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Het fascisme verslagen!
Vandaag heerst er vreugde in de

gehele wereld. Na een worsteling, die
zijn weerga in de geschiedenis niet
kent, is de oorlog in Europa ten einde.

Ds klokken luiden, de steden tooien
zich in feestkledij, de volken her-
ademen.

Verslagen ligt het beest fascisme,
dat jarenlang ons werelddeel hield in
zijn worgende greep.

Verréeugd zijn de Hitlers en Mus-
solini's, die hun totalitair systeem op-
richtten in hun streven naar de wereld-
overheersing.

Uitgebrand is het ettergezwel van
het kapitalisme, dat, reeds ten dode
gedoemd, aan het opmarcherende
Socialisme een vernietigende slag
wilde toebrengen.

Hoe hebben de Europese dictators
gebrald op hun aanvankelijke over-
winningen ! Maar juist in het Socialis-
me, dat zij dachten te verpletteren,
vonden zn hun machtigste tegenstan-
der. Hun legers, die tot Stalingrad op-
rukten, vonden aan de Wolga hun
graf. Het is het symbool van deze oor-
lof. '?»n He «tad van Stalin
aan het einde van de strijd geplant
werd op de puinhopen van Hitler's
Rijkskanselarij — het symbool van de
onoverwinnelijke kracht van de Socia-
listische idee!

Op deze Dag der Overwinning
bloedt de mensheid uit duizenden won-
den; ontreddering en verwoesting,
honger en verwildering zijn de erfenis,
die het fascisme ons achterlaat.

Doch wij treden uit de strijd, ge-
sterkt en gestaald. De idee van het
Socialisme, onoverwinnelijk, ontplooit
zich machtig over de aarde. Landen,
die zich uit jarenlange kluisters be-
vrijdden, snellen voorwaarts naar een
nieuw, democratisch leven. Alom ver-
overt het Socialisme de harten der
>verkers.

Een grote taak wacht ons in eigen
land.

Wij willen het, snel en afdoend,
zuiveren van de smet van het fascisme.
Wij willen de herbouw van het ver-
woeste met kracht aanvatten, wij wil-
len het spook van de honger ver-
drijven.

Maar vooral beloven wij elkaar op
deze Dag der Overwinning: Nooit zal
de tijd van onderdrukking, van ont-
rechting, van oorlog en mensenmoord
weerkeren.

In de handen der werkers ligt daar-
toe de macht, in de eenheid der socia-listen de onweerstaanbare kracht.

Vreugde heerst in de hoofdstad, in
gans het land, in heel de wereld.

Wij hebben ons deel in de strijd ge-
dragen, wrj delen in de vreugde der
zege met heel ons hart.

De wrede vijand ligt ter neer, ons
Nederland is herrezen.

Het fascisme is verslagen. — Leve
het Socialisme!

Wie heeft familie in Curaçao?
Badio-Guracao zendt op golflengte 18,66 m.
groeten uit voor familieleden in de pasbevrijde gebieden. Elke uitzending begint
om half twee 's middags.

Heden^een bijzondere uitzending.Woens-dag tot en met Zaterdag groeten. (Donder-
dag groeten van K. N. S. M.-pereoneel inOoracao).

Om 3 uur spreekt Churchill
Vanmiddag om 3 uur zal de Britse Mi-

nister-President Uhurchill spieken. Van-
avond om ö uur zal Koning George zich
tot het Verenigd Koninkrijk richten. Het
Engelse parlement zal op gewone tijd bij-
eenkomen.

De rede van Churchill zal gevolgd wor-
den door vertalingen iv het Frans, het
Nederlands en in andere talen van de
Europese Verenigde Volken en in hetDuits.

Capitulatie te Reims getekend
De onvoorwaardelijke overgave van Duitsland

aan de drie geallieerde mogendheden is officieel in
het Geallieerde hoofdkwartier te Reims bekend
gemaakt.

