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ce veLdcc015.t sine vev7r-rutt oki~~~4~~tke,

ang~-15-;444-e_heyåepunktet 1 går,—C'Ikke mindre enn 1500 britiske fly
over den frenske kyst. I dog morges  og  igjen tidlig på ettermiddegen gikk
bolgc på bolge ov britiske fly i ster bcyde i rett-“ng ov Seulogne og mon kunn
h3re voldsomme cksplosjoner på dende siden ov Kenalen. I et cv dagens en-
grep mot tyske mål i Nord-Frcnkrike ongrep britiske bombefOrende Hurricene-
fly en fobrikk ved Mcrquise, midtveis mellem Cleis og Boulegne. Ncen timer
tIdidg,re hele n_ttjcgerfly c.ncr,,pet tyske flylosser i Ner-Fronkrike cm
Nederl_nd menc bonbefly hjemsokte ubåtstcsjenen i Lorient cot dekkene i Le
Hovre- Nottongrecne kostet britene 2 Onmbefly. 1 fiendtlig mcskin ble ode-
lcgt. I sloget om Storbritannis hosten 1940 ble .det'storste degslyson-
grep som tyskerne kunne Sette i gong, utfort med 1000 fly. Tyskernes ctodige
tcp den gong vorierte frc 30 til 180 fly. I går gikk borc 2 briticke fly
tcpt ov en styrke på 1500 fly. - - -

Øen omerikonske menercl Mcrsholl fortsotte i mår sine scmtcler med brit-s
isc.e ledere etter ct hcn hcdde inspisert cllierte elitetroppor sommen med
Church111. hlle disse engelsk-nmerikcnske droftinger hcr bchondlet to hoved-
sporsmål, nemlig nAr de allicrte forsyninger skil scndes og hvor snart og på
hvilket sted de ellierte skel cngripe i dette svgjurende Aret.

Feldmcrschcll v. Rundstedt og de ovcretkommcnderende d det ekkuperte
Frnnkrike hcr hctt en konferunse. Mcn slutter scg til ot de hor dtkiftet
ploner for forsvcret ov Nederlcnd, Belg1c og Fronkrike mot en mulig invcsjen.

FRSKRIKL: Frc Vichy kommer det meldinger em en rekke oppotonder i Fronk-
rIke. Et troppetng ved Cce 1 Norcebndie cr f.eks. blitt cvspnr•t og 35 tyskerc
Cle drcpt. Froncke syklister hcr skutt en tysk solHet i nærnoton av Denis-

Poris hcr det funnet sted demonstrosjonstog. •
ØSTFRONTEN: Etter å hc senket to tyske trcnsportekip, ett på 9000 tonn'og

det conet på 8000 tonn, som det blc meldt igår. hor den russiske ubåt senket
ennu et tysk trknsportskip, og det ver på 11000 tonn. Dessuten ble et eskertc-
,Jktp truffet og skcdet.

Tyskerne her hctt 2000 folne offiserer cg menige i lepet ov 2 doger på
Lc lnzrodfronten. nndre steder 1 dette cvsnittct hor russiske friskarer gjert

ov med 700 tyske soldcter 1 et everrcskende ongrep på en tysk gcrnison.
'7, 1-est for Ileeensjoen hor ruscerne sett i gfng et kr_ftig tcnkcngrep og

trengt igjenncm et cvsnitt ov den tyske linjen. på midtfronten hcr
russerne knust ikke mindre enn 30 tyske notongrep som ble foretatt for å
hinTre viktlge tyske frcmskutte stillinger i dette cvsnittet fre å bli om-
ringct.

filDTØSTEN: 7 britiske torpedefly ongrep en itolicnsk konvoy tom
vor eskortert ev lestroycre og fly, i den midtre dol ov De brit-

' iske torpcdoer forårsoket flere eksclosjoner b]ent de itclienske hondelsskip.
2 cv de eskortcrende Messerschmittfly 110 ble okutt ned og filt 1 sj3en.

Til lends hIn-:!ret en sandstorm opercsjonene igår. Fiendtligc ponser-
biler oz ondre kjorctcyer i Temrod-området ble bemberlert av britisk crtil-
lcri eg ble tvungct til å trekke seg tilboke.

DET FJFRNE OSTEN: 6 nederlondske ubåter fro Jcvc er kommet fram til alli-
crt bovn i god behold og hcr sluttet scg til de forente flåtedtyrker.

