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seg om aaMAXID4ditkt mellom de to land under  1,ee ee-
stemmer bl.a- st ingen av partene karl---sZet.tetre separatfred, og at vterfAsn
_tcLr krigen skal sikres mot ungrep fra Tyskland og dets.allierte.
Begge parter forplikter seg til ikke å stille territoriele krav.
Dette-siste slår ihjel den tysake skremselsagitasjonen orn bolsjLvikfa-
ren. I Tyrkia her det skapt stor tilfredshet, og i Finnland er det
egnet til å styrke fredsvennlige tendenser, og å skape usikkerhet og
betenkeligheter ved å fortsette krigen. Det som - mtd rette eller
urette - har skapt mest diskusjon, er at pekten inneholder en bestem_
melse om at en front 2 skal opprettes i Europe. i 1942. Pakten for-
teller rimelig nok, ikke når eller hvordan dette skal skje, og det
kan være plass for alle mulige slags gjetninger. Det tr intet bin-
dende sagt om et.fronten skal gå.på det europeiske fastlend, og det
er godt mulig.at det dreier stg.om en forsterket luftaktivitet, ihvert
fell i første omgang. En- hovedsak-er det ihvert fall at tyskerne må
holde store troppestyrker i beredaskap og drive forstrte befestnings-
arbeider, noe som begrenser angrepsmulighetene på østfronten.,

har  ikke formelt sluttet seg til pakten, men'har sluttet
en avtale med Sovjetsemveldet soM binner det til.å delta, i dannelsen
av en front nr, 2. Dessuten inneholder pekten mellom U.b.A. cp, ; bovjet
en ny låne- og leielov, etter hvilken Sovjetsemveldet skal få ferdig
materiell bl.a. tenks oq fly, fre U.S.A., slik som fre "ringland na.
Tidligere er det yesentlig kommet råstoffer fre Amerika.

østfronten.
For øyeblikket er deteviktigste avsnitt på østfronten den sydlige  de-
len: Sevestopol og Charkow. Semtidi b  meldes det om tyske forberedel-
ser til storangrep ved Lenind. En må vente at ty.- erne vil sette
igeng store opperasjoner med'clet første, men det er symptomatisk for
de venskeligheter dette byr på, at den tyske propegande flere genger
har-forendret navn på -den  ven-tandt-begivenhet. Først var-det -"varof-
fensiv", så "sommeroffensiv"eog når er det lansert et treaje nsvn:
"storoffensiv". Det erikke tilrådelig å trekke for store slutninger
ev denne nølen, men det avdekker en tidligere ukjendt ubesluttsomhet,
som en igjen har lov til å enta skyldes.større vanskeliheter enn tid-
ligere.

Man regner med at tyskerne og rumenerne.har satt inn 130.0u0 mann
i. kempen om Sevestopol, der tyskerne ble stenset i november ifjor.
Kampene har nå vart i 14 dager, og er meget hårde. Tyskerne og rume-
nernes tep er meget store, men en må vente et de vil sette allt inn
på å  te denne festningen som er så livsviktig for den videre framryk-
king mot Keukesus. Ruserne legger heller  ikke  skjul  pa  t stillingen
er meget spent. 'De cr i en venskelig stilling når det gjelder flyvap-
net, idet flyenemå sterte fre. Kauk::-sus-siden, mens de på den
side her fordelen av fullstendig å beherske Svartehavet. Midt under
kempene her de mottett forstwkninger sjøveien.

Også kampene i Charkow-avsnittet er meget hårde. Pa ruesisk hold
mener en at v.  Bock  her her sett inn en halv million menn. Kampene
står særlig om de  to  byer Voltsjansk, 60 -km. nordøst for Cherkow,  ob
Isjum, 160 km. sydøst for byen, henholdsvis ved elvene  5dm  og Donets.
Tyskerne her prøvd å drive en kile inn i de russiske stillingene, men
er slått tilbLke• og russerne'bekersker enna de viktige overgangene
over Doncts.

Middelhavet.
Det er ennå.for tidlig å ha noen mening om materialslaget i iibya, da
elle felttog dernede kan by på uventede og.overraskende begivenheter.
Men det sansynlige er at dette Libya-felttog vil kulminere i et angrep
på Tobruk. Dette (ngrep vil sikkert overge (.11e tidligere i styrkt
fordi det betyr så meget mer for tyskerne å erobre festningen. Skulle
dette engrep mislykkes, må en nemlfg se hele felttbget der nedE som
meget kostbert nederleg for eksemaktene De posisjoner de hittil har
oppnådd, står ikke i noe forhold til innsetsen som er den kraftigste
aksemaktene k(n regne med å orgnisere der. Med de største anstrengel-



str  11  r det lykkes dem å smi-e—det
r Ltin  ruJ t, og  oe  hr bittil  på  lthgt nær nådd  de

posisjoner som engelskmenn.tnt frvri-stet  dL i  jultfelttogt,
HElfLyrp&sset og Sollum. En eroorifl v Tobruk villt vær

result.:t v bttydnilig, m,en_ dyrt betalt. foregar
.1tt..1or  Tobruks forsv:rssyste de tre lunktene Acroma, El Adem

og Sidi Rezeg, .30M 50  km. frTobrui, henholdsvis
vest, syd o sycløst for byen Tysf,trnts.pastnd om å n:

styrKLr v2d  l Gazål;‘,. tr ie ri.iti, mtn engelskmenntre.nr
rømmet bytn, og troppene:-hfr alutte,t -atg•til.hovedstyrken.

Det  sjøslrg  som h.ar funnet ated i Middtlh[vet
ilåte- og flystyrker, vært mtget omfattenat,

_ f oriigr ennå ingen.fullstendig oppgavt ovtr tpene, da lik  opgL-
ver midt under kamptn i høyestt grdviLLt vært til  hjtlp  for motat,n-
dtren-.. Engelskmennent oppgir it(-lienernes.tp slik: en 10.000 tons
kryaser.og to jagert senktt,-to sU-:gskip sat.t i brand, to kry.3crc
skådet rv.bomber. ,pa engelsk hold dementeres at noe engt1sx alagskil
tlier notn krysser er senket. Etter,sLg(tt gikkden itliei1s. flått
inn i hc-vn  igjen.  Det delto'k mnge tyske fly, o. Lllitrte fly fr,
W:ltu og Egypt, delvis med  =erika..øk  besetning.

