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Statsraad Stan, sendor appell til ungdommen.

Statsraad Stang som er b1,itt forhindret fra aa delta i N.S.U.F.'
pinsestevne, har sendt fft61gende appell til•den ungdommen som kom-
mer dit:
Ungdommens begeistrende innsats er vaart lands st4rsto aktivum i
oppbyggingsarbeidet. Vi er stolte over aa kalles Quislings monn.
Norgesungdom skal ve storvork paa ny.

Takstene for vedhugst skal settes opp.

Sjefen for SosiaIdepartementet har gjort vedtak om at takstene
for vedhugging skal settes opp med 10 prosent fra 1. juni 1941.

T sk-norsk cellullfabrikk i Nor_e.

Tyske og norske intresanter har startet et nytt selskap for fab-
rikering av cellull. Det er skaffet en kapi:al paa 10 mill, kr.,
og A/S Borregaard har tegnet seg for 30 % av den. Fabrikken kom-
mer til aa beskjeftige 350 arbeiderc og funksjonaerer, og skal
produsere 9000 tonn cellull pr. aar.

(Ïlesteparten av denne nyheten stammer fra svensk radio. Den
ble ogsaa sendt over Oslo Radio, men her ble ikke sagt noe
om at det var et tysk-norsk foretagende, viderc ble Borregaard
ikke nevnt, og heller ikke aksjekapitalen, bare at foretagende
var økonomisk sikret).

N c forordnin er.

Justisdepartementet og landbruksdepartementet har vedtatt en midler-
tidig foi'ordning om patchaveres fortrinnsrett i skog- og jordbriks-
eiendommer. Bestemmelsen i paragraf 1 forandres til: frister i-
de naavaerende bestemmelser for panteinnl)gsning skal ikke utl pe
tidligere enn, 31. mai 1942 for ordbrUks- og skogbrukseiendommer.
Forordningen antas aa bringe necgang i.tvangsaUksjonene.

Sosia1depaTtementet har videre utstedt denne forordning:
Som et ledd i arbeidet for aa sikre jord- og skogbruke den n d-
vendige arbeidskraft skal en hver arbeider i sommer ansettes gjen-
nom arbeidsformidlingskontorenc. Denne forordning gjelder til
31. oktober 1941.

SI,Ateprosenten i Oslo.

Skatteprosenten i Oslo s al bli den samme som i fjor, d.v.s. ikke
over 15 %, uttaler ordf rer Jenssen til "Fritt Folk".

Ras'onerin av melk i Kristiansand.

Fra og med 4. juni skal dct innfres melkerasjonering i Kristian-
sand
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Makrellfisket: I gaar ble det innbrakt i alt 88,5 tonn makrell.

Idrettsuken v 'Storm

Det har vaert en uke full av idrett. Det viktigste var naturlig-
vis Hirdstafien med stor deltagelse, gode prestasjoner, festlig
arrangement og mange tilskuere.

Riksmars'en er blitt holdt landet rundt Interessen for merkene
stigers adig, og det kommer nye srrang rer til for hver dag.

Tinsehelgen vil ogsaa bli fuJl av idrett. Firstog fremst holdes
NorgesmesLerskapet i terrng1Sp paa LSrensko (?) med idrettsla et
"Solheim" som arrangSr. keldinge i daf for eller at det vil b i
god deltagelse. Alle vaare beste lSpere stiller opp.

Flere fotballkamper er avtalt for pinsehelgen. Saaledes skal
rn, Horten til Trondhein og spille mot . . ?

Resten av proErammet var en grammofonreportasje fra det profesjo-
nelle boksestevne paa Bislet i gaar kveld. Det ble to danske
seire og en uavgjort kamp. De norske boksere hadde for liten
kamptrening.

Nasionalverket "Det n e Nor e",

?rogramposten "Mikrofonen var med" var en reklame for det nye bok-
verket som n.,3,orienteringens menn holder paa aa gi ut.

Det begynte med at en mann opplyste at den eneste vei til nasjonal
frigjSrelse gaar gjennom Nasonal Samling. Det fantes virkelig
ingen annen vei slik som noramennene hadde stelt seg for litt over
et aar siden.
.rinerledes var det for eksempel med Danmark som hadde f4yet seg et-
ter omstendighetene. Danmark er derfor friere i dag og har beholdt
sitt selvstendige indre styre. Norge som slo mynt og krone om sin
fremtidigc skjebne, og til slutt kastet seg inn krigen paa EnE-
lands side, har andre konsekvenser aa ta enn vaart naboland.
Heldigvis.ble en del av befolkningen Paa sin z)ost, og de har naa
tatt haand om roret for aa lede landea mot frig,*elsen. Og det
cr som et ledd i dette frigjSrelsesarbeidet at det nye nasonale,
norske storverket utgies. lare vaare beste fagmenn yter bidrag
til dette enestaaende verket.
En av bidragsyterne er direktSr Sch yen, og paa s Srsmaal om hva han
hadde skrevet svarte han kommunikasjonene. Deret,er sa han noen
saklige ord om kommunikasjonene i Norge.
Hallomannen fortalte derpaa at det in eressante ved dette verket
er at det skrives individuelt, og at ikke alle forfatterne til-
h rer N.S.

Deretter ble to abbonenter intervjuet. Den f rste var glasni,cster
Larsen som holdt et lite foredrag om 1\orges nasjonale frigj relse.
Han hadde alltid visst at N.S. s linje var Norges linje. Videre
maatte alle slutte opp om uisling,ellers kom det til aa gaa . . .
Og paa grunn av dette syntes han Çuten aa antyde noen sammenheng
for vrig) at dette verket var et stort verk.

(Fortsatt)
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Nas'onalverket . . . fortsatt .

Saa var det kemner Olafsen som uttalte seg: Han har ogsaa subskri-
bert paa verket, og sY es at det er et nydelig praktverk. Man
kan frnne alt som vedr rer framtidas Norge der. Saerlig interes-
sante er kapitlene om orges nye politiske gjenreisning og om
hvordan arbeidsl&heten skal og kan avskaffes.

Riisnes' siste beretnin : Hakekorset vaier over Akro olis.

