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eeeFGJØRSTS
Alt tyder
på at avgjøralmeens
time
er nmr.
Og
dermed
kommer også
oppgjsrets
tine
da det
seg
i praksis
hysr
forskjellige
skal
vise
våre
prinsipper
skal
være fra
nazistenes.
Vårt mal er jo ikke bare
bafri
v.rt
land,
men ogsa
å gjenropprette-da
rettserinsjejeper
som nazistene
har krenkmte
Ntr nazismen
er
knekket,
skal
den rettsorden
og de lovlige
forhold
gjeninnføres
som nazdstene
har ojphevet.
Det er tegn
til
et nazistisk
tankegang
har smittet
ever
i motstandernes
rekker.
Som
be}:ent
har nanismen
forsekt
systematisk
å ut
rydde
rettsfølelsen
hoc sine
tilhengere
og
sette
fanatismen
i steden.
"Vær fanatiskeN
har vert
Hitlers
stadige
omeved
nar han har
talt
til
ungdommen.
Goebbels
har erklært
krig
mot objektiviteten
som jo er det nedvendie,e
grunnlag
for
en rettsorden:
uten
å dømme objektivt
kan en ikke
dømme om rett
og urett.
Det er lynch-justisen
som har
vmrt nazistenes
ideal.
I de siste
ar før
de tok mskten
i eisk
lard
drømte
SS- og SA-mennene
vm ”de lange
knivers
natt"
da de medEtt
slag
skulle
utrydde
sine
eotstandere
med det samme de fikk
makten.
En har undertiden
følel
e av at der også
er nordmenn
som hJ.r begynt
e drømme om de
lange
knivers
natt.
Det er nesten
som cm.de
tvilte
på seiren
og mette
skaffe
seg luft
1
drømmer
om hat
og hevn.
Fanettsme
er nemlig
ikke noe
tegn
på styrke,
men t-e-e
om noe
en stiVer
seg opp pa n,r
en i virkaligheten
er strak.
mr er imidlertid
ingen
elass
for
lynchjustisen
her
i horge.Ner
nasistene
er slatt
vIl
deres
hjelpere
måtte
stå
til
ansvar
fer
de rettskrenkelser
do her gjort
seg
skyldig
i
Det er ikke
fordi
vi or fanatiske,
ikke
ferdi
vi søker
"gjengjeldelse
.emen
fordi
lov og
rett
me. opprettholdes.
.
Som nordmenn
kan vi ste
trygt
pa vår
eetts
følelses
grunn.
Vi behøver
ikee
å låne
hatog hevnfølelee
fra
nazistene.
La dem beholde
sitt
monopol
p, slike
følelser.
IleNEheIY3
- NYTT
.Innenriksdepertementet
har
:aPportert
mindsterpresidenten
at direkeør
eics
Solberg
hordisk
Skibsrederforening
i sin meilertieige funksjonetid
som direktør
i foren,ngen,
ftruten
sin gasje
på er.
40,000
(inkl.
reprosentasjon
kr.
15.000
uten
regnskaesplikt)
eer

bevilget
seg
et ikke
pantesikret
lan 1) kr.
10.000
og des8nten
overtrukket
3in gasje
og representasjonst,outo
med kr.
4.480.Videre
berettes
at han har avskjediget
eller
eermittert
3 kontee—
damer pe, grunn
av manglende
arbeidsmengde
og
isteden
ansatt
Z 4ndre
(tamer
til
(privat)
person-lig
assistanSe..
0gea otter
deres
fratreden
bet,
taler
dog foreningen
fsrstnevnte
3 d'amer delvis
,masje.
Utdrag
1020.
1025.
1030.
1033.
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10e5.
'

10)6.

1040.

av

godkjendt
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le4e/I944

eorskeekrigefrivillige
"
Tilskudd
til
NS m:m
hirdens
v2penoppl'æring
Direktoratet
for
spesialorientering
•
Tilskudd
td1 NordmannSforb
Forskj.
utg.
for
eiendommer
undor
administrasjon
av fererens
og
ministereres.
kenselli
Swrakilte
byggeog sikringstilt.
under
førerens
Og ministerpres
kanselld
Likvidasjonsstyret
for
inndratte
formuer:
1) lønninger
kr.501000.e) kontorutg
20000.3) porto,t1f.,
ete 15000.4) hus,lys,varMe
24000.1e) reiseutgifter
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70000
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En svensk
borger
essts
Ahlesen
blev
tirsdag
errestert
ev det
tyske
sikkerhets
i Cslo.
eialsson
satte
sag til
motverge
Jerde
bruk
av sine
skytevåpen.
Ahlsson
i benet
og mMtte
inulegges
på sykehus.