kc.ppløptt om forbtredelsene til ntste ftlttog i Libya, tr Ott
e.11 grunn til å tro t de LlliErtt vil vinnL Sidtøsttn. er  na  aom
uau forrige verdenskrig den gunstiaste  opperLsjonsbesis de  ,11::erte

ønake  segi når  først dtt defensive  ppIt  pa andre fronttr tr
De hE.r hEr lett .cigang til levnetsmidltr for store troppt- •

styrker,.olje til.mekånisert mcteritll og flyvapeni og paLvingtr fien-
den.minst dt semme tilførselsvnsktliLhtter dc ..5c1V ma kjempt med.
D t,t, tx. trfor sikkert-ikke ugunstig for de allierte når det drivtr-mot
et hiovøoppgj:Ar  om,Yidtøsten. -0Iperesjontne både i Ve'ci.Stv
topcl,p,g 17(--d,Chc rkow i hovtdst-k Lidtøsten 33M mal: Dtn  Lv'•
p':rttne som her hand over dette omradet, hvortil vi d regner

ran, Syria,,Palestina og Egypt mtewSuezkanalen thIcr
tog og rdel på de flstc ndr fronter  e  vil  'Være  av und,,r-
ordnet betYdning i et verdensomfåttende opi_gjør, i forhold ti1 å tapt
kontrollen over dette.områdt. Som av:_r pa en alvorlig tvil som btsat-
te.den.,e:kkuperte-verden etter tyskernes mLngt.glimrtndtseirer i Europ:‘,
cg som svar på den kritikk som ble reist mot engelskmennene for aeres
svtke-innsts  på  alle fronter, s( Churchill i n av  sint  'Vi
tåler  nederlt.-g og vi  tåler prestisjetap, mta vi tåler  ikkt  å tape krigtn

vVv- ,

I NorgeS Industriforbund  dtløp,  som det vil  yribrt  kjtnt,-gentraldirektk)f
Horns presidentptriode for .tt pE-r måneder sidtn, cg i hans stta blt  di-
rektør Brunæs vrlgt. Allertde på et tioligert tidspunkt var atn  adm.
.dirtktør Lorentz Vogt blitt bevilget en iengee permisjon.

For vel 14 dåger siden ble det  sa  fr N:.-Sgjtnnom dirtktør Alf
retttt en henvendelse til forbundets arbeidsutw,12,  vta  presidenten om  a
t-hStte Som ny cdmdirtktør,n.zisten,:den nyutrrevnte sorenakriver ChrJ-
Apenes. Presidenten htvdet imidlertid t fl ,ansettelst.matte i

hovedstyrt. t være  med på, hvoretter han innkalte,:dettt'til  man
da,g den 8: juni. På hcvedstyremtet.ble dtt 3a nedstt,en'tngtre komitt
btatendt åv årbtidsutv&lget tiltrådt av npen t-,ndre fremtrtdendt med-
lemmer  frr  forbundet. På grunnlag.åv dissta vtdtok sa hoved
styret enstemMi .u. et skriftlig av r, om gik,k ut på at direktør.Vogt kun

dde.f7ttf  iprmisjon og at tn for  tidtn ikkt ,trulgte.hcen  ihtns,sttd.c
euid imidlertid det frnmsatte krt,v bli fLstnplat,' vilde samtli.j-e. .
ltrmer såvel -v -rbeidsutv-l-t 'v hovedstyret ntdltut sint h:sit-rS'r

vVv



Tzskernes utrzddelse tv HerLre-folket.
I denekorte tiden før fOrri:ge-denSkrig d'd TyskL.nd hadae kolonier,
viste "herrefolket" den semme enestaende blending av stupiditet og bru-
tlitet eom dwrmerker deres ferd overelt, 1åde i den diviliserte og.  udi-
viliserte verden. Ingtnstedd i Afrike var det mer uro og  Orrør  enn i
de tyske koloniene Kamerum, øst-Afrike. og Sørvest-Arike, ingend.tedd
ble  de.  innfødte behcndlet med slik tåpelig brutdlitet.

.Aller værst av utryddelsen  av  herero-folket i Sørvest-Afrika i 1903
til 1904, en affære som er et av  de eller  mørkedte bled i eropeidk ko-
loniscsjons-historie. Hereto'ene, et bantu-folk dOm stod zuluene
reiste seg fordi tyskerne uten'videre drev dem bort fru beitemdrkene
deres eg anbrakte tySke koIonister der og fordi den klosdett tydke ad .
ministrcsjon også trckasserte dem på endre mater. General v.Trotht fikk
kommendoen mot  "opprørerne" og grv befeling til at  allt .negre innen  ko-
loniens grtnser med eller uten e gevær dkUlle skytes. Hverkenekvinnr
eller bern.ble dpert, 30.0 -55-ererO r er ble diaktet ned og  rtSten 'dv  stam
men, 40.000, drevet ut i ørkenen hvor de fleste sultet og tørstet ihjel.
Og ende krever tyskerne kolonier.

Historieundervisning for hlemmetzdkere.
15.-ter ennå noen f.E.-Menner  sbE^ iinder pavirkning a'v Goebbeld propdgen-
de korser seg over konsentrasjonsleirene under boerkrig. Men disde
leirene.vcr ev rent midlertidig ert og hedde et heit ennet formal enn
de nåværende tyske. Konsentrasjonsleirene i Sør.Afrika orpdtod i Boer-
krigens sfste fese,  de kcmpen  bcre ble ført som en iherdig
menje cv de boert som tok del Vt.r tidlijere f. nget og hedde gitt ditt
æreoord på ikke å slåss mer,-andre;k~t i  bri.--tidkuniformer; rg  al-le
fikk de  hjelp av civilbefolkhingen. Tyskerne  vilde ha  kutt cisse sidte
engelskmennene-semlet dem i leirer for å usktedeliggjøre dem og lette ce
avsluttende opperasjoner. Engelskmennene medgir  selV  at de hygieniske
forhold vcr darlige den første tiden, eg dom følge derdv.orpstod  det
epidemier som bortrev menge kvinner og:bern. . Men dette ble det rettet
på så ,sne.rt_det lot.seg gjøre, de freden koM ble naturligvid, elle
sluppet fri igjen. De britiske konsentradjonsleirer ver ct utpreget
krigstiltck, .ment som em fdrebygende forholddregel og .1„.kke som noen
dtrff. Slike ting som tvt:ngsErbeid, Strefieeksersis og tortur eksis-
terte neturligvis ikke der.