De ondertekening geschiedde op Maandag 7 Mei
om 2.41 uur in het hoofdkwartier van generaal
Eisenhower te Reims. De ondertekenaars waren
de stafchef van het geallieerde hoofdkwartier,
B. Smith, de generaal van het Rode Leger Iwan
Suslapatof namens de SowjetUnie, de generaal
Francis Gevet namens Frankrijk en kolonel-gene-
raal JodL, de nieuwe chef van hetDuitse opperbevel,
namens Duitsland.

Generaal Eisenhower was niet bij de on-
dertekening tegenwoordig. Later ontving
hij generaal Jodl en admiraal von Frieden-
burg. Hij vroeg hun op strenge toon, of zij
de capitulatie-voorwaarden in alle delen
hadden begrepen en deze zouden uitvoeren.

Het antwoord luidde: „Ja."' 2>j begrepen
de voorwaarden en deze zouden worden
uitgevoerd. Daarna vroeg Jodl of hij het
woord mocht nemen. Dit werd toegestaan.
Hij zeide:

„Met de endertekening van deze onvoor-
waardelijke capitulatie zijn het Duitse volk
en de Duitse weermaeht op genade of on-
genade aan de overwinnaars uitgeleverd.'*

Tevoren had de Duitse radio een rede
uitgezonden van graaf Schwerin von

Krosigk, waarin deze o.m. verklaarde, dat
Duitsland voor een overweldigende over.
macht had moeten capituleren. „Het voort-
zetten van de oorlog zou slechts zinnetooo.
bloedvergieten en nuttelooze ontbinding be-
tekenen. De regering, in het besef van haa*
verantwoordelijkheid, was gedwongen, haar
conclusies te trekken uit de ineenstorting
van alle physieke en materiele macht en do
vijand het staken der vijandelijkheden t»
verzoeken."

Gistermiddag om 12 uur werd bekend ge*
maakt, dat de Duitse troepen in Noorwegen
zich hadden overgegeven. Vanochtend)
deelde radlo-Praag mede, dat de Duitser»
in Praag en geheel Bohemen de onvoor*
waardelijke overgave hebben aangebodeiv
welke werd geaccepteerd.

DAG DER OVERWINNING!
Triomftocht der Canadezen
„De Waarheid" biedt bloemen aan

Om klokslag tien uur reden de eerste zware vrachtauto's van de
Canadezen de Dam op. Zij hadden een dierbare last op Hun wagens:
De gehele jeugd van de hoofdstad was kennelijk onze bevrijders naar
de rand van de stad tegemoet gevlogen. Nu kwamen ze terug, de jongens
en meisjes, en ook zij namen de niet eindigende toejuichinen in ontvangst,
die steeds opnieuw uit de snel bijeen strom?ndemassa opstegen. Daar
rolden ze binnen, de indrukwekkende zeswie'ers, zij torsten de last van
40, 50, 60 Amsterdammers en er tussen door zag je ook het zweetbe-
dekte vrolijk lachende gezicht van een Canadees of Engelsman.

Met veel lawaai snelden de motorfietsen
van de verbindings-afdeling tussen de stoe^
door, maar niet zonder dat zij onderweg
tientallen handdrukken met enthousiaste
Amsterdammers wisselden.

Daar kwamen de lichte tanks, die op
de kust van Normandië, in Italië, bij Arn-
hem gevochten hebben. Daar kwamen de
lichtere wagens van de „sea-forces" derf
Geallieerden.

Zij rijden voorbij het administrat:
bouw vai> aarhcid" oj> <le Niomwe j
Zijds Voorburgwal. Het gehele personeel,
staat reeds buiten. De eerste colonne Cana-
dezen stopt. Een onzer jonge meisjes loopt
er op toe en overhandigt aan een vrolijk
wuivenden chauffeur een grote mand met
bloemen. Onze directeur, de heer N. v. d.
Drift, spreekt de „tankisten" in het kort
toe en dankt hen er voor, dat hun strijd
mede de grondslag heeft gelegd voor een
nieuwe, een vrije pers.

Met de rode vlag voorop reed de „jeep"
verder.