064,0ee

forrige
eg tyskeree
bIev

DE VIKTIGeT'e
i,.=.TeaF
I eleeL 28/4-1/5
Den allierte
betbeoffenstven
er
keeftigere
enn neensinne
. eartten
til
freeag
ongeee
over
5e00 fly
mel i Eareca
og over
eftei
tonn
boebar
ble
slupeet
ned,
liten
tysk
jegermoestand
ble møtt.
- erdagens
rajeier
i damslvs
mot flyplasser
og militære
mel på fransk
og
tysk
område
ble etterfelgt
av en rekke
harde
nsttangrep
mot tysk-okkupert
område,
deriblant
Friedrichshafen,
trafikknutepanktet
Mfl.tzen
nær teehen,
samt
jeenbenesentra
1 FrankrikeStuttgart
ble
også
angrepet.
Over 1009 tunge
bombefly
tok del 1 aksjonen.
Lørdag
ble Berlin
utsatt
for
et kraftig
engrep.
Ved middegstiler
•

0

lørdag fløy er amerikens\ bombe- og jagerarmada
omk ing 200S fly over rikshovedstnden
De:s
angreme
var det 125, sden
luftkrigen bagy
Dan regner at miner 2200 tonn spreng cg brannboubtr ble slupeet ned over byen
Det opesto
svære skader i byens sentrale
Den etørem.
bembelast som hittil er sluppet ned over berlin
dagslya er 18.00 tenn. - Latt til eardag ble
dat rettet angrep mot flyfabrikkene
på Kjeller
ved Lillestrøm. Flyfabrikkeno
på Kjeller blir
brukt til å repnmere tyeke jagara og transportfly. Ifølge svensk pressemeldinee tla de: e1uppet ned et antall to-tonns bember. Neen brnkker og den nye flyfabrikken,
sam ble delvis
skedet fornige gang, tem ødclagt, Endel jagere
ble skadet på bakken. Tyskerne kjerte med tanks
i Lillestrems gater og skjet fra. disse mot
do angripende fly. Av denne grunn vendte ncen
av flyene tilbake og slapp bomber etter noen
tnnks i Sorumsgate hverved 2 bygninger ble skadet. - Det tyske hoveddepot fnr ammunisjon for
arme og fly i Frankrike, scm ligger ved Mainrenen SV fer. Paris, sprang hatt til aandag i
luften etter en serie av fulltreffere
av høyeksploelve bomber: Bygningene
i owrådet og'i
Paris ryetet som under'et ;drdokjelv, - Fra. •
Itelia er flvorno., Spetia ng Genova angrepet
fra luften:,'Flyfabrikkere
i Milano og skipsverfter i 1nt
Talmore b!e oiangDapet.
Få østfronten hersker det fremdeles ro, Leka
le kamper har vært retkjepet N for Jassy og ved
Stanislavov. 2 tyske transportskip
er senket'
utenfor Sevastopel.
- Stalin har i anledning
1 mai utstedt et'ddgeordre
til det russiske
folk og til de besatte land. Den inneljoIder
blant annet en advursel til Ungarn, Romanie,
Lulgaria eg Finnls.nd.'Den eneste sjanse disse
land har er at folket på tross av sine tyskinstruerte regjeringernå
tar saken i ain egen
hane og vender seg mot tyskeree. Han uttaler
også at Englend og Amerika har vært en stce
hjelp med sine luftangrep mot fienden, sine
transporter av materiell til Russlend og ved
kempene i Italiå hvor de"har trukket.ttopper
bort fra Vistfronten.
Den russiske viseutenrikskommisar Visinsky har hatt en samtale med
den rujekkiske utenriksminiater
om forholdene
rår russerne trenger inn I Tsjekkoslevnkie-- De
er blitt enlg om at russerne skal cverta den
militære ledelse. Det skal opprettes en'tsjelne
kiak fervsltning scm skal foreta militærutskrivning .
-NflThIIR FRA LONDOE TIRSDAG ETTNRIBIDLAG.
7ostfrenten.
Tunge amerikanske
bombefly angrep
i dttermiddag
Fas de Calais, De ble møtt nv
liten luftvernild og ingen tyske !c.gere gikk
epp, De øvrige mål 1..2rankrike var byene.Lyon
Toers,
Toulouse og 1iabfl. Det blo anrettet
stor skade på .ernbaneknutepunkter
krigsviktige
fabrikkerl
Lyon ble bl,a, 6 store hangarer.
truffet. Fra disse operasjoner
vendte alle'de
ergripende fly tilbake, - RAF angrep i ratt
mål i Tyskland, Frankrike'og
Belgia, Blant