Det tr verd å merke seg et den tyske genertlatebs store verk om boer
krigen jir engelskmennene uforbeholdent medhold når det gjeldet ciss

interneringsleirene.  belv  bruker jo tyskerne iitt andrt metoder nar
det jjelder "franktirører".

vVv

De norske skipsredere under Press.
---7=z—cETIT5-:--yff=17-11J,-7=denorske redere i,nniceldt til  møte i Stor

tinjet uttn dt dsvpå forhånd visate hva innkaldelsen vnr begrunnet
På møtet ble der Berr Reichskommissar holdt et foredrag av hvilket et
censurert utdrag ble offentliggjort ellerede tirddg. Tyskerne  hedde
imidlertid ikke funnet det oprortunt å'offentliggjøre nlle trudsler sOM

der herr Reichskommisser fremførte.
-Hvis rederne ikke gjorde noe positivt for å få de nordke skibe til

nøytrel hcvn eller ekseh,evn, se der Reidhskommi8der  da  ver  de
bere ikke skyld i et den norske flate gikk tdpt for Norge men de ver
1,2så  skyld i de- norske sjøfolkd død. En uttelelde som vi med vart kjenn
sker til der Herr Reiohskommis-sers sedvenlige underfundige oe
telemater ikke ken oppfatte som ennet enn trudler om represelier over
for  de  norske redere.

Skibene skulde, sc der Herr Reichskommisser videre, a inn til  Jepten
for å trs "in Anspruch", tts i bruk. Forøvrig ertet hcns foredra



sO m  XA  3rV4))1.--U£ som et =,rumset c.rl'Yko—b-es-t..aenue uv'svaL
gandE-  cg trudsler formunnr..Ise.c.r jo en a.ue milueste iJv

Reichskommissrs konklusjon på det-hele.vr at-:hz•,:ns:-cg.tyuk,trnes
hver enkelt reder åVhang av hvorledes  hvtr  takelt r(:Ler i

prksis stillet seg ti,1 spørsmålet om å gjøre  hve  ue kunne for d'fa skib
og sjøfolk til nøytral havn eller nøytraI fart eller il aksehavn
for eksempel ved å tale til sjøfolkene gjennom rauio?

Foredrget som var 1.vt og utylig frnført, aluttet meu en  beskjee
om EÅ det var ordnet meL en lunsj i Rococosalen pa Grand hvor cet v-T

IgEng til diskusjon, hvoretter et nytt møt.e ble besIUttet a:ett kl.
12,30. På dette møte vilde det bl'inldin til a atille  spgrsmål
rørende rederinæringen og likesa vedrørenUe de forholu dOM var blitt
Tørt i der Herr.Reichskommisaars talt.

Under lunsjen gjennomgikk direktør Falok fra Bergenske talen for
sine koleger. Herr Stedrs-en og de andre N.S. redere, erkiærte allerede
her rt rederne semme dag Matte ta stlipuakt til spørsMalet veu
å NazistrederneS tiletedeværelse whskeliggjorde forg,vrig
enhver meningsutveksling idet detbverhoVet ikke kuane bli  tL,ie  öm iri
CJ.skusjon.

Under.møtet kl. 12,30 foreslog direktør Falck neus-tt c konite til
å forhandle med tyskerne om ue forskjellige spgrsmal som var nevnt.
Direktøren foreslogsom medlemmer de tidligere presiuenter Arthur
Mathiessen fre Oslo, Fr. Odfjeld frE. Bergen, Christian Halan,_ fra
Haugesung Klaus llese..11Lnsen fra Bergen.-.den sibte er •uagerenue
presitetterat BjørnHansen bIe ar.restert-og ført-til Tyskland. De
4 bEcz.._.s. .herr FL1ck  bm  å tiltre kNmiteen.

Tytskerne krevet nå at C„iåset skulde'ha fullmkt til å binue de ti.1-
steeværende redere, hvilket komiteen avs]bg. KbMiteen gnsket å fornad
le på fritt,grunnlig ha adg,ng til . kOnferere med kolIeger,
når:den fExit det ndvendig. TYskern.e gikk pa dette,.mea krevet at
wzisterne Stenersen,og Thv., HalVorsen skuldetdltre komiteen °forat
Elle retningr innen rederstanden Skule være-representert." Forhan-
lingskomiteen ble så godkjendt av tyskerne og resultatet av dens arbeiLe
ventes å foreligge i løpet av 8-10 dager.

Møtet kEn bare oppfEttes som rINÅ et bevis på tyskernes og jLepaner
nes 5t.iå økenC,e tonnasjevEnskeligheter. Og Norges r.euerfroat holder;
like sikkert som lærernes'og prestenes front.. -

-
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Kirkefronten . ._ . . .
- ;Nye bevis.på.quisIingsta.tens kirkepolitikk: ,.Domprost (nå pastor

Kobro er avstt, Likeledes er pastor. (tiUligere-sogneprest) Barkve i
Stj.ørual. avsatt.., Dermc er nå iE.it 4€ geistlige .!'exsatt.". Viuere har
kirke-departementet'gjennom politideptementet,:bortvist 5 pre-ster fra
: e bispedgmmer de tilhører. Prestene er: ;ngv. B. Carlsen, 0slo -
roulsen, Modum - Sndvig,. Vinje - Gjestuahl, Holla -. og Freihow, aom
forlengst har tatt avskje. ., . • •

Biskop Fleischer har alt begynt å holue visitase, lii.n  har  sa2)edes
hatt visits.j....0s pr. Berg.:en. Biskopene Hille og 1,Lroni star ifer_ meu
å gjenoppta sine-visitaser.

Kirkedepartementet leter me:- . i3'r:o8, lykte for tLen etter prester x
som c'e formoder står noe :SvEkere enn deres embetsbrøLre i denpagåerne
kirkekMp. .Dc.har brUk for sae,anne for å få slått en is,resje.i uen.ster-
ke kirkefront. ,,Departementet kan spare seg enhver •Lnstrengelse i cennc:
retning. Fronten holder og den:.vil holue. ' . .

Arne Rydiand,som er utnevnt til.res.kap. i.Skienver en person
sOM

helt Skien kjenner vel til. Vi skal ikke rippe opp.i .(,et.om,•iømme
sOM

irin nyter, men aldri fr har en slik ille-ansett og-latterliggjort per-
son formastet 2cg ti,1 4 trekke i prestekjole på,sitt hjemsteu. , i.ven .
nuzi,ster 1.1, ‘ jo hverken fornuft.eller skamfglelse. -
Cuisling_geistlige tilhengere har  or,:.Inert 5 prester,  derav.3 teblogiskt
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1£61Mnn. Disde siste har en meget akidden
vi  vet  Lztder fra  V a,ke-INyudigh4ters  side er protestert mot

:et oss-å  innnfor  N. er-sterke krefter i  1:1,e.ve.gs-e—fx1r .a,fa-  stop
pet Uvesenet,  som  selv Ce blinç.e nazlate,x forstar vil  skapc
vanske1ighet,er. Tidligere er det med:_elt  Lt  cjse b
26, juni men nå er dutoan utsL_tt.

