeligc beløp, som for  dcn
enkelte-regelmessig vil gjelde det
manedobbelto av hva han betalte til
sin gamle organisasjon.
DaroIen er klar: Ingen må betale

korrint-reirg6FgTenlandelsforl-5:nd.

Vår-krieinns-ts
En:norsfleiptein og en norsk

cr tildelt en høy britisl
krigsorden. De har siden 1/1 i år
45oo flpicftimer med sin squad r on ned
bure 6 uhell-

•
Tirsdag utbrØt det flere brannor i

Drammens-distriktet, som ra=t krigs-
viktige bedtifter og gjorde uerstatte-
lig skade Brandårsake er."ukjendt".

' V V
loo SS-Menn'har meldt seg .ut av N.S.
SkEndalen forsøkes dysset ned, men
"roklubbenS" medlemmer sitter helt
fremme ved regjeringsbordct.

V

Som vi  hL.r  meddelt  stil1Lr
den italicnske legasjon i Helsingfors .
seg på Dadeglios side, hvilket lega-
sjon(n i Stockholm også gjør. Nu har
hnle leasjonspersonalet i Ungarn og-
sA erklmrt.seg for Badoglio, dog med
undtagelse av ambassadøren. I samme
forbinnelse bør merkes at den svenske
regjering har anerjendt den franske
nasjon/l_komite i Algier.

De allierte har nokk av det.
5 leideskip er kommet tffGøteborg

med bl.a. 45'000 tonn olje til det
svenske forsvar.

V
U.S.A.
AMerikas vånenproduksjon inneværende
ar beregnes til a koste 78 milliarder
dollars eller noe mcre enn 2o % mer
enn det mål som var stillet. Flypro-
duksjonen beregnes til 120  000  fly.
Ambrikas ytelser til sine allierte i

h.ta låne-og leieloven utgjør pr.3o/9
1943 15 milliarder dollars.

V
Johan Ludvig Mowinckel  er  død i Ameri-
1-7S-årgammun-
Movinckel ble 9.april 1943 konsultativ
statsråd i den nuværende regjering,
men overtok for en tid siden Stillingcn

Rallf2Welnd;kfikRW-Wiinfiållit
hvor

helt til sin rett.
Som en siste hormør for en stor

bergers livsverk for sitt land 7  vil
Movinckel bli begravet på statens bc-
kostnin r- uttalte statsminister NygaarCG.
vold i en kort nekrolog i London ra-
dio 1 gAr aftos.

V
Vi har den glede å kunne meddele, .at
den av V-Fosten tidligere omtalte
tyske transitt av bensin pg olje, fra
Norge over Kongsvinger,gjennom Sveri-
ge til Narvik, nu er. stoppet-av sven-
skene. Takk.

V
Slaget om Atlanterhavet.
TqY fra et-aTIMT-EgEgarskip har
senket 3 tyske ubåter og skadet en
fjerde. 65 overlevende tyskere blu
reddet av en britisk destroyer.
De tyske senkning- soppgaver omtaler

nu mer og mer senkninger av eskorte-
skip og krigsskip. Dette  tyder  på et
eskortene til konvoyene nu cr så sterk
at det ikke lykkes ubåtenc komme fram
til transportskipene og.lasteskipene,
men må kjempe en håp-løs kamp mot
sterke bevebnede fiender. En kah gå
ut fra at senkningsoppgavene er rene
oppspinn