FA Filippinene hcr jcpcnerne gått 1 lend på Tenci som r en ster oy midt
1 gruppen. Både på Tenci og nobooyc Cebu hcr amerikenske og inTfodte tropper
sOM hcr fått nytt mot etter det emerikonske bombecngrep, påfort Invesjons-
styrkene storc tcp. En smerikonsk kronik3r sc i en kringkcstingstole til
Europc idow om ongrepet: Husk ct 1 dette bombetoktet mot Filipene ble det
berc brukt 13 fly.Nå frokter vi gihrnemsnItt11g 20 tunge bombefly om dogen
til Storbritennic. Dvs, ot for hver dtdm SOM gAr, kommer flure bombefly enn
Te som deltok i toktet mot Filippinene like inntil Frenhrikcs kyster.
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I tilleggsprognommet tolte Torelf Øksneved sm Briend eg hens verk.
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.LOKALT.: Vi brakte at biskep Berggrav vat_10a-
latt. De'a er ogs4,x4h$:laperat la181conen er leal ,

fbetr elett .i.identjaan ar rA frtret.-Aswattaa,cr-tan everfert t11 streng
.1ntainnaaert sin hytte i asker. Der or på alle måter truffet tilbak for

A ..1~4re bleke:= fra å-komme i forbindeleo mel dmverdencn. Såledefl
-'moset-sterk vakt på eiendommen, der cr slåt-opp plakater irei. •adga,ng

Forbudt" os politict har til og med rekvirert nåboeiendommen for å sikre
en fullstendig 1solcring. På toppen av alt dette har politict også in-
tornert biskopens eldste sønn eivind Berggrav,på samme sted - men biskopen
får ikke lov å ha noen forbindelse med sin sønnl Dettc er den "løslatelso"
nazimyndishetene har foretatt og som de har gitt ffieddelelscr om i håp om
å. dempe indignasjonen over dores opptreden i kirkestriden.

På.bakgrunn av disse fakta er det 1ntoressant å legge merke tll hva
Zuieling og Elisnæd har uttalt i. forbindelse med "løsøatelsen". Ifølge
Stookholmtidnincen - refercrt fra London den 16 ds. - uttalte
at han har handiet i samavar med en eestemmelce i straffeleven som gjør
det mulic å innstille on rettsforfølgning når iette er i samsvar meTd
elmenhetens ønsker, P.Iisnæs uttelte ct løslatalec.n ver foretatt på grunn
ev den politiske situaejon, men st C.get ennu ikke var bcotemt hvorvidt de
andre arreeterte gelstlice skulic 311ppe fri ellcr ikke.
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Man spør scs: Hva vii skje 1, mai ?

• Ifolge refurater som cr kommet frc. hemmclige NS-møter, forberedes der
et kap don 1:(eller 17.) mai. Minister Lippestad iedet et av disse moter
som en av vårE forbindelser ufrivillig kom til å overvære i siderommet som
NC-folkene tro2cde stod tomt. Dot freragikk av melt”.t at j.€r i cistc halvdel
av april skL.1 iverkoettes en intensipropagands for å nå et bestomt mål.
Det.Cle uttrykkelig east at NS skulle ta i bruk løgn, falske dokumenter,
artikl(r med falsk underskrift, falske illegalc aviser osv., clt dette
for å forvirre opinionen og  samtidic  forbereCe grunnen for det som sk21
skje 1. mai. "Da jcg innkailte lærerne", sa motets leder, "så kom den. Han
hevdct at Cet ckyldtes et uutrydCelis instinkt i det norske folk til å
ollyde og dette måtte NS utnytte. Det skulle skapes En situasjon, hvor
man på  lovmeesig  basis skulle fremkomme mcd bestemmelser og forordninger
som skulle gjøre enhver opposisjcn liveforlig os håp1e:s.

Yi ber våre lcsere ta denne meddelelse alvorlis. Hold hodet klart
og la dcre ikke forvirre når lognpropasanduen setter lnn for fUllt.

1. mal skulle bli quislingenes store dag, slik er det tenkt.
Med vår fostc noslonale beldning kan vl gjøre dagens til den storste
skam=s cg nederlagets das for forredcren og hanc gjens.
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Nazietone forsøker EC:n kjent å utnytte våro stcre avdøde diktere.

ikke minet Ibsen, Således cppforce ior tiden "Brand" på Nastionalthcatret.
Men riktignok har Ibsen her en rept.ikk scm tilhørerne ikke får lov til å
høre. I ekucepillets 4. akt sier FosCen:

Husk på. at dette landet cr fritt Hvor tør ds ef.'n mann alenc felle
Fter sks1 jo alles mening gjelle, sin særdom over sort og hvitt,
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Etter Qt Noreg$ Ungdomslag ble overtatt av nazione, har tillitsmen-

ncno i de tilsluttede lag ikke villet ha noc mcd Ungdomslaget å gjøre. Vi
kan sAlcdes sitcre en skrivelse som styret i Fcreningen Osterdclen Sendte
Ungomslcgot -1.en 21/3:

":ortningen østerdølen holCt ekstraordinær gcnera1forssmlins 1 0.510
Sjomannsforoning lørdag 21/5-42. Innkcilelse blc  sendt samtligo  medlemmer.
Styret redegjordc for grunnen til at det haddc nedlact sine vorv. Ved
vals på nytt styrc fromkom det ikke noc forslog os  valgLt ble  således
resultatlost. I og med av denne gencralforecaling anser styret
seg  iøet  fra sinc verv i forchingen os avventer nærmerc beskjed."

vvvvVvvvv
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