Juristene det Advokatforbund.
.1 tvisten mellem kføerne og k_vokutforbundet tenker n.se t

JustisC-epz.rtementet ve( lov vil palesse enhver skfører som vil
betele sin kontingent til ForbUndet o gi Forbundet utpantnings-

rett for kontingenten. Når en utpontningsrett deretter'blir pakLget
til Namsretten må Cenne nygjøre spørsmålet om løvens gyidisnet. Hager-
reglene - reglement om re:der og vedtekter for krig til lands art. 43
foreskriver "Når Cen lovmessige makt faktisk er  gatt  over til'okkupa-
sjonsmakten, skul denne t elle (:e forholdaregler som beror på  d en, for
savidt mulig å gjenopprette og bikre den offentlige oraex  o et offent-
lige liv. Okkupenten skul herun(er respektere ee i londet gj'elende lo-
ver medmindre der foreligger absolutte hindringer .fpr det."

RaiohskommisSur og de ov ham tilstte ministre har som repreaentant-
er for okkupcSjonsmakten ikke større myndighet enn Haagerreglene gir dem
Forføyninger av okkupasj.onsmakten som ikke er hjeMIet i Haaerregiene:

maktbud og 'ikke rettsforbkrifter. Slike mLktbu.der j:kke deler aV den
norske rettsordning, og nOrske domstoler k{n de-rfor  ikke:  og Må
ikke lege dem til grunn for sln rettrspleie.

Loven om-AdVokutforbundet 'g en-tvunsen utskriVning  ay kontingent
har ingen-sammenheng med "oppretthold v en offentlige orden eller  det
bffentlige liv".'S'Lkførerstanden-åkter  :-erfor ikite agi efter po dette
punkt, men er fast bestemt på å føre kumpen'igjennem, den kamp som læ-
rerne ci :kirken har rcist for rett o,J2: rettferd mot vold og overmukt

VVV

TvansutSkrivninen,
Direktoratet ror ArbeidSfotmidling hr 10. juni:sent ut.et meget

utførlig rundskriv til arbeidSkontarene lundet over om "utlyllende  di,
rektiver" vedrørende urbeidskraft til "ekstrorcinær virksomhet". (Ja,

tør en vel tryst kalle det). Det heter her: "Direktoratet vil
innskjerpe betydningen ev at arbeidet taes opp av full kraft etter  de
retningslinjer som er trukket opp. Hvis arbeidsformidlingn  ikke  reier
å skaffe tilveie den arbeidskruft dom çt er meldt behov om, er det fare
for at Erbeidskraften fra,  de  mest livsviktie
vil bIi tått. ,Med den nåværende næringspolitiske situjoi-J-for;3,y(J,

rpis undgåeS"..
De yrker og næringsgrupper hvorfro urbeidskraften i_frate rekke sk:

hentes er flg:ende: Kontorfuksjonærer, HandelSfunskjonærer, llj-
ge andre funksjonærer. Jlermetikkinustri, annen mat-Orikkevare og to-
bukkindustri, 01je og fettindustri, og Elektro-kjemisk industri
Pipir k~xindustri, Kledninsinustri, KiJe og HOtelldrift. Grafikk.
og bokbinderi. Skinn-Lær- o2 mmi-industri: Tekstil od Trikkotasje-
industri, Fortrinsvis b,Jr arbeiderne  være  i alderen 18 til 45

Det har tid1iere vært vorslet et behov på 15.000 mann, Senere er
et ytterlicere behov meldt, slik ut en må regne med høyere
tL11. Hvert fylke skal -t  sin  forhol(smessi_e 11Ferdi.ge lister
pdler c  for minst halvparten.av den forlangte arbeidskraft skal
ferdi»:£ innen

0-6erleitung Sud (melCeJted Kr.sand8.)  hur  meldt et benov på 1.500
mann. Luftvwffe Listu forlanp.er 800. Oberbauleitun West (HaUesund,
Beren, Sogn og Fjordr;ne) 3.000, 0berb7T-Tilieiun.Q 51"oK.,Wgst (Trondheim,
Nmes, Bod0, Åndalsnes) 5.000.. o.-a:"\7: -- ennevnte antall arbeiLere sL_al



skaffes snarest. I tilslutnin til  ette vil .:)Irektortet lor  Ar-LeiLs
formidling nytte høve til, pà L.nmodnin, pressisere, t arbeie.iskrz„.ft
ikke m trekkes bort  fra -Ithrmehts  bedrif ter herun.er be -
drifter som for tir.'en er  vesentli(-• oppt...tt  for lebrn  oht".  RunLskriv-
et har ogs  6t. en passus om anker. liDet r t  forutse n, heter  det, Hat ut-
skrivninP av arbeidskraft—i—cen ma.lestokk som ennernffr_res vil :,.v-
stedkornrne et større. antz-,11 anker o protester, bh.Le fri ves.komrnen,..e.

og.•E:,rbejc'.eTe.  Arbeid:.3formiLlinp.en n  imi1ri ikke
hCftt v  uvesentliEE  protester -oE  innvenLin:;er v enhver  ,frt",

bette er  rene-ord for -pen_ene: Norske :,rbeiLere funkSjon&rer
bkr,1 tvinges  til a  rbeice veC tyske beftstniner. Sriaffes 15
eller 30 tusen mrnn eller .kE:nskj ennern  tvi,-..nRsutkrivnin
ArbeiA'sform“Ili-nen, t r  tyskerne enkelt; sos ok_ jorL'oruksar-
bei(•ere, oe den norske.befolknin, stor uten ma.t o  brenSel  til vinteren.
Forsavidt er szken k1.r. EvL  vi  derimot  i.e kan. fa til a  rime

ovennevnte run(skriv ccv 10,- juni rne( Arbeidsformidlin._ensmeLi.elelse
til'presSen v  -r,-.1-tsa 2 ( c•-•-er  fkr. Her  heter det vLkkert
beroliende : "Direktorr.tet sk 'rr.elLe fFIL
nin som hitt41 h.r funne.t SttÆ hr ornfz-_ttet e  virksomhe ter m  V som
soc,i.E.-leepr_rtementet, har fr.stsctt med hj ernmel i forordning 9. juli 1941
omerbeidshj.elp til  sær1i  samfundsviktie rbe1soDïer , f, eks. ber.- •
Verk o. smelteverk-vrr— lWornE.PCT:- "Trrii-r7uå-Crt,• sEapsr7rts, fiskerieae
apotekene m.v. Den ekStrz-,,orc.:inære  utskrivnin som  ha.r .vært orfALlt i •,en
siste tid. htr hittil omtrent uteluhkenk:e omf"..ttet arb,eic.ere til jore.
s.ko•:,r.s.arbeid for dt sikre mat o forsynine.ene".