Statsraaden begynte med aa si at da man var kommet til
var engelskmennene forsvunnet derfra.
Enge1skeniennen hadde aapenbart tenkt aa benytt seg av de fordeler
som halvøya PUeDonnes frembd for formaalet, til sitt tilbaketog.
Men paa ny regnet de feil og undervurderte dån dristige motstan-
deren. Le ble kastet 300 km. sydover, og som en stormvind raSte,
den motoriserte tyske haer sydover gjennom de vakre tobakkplan-
tasjer. Englenderne kom for sent som vanlig og ble fullstendig
overrasket. De rakte hendene i vaeret og bIe tatt tilfange.
Fallskjer.tjekb'rne c,vervant.de beste bataIjoner.
Kam ene ved Korinkh var ikke langvarige, og dermed var felttoget
pra tiåk talt forbi. Engelskmennene fbrktet og lot etter seg
vaapnene sine. De klarte ikke aa komme seg unda fpfi- Waffe SS
var over dem.
Det var en vaagsom id av Churchill aa aapne en ny krigsskueplass.
Forholdene for success burde vaere tilstede her, men det trengtes
mange tropper, god planlegging fra overkommandoen og tapre sol-
dater. Men ingen av delene var tilstede Hos engelskmennene. De
engelske soldatene overga seg bleke og.redde. Personlig tapperhet
saa vi ikke blant dem, derimot kunne vr ofte se det blant grekere
og serbere.

Saa mÅttes kameratene i kompaniet igjen. Det var glede over at
ingen i kameratklikken var blitt trIbake for godt. Vi fortalte
hverandre om vaare opplevelser.
Saa faar vi beskjed om at vi skal til Athen til parade. Vi skal
marsjere for feltherren. Avsted drar vi. Mange teEn tyder paa
at engelskmennene hadde flyktet i panikk.
I Athen ble det fest. Troppene marsjertå forbi Akropolis. Her
hadde en gang Alexanders tropper og romernes legioner marsjert,
men likevel har nok Akropolis aldrr sett stoltere og mer seierssik-
re tropper marsjere enn dem som det saa denne dagen.
Feltherren er s-Jolt og forn&d med sine menn. De har fulgt ham
gjennom slag etter s ag uten aa mukke en eneste gang, og jaget
engelskmennene til d den.

J-lIandsla et.

I programposten "Tanker i tiden" talte redakt4. Grundtvig Gundersen
om sj&laget utenfor Jylland. Det er i dag 25 aar siden det ble
utkjempet.
Talen var en nyaktig beskrivelse av slaget. For en stor del 114--
tes det noksaa nøytralt ut. Han sluttet med aa si at den britiske
flaate var den tyske overlegen i tall, men tyskerne brukte en ny
taktikk som enge_skmennene rkke kjente. Og den tyske flaaten viste
en større motstandskraft og e astrsitet enn den engelske. Derfor
kunne den tyske admiral utman vre sin britiske motstander.
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Smaan tt fra Nor e.

Bladet "HadåLand" melder at en deputasjon fra Hade1ands1ygdene har
vaert i Oslo og klaget over at maksimalprisene paa smaagris er satt
for lavt.

Dansk Radio melder at det norske landbruksmi isterium har har ved-
tatt at smifrinnho1det i margarinen skal forh yes.

Deutsches Opernhaus skal aapne i det ombyggede Cassinoteatret den
17. juni.

Utenlandske n heter over Oslo Radio.

Fire britiske skip paa henholdsvis 5200, 4976, 2609 og 4861 br. reg.
tonn er senket i en konvoy. Meldingen kommer fra skipsfartskretser
i New York. "Renown" og et krigsskip til er kommet inn til Gibral
tar etter slaget med "Bismarek"-:
En u-baat har senket 44 000 tonn fientlig handelstonnage.
Paa Kreta har tyske tropper fortsatt aa forfølge fienden gsstover.
Om kqxt tid vil de oppnaa kontakt med italienerne som ryk er fram
fra øst.
Syd for Kreta er en torpedojager blitt 41elagt.
Store flokker av fanger taes paa Kreta. Mange av de engelske sol-
datene sier at de er glade over aa ha kommet ut av det med livet.
Den tyske luftseier paa Kreta er den strrfrste luftseier som noen
gang er vunnet, skriver "New York Times".
I Berlin foreligger det ennaa ingen offisiell bekreftelse paa
bombardementet paa Dublin. Saken synes dog noksaa paafallende.
Den raske forf4gelsen av motstanderen paa Kreta gir ikke engelsk-
mennene tid til aa gjøre noen motstand.
I Nord-Afrika er fiendefors4 paa aa bryte seg ut fra Tobruk slaatt
tilbake.
I natt ble havner paa den britiske vestkyst bombet med gode resul-
tater.

Italienske fly har bombet Lavaletta paa Malta. Paa Kreta oppererer
italienske tropper i naert samarbeid med tvske tropper. I Nord-
Afrika har tyske og italienske fly bombet '2obruk. I Øst-Afrika
fortsetter italienske.troppeavdelinger kampen mot den store over-
mlkt.

Det utkjempes et veritabelt slag mellom britiske og irakske tropper
foran Bagdad. Bagdad vil bli forsvart med alle midler.
Irakske tropper har slaatt tilbake britiske angrep mot Bagdads for-
svarsverker. Fienden etterlot seg mange faldne.
Den itakske statsminister med flere offiserer er kommet til Iran.

Portugal har sendt militaere avdeling til Azorene paa grunn av den
amerikanske trussel mot p6yene.

Et fransk skip paa over 8000 tonn er beslaglagt av engelskmennene ,414Ø
og ff/Srt til 	

En amerikansk demokratisk senator har foreslaatt aa levere matvarer
til Europa Forslaget ble forkastet av utenriks ommiteen.som svarte
at man ikke aatte Ia seg lede av sentimentale f lelser i et saa
alvorlig sp rsmaal.
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11,y_tt fra Danmark.

Arbeidet i torvmyrene gir stor beskjeftigelse. Det er ingen ledig
arbeidskraft ved arbeidsnnvisningskontorene i . . . Man har vans-



kelig for aa dekke ettersprse1en etter torv.

Det danske mesterskap i skyting foregnar 12. og 13. juli. Det skaL
egsaa gjelde som uttaging i1 et skytterstevne i Finnland.

Dans nrbeidsavdeling (?) i Rind (?) har tntt opp en stor oppgave
som vil gi beskjeftigelse til mange. Man holder paa aa utnrbeide
planer for dyrking og kultivering av en rekke nrealer som nan er
udyrket. Man vil s4ce an gjyfre nlle myndigheter interesserte i
dPT4-,e arbeidet

siste delen v veien fra Esbjerg til . er fullfgfrt og
tad; j brUk. Don har kostet 1 mill. kr.

Overlaerer ved Ncstyed kommunale middelskole, Rasmussen, er utnevnt
til skolens rektor.

Turistforeningene i Nord-Sjaelland skal slaa et slag for turist-
trafikken ved aa arrangere lokale utstillinger som skal vise hva
disse steder kan by turister. Utstillinger vil bli holdt i Hornbaek
Nallundborg, Bornhclm og andre steder.