Op de Dam ontmoeten wij een ouden be-
kende, Jbfanny.Femtoout, den filmoperateur.
Een korte handdruk en dan volgt dit ge-
sprek:— Hoe lang ben je in Europa? — Acht

„Waar kom je vandaan? — Uit Amerika,
maanden. — En wat doe je nu? — Filmen."

En hij voegt de daad- bij het woord. Druk
is hij bezig, de intocht van d» hoofdmacht
der Canadezen op de Dam te filmen.

De Dam is vervuld van het gejuich der
menigte, steeds meer mensen stromen toe,
Amsterdam is op dit ogenblik voor onze
vrienden, de Canadezen.

Wij zijn met onze perswagen de Cana-
dezen tegemoet gereden. Daar kwamen zij
aansuizen in alle soorten wagens. Bg Die-
men stonden de mensen al rijen dik. De
wagens werden door de opgewonden
menigte tot stilstand gebracht. leder tracht-
te zich een plaatsje te veroveren Al spoedig
was van de auto's en tanks niets meer
te zien dan een berg mensen. Wg klampten
een van de Canadezen aan. Hg begon met
mijn strikje te ruilen tegen een sigaret.
Toen vertelde hjj mij, dat hij tot de eerste
Canadese divisie behoorde. Zg kwamen van-
daag uit Amersfoort, en hadden <xa. de
Llsel bg Apeldoorn geforceerd. Hijzelf was
vier dagen na D-dag in Normandië geland.
De Canadezen hadden o.a. gevochten bg
Kleef en verder Zuidelijk aan de Rgn. Zij
waren blij, dat nu de vrede definitief tot
stand was gekomen en hoopten spoedig
naar Canada terug te kunnen. Velen waren
al meer dan vgf jaar onder dienst, allen vrij-
willig.

Toen schoven wg' met onze auto In de
rfl en maakten de zegetocht door Amster-
dam mee. Overal dromden de mensen om
de Canadese auto's, vroegen handtekenin-
gen en sigaretten. De jeugd die op de "
Canadese wagens was geklommen, zat
grote blikken jan: uit te lepelen. De Cana-

dezen zelf waren beduusd door zoveel en-
thousiasme. Een chauffeur werd uit zijn
wagen gedrongen, de auto door de Hol-
landers verder bestuurd en de Canadees
had nog net tijd om op het spatbord te
springen.

De colonne, waar wij in zaten reed door
Amsterdam naar de Hoofdweg en verder
naar de kust.

Op onze tocht merkten wij ook, hoe
populair „De Waarheid" in Amsterdam is.
Overal werd de „Waarheid"-wagen ook

lHoer De Waarhek.
heid", Vr-ar nemen wg ons petje voor af."
In ons volk leeft diep het besef, dat de
bevrijding niet aüeen te danken is aan het
moedige optreden van onze bondgenoten,
maar ook aan het illegale verzet, waar „De
Waarheid" zich zon eervolle plaats in ver-
worven heeft.

Géén Japanse capitulatie.
Het gerucht van Japans onvoorwaardt»-

lijke capitulatie is door geen enkele radio-
uitzending bevestigd.

Leendert Seegers in vrijheid
Leendert Seegers, het Amsterdamse

raadslid, is bevrijd!
Dat is het heugelijke nieuws, dat ons uit

het bezette deel van Duitsland bereikt. Vier
jaar lang leefde hij
in de hel van Bu-
chenwalde. Vaak
drongen angstige
geruchten tot ons
door; geruime tijd
verkeerden wij in
onzekerheid onv
trent zijn lot. Maar
hij leeft en is —".

hoe kan het anders,
Leen? — alweer in
volle actie.

In Buchsnwalda
zijn 383 Nederlan-
ders aan de ver-
schrikkingen van
dit inferno ontsnapt.
Ter behartiging van
hunbelangen hebben

zij een comité gevormd en Leendert is
daarvan de secretaris. Het comité zond
uit naam der bevrijde Nederlanders een
gelukwens aan prinses Juliana op ha"

naam — een eerste groet aan land en
volk.