Direktortet, fors,4ker. som en 's,er a re.usere hele tvLrsutrjvr1inen
o forw-rnsker med sin meddelelse bevisst Le store
offentli&Thet far 8, juni sort p hvitt beskjta om at tin„nsutskrivning

Lirbeidskraft til 8.rbeic: for tyskerne r flsk aJ.rm. 10. juni.
f-rr. sErnme rnyndi -het : Arbeir:.sformic-:.11n,•s-Lirei: t t • 1. et, un: erorL-..
nece cf.vdelinEer rundt i. ltndet, Let kyniske runc skriv om
c-eirektiver".  1)“ .er et. nytt ekstmpcl pa den Pj ennerrrte.: h.et
som tyskere.:o•E N. S. folk viser  tin„  store som
noesomhelst avhv r. de lover elLer kunajk•r vilLe  være  L tteili, Det
ei ett c'et stikk .motsatte imorjen. Forsavidt kLn t s t erume
det fortelles : r•A det i 'Tyskland er forbudt ?1, lese eards.kus L,visLr.

vVv

Foreld.re  vær  yekt.
—4--121-t--e spreate bypder  u.tover  1L:ndet (t. eks. i Fron):-er

L'2.rne2rmec.', ungdomstj enesten. Den f,z•rste b L hL.r  forsk.'kt p .er.

Tinsb.erg. 2.. jun'i kl. 18 var  det  her" innkr lt 60 barn o un,c.ommer til
innru11eringsmte. 4bcvdcQntti, Desuten var L:et 5 barn som
ikke hadde tenkt a m.te, men som hadde  vært sr.uforsikt4e: .s,e,

ph. q-r,-ten ljke vd motelokulet. De ble tsrepet
tvunc!et. inn .Av- 'de 11 som m;?Ji.'€.e frivilli., irLr

over 16 ar. De fleste nazib'arn. Result; tet av innrtzll'eri -c4
w:r derfor en stor seier for foreldrefronten.

QuislinEene fortsetter  imidlertid med sine  terrormetoLer,
pikene som ikke rrwtte fikk pal ee om  rn•Jte fram OL Elird forklarind

Unc“.ornstj enestes kontor. Skrivelsen var tile t. til bz..rne
inneholdt for .vri en  tru(iSe1 or t stz
hvis Ler. tilsE'ste ikke mtte, . .

De fleste foreldre hAr sik..4<ert pa1i.t br.rna sine
c.'omstj enesten har inen po1itirnynLighet o hrr ikke rett til opptre x
som forhi:rsdommer, Det hr h,:'e•-.11earikke hiren, ma
me rt stespalitiet vil rripe 1111, OL Let jlcer t-forrelk..rtne
orptrer  bstemt op. rolig, A1.1„e ica  fortsatt  nekte
t, ,.1...11}2E,-domstlenesten, Hvis st tsroli riycrinii, rn ;. ±oriiT væ
re Oppmerksom pt har iie rett til forn; bz.,rna



uten at barnets verge (far eller mor) er Scrli

bør sies av yergen. En har rett til å neJ,‘-t-eå avgi f_azi,lå,xit, for po-
litiet, Hvis en veleer åvg. forklaring, bør en si minst mulig..

Foreldrae-til de inuak-Ite barn er nå rykket fram i førete linje.
Det står idag til d,em om den front skal holde som er bygget opp jen-
nem lærernes og prestenes åksjen. Det er av største viktighet_sec for-
eldrene er  klar over at lærerne  meaTemssilaL  i Lærer-
ssmbandet  2.g.a.  sammenkoblingen med Ungdomstleneaten, og de har til
Ta-a-j- Tortsatt nektet- å g  inn i SEmabsiadet. 700 lærere arbeider sore
streff-fsnger under tyskerne i Kirkenes, fordi de vilde besAytte barna
mot den Nasjonale Ungaomstjeneste. Likeledes var .loven om Ungdomatje-
nesten og dens inngrep i den kristelige barneoppdragelses irihet en aV
hovedgrunnene til  at landets prester nedla sine embeter.

Hittil har prestene eg lærerne kjempet for barna våre. Nå er det
oss, foeldrene, som selv må ta støyten. Vager vi ingenting, vinher vi
heller ingenting. Vi må ikke være redde for trudselen om mulkt eller
fengsel. Vi vet at vi har det samme ufeilbarlige våpen som lærerne og
prestene hadde: Står vi  sammenL. ds  kEn  ingen nekte 083. Derfor et
psrolene Nekt å sende barna i ungdomstjenesten. La det i tilfelle bli
myhdigheteris  såk å  hente dem hver dag sv lenamana eller politi, men
send dem aldrig  frivillig,

vyv

Hvad er et "Herrefolk"?
En tysk autoritet med det selsEmme navn  Dr.  Nonnenbruch definerer

en artikkel om "Livsvilje og Fødselsglede" begrepene Herre og Herre-
folk. "Herre!'  sier  dr. Nonnenbtli:ch, den som-kan være hva nan_er,
som fritt kan utfolde sitt vesen og sin nstur. Et Herrefolk er.i over-
enstemmelse hermed et folk, som likeledes fritt utfolder sitt vesenog
sin natur." .Tidligere vilde vi karakterisere en slik uttalelse som
loddrett sludder. Vi har imidlertid i. de siste 2 år sett  sa  meget av
hemningsløs grusomget og pøbtlaktighet frs tyskernes side, at  vi  trygt
ksn underskri.ve at de fritt utfolder sitt vesen  og  sin natur. At detue
er en typisk "Herre"-egenskap, er derimot nytt for oss. I Norden er
begrepet Herre forbundet med det å være en gentlema,nn, en mann hvis hele
færd er preget av ærlighet og fornemhet i tankegsng og handlemate.
Men her er vi ved vesensforskjellen.i norsk og tysk lynnt:  Hos  tysktrnt
er maktbeglær den altoverskygeeende egensksp. De vil herske fcr enhver
pris - om det skjer ved hjelp av gemenheter, løftebrudd, pinslereterror
spiller liten rolle - maktens tøyler 11.1 de ha i ,hendene. .  Men  om det E
for en tid lykkes dem å undertrykke nokså mange nasjoner - Herrer og
Herrefolk blir de aldri. I høyden slsvedrivere. Det har de mentalitet
.til.