Dansk skuespillerforbund holdt generalforsamling i ettermiddag.
Til ny styrelse ble valgt Eivind Johan Svensen og Einar Lud . .

Nytt fra 


fÅlge'don nYé h=delsavtalen mellom Sverie og Dnnmark skal Sverige
eksportebe tremasse, forskjellige mnskiner og npparater og stnal
m. m. til Danmark, mens Danmark skal eksprotere lnndbruksvarer,
egg, smr, grnnsaker, fr0 og ferskvnnnsfisk m. m. til Sverige.

Lideholm (?) fabrikker i Stockholm ble herjet nv brann i dng. Det
lykkes aa begrense ilden.

Det var ogsaa en brnnn utenfor Stockholm i dag idet . . garage
og verksteder ble herjetRV brann. Garagen brente helt ned, mens
det lykkes nn begrense ilden i verkstedene.
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Frednin stiden for bjji forlenget.

Fiskeridirekt$ren meddeler c.l fredningstiden for brisling er blitt
forlenget til 12 juni (toracUkl. 14.00.

Nufges Varemesse o retter avdelinakontorer.

"Hationalbladet" opplyser if$lge Oslo radio kl. 12.45 at Norges
Varemesse har oppretet avdelingskontorer i Bergen og Trondheim.
Som bestyrere er tilsatt overrettssakf$rer Gran Bpie i Bergen og
disponent Karl Pryts i Trondheim.

Stende behov for2eneratorknobb.

Ltter hvad ''Drammens Tidende opplyser er behovet for generator-
knobb stadig. stigende, oE fabrikkene vil ikke i lengden kunde kla-
re an dekke-behovet. Derfor maa man anse det gledelig at flere
bedrifer tar opT)Produksjonen. Saaledes har Refsum? Mekaniske
Verksted i DramMen.nylig latt bygge en motor til framstilling av
generatorknobb. Den vil kunde levere 8 hl, pr. time.

Skowlanting i Hedemark. 


75.000 gran og furu skal utplantes i Hedemark iaar, meddeler bla-
det 'østerd len".

Sti ndier v d Oslo Handels' as.

Oslo Handelsgymnas vil i fratiden komme til aa utdele stipendier
til tidligere oE naavaerende elever, meddeler Oslo radio kl.21.45.
Ved velvillig imÅtekommenhet fra Rikskommisarens side er det blitt
truffet en ordning slik at de elever ved Handelsgymnaset som
sker det vil faa innreise-, oppholds- og arbeidstillatelse i
Tyskland. Videre er det blitt gitt lettelser for omsetting av
stipendiemidler i reisemark.

Riksmarsjen. 


Paa grund av stadige henvendelser opplyser Oslo radio at det vil
bli foretatt nye pryh-er til riksmarsjmerket 5 juni fra Frogner
Stadion.

Nordisk Radio ress' medarbei JBer1in, Sverre S4»hus

har sammen med andre journalister avlagt bes$k i den franske fan-
geleir Luqkenwalde 50 km. fra Berlin. Leiren som omfatter 50.000
fanger g,jr et tillitsvekkende inntrykk paa oss nyfitrale, er-
klaerer korrespondenten. Man blir overbevist om at en fangen fi-
ende ikke lenger er noen fiende. Videre blir man slaatt over det
personlig gode forhold som eksisterer mellom fangene og de tyske
officerei;. Korrespondenten opplyser ogsaa at alle fangene blir
gitt timer i tysk og sang.

Britisk fly skutt ned over norsk k sten.

Et britisk Lockhead-Hudson-fly ble skutt ned igaar ettermiddag
under forefiSk paa aa trenge inn over den norske kyst, meldes
fra Berlin if4ge Oslo radio kl. 22.50.
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Arbeidstvan i 'ordbruk  og  skogbruk.

If4ge svensk radio kl. 23.00 har det norske 'socialdepartement"
utstedt en forordning hvoretter arbeidere kan rekvireres for et
tidsrom av 3 maaneder til skogbruk eller landbruk gjennom de of-
fentlige arbeidskontorer. Kontorene har rett til aa innstille
,yrbeid som ikke anses saerlig presserende skulde forholdene gjyS-
re det nykivendig aa overf$re arbeiderne til skogbrukeb eller
landbruket.

Ma±aukingsutstillinger vil bli_arruEprt isomMer. 


en rekke v landets landbruksskoler vil det bli arrangert
1:1H.ukingsubsil_Eer isommer som . et ledd i en mataukingskampanje

. L±. igAng a7 landbruksdepartementet. Hver utstilling vil vare 2
d gr 1.46rdaEcg '30ndag. Den fyfrste vil bli aapnet paa Landbruks-
h iskolen i 7 jUll, og de siste vil bli arrangert paa Maere
TrØndelag C;dand Landbruksskole og Bygland Landbruksskole 28 og
29 juli. bli holdt foredrag og demonstrasjoner og gitt
veiledning t:I.1dem som skulde ønske det. Landbrukskolene har vel-
villigst stillet sine funksjonaerer og hjelpekilder til raadighet.

Disse opT)lysninger ble gitt av kontorsjef Arne Karlgaard under
programpbsten "aktuelt". Han forklarte at departementet hadde basert
sin mataukingsplan paa 7)rinsippet: stÅrre avlinger paa den naavae-
rende dyrkede jord. Driften maatte omlegges og intensifieres. Det
er f.eks, meningen aa ySke kornarealet med 300.000 dekar hvilket
vil svare til 60.000 tons korn aarlig mer enn før. Programmet er
ikke krise=get, men har til hensikt aa sikre et mere rasjonelt
og 1SnnsomT jordbruk. Kontorsjefen innbpid tilslutt alle inter-
esserte ua bes$ke sommerens mataukingsutstillinger.

1-Aort bryluDp Daa RSros.,

5 s4seken giftet seg idag paa Rros. Kringkstingen bragte en re-
portasje fra hylitideligheten.

Ut nlandske n heter over Os o r dio.

Opprenskingen paa Kreta gaar hurtig videre, meddeler det tyske
kommunike idag. Det er blitt onDnaadd forbinnelse med de itali-
enske troi)per og det er blitt'tatt over 10.000 britiske og gre-
ske soldater tilfange. Resten av de britiske tropper forføleges
mot syd. -13nglenderne selv melder at de trekker tro'iDene sine
bort fra ifya.L5.000 skal allerede vaere landet i Lgypt. Tys-
kerne melder videre at de har funnet 15 stygt tilrette lik av
fallsk'ermjegere paa Maleme flyplass. Lefolkningen paa Kreta
har ve disse sadistiske mord satt seg ut over alle folkeret-
tens regler,heter det.