Leendert, we kunnen nauwelijks uitx
spreken, wat we gevoelden, toen de radiai
het meldde. Veel moet je hebben doorstaan,
waarvan wg ons geen denkbeeld kunnen
vormen. Maar je bleef op je post. je deed
je plicht, je wen het vertrouwen van je lot-
genoten. We kunnen je slechts danken en
ons verheuijen op het spoedig weerzien in
het bevrijde Nederland!

V/ie had het gedacht, oude makker, jij
eerder vrij dan wij! Maar wij zijn er nu ook
en zullen samen weer in de strijd staan
voor de herleving van ons goede, schone,
socialistische Amsterdam!

LEEN SEEGERS



Nazi-desperado's vuren op feest-
vierende menigte

Een uur lang hevige strijd rondom de „Grote Club"
Twintig dooden, talrijke

gewonden
Nooit weer fascisme!

Omtrent het gevecht, dat Dinsdagmiddag
In de omgeving van de Dam ontbrandde,
yernemen wij de volgende bijzonderheden:

Omstreeks 3 uur werden in de Paleis-
istraat een tweetal SS-officieren door leden
Van de B.S. ontwapend. Met de handen in
de hoogte werden zij, onder gejoel en ge-
fluit, naar de Paleiswacht overgebracht. Drie
Boldaten, die uit de richting Rozengracht
ikwamen, werden eveneens gesommeerd,
hun wapens af te geven. In plaats van aan
dit bevel te gehoorzamen, deden zij een
poging, de beide SS-officieren te ontzetten.
Een van hen schoot op een lid van de 8.5.,
die echter sneller was dan hij en met een
schot uit zijn revolver den man zodanig
Verwondde, dat hij buiten gevecht was ge-
steld. Onmiddellijk daarop werd echter ook
vanuit de Grote Club, waar de staf van de
Kriegsmarine is gevestigd, het vuur ge-
epend. ,

De gevolgen daarvan waren onbeschrijfe-
lijk. Op dat ogenblik immers was de gehele
Omgeving, zowel naar de zijde van de Dam
als op de N.Z. Voorburgwal, een deinende
mensenmassa. Het schieten kon niet anders
'dan een wilde paniek ten gevolge hebben,
leder trachtte zo snel mogelijk een goed
heenkomen te zoeken. Fietsen werden weg-
gesmeten, kinderwagens kantelden, mensen
Vielen, door het moordend lood van de Nazi-
desperado's getroffen. Bezaaid lag de Dam
friet dode en gewonde, kreunende mensen —feestgangers, die de bevrijding vierden,
Vrouwen, kinderen... Midden op het plein
stond een met bloed bespatte kinderwagen...
als een stomme, maar niettemin ten hemel
Schreiende aanklacht tegen het wreedste,
dat ooit in Holland bestond: het fascisme.

Ver'aten liggen nu de straten rondom de
Grote Club, maar de lucht is vervuld van
het gedaver der schoten uit de machine-
jpistolen. De kogels slaan tegen ons gebouw
!Dp de N.Z. Voorburgwal, uit een belendend
perceel wordt het steegje, dat van de Grote
Club naar de Voorburgwal leidt, doeltref-

nd onder vuur genomen. Hier heeft zich
wel een bij^cm-der brutale Nazi-bandiet op-
gesteld, die de B.S. op slüipmoordenaars-
Jnanier in de rug tracht aan te vaüen. Wei-
gemikte schoten drijven hom terug, a)s hij
top het punt staat, een handgranaat te
(Rrerpen...

Vanuit de eerste verdieping van het ge-
bouw der Kasvereniging worden twee
«ragens van de Wehrmacht, bemand met
■chietende Nazi's, onschade'ïyk gemaakt.
Het eerste schot van den 8.5.-er treft de
Voorband van de voorste luto; de wagen
Vliegt tegen het trottoir; twee der Nazi's
Hiroiden door weigerichte schoten gedood.
De anderen steken de handen omhoog:
j,Bitte, nidht schiessen, nicht schiessen". .
De vrouwen- en kindermoordenaars van
Boeven zyn plotseling sidderende „helden"
geworden... De gevangenen worden het
geldkantoor binnengebracht.