vVv
•

"Fellesnytten forren  egennytten". "Minister" Blehr har i forsyning -
direktoratet rekvirert 100 kg. hvetemel til "ministerpresidtaten".
reren går i sEnnhet foran med et godt ekstmptl.

vVv
Den norske hEndelsflåte. Som bekjendt har Norge fått anLedaing til å
delte i det brTtis ke for handelsskip i, forhold til de
tEp vår handelsflåte her lidt. Etter hva "Norsk Tidend", London, erfa-
rer er følgende skip ellerede overtått av Nortrashipe. M/S Kong Håi(011
VII, 10+000 tonn dw.,  D/T  Norfjell, 11.850 tonn, M/T Nortin, 12.000
tonn, M/T Norsol, 12.000 tonn, D/T Norheim, 14,500 tonn. Desut€n har
Nortraship overtatt to amerieksnke skip, D/S Norhauk .200 tonn og
D/3 Norverg 7.700 tonn.

vVv



må bevares.
rner e r er vet  Men„

på J fl er Det er mrie oi ~1^-,r-det værste de vet over forrædertn Vidkun isiing og det tr cc. J -
8 for .kftrtsynt gjengjeldespolitikk. Inte,t  åndtlig  sunG,,

v iet quisling gylper.ut gjennm propL •ndLmainen uterl
st,„ over nve slegs sykdom.det er nri liatr av. k få vite dtt vil

svære en vinning  før  demokra,tient i frtmtiden. Et inngående kj.ennsk
til .Quislings,sygdomsforhold vil<hjelpe dtmcene
r!'ot Ritnttlse fremtidtn.  Enhver Jøssing. må derfnr se d'et
Dpp-eVe å'fa fett i Vi.dkun Quisling levende, når tiMen
1P-1t fre gjøre hum noe  vondt men behenelle haim bre., slik at-he-,n
vittnspsmennenes hender i den ti1stnn.  hL,n  v r, c hL11.  enr-a
seg rt ben  innehLdde  mEkten. I  •et  kjelIerhull, eller hver

-en holder.ham scM frnge, inntil he.n kan overleveres til
legene, må hen gis måt drik.„;e i den utsrekning det er mulig.
r.-)Jaislings fortsette skjebne  etter tilfngete.gelstn må  være ut h,n
henent til en internationel Tsykiåtrisk kommijon, som  gjerne ogsa ma
he t tyskt medlem om noe såcint  ke:.n opp.rives. ..Kommisjonen me.t  forstr-
kes med 8peSielister i hjernesygdommer og,i dt lu. kjertle=:.  Kb(1,-
misjonen gis god tid til å beh,,ndle Korte.  offi
lingens frt=dskreden sendes ut gjennom  den  trie veraensIrtsse.
,endeligeSkjebnt avgjørts ov retten..

behandle mannen pa denne.måten vil i e,n 1angt størr
lelse 'enn å drepe hem. Hn vil bli mLxter som
kjøligelogiske ro vil vært det værste han i uet  hele  tLtt  K I .O rl,Me-

-It  for. Ingtn skunnfrådendt frase vil å en  slik  krets av i-kta,ert
spørrndenteligenser forbi, .uten at d.e.n.holdes fast og underkustes
st,rekktlig Menesidig undersøkelsd.  r1Tommi,sjonens  reaegjørelse-vil,bil

av Erunnleende betydning for enhver dtmokre-tisk politikker
vil utbygge  demokratiets  forsvr.overfor diktaturet. Dett,.

by,r, ger.ulltid på 2,former fcr svikt hos sint tilhengere:,  bvikt  i for-
--"-stnden eller svikt i k r kteren Å h en nøye..kti,g Is11-.tleggng av
m:-.nnen,som slike svikt-individer lnr stg hisse ølp, av, vil derfor

-fundementel betyining
drepe Vidkun quisling i  stedet fir å 1,.::.vitenskapens.mLnn -1a

til å behendle ham vilde 4erfør være en handlin6 like smvittightts-1,1,s
Sjrii cm en drepte og knstet i søppelkassen et enestt gjenværende dyr
forhistorisk, men av vittnskepen uAjent art., Oss selv vil det gi dn
største tilfredstillelse å få Vidkun quisling behndlet, a .denne

,C6-1-€.:.menntsker uten fol:stnds eller karaktersvikt runlit omkrng g
mckrtiene vil r;å:o i ell fremtid være  nr,rdmtnnene
b ri.- rte for forskningen er så typisk eksemp1=-,V forræaertten sOm-

Vil rrin nbsclutt he, jo ttnkepafOlk
-Fir;n1 ,vcrsen'eller Ulrioti StLng. For  Finn  1-11vorsen,her'VI:

til å kjenne helt inngåendt - gjenntm atn boken- nH,h;r—
skrevet som kelles "Mannen uten ensikt". Dtt er tn
en går og kikker etter andre folks mulige stksulliv i og uaur
stder. Finn Halvorsen hører til kikktrnt. Men er aet
ni  et slikt individs blos på sine fingrtr. 'Ulrich .1;tng tr det:Vtrr-
med.. -For n her drevet  åpen  direkte L.gitsjon for borg,:,r,\.r1

utlsløret og ubluferdig i det tyskt bl,d'på
"rJestepoSttn", bgså ke-ldt "Afttnposten". Men sin lCttiOtde lyst

ri  kxix  kniven cm 13 gnger innex:i ,brystet .på dennL iibn en
likeVt1 bekjeMpe. Cgså h-1 må, i rettens hende.r. Her mei h,n.s'

::)et begynte med t hans mor, d hLn.'vr liten,
,jtnnom kjøkkenvinduet til.hem fro sin "Husk p'å tr
en Stnng"..