Farvannet syd for Kreta har tyske fly skadet en torpedobaat
og senket et handelskip paa 3000 tons samt en skonnert lastet
med ammunisjon. 4 hurricanefly ble skutt ned under disse opera-

' 1er uten ap for tyskerne.

Lt iltelegram fra det offisielle franske telegrambureau opp-
lvser at det er blitt undertegnet en vaapenstilstand mellom
Sorbritannia og Irak. Kampene fortsetter imidlertid i det nord-
lige. Bagdadh ble bare overgitt for aa hindre kamper og "Sdeleg-
gelser. Byen var vanskeliE ae forsvare.
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Uten ske n heter over Oslo radio.

Den syriske flyplass Neiro ved Aleppo er blitt bombet av tre bri-
tiske fly.

flm kampene i Nord-Afrika bringer det tyske kommunike intet nytt.
det italienske heter det at et fiendtlig tankangrep er blitt

slaatt tilbake ved Tobruk. Naer Sollum er alb rolig. Tobruks hav-
neanlegg har vaert bombet og et ammunisjonslager ble sprengt i

Et mindre ammunisjonsskip paa vei til Tobruk skal vaere sen-
et og et arinet et troppetransportskip skal vaere blitt saa ska-

ved bombr.-1- utenfor Sidi Barani at det anses for sunket.
fly itt "noen faa bomber" over Benghazi natt til 31

I st-:_rik.:,k&I.britiske angrep i Amhara-omraadet vaere blitt
sla ilhake fied store tap for fienden. I Galla-Sidamo-avsnit-



tet yder de ittienske tropper heftig motstand..

.tysk fly senket igaar en britisk ubaat i Atlanterhavet. Jalt
er 4.britiske ubaater senket i.mai maåned, men briterne selv inn4Sm-
mer bare 1,

Tyske fly angrep inått krigsviktige maal paa Englands sf/fr- og
vetkyst med godt resultat. Saerlig var angrepet paa Mersey-side
virkningsfullt. Øst for,Peterhead ble igaar et handelskip bombet
og Skadd. Britis e fly har ikke vaert inne over riksomraadet.

Stondmiral Raeder har utstedt en dagsbefaling i forbinnelse med
.25-7aarsdagen for J:711andslaget.

Admiral Darlan har vendt tilbake fra Påris til Vichy.

En kjempebrand har herjet i Jersey City i Amerika.

Nytt fra FinnlanL 


Den finnske sendemann i Moskva, Paasikivi, avla idag et avskjeds-
besfSk hos Stalin, meddeler svensk radio. iamtalen varte * time.

Det er blitt undertegnet en betalings- og handelsavtale mellom
Finnland og S-2ania, meddeler den svenske kringkaster. Spania
skal bl.a. levere kork, frukt og fiskekonserver m.m.

Den swad.klige nyordning i finnsk radio traatte ikraft idag.
Det vil 1-iver dag bli et 50-minutters svensk rogram foruten at
alle musikkprogrammer vil bli annonsert paa cegge spraak.
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N t fra Danm rk.

Dansk radio meddeler at det er blitt innfSrt nytt uniformsregle-
ment for haeren, bl.a. vil khaki bli obligatorisk for alle vaa-
penarter.

D,N.S.D.A.P. (Det nasjonal-socialistiske danske arbeidelmarti)
bar opprettet flere nye arbeidsleire rundt om i Danmark.

it danske oliti
Ins1er og tuber.

innsamlingon
f.eks Jti]

iaar.

minner om sin innsamling av sA.v-papir, melke-
Foruten de penger som innkommer il fåttige barn
stor betydning for den hjemlige industri. 'ndel
skillemynt. Man venter aa oppnaa 25 tons s lv-

Piaatrafikke: fdajernbanene i Danmark var megetstor.

Fredericia, er avgaatt ved

den danske utenrikshandel for april viser et inn-
f_rsoverAud paa 36.2 m,ill. kr., meddeler Oslo radio kl. 22.50.

av innf rselen bel per seg til 151.7 mill. kr.

Nvtt raSiï,r1w,

Gusaf-kirken i Stockholm feiret 300-aars-jubileum idag.

I i skimelding over svensk radio het det at 'drivminer kan
fcrekomme i Aalandshavet".

Flere drukningsulykker er inntryffet i. helgen.

Svenska Esperanto-fbrbundet har holdt aqrsmte.
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N.S.U.F.' o Hirdens un-domsstevne:
ve on e Tavene i orre.

• (Fyfrste delen av sendingen kunne ikke oppfatte8, og lytteforhol-
dene var meget daarlige under hele utsendelsen.)

Det inntrykk man faar av leiren er at godt humÅr baerer det hele.

oretter ble det spilt flere marsjer. Et kor av guttehirden
..Indefjord sang sin kampsang. En lagfrer i samme hird (han hgfrL
F. meget ung ut) leste Per Sivles dikt "Tor Foleson".

,(=1 overtok T4nsberg smaahird programmet. Det var en rekke vakre
=i alde 10-til 14 aar. De sang en sang som var diktet

anledninge Den sluttet "Se solen for Norge gaar opp".

E:, ,hg mann (cL alt som ble sagt om ham) talte saa:
vil gjerne sende en hilsen til all ungdom i

Lge m4nstring av Over 850 unge mennesker vil
vil glemme. Jeg vet at det er mange som

lking fordi de ikke vil kjenne den. Men
sam e all norsk ungdom til en fylking, for bare

80111et godt kameratskap kan gi. Og vi vil
tror paa vaar fpfi-er og vaart land.

.31k w- ,liedlemmer av ungdomsfylkingen er kommet sammen
er nemYig slik at bare ti prosent kommer inn i hirden.

er og bare eliten ~ - kommer inn der, for de skal
deo-Jepolitiet og ta seg av ansvarsfulle saker. De )16vrige
9C ;,f'();;;,:_L gaa inn i ungdomsfylkingen og der faa den

har krav paa, saa de alt i atten aarsalderen kan
dt livet med de n4dvendige forutsetninger for aa fylle sin

Heil og sael.

synger "Langt nord i skogen."

Sua vilie fyikingsfrer Ellingson (?) si noen ord for fteren:
Seks ganger har N.S. satt hverandre stevne i Borre, og ver gang
har føreren vaert tilstede. Ja, hva har ikke vaar.frer skjenket
oss alle! Ikke bare her, men hver gang han har talt til oas.
Mange av oss har hatt den lykke aa staa ved hans side i aatte aar.
Den 9. april i fjor talte føreren til vaart folk. Han rettet en
appell til ele befolkninrn oF ba den ta fornuften fangen og gjen-
opprette n ytraliteten. i takker Dem, f rer, for Deres mot og
Deres kamp. Vi takker Dem for den kamp De har frfrt for-aa vekke'
opp dette folk. Hvor høythar vi ikke sett opp til Dem. Vi tak-
ker Dem for Deres arbeid for aa befri dette folk fra den faren
som bare De sna. Snart vil hundre tusener takke Dem. Vi ser alle
fram til den dag da De i ke bare er Nasjonal Samlings frer, men
hele det norske folks f rer. Denne ungdom vil sette alt inn sam-
men med j_no tyske kamerater i kampen mot apitalismen og i kam-
pen for ;. nye Europa. Vi takker Dem, f rer, fordi De har gitt
oss noe ia leve for og noe aa dy for.