De gehele omgeving' wemelt van Binnen-
landse Strijdkrachten die de Grote Club
tmder vuur houden. Af en toe worden zware
ontploff'ngen gehoord. Onder het geratel
Öer machinepistolen wordt het tweede be-
vryding-snummer van De Waarheid" voor'
Be druk gereed gemaakt. Wel zelden zal
ergens ter wereld een krant onder zulke
Omstandigheden zijn gedrukt.

Tegen vier uur, terwijl het schieten nog
(roortduuxt, begeven zich een hoge Duitse

officier, vergezeld van een commandant
der 8.5., naar de Grote Club. Er zal onder-
handeld worden. Even later wordt voor het
Paleis de commandant van Amsterdam der
BS. voorgereden, die zich eveneens naar
de Grote Club begeeft.

Dan wordt var alle kanten gemepen.
„Het vuren is gestaakt!" De Nazi's van de
Grote Club hebben blijkbaar eieren voor
hun geld gekozen. De bandieten, die hun
laatste kogels op vrouwen en kinderen af-
schoten, zullen worden ontwapend. Maar
wfl hopen, dat zy straks ook als oorlogs-
msidadigers zullen terechtstaan en hun af-
schuwelijke misdaad naar gerechtigheid zul-
len boeten.

Want niet minder dan twintig doden,
vijftig zwaar- en honderd lichtgewonden
heeft deze fusillade op een ongewapende
menigte gekost. Onder de Binnenlandse
Strijdkrachten vielen tweo doden en twee
gewonden.

Om 9 uur 's avonds werd de afsluiting
van de omgeving opgeheven.

Een korte, maar vreselijke episode in de
bevrijding van Amsterdam was afgesloten.
Op het historische plein van de hoofdstad
werd de bevrijding van de hoofdstad door
het bloed van vele van zijn burgers be-
zegeld.

Te midden van alle vreugde neigt Am-

sterdam de vlag voor deze ongelukkige
slachtoffers en voor de gevallen dapperen
der Binnenlandse Strijdkrachten.

Wat hier geschiedde, zal nooit vergeten
worden.

„Nooit weer fascisme.

De vrije „Waarheid" in het land.

In 15 steden verschijnt ons
dagblad.

„De Waarheid" wordt in heel ons land
gelezen. Nu de verbindingen weer beter
Worden kunnen wij mededelen, dat onze
krant als dagblad in de volgende plaatsen
Verschijnt: In Rotterdam, Den Haag en
Utrecht, in Groningen, Leeuwarden, Zwolle,
Enschede, Zutfen, .Apeldoorn, Barneveld,
Ede, in de Zaanstreek, in Hilversum, Bus-
lum en Haarlem, tezamen dus in ten minste
Vijftien plaatsen.

De sympathie, waarmede onze illegale
jtötgaven vier jaarlangwerd ontvangen, kon
Böch nu voor het eerst in het openbaar
(uiten. In Utrecht, waar het eerste numaner
pp straat rondgedeeld werd, werden de gul-
jliens en rijksdaalders onzen colporteurs toe-
geworpen. In Hilversum, waar als eerste
Uitgave een manifest verscheen, gebeurde
hetzelfde, wy beschouwen deze extra-by-
Öragen als een spontane uiting van de
Vreugde, waarmede onze talryke lezers „De
gaarheid" in het licht der openbaarheid
tmtvangen. In het Zuiden, waar „De Waar-
heid' nog met véle moeiiykheden te kampen
Jïeeft, versdhynen een aantal weekbladen,

£o in Limburg, Brabant, in Zeeland en sinds
ort ook in Nijmegen, tezamen in een op-

lage van vele tienduizenden.

IN BIJ VERSUM.
Wg vervolgen onze reis naar Hilversum.