•

Skin.
— ve, i .
til en be.kei_ret stbieei 1\iorge:

--. 80 1)1, . .:rrestert de4-fØrrset,e-.-deg,: da,det aV dem  bleseicit til Oslo .-'eSomrde  ble  fortalt
det deeer blitt-es-endt til et annet sted. Li-

ke etter deres arrestasjOn ble de stengt inne i en stall ridchus
og åer ble de den første natten. _ Det vaT  ikke  noe som helst de  "kunne
sitte på. Vi andre . i byen  aner ikke  grunnen til  det hele. Og det CT

rIcSt,M det aller uhyggeligste. Vi kan jo ikke tro aeet oprløp utenfor
den nye nazipolitixnester 2.  pinsedag kan  ha hatt så langtrekkende f4.ger
Oppløpet var ved 23. tiden. Og e. .bndag den mai hadde noen
gått eitter Seberg, Som  er  e'n•størrelse innen N.S. og
tyven, skal du hette for, dj stj 'al  vårt brennevin". Og  mandag den 1.
juni kom Terpven og ,Tonas Lie o,e  endel .endre  størr'elser hit  ned. Da
fikk vi pOrti-orbud fra  klokken 20.:till"kloken 5, og etter hva vi hittil
har hatt enledning til a forstå skEl dette iortsette utover nele somme-
ren.  Kinoene ble lukket, .brenhevins- og telbakAkort ble inndratt, 80
av byens kjente menn  ble  tatt som gisler, deriblandt godseier  Løvenskio
Det sies om hem at hen måtte følge med bare pyjaffias, men dtt har jeg
ikke hEtt anledning til å få ftekrftet. Hele vinkjtIleren hans ble tat,
Den beStod av omkring 1000 flasker, hVoraV det meste v r ira før forrige
Vierdenskrig. Enkelte flasker  var meget,  meget eldre. live de tok av
M2.-tvere14 hos Løvenskiold vet jeg ikke, men hOS en  fru .A.,.som jeg
kjenner, tok de hennes beholdnina av sårdiner, Som besLod av to
en helv kasse melkebokser, elt hve som fntes aV  såpe både for hushold-
nings- og toa1etbruk, smør, egg, kakao, litt kaff.e Som hUn også h-dde
spart. De har vært veldig godt orientert. For de gikk uten å.spørre
$g for til alle dem som hadde noe.videre av Mat-Varer  a snkke oM. Tyse
kerne nektet.seg enn ikke å forsyne seg av hjemmelaget rabarbravin.

• En'fru'X som også du kjsnner, hadde.100 ilasker hjemmelaget dels av .
rreberbre og:dels v plommer: Hele beholdningen tok de. Alle de:hvis
beholdriinger ble tatt, fikk sine  kj'ellere forseglet 1. første omgang og
degen'efter ble verene hentet. Alt deisOM folk hadde Samlet Opr på
merker  gick  også med. Alle byens innehaVere aV brennevinS og tobakkskor
er blitt fratett.disse, De rolitimenn Som hadde meldt seg ut av U.S.
og ikks vilde støtte partiet mer, ble arrestert; då det var det tyske po
liti alene som Utførte arbeidet:

vVv .

vVv

•

Frontkieml.ere.
-Yr)r. en.-E•d siden stod deti avisene et OPprop fra endel forrædere

som vilde stifte en kamereAktets av "FrOntkjempere", aitsa ev.dem don:svigtcL fedrelandet og gikk inn på overfaldsMektens side. Endel navnstod under listen og foreningen skulde stiftes men av en eller annen
grunn har avisene na fått melding.om åt "FrOntkjempernes Forening" inn-
tiI1 videre ikke sJil omtaled.

Forlacrene.
--2---" ih: rirsterpreSidtnten" h'ar avfettet eph ny streng lov, om  forieggerne

og deres Virke og nå koMmer også nye bestemmelser fra den mektsyke og»
nerraktige -"Yinister" Gulbrand Lunde, hvOr han og "Kulturdepartementet"
vil frete forleggerne al1 mekt,:best'emme hVilke bøkersom'skal
utstyr, opplag, je kort segt alt, eNaturligvis er det meningen de at
inen send nordmenn får.enledning til å utgi bøker og.åte ne,z,ibøkerskal trykkes i store oppleg.

.Vi hedde 21 fOrle,g i landet og ett ev disse har sviktet: ,Sem
Stenersens eller som det nå heter Gun= btenersens forlag. Efterat en
ny lov så degens lys for endel måneder siden er nye forlag kommet til
som naziforlegene Blix og Kemban cg sL nar jo nazisterne Ved Kaakon Foss
og Tore Hamsun overtatt ledelsen ev Gyldendal. Alle dt øvrige forlag



å gLmed på noen "WOTeini sng". Let vil

_ virket både fer_f_Ltere, forleggere—og_boklw&ndlre og 1iit  kan  en
ikke rolig se på, så meget-mere som Mange  V  bed.temmels-ene til

-terpresidenten" går stik.k i strid med-mngeårige lover og regler.
SEmtlige  forlegere•hr derfor individuellt  skriftlig.meddelt  at

.de ikke kch være medlemmer  Ev  et forleggerforbund på grunnlag av de op-
stiltebetingelser.

vVv

"FrE  Jøssinfjord til  lk.mos."
Vi brEkte i forrisge nummer meddelelsen om at det er Vår

legEdjonsråd i Berlin Ulrich Stang SOM  saMMen med Judas Lie hEr fabrik

ert "verket" FrE Jøssingfjord til NLmsos. Det er riktig. Hele røver-
romnen er  skrevet ned v Stng på tysk og sendt til Berlin for videre
tilføyelser LY det som måtte passe internEsjonalt, mens derimot alt det
hjemlige ikke har vært underkEstet tysk censur. Tra Berlin gar stoffet
til Presseabteilung i <Jtortinget c) derfra i ett manuskript til Deutsche
Zeitung og til Aftenposten, som  ma  oversette det tilbeke til norsk.
Dette neturligvis for åt forfEtterne kan være mere anonyme.  3lik  henge
det Eltså SCMMell,

VVV

Bombede englske kirker.

T.Yskerne rc3er nar en av deres kirker blir rammet  Ev  engelske.bomber
ogIater som'engelskmennene særlig legger an på å ødelegge kirker. I
-den Emledning kEn det. være på  sin plasd å nevne ut den-engelske biskop,
dr. G.H.A.Bell, under sitt bes.øk i Sverige nylig, opplyste allerede
forrige år av 836 engelske kirker fullstendig ødelagt v tyske bomber,
mens 3188 vE.r  Mere  eller mindre skE.det.