Denne talen etterfulgtes av "Ja, vi elsker".

H,illomannen fortalte deretter at flere tusen IRennesker naa hadde
_;.mfunnets4J.;for aa delta i.det store folkemyftet om ettermiddagen.

(Fortsatt).

vaart
;le+
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Stevne ved K n e ravene . fortsatt

Det var en ny overfgfring av stevnet senere paa dagen hvor Quis-
ling talte, men lytteforholdene var da blitt saa daarlige at det
var helt umulig aa h re noe.
I nyhetsutsendingen kl. 21.45 ble det sagt at Quislings tale var
en til det norske folk. Han rettet en appell til hele
iblke og saerlig til ungdommen og sa: Jeg vil at en hver ung-
Hiii skal fle ansvaret i den tiden som kommer.

Kriten Gundelach

t ie i "Verde og vi" om Haalogalandsutstillingen. Han be ynte
m, rii)en utbru, c):, at Haalo aland var lysets land et skj n-
he ' 13 land og amatisk land. Dette land maat e ha over-
sl av lys a..-3 ut over verden.
11 --ai sii i qgen gir mange inntrykk av landet der oppe.
j . y i rik fornemmelse av livet der oppe, av den

- ' -v de materielle verdier. Utstillingen viser
.indsdelen.

Saer.,, ui.IT-,,''2,-'2kunstavdelingen. Bildene skildrer Lofot-
fisk, , -,7Taer. 1\iord1andsnaturen og det dramatiske i livet der

er lordlandsfarvene skildret av Einar Bei . ._ ,
,1andsutsti11ingen noe for seg selv, den er

rL: cOiIL j - Tr gE).

begynte mqd aa.omtale Idrettsdepartementets nye
r ;

var baade nydvendig og f&iskelig. Den er kom-
J,..bskjytte idretten. Tillitsvervene maa innehaes av

fflik w)L vil E!aainn for norsk idrett. Den nye forordningen be-
tyr en opprenskning og setter skadelige tillitsmenn Utenfor norsk
idrett. Det skal naa bli slutt paa all tvang og terror i norsk
idrett. Representantene for disse utskeielser er satt. utenfor.
Naturligvis vil de igjen skrike Opp og hevde at
valgt, og det er sant, men de har ikke gjort lovlig arbeid, og
derfor vil de naa bli-fjernet like lbvlig som de bIe lovlig valgt.
Norsk idrett kan jo ikke finne seg i at sabottSrer-forvalter id-
rettsbaner paa den maaten at de holder idrettsmennene borte fra
dem. Enhver skal.faa bruke banene, selv de tillitsmenn som er
satt utenfor kan faa bruke dem. Det hele er blitt ordnet enlçelt
og liketil, og saa gaar idrettslivet rolig videre.. utensabot rer.

Dot profesjOnelle boksestevne paa Bislet fredag villeHoff kriti-
,

sere pna det sterkeste fordi nordmennone som fullstendig manglet
kamptre, var blitt satt opT, mot saa gode motstandere. Den
profesjc,11e boksesporten skal nna bringes under full kontroll
Norge det vil ikke bli lagt hindringer i veien for den slik4j

ccm det ble gjort tidligere.

DE;nk fri-idrett hadde stor framgang i gjor, og det ser ut til at
vil forette i aar•

blir en livlig fotballsesong i Norge i aar. Det er avtalt
flere kamper, og ballene blir naa aapnet over alt i landet, og fot-
ballen ruller som før.'

(Fortsatt).
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Sporten . forts‹att .

Forbundet sender sine trenere rundt i landet, og saa skal vi hn
norsk fotball igjen.

Deltagrtallet i Riksmarsjen er kommet opp i 35 000.

Idrettsn tt.

(Da idrettsnyhotene ble lest opp, v..T.r.det igjen daarlige lytte-
forhold).

Norgesmesterskapet f terrengl4p foregikk paa 14renskog i dng med
start og innkomst fra Fjellhaug skole. Det startet i alt 33
14pere. Mestorskapet ble vunnet av . . Bragd, Oslo.
Den kjeAte kappgjenger Romberg Andersen fra Fredrikstad var ogsaa
med i 1,6pet.

ørn, Horten beskte Trondheim i helga og mette Trondheimsklutben
. . ? . "Ørn fi,kk ikke tl sitt vnnlige spill"(og tapte sna
vidt man kunne høre kampen).

Det var 8000 mennesker paa Bjorkebanen i dag, og tatalomsetningen
naadde nesten kr. 400 000, oo.

Oversikt over N,S.-stevnet i Borre.

Oslo Radio ga senere flgende oversikt over N.S.U.F. og Riks-
hirdens stevne i Borre:

Stevnet aapnet pinsaften og fortsatte igaar kl. 2.med oppmarsj
under stort bifall. Dut innlp telegrammer fra kampfeller i Finn-
mark, fra statsraad Lunde og andrc. Disse ble lest opp.
Borres ordfiifrer Wang-Knudsen ga en utredning om Borregravene.
Uydepunktet i gaar Var marsjen gjennom Horten. Orvar Saether tal-
te deretter under stormendo appinus.

Det ble holdt et vellyket kvinnem4te i Horten kino i gaar kveld
hvor fru Olga Bjoner

I dag ble stevnet avsluttet mcd besAc av Quisling.

Enda et N.S.U.F. stevne.

N.S.U.F.'s stevne --Jaa Tysnset begynte pinsaften med 250 deltagere.
0rdf9freren i Tynse:, Por Muhren (?) -Lite. I a.ar ettermiddag ble
det holdt riksmarsj. Alle som startet o-npnaad e merket.

Liten arbeids1 shet i sterdalen.

Arbeids1 shoten i Nord-østordn1 er saa lav som aldri før. I
dal er det ikke en cneste arbeidsledig. Ogsaa moldingene fra
de andre Østerdalskomniuneno forteller om moget liten arbeidsleffig-
het.
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Et britisk fl

ble skutt ned utenfor Norskekysten i g,anr.

Bilsammenst t i Asker.