Het centrum van de stad is een deinende
menigte. Men heeft moeite, de tanks, de
vrachtwagens, de „jeeps" te ontdekken,' die
„bedolven" zyn door enthousiaste Gooilan-
ders. Om 11 uur 's ochtends waren daar
als eerste enkele Polen en Fransen aan-
gekomen. Nu is de stad vol. Met vele sol-
daten maken wij kennis, vooral Canadezen,
maar ook Engelsen uit Yorkshire, Londen
enz. Een oudere Canadees, beroepssoldaat,
met een glunder gezicht, deelt ons mee
dat de Duitsers allemaal „yellow" geel,
d.w.z. laf zyn en dat zy met witte 'strepen
over hun broekspypen lopen, m.a.w. dat zq
nog slechts één beweging kennen: de han-
den in de hoogte steken.

De capitulatie in Hilversum is zonder in-
cidenten verlopen. Reeds Vrijdagavond
werd het hoofdbureau van politie door de
B.S. bezet, alle belangrijke gebouwen zijn
overgegeven, de zenders en de terreinenvan de Ned. Seintoestellenfabriek zyn on-
beschadigd. De N.S.F, wordt overigens als
voorlopig gevang voor de N.S.B.ers ge-
bruikt. Wij waren aanwezig, toen een
Goebbels-mannetje, zekere Grauwnaans van
de „Gooi. en Eemlander" binnen werd ge-
bracht Tussen haakjes: de commandant
van de daar aanwezige 8.5.-groep vroeg
eenigszins verontwaardigd, waar „De
Waarheid" bleef. Wy hebben dat gauw
verholpen, door hem een stapeltje van otze

krant, die ook in Hilversum verschijnt, te
bezorgen. Op de terugweg komen wij langs
het gebied van Trompenburg, waar volgens
de berichten gen. Blaskowitz zijn ge-
vangenname afwacht. Met het inrekenen
der Duitsers was fristeren nog gcan begin
gemaakt. Aan ' <Jë " i;ig»T g -nm tiet tsrre<n

stonden ze, de bandgranaten ios in de
hand en tegenover hen in een bo^je, had
een afdeling Canaiezen zich huis-jlijk neer-
gelaten. Zij schenen de Duitser» niet te
zien... Met vliegende vaart gaat de reis
terug naar Amsterdam wy passeren de
verdronken weidan, op een droojf plekje
staan een paar armzalige koeien te grazen...
Hoe dichter wy by de stad komen, hoe
groter worden de proepen mensen, aie
langs de berm de komst van onza be-
vrijders verwachten.

Mussert twee handen omhoog
Talrijke kopstukken van de

N.S.B. ingerekend
Mussert is tot het laatst zichzelf getrouw

gebleven. Eergisteren deed hij kond, dat hy
vastbesloten was, in Utrecht de heldendood
te sterven, gisteren liet hij zich gevangen-
nemen. Nog eenmaal zal deze heer zijn
mond open kunnen doen: voor de rechtbank
van het Nederlandse volk, waar hij reken-
schap en verantwoording zal moeten afleg-
gen voor alle misdaden, aan ons land be-
gaan, hij zal hangen en democratisch Neder-
land zal hem vergeten.

Met Mussert zijn een reeks andere voor-
aanstaande misdadigers in handen der B.S.
gevallen. In Den Haag werd Van Geneoh-
ten ingerekend, die zich als procureur-
generaal een tijdlang „verdienstelijk" heeft
gemaakt in Amsterdam de „Jordaner"
Smis. In de Rijnstraat werd hij gepikt. Op
weg naar de Weteringschans barstte deze
held in tranen uit. De grootste dief van
Nederland, Puls, ontkwam evenmin aan de
B.S. Verder Hakkie Holdert, SS-man en
directeur van de Telegraaf. Wij noemen
ten slotte den provocateur dr. Hendriks er
den geweetelijken secretaris der N.S.B, van
Almelo met zijn penningmeester, die liefst
600.000 gulden op zak had.