målene i Tyskland var Ludvigshafen,
som ble særli,
hål.dt angrepet. Malene i Frankeike var rer'n:asjon
verksteder,
bilfabrirker
og .jernhaneepplag og i
Be/gia ble det annettet skade i Malin. 3000
allierte fly tok del i desse operasjoner,
Ialt
er 17 allierte fly gått tapt under dagens og
nattens luftangrep . 5 tyeke jagere er skutt ned.
finpnia, Det ar kommet i stand en overenskomst
mcelom England, USA og Snania. Eden uttalte
Underhuset
i den anledning at Spanine eksport ae,
Wolfram til Tyskland skal reduseres, I mai og
juni er-eksporten
tll Tyskland fastsatt til 20
tonn pr, md., dette utgjør en femtedel av Spanias
tidligere leveranser.
Senere vil Tyskiand bli teVilget 40 tonn pr, md. - Italienske lasteskip
som har vært internert i spanske havner, skal nå
frigis, De italienske krigsskip,
som også befinner seg i spanske havner vil muligons bli frigitt
senere. Konferanser
cm dette spørsmål pågår.
England eg USA har til- gjengjeld opphevet forVidere
budez mot eksport av olje til Spania.
meldes at den spanske regjeri:tg har trukket tilbake de spanske Pfrivillige"
fra østfrontenr i Tanger skal stenges
Det.tyske generalkonsulat
og tyske agenter skal utvises av Targer, Spansk
Marokko cg Spania.
DE neeve...nekee jkniela.gernksport.
Pra Stookholm mel-des at tyskerne allerede har tatt ut halvparten
av den erlige kulelagerxvote
eom Sverige har.begunstiget Tyskland med ifelge handelsavtalen
av
midten ev januar 1944Hvis
tysKerne opprettholder dette forbruk, vil årskvoten av knlelager
vmre brukt opp innen Utgangen av åugust måned.
østfrenten, Fronten i-øet
er fremdeles preget
ev omgeupperinger
og troppekonsentraejoner
for
kommende storangrep, Liten kamnaktivitet
kar fernet sted. Tyske angrep ved Stanislavov er elatt
ti1bake. Rueserne synes å fcre-;erede offensiven m:
voldsomme flyangrep mot jerrbanemål Qg
anlegg bak de tyske linjer. .Således ble Brest Litovsk og Lwow angrepet sondag natt, Den russisk
flyoffersiv
tiltar i styrke. Under luftengrepere
ble 2 militmrtog
angrepot
- ielag
og 18 tyske
fly ble skutt'ned:
!flededelnavenn,.i Det meldes fra Tites kevedkvnrter
han har sendt en milite,erepresentesjen
til /ondee
Det ffieldesvidere 3111 fortsatT ee kamner i Sst-IJsen
Tyskerne har åpnet en offensiv p4 flere punker
men er blitt alå:tt tilbake
Der mel des agsa
kamper ved
Jugeseaviske
sryrker Er
virksomhet en esterisx rericorium,
- Fra alliertc
baser i etajie er det rettdt ansre9 4.,natt pn ree
mot Geneve, N$petie og I.iuorno , samt :j)rnhanena.i.).
Remeialt
meldes dat om 13e0 speatigninger,
alliertd fly savnee og 2 tyeke jager or skutt nen
Ved Nettuno har lekale trefninger funnet eted, I løpet av .den senera-tid har 9 britiske undervannebdter esnket 22 feendtlige forsyningesklp
cg
beskaceget 7 under operasjoner
ved den franske
Riviera. Egterhavet
eg ellers 1 'niddclhavsomradet,
Det blir videre meldt et et ameriknneke.skin
er
senket i Middelhavet,
- Bt større fiendtlig sicp
er gått tapt- pe Donau, som fortsatt b23r Mlneinnt,