Pinsaften sttte en lastebil og en bus sammen i Asker. Flere av
passasjerene i bussen.kom til skadc. Aarsaken til ulykken var
at 1astebi1en hadde for stor last.

Brann i S deber

I dag brt det ut brann paa Asker anrd i Spydeberg. Hovedbyg-
ningen brente he1t ned, men det ly,ckes aa redde de andre husa.

Utenlandske n heter over Oslo Radio.

Kappene paa Kreta cr avsluttet. Hole 9ya or fri for fiender. Al-
pelegere tok i gaar 3000 nyc fanger og brt siste motstand.
I Nord-Afrika har det vaert artilleri- og speidevirksomhet.
En britisk torpedojnger er fidelagt. Fem fientlige transportskip
er senket pria Tobruk havn. Ut for Skotland er to skip paa til-
sammen 6000 tonn senket. Et annet ble sterkt skadet.
Siste maaned cr det senket tre_b.jelpekryssere som engelskmennene
ikke har innrymmet tapet av. Nittenitiske 1 kJQ DO ryssere er
scnket siden krigens begynnelse. Et s,cip paa 2 OU 'tonn er senket‘i,
utenfor Aberdeen.

Pan Kreta har de italienske tropper naadd de opptrukne maal. I
st-Afrika cr stillingen ufo=dret.

Nattens flyangrep pan England var rettet mot kanchester. Det
oppstod flere branner og cksplosjoner. Andre anErep ble rcttet
mot militaere maal paa syd-vcst og syd-kysten av England.

I de to siste maanedene er øet praktisk talt ikke kommet noe krigs-
materiell fra Amorika til England.

Hitler og iiiussolini m7Sttes i dag i Brenner. Begge utenriksminist-
rene og oversto sjefer for de to lands forsvarsmakter var ogsaa
tilstede.

Den engelsko koloni evakueres fra Kairo.

Skipsfarten mellom Tyrki og Italia skal gjonlopptaes.

ingen grekere.
Av de 15000 rSmlinger som cr kommet til Egypt fra Kreta cr det

Fra StocklIolm meldes at man i London anstrenger seg for aa med-
dele nederlaget paa Kreta saa skaansomt som mulig.

En stor amerikansk fabrikk som skulle ha bygget fly for England er
blitt horjet av brann.
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Nvtt fra Denmark. 


Kj4lenhavns sporveier hadde en stor da i Eaar. Paa . . banen
ble det fraktet 25 000 mennesker en vel.

De to drenge som ble etterlyst i radioen i gaar, ble i dag tidlig
funnet i Hellebaek skov.

N tt fra Sveri e.

106 svenske skip er gaatt tapt siden kriEens begynnelse.

Dalaskogene er blitt herjet av brann i dag. Falun brannkorps
og militaere rykket ut til slukningsarbeid. Tolv hektar skog
brente ned.

Det var ogsaa en skogbrann til i Falun i d g, men denne ilden
b1e begenset paa noen timer. Skogen tilh rte Store Kopparberg

Den Diiske presidenten holdt en tale i dag og sa at man maa gaa
til st rre innskrenkninger i matforbruket. Det finske folk maa
gjennom denne trengselstiden med lf/ft'tet hodet i troen paa at
de vhd haardt arbeld skal naa opp til den gamle standarden igjen.

Etter fire maaneders forhandlinger er det undertegnet en handels-
avtale mellom Finnland og Spania for et halvt aar. Det gjelder
en gjensidig vareutveksling over clearing.
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Admiral Boehms selvmord benektes fr tsk hold.

Oslo radio gjenFir kl. 12.15 og kl. 13.00 fSlgende melding fra
officielt tysk hold.: London-kringkasteren har igjen vaert ute
med en av stne 1SEnaktige paastander 6g meddelt fra sogar officielt
hold at admiral Eoehm skulde vaere avgaatt ved d4den. Fra tysk side
fastslaas imidlertid At Admiral Loehm befinner seg i beste vel-
gaaende og daglig utfører sitt arbeid.

"Fritt Folk" om socilde artementets tv n sforordnin for arbeidsl se.

Som kjendt har socialdepartementet utstedt en forordning hvori det
paalegges enhver arbeidslSs aa ta arbeid i jordbruk eller skog-



bruk for et tidsrom av 3 maaneder saaframt ikke behovet kan dek-
kes paa annen maate. "Fritt Folk" skriver i den forbinnelse at det
norske folk i kommende vinter vil vaere det nye styre takknemlig
for det initiativ som her er tatt. (Oslo radio kl. 12.15).

Lunde i Honningsvaag. 


Konst. statsraad Gulbrand Lunde talte 14rdag i Honningsvaag inn-
for en fulltallig forsamling, meddeler Oslo radio kl. 12.15. Hans
tale ble moLtatt med sterkt

Norsk_skiftLkrisforlist.

Oslo radio meddeler kl. 13.00 at det norske skip "Ebba"? er krigs
forlist i britisk tjeneste. Storbritannia har krevd nok et norsk
offer for n sak som ikke er Norges.

"Deutsche Kii,esberichter sehen Norwegen", 


er mottoet ±'or den samlingfotografier oF billeder som for tiden
er utstilt i den tyske paviljon i Studenterlunden. TJstillinge
er arrangert av den tyske kaptein Hagemann og omfatter for stSr-
stedelen billeder fra Nord-NOrge.

Landbruksmeldinger.

Det er svaert lite sa melde fra landbruksmarkedet idag. Som van-
lig etter en helg kom det minimalt av alle vareslag. BSndene
nyttet ikke tiden til sortering og pakking for forsendelser.
En undtagelse var kanskje asparges hvorav det kom hele 1000 kg,
til Gartnerhallen. Alt gikk unda til noe lavere priser enn tid-
ligere. Ellers var prisene uforandret paa grund av de smaa til-
fSrsler. Imorgen venter og haaper man at forholdene vil bedre
seg betraktelig.

Kj ttilfSrslene siste uke ble alt ialt noe bedre enn ventet.
Tilgangen paa flesk var ganske brA oE det kom i det hele 250
griseskrotter til KjStthallen. GjSkalv og mellomkalv var det
heller ikke saa verst med, men spekalv, sau og gjeit viser
fortsatt minimal tilgang.

Oslo radio Ea ingen fiskerimeldinger idag da det ikke lyktes
aa oppnaa forbinnelse med Bergen.
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Vestlandsfiskere 11= f fi kc ass.

Oslo radio offentliggjr kl. 18.45 fSlgendc melding fr iskeri-
dircktren: (Utydelig).

Fiskere paq strekningen Møre og Romsdal - Rogaland mia for ncstc
sesong onskaffe scg fiskopass fra Rikskommisariatet. SySknad kan
innsondos illFiskcridiroitren. Do som tidligcro har mottatt fis-
kepnss maa fan disse stemplet hos nacrmoste tyske havnemyudighet.