Nationale dankdienst.
Morgen om tien uur zullen in alle

Protestantse Kerken te Amsterdam dank-
diensten worden gehouden. De volgende
week wordt in de Nieuwe Kerk een na-
tionale dankdienst georganiseerd, die per
radio wordt uitgezonden en waarbij ver-
schillende predikanten zullen voorgaan.

DE CANADEZEN TEGEMOET
Patrouille-luitenant uit
Montreal vertelt

„Russen zijn prachtige
soldaten"

Op de zonovergoten vrcg nnw nnpriran
snelt onze correspondent de Canadezentegemoet. Bij het viaduct over het Merwede-
kanaal ontmoeten wy de verkennersgroep,
die reeds in Amsterdam is geweest.

Wy spreken den cornimandant, luitenant
X. uit Montreal, een stevige kerel met een
breed en openhartig gezicht. Hier is, wat
hy ons, kort en krachtig, met de eenvoud
van den soldaat, vertelt:

„Sinds 1940 ben ik onder dienst, ik heb
de invasie meegemaakt en de bittere strijd
bij Caen, wij zijn door Frankrijk getrokken
en vochten aan de Rijn, ik trok vechtende
door Duitsland en had de eer, de historische
ontmoeting met de Russen in Torgau aan
de Elbe mee te maken."

„En wat denkt U van de Russen?"
„They are very good, marvellous

soldiers", (het zijn zeer goede, prachtige
soldaten), verklaart hij met overtuiging.

En daarop volgde zijn wedervraag: „ De
communisten hebben hier in Holland demeerderheid ?"

„Hoe komt U daarbij?"
„O, ik zag de mensen overal het gebaar

met de vuist maken."
Onze luitenant streed tenslotte In Arnhem

en gisteren kwam hij uit Otterloo. „Ik ben
diep onder de indruk van de overweldigende
ontvangst, die jullie ons bereiden." Met een
stevige handdruk en een hartelijk Totmorgen", scheidden wij van elkaar

Woensdag of Donderdag
voedsel.

400 Gram brood boven
normaal rantsoen

AMSTERDAM, 8 Mei. — De
autoriteiten, belast met de rege-
ling van de voedselvoorziening
van Amsterdam, zetten er thans
alles op om te zorgen, dat reeds
Woensdag of Donderdag met de
distributie van de door geal-
lieerde vliegtuigen uitgeworpen
levensmiddelen begonnen kan
worden. Daartoe wordt een bon
aangewezen, waarop het publiek
naar keuze een bepaalde hoeveel-
heid artikelen kan betrekken.
Het eerst worden die levensmiddelen ge-

distribueerd, waaraan het meeste behoefte
bestaat: nl. vlees, boter, vet, chocolade,
groenten, gedroogde eieren, tomaten en
jam. Dat het publiek een keuze zal moeten
doen, vloeit hieruit voort, dat de diverse
levensmiddelen in ongeiyke hoeveelheden
voorhanden zijn en van elk is niet genoeg
om alle Amsterdammers te voorzien. Maar
de verdeling is zo ontworpen, dat er keuze
zal geschieden tussen naar voedingswaarde
gelijkwaardige producten.

Aan de weeshuizen, oudelieden-tehulaèn
e.d. worden pakketten in hun geheel ver-
strekt, zodat de verdeling daar intern zal
moeten gebeuren. Voor zover de distributie
van levensmiddelen niet tot in de details
kan geregeld worden, zullen ook aan de
bevolking pakketten worden uitgereikt, om
toch maar zo snel mogelijk de levensmidde-

len onder de Amsterdammers te kunnen
brengen.

Voorts kan worden medegedeeld, dat
boven het normale broodrantsoen nog
een bon voor 400 gram brood en mis-
schien zelfs 600 gram zal worden aan-
gewezen.

Wat de aardappelen betreft: In
Friesland, Groningen en Drente doet
men alles om de schepen, bestemd voor
Amsterdam, zoo snel mogelijk te laden— onder persoonlijke leiding van den
heer Louwes — zoodat men hoopt, dat
nog deze week aardappelen In Am-
sterdam kunnen worden geleverd.