Vi hEr grunn til å tro den engelske biskops uttlelse, i en JLndke
Ennen gred enn et tysk krigskomunik.

vVv

"Minister" Lippstd ble som'en husker også tilsatt som leder av Norsk
:X-r-I-SeTcfs-giWr.forenrriog skulde ikke hE noen gasje het det, bL.re-l0q0
'kroner pr. måned til representesjon. LippestEd har nå virket for dine
wziformål i 9 måncder og hevet sine 1000 kroner pr. måned i tillegg til
hvE  hun ber brukt RIEE til representajon. Forleden dEg, presenterte:han
imidlertid Sin regning som Arbeidsgiverforeningens leder og den lød på
40,000 kroner, Og "Ministeren" fikk de pedger han forl,ngte,  11n  kande
jo forøvrig 1=e diktere.

Det er et virkelig prisverdig systEm de hjemlige nazister setter ut
i livet herhjemme, ien vi  skL.1 være gla forholdene er så og L11,e men •
nesker så skjentiSke' at slike ting straks blir meldt videre og kommer
til de rette og dermed i de norake publikc.sjOner.

vVv

.0mkring_stormul: len.
nen lirir.f.U1,  17.&.  evtEleri er fremdeles gjenstund for livlige kom-

menterer. På d(,1j.lddke tDnen i Eks,Jpresden  Er  det lett a merke at
enskomsten er str,Jk i regningen for Hitler og hans gjeng sOm  tt..L
helt til det aist klumr€:r seg til napet om  -J.J;ngland vil  gi  Rusland
på båten og alutLe med det rredje rike. Det må være sårt fo±
dem å se det håpet bli til intet.

Fra norsk stncirunkt er det særlig ett trekk ved LvtL_len
tilfredshet.  Det  er erklæringen om t sto=ktene ikke sikter mot
ritorile elier ndre vinninger. Diakilsjonen omkring de ilierteS krigs
mål hu.r helt siden 'krigsutbruddet vært preget u:sr t[dIken om næmere sum-
menslutning og 3n-firbeid mellem folk o stuter etter krigen, sl:gordet
"Burope.s forente strter" har tudi;J- vært fr,:mme. Men  d;_mtidig  har det



2

J2trykkelig underatrexet at vestmaktene ikke tilstreber en nyoranin al,ert
nem dannelser av
det. Tvertimot skal.det være et fellesskap av jevnbyrdige og likebe-

-;rettigede statssamfund  som får.beholde  sin egenart og sin frihet. For-
utsetningen for dette fellesskap ble formulert i AtlanterhaveaVtalen
der U.S.A. og England høytidlig gav Lvkall på alle lF,ndevinninger og
samtidig å blande seg inn i andre lands indre forhold. Hvert folk får
selv bestemme sin egen styreform. D. Rusland for et år siden tråtte inn
i rekken av allierte folk, knyttet det seg ikke liten spenning til net-
top dette spørsmål: vil russerne respektere andre stater, særlig smasta-
tene rundt deres egne grenser, i samsvar med de prinsipper de øvrige
allierte hadde nedlagt i Atlanterhavserklæringen, eller, vil de forbehol-
de seg en innlemmelse av de små østersjøstater, kanskje til og med Fin-
land Sovjetsamveldet? Det var en gledelig og betydningsfull begiven-
het at Rusland sluttet seg til Atlanterhavserklæringen, og den.nye av-
tale nå er 'et  riktig  skritt videre i samme retning. Avtalen gir en ga-
ranti fot tubserne 0m lojalt s=arbeid nå under krigtn og i gSenreis-
ningstiden etterpå. De kan føre sin harde og stolte kamp videre i bevis
heten om ct den frihe'tskFmp som  også vi  er med i ikke ende føi . sei-
eren er vunnet. Småstatene er trye for at en eller annen stormaXt,
det være fra Syd,' eller øs•eller vest ikke kommer og tramper ose under
fot, kanskje endog oppsluker oss. Vi får vår frihet igjen og'ingen
fremmed makt skal fortelle oss hvordan vi skFl ordne vår stLt o vårt x

snmfund.
Om vi vil  tre i samarbeid med andre 1. nd enn før er e_t  annet

som fremtiden etter alle solemerker å dømme kommer til å svar ja,
på. Især  vil en sterkere tilknytning til de demokratiene som er blitt
våre forbundsfeller under krigen være naturlig. Men det Også ten-

ke8 en utvidet forbindelse til andre kanter. I Sverige sla.es det.sterkt
til lyd for"den samnordiske tanken  for,  tiden. En populær brosjyre bæ-
rer tittelen "Nordens f-r3renta stater",i pressen og mann og

drøftes spørsmålet ivrig, 'og forleden gjorde det.svenske  Gailup-
instituettet en undersøkelse  aV  hva det svenake folx mener om det i 'føl-
gende formulering: "Anser ni att Sverige skall ta initi.tivct till et
orgnniserat, n'årmare smaarbete mellan fria nordiska l'FInder efter kri-

gets slut?" Resultatet cv undersøkelsen var at 49% svarte avgjort
10% avgjort nei, resten hadde ingen bestemt mening. - Vi..harj,kke_tid
og anledning til noen vitenskapelig granskning av hvor det norske fulx
står i denne sak forelbig, men før det blir aktuelt skal det nuk fore-
tas endel forberedende undersøkelSer. - Om det norsXe folks krigsmel
er å få en nordisk nyordning mec', Drottningholmtil hovedstad, soM en av
de svenske planer går ut på,  et  vel ikke på forhand sa ,ldeles-sixXert.

vYv

-Flekktyfusen er kommet til Norge.
For hatvnnen uke siden slepte tysktrne ed transport på smxring 800

russiske fanger til Bodø. Den bestod av menn, kvinner og brn. Eare
enc.el av fFngene haddt tyskerne latt få behulde sitt skutøy. Endel av
fangene skulde arbeide i frostfilletfabrikken som tyskerne har anlagt
i Bodø til gagn for egen matiorsyning. Kort etter ankomsten fixx en
av fangene flekktyfus. Siden fikk flere sygdommen. Den
Nogen dager etter forekom flere tileller i MoSjøen Læger fra Oslo -
også norske - ble sendt oppover. På det tidspunkt dette skriVes har
sykdommen ikke vrt omt.Flt i Fvsisene. Følger tyskerne sin vanlige
fremgangsmåte vil den heller ikke bli omtnit. Enhver av  de  ulyxxer
tyskerne sender inn over oss, skal nemlig forties.

vVv-

P.S. Send eksemp1ret vi(f:ere såsnart sr)m mulig. D.S.