Ras'onerin sr kter avlives.

I forbinnelse med visse rykter om at 	 ?  rasjonerin skort skulde
bli inndratt og nye utstedt meddeler Fors ningsdepar ementet at
intet ligger til grund for d,isse forlydend.er. Rasjoneringsbestemmel-
sene vil bli de samme som f r. (Os_o radio kl. 18.45.)

2ostst ret meddeler:

Postforsendinger til Hellas og Yugoslavia innstilles inntil videre.

Meldin om overtid i 'ern- o metallindustrien.

(Utydelig) Da det raader saerlig mangel paa arbeidere i jern-
og metalIir.Justrien har socialdepartementet i samraad med rikskom-
misaren gilt slike bedrifter tillatelse til aa paalegge sine arbei-
dere overtid inntil 15 sept.?. Betingelsen cr dog at overtidsarbeid
undgaas saafl:amt mulig. Det forutsettes at bedriftenc gir vanlig
overtidsbetiring. (Oslo radio kl. 21.45.)

Rvkter om br=evinsras'onerin

I forbinnelse med visse misforstaaelser angaaende rasjoneringsbe
ste elsee -2pplyser kontorsjef Salvesen i Vinmonopolet at (det
hele) betyç en ren administrasjonemessig omlegging. (Oslo radio
kl.

Planen Tor e-Sels-banen henla t.

Pa forskjellige foresi*sler opplyses paa (offisie1t hold) at
sp rsmaalet om bygging av jernbane mellom Torpe (Hallingdal) og
Sel (Gudbrandsdal) ikke kan optas naa som forholdene ligger an.
Saken maa utsettes inntil videre. (Oslo radio kl. 21.45.).

Hordaland F-vlkestin traatte sammen ida .

Oslo radic meddeler at Kordaland Fylkesting traatte sammen til
sitt fp6rste møte idag etter nyordningen i kommunaladministra-
sjonen. Fylkesmann Lindebrekke holdt en tale og opplyste at
store planer stod foran fullf*else.

Flesber s soriforeslaas sammensluttet.

De 3 sogn ;Jem Flesberg kommune bestaar av,foreslaas sammenslut-
tet, meddeler Oslo radio kl. 22.50. Etter sammenslutningen vil
sognene faa en felles skatteprosent paa 17.

56.000 mennesker

har hittil bes4d Haalogalandutstillingen i Colosseum.
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E2d:J.kt:n LeL-: et horn siden til svenskene. I alle sine
kroniker keffer li ui med angrep -paa svensk film saaledes oEsaa i-
dag.•.±.1grepc f:jaldt den svånskc film "Hvalfangere' som skal ha
hatt premirc 1 Lcrlin, men faatt daarlig nott6gclse. Filmen var
ct bedrvci. resultat uv en stor norsk dr4m, hcvdct han. Den nor-



ske regisspr Ibsens hensikt hadde vacrt aa la filmen vise det ty-
pisk nOrske vcd hvolfangsten, men svenskene haddc forkustet hans
Manuskript. Under ekspedisjonen til feltet som Anders Jahro vel-
villiEst hadde bidratt vesentlig til, ble Ibsen ritt mcd alskens
sabotasjchandlinEcr. Tislutt blå intrigert vc fra. sin kron-



trakt , oE lcdelsen -v innEH1Llirwen ble gitt til den svenske re-
gissÅr Henrichson. Resultatet var blitt en overfladisk, taapclig
magasinfilm, on den ma tas som et utslag av svenskenes tendens
til aa gjøre filmer banale, sluttet Gjerdcm.

3 filmer har hatt pinscpremicre i Oslo. Dcrav var 2 svenske.

"Da .ens Dikt"

het: 'Til jr.P?;1and" av :rnders Hovden, og ble lest av Sigurd Elde-
gard. Lytterholdene som var haaplse idag„gjordc det umulig aa
oppfatte ni oet enn at diktet nePpe kunde sies na vaere engelskvenn-
lig.

"Verden 


I "Verden'1-1" idag tulte Fritz Ihlen om felttoget paa Balkan.
Det ble g- jooppmerksom paa at et utdrag vilde komme i dagspres-
senThlen sluttet sitt foredrag med aa slaa fast at felt-
toget had hele verden at invasjon av en y var mulig.
(Resten kaH ikke oppfuttcs.)

økonomiskc-:=kt ved rcd.Thon.

(OEsua steraften av redakt rcns fcredrag kunde ikkc oppfattes.)
Han omtult,c ullproduKsjonen og opplyste i denne forbinnel-



se at celleuli ikke cr noc surogut, mcn en nv varc. Videre be-
h.:mdlet hoii gull- og hveteJroduksjonen, som aadde st-tt paa be-
tydelige -...anketighetor under krien.

tlld ia ved bunkenes felleskontor for statistikk.

Det ferci konen valutaforindringer pau Oslo 105ft's siste ukc.
Heller ikdeLcrlin notertes noen sviEninger.

Fra Varebsce meldes det om meEet faa forandringer. Ogsaa ak-
sjebSrse uten strre interesse. Londons rs viste en fas-
tcre likesua Berlin, og paa Stockholm Børsgikk kur-



sene betni og opp.

Pau Oslo tonn var det livlig omsetning og kursene viste Ejennom-
gaaende cn.1 eppgang. Indcx for hypotek steE det samme Ejuldt
skipsaksjor eCS.) steg.fra 125.1 til 127.3 hvilet cr ny rekord.
Idcx for irstriaksjer iult steg fra 121.2 til 123.2 og indcx
for aksjer ialt fra 119.3 til 121.2. Leldingen om Borregaards
beslutning en anlegge en cellcul1fabrikk paavirket aksjemarke-
dct i gunstig retning.
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Oslo-avisene

Statsmannsm tet i Lrenner faer stor plass i Oslo-avisene idag, opp-
lyser Oslo radio kl. 22.50. Videre vekker kampene paa Kreta som
ble avsluttet paa 12 dager, stor intereese. Nationen skriver at
felttoget paa Kreta var en sensasjon rent militaert sett.

An innenla,ndsk nytt kommer Nasjonal Samlings store pinsestevne i
Borre LfSrste rekke. Alle avisene gjengir utdrag av Vidkunn
Quislings vektige tale.

Oberst FrSlich-Hansen bes ker arbeidsleirer.

Sjefen for arbeidstjenesten oberst FrSlich-Hansen besSkte i helgen
arbeidsleirene paa Toten og i Biri, meldes fra Gjøvik,I disse
leirer liEEer som kjendt 4 sveiter. Det ble diskutert planer for,
kommende sesong.