Om dit en ook de distributie van andere
levensmiddelen tot stand te kunnen bren-
gen, doen de betrokken autoriteiten een
beroep op allen, die bij de voedselvoorzie-
ning betrokken zijn, om alles op alles te
zetten, en zo nodig daartoe als een offer
aan de gemeenschap af te zien van deel-
neming aan eventuele feesteiykheden die
by de bevrijding mochten worden georga-
niseerd. Het gaat er thans om de bevolking,
zo snel als maar mogelijk ia, van het hoog-
nodige voedsel te voorzien.

De geallieerde voedseltransporten per
vliegtuig zyn ook Zondag voortgezet.

Amsterdam zuivert Amsterdam

Van kale koppen en
vluchtende land-

verraders
In de loop van gisteren, maar vooral in

de avonduren, zijn de Amsterdammers in
alle ernst begonnen met een krachtdadige
ondersteuning van het ophalen van land-
verraders en collaborateurs door de Binnen-
landse Strijdkrachten.

Uit alle delen van de stad bereiken ons
berichten van een felle actie van de zgde
der bevolking. We moeten ons tot een
tweetal gebeurtenissen bepalen, welke even-
wel een scherp licht werpen op de tot uiting
gekomen algemene haat van het volk tegen
het fascisme.

Het is ongeveer 9 uur. Een grote menigte
deint op en neer in de Rijnstraat en be-
weegt zich ten slotte in een machtige rij
naar de Amstellaan. Het doel is nr. 49.
Daar woont een liefje van een berucht
S.D.'er. Misschien kan hij nog gevangen
worden. Binnenlandse Strijdkrachten stellen
zich op voor de deur. Het liefje komit naar
buiten, bleek en zenuwachtig. Al het „lief",
dat ze met den landverrader heeft gedeeld,
is vergeten. Ze slaat onmiddellijk door. „Hij
is net weg, richting Berlagebrug..." En
warempel, daar fietst een man. Hij is op
weg naar zijn onderduikadres, voorop zijn
kar een bundel dekens.

In een ogenblik verandert het straatbeeld.
De mensen dringen achteruit, maken de
rijweg vrij. Van alle kanten worden den
B.S.'ers rijwielen aangeboden. Een wilde
jacht ontstaat. De S.D.'er, die rijdt voor
zijn leven, kan echter de fanatieke wil van
het volk om hem te snappen, niet ont-
komen. Hij wordt gegrepen en alle laatste
brutale pogingen om te ontkennen, helpen
niet. Hg wordt medegevoerd naar de 8.5.-
-post.

In de Holendredhtstraat zgn N.S.B.'era
gepakt. Bij huiszoeking wordt een grote
voorraad levensmiddelen ontdekt. De
B.S.'ers stapelen de voorraden op een hoop,
even onderling overleg en dan wordt be-
sloten, alle levensmiddelen ter beschikking
te stellen van de kinderen in de Holen-
dredhtstraat. BravOjiß^S/ers^J^^^de
beste bestemmingfl

O, die kale koppenl
Amsterdam heeft gisteravond gelachen,

hartelijk gelachen. Aan de dametjes, die
jaar in. jaar uit met de moffen optrokken,
haar eer te grabbel gooiden voor een bon-
netje en een borrel, werd de belofte nage-
komen: de koppen kaal! Te midden van een
vrolijke menigte zaten ze daar, op een
stoel, of zo maar op straat. En de tondeuse
deed haar werk. Daar verdween het groot-
ste sieraad van een vrouw, maar ook de
grootste smaad voor een vrouw, dte dat
moet verliezen. Doch het was verdiend!

Een hakenkruis wordt op wangen en
voorhoofd getekend. Zo geschandvlekt wor-
den zy ten toon gesteld.

En zo heeft Amsterdam de eerste dag
van de werkelyke bevrijding waardig en
vreugdevol besloten. De landverraders
achter slot en grendel; de moffenmeiden ge-
tekend.

Woensdag 3 uur

bevrijdingsbetoging

op de Dam.
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