Kristiansands buds'ett.

Raadmannen i Kristiansand har framlagt budsjettforslag for neste
aar, meddeler Oslo radio kl. 22.50. Det heter bl.a. i dette at
den skattbare Inntekt maa stige med l2 (1170) skal skatteprosenten
bli den sa=e som fSr - 15%. Videre gir raadmannen den interessante
opPlysninE iTarnetallet paa skolene viser nedgang til tross for at
fSåselstalIat har vist stigning de senere aar.

Kommunalkurs Oslo. 


Innenriksdeartementet aapner imorgen et kommunalkurs i Oslo.
Det skal uken ut.

Stor brand naa Ski?

(Utydelig). (GrSnn?)-foss teglverk har ifSlge Oslo radio kl.
18.45 vaert herjet av en voldsom brand idag. (Ski?) brandvesen
kom til men det lyktes allikevel ikke aa hindre at fabrikk-
bygningen brendte ned til grunnen. Skaden anslaas til ca. *
mill. kr. Teglverket skal bygges opp igjen saasnart som mulig.

Smaanytt fra Norge. 


Saavidt vi kunne oppfatte har flere skogbrander herjet i Skiens-
og Larviksdistrikte. Ved en av dem ble 100 maal skog Sdelagt.

Til tross for r],en sene vaar staar aakrene fint i Laagendalen.
Det samme EjoIder Opland.

Det er martc.1 paa folk i flere bransjer naa GjSvik. Mens det
ifjor var -*)r arbeidslediEhet er det naa mangel paa arbeids-
kraft.

Det nyombyEede Casino-teater skal skifte navn. De beklagelige
lytteforhol±',. idag gjorde det imidlertid umulig aa hSre hvad det
nye navn saar ut paa. Det hSrtes ut som om det begynte med:
NationaltJea'crets .....

En annen melding som druknet i forstyrrelser var et kommiantar
til dementiet om Admiral Boehms dØd.Uten aa kunne garantere
det tror vi det ble sagt at London hadde utbredt ryktet for aa
gi befolkningen en oppstiver etter nederlaget paa Kreta.
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arrangerer terre glyhD •eni eller juli. Innmeldelser sendes
inn til Bjarne R rstad, Haneteeegete 15.

Utenlandske n_vheter over Oslo radio.

Det tyske kommunike leuger idag hovedvekten paa de store britiske
skipstap oHevder at det er blitt senket 746.000 tons i mai maa-
necL Av de'Jte ble 479.000 tons senket av ubaater, 215.000 tons av
fly og reeten av oversjiske flaateenheter. Tap ved miner er ikke
inkiuder± L legges til at de britiske skips.;ap gjennomsnitlig
har vaert 700.000 tons pr. maaned. Igaar og inatt ble en

kcre‘my eperenet ay fly hvorved 5 skip paa tilsammen
21.000 t-ens ble seket. Dessuten ble ytterligere 5 sterkt skadet.
Et lansdletaneefly fikk en fulltreffer paa et handelskip vest for
Faerj)yene.

Tyske fly angrep i dagslys igaar havneanlegg langs Tyne og Humber,
fortsetter kommUnikeet. Det lvktes enkelte britiske fly aa slippe
noen bomber e7er Schleswig-Ho'estein uten at det ble anrettet noen
nevneverdie skader. 2 fly ble skutt ned. Natt til idag kastet fi-
enden bran(le og sprengbomber over forskjellise steder i vest og
nord-Tyskie. Enkelte fly trengte like fram til Berlin. Noen faa
mennesker saaret og enkeltedrept. Endel skade ble anrettet
paa beboelsehus men ikke paa militaere eller krigsSkonomiske maal.
3 britiske fly ble skutt ned.

Om kampene erd-Afrika melder det tyske kommunike bare om min-
dre artilleeH.Irksomhet paa Tobrukfronten. Italienerne kaller
virksemneee, ", og legger til at "vaare fly gjentagne gant
ger bombet '..Le-eruks havn og derunder sank et transportskip:

Fra st-Afrika er det intet nvtt aa melde, opplyzer det italienske
kommunike. Vaeret har hidret ,roppebevegelser fra begge parter.

Italienerne hevder videre at operasjonene paa Xreta er fullfyfrt.
Vi har befridd de av vaare soldater som var tatt tilfange, og
vi fortset±,er opprenskingen i den sektor som er overlatt oss".
Den gresks x-regjering er gaatt av og ny regjering skal dannes.
X-kong Geore.. erklaerer at krigen vil fortsette fra Den Naere
Orient.

I Irak foreeeter kampene, meddeler•Oslo radio ytterligere.
‘ingaaende benektes det fra tysk side at tyske tropper
skal vaere lesatt der. Hvis britiske tropper rykker inn i
Syria vil ee li et rent britisk-fransk anliggende sies det
i Berlin.

Den franee—, ejering traatte samlen iformiddag under forsete
av marskal ,etn. General 'fieigand var tilstede derimot ikke
admiral D e, Han vendte fySrst tilbake i ettermiddag og det
ble da s m te.

Den unr:ars•,tateminister Bardossy kommer til Roma imorgen
hvor han bi.e. vil bli mottatt av keiser Vittorio Emmanuele.

London-kringkeee,teren opplyser ifølge Oslo radio at amerikan-
ske tropper ekal vaere landsatt paa Grnnland.
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Osio radic cicr oJ IL nonnesker ble rammet av heteslag i Kfg-
benhavn i , vnr meget stor og stntsbanene
mnatte dubicl'e ullc de Vestover ble det befordret
47.000 pussasjerer d.v.s. ca. 5200 mer enn ifjor og Sstover ble
befordret aa.nt samme antall.

I forbinncic, ned Frcdcrik VIII's fiSdselsdag nedla kongefamilien
idag kra=-..r -paa Frederik VIII og Kristinn IX's snrkofager i Ros-
kilde dwnklke. Smaa barn hadde tatt oppstilling utenforOffover-
rakte

Lesterarked holdtes idag. Det ble frambudt mel-
lofi2 (.D, he3 prisene varierte fra 2 til 2700 kr. En
tsk op-no,.w:i_sj kj pte 15 hester, men for*rig var omset-
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ndag ble det danske national-soqialistiske partis fSrste fane
innviet. (Oslo radio kl. 13.00).

I Dannark det en iherdig kamd mot de stigende priser, medde-
ler Oslo raJio Det sr foreslaatt priskontrollgfrer i alle byer.

NyttfraSvf

De omraade:- Sverige som utlendinger ikke har adgang til, er blitt
utvidet mc,d ere 2 lennsmannsdistrikter, meddeler Oslo ra
dio. Forbu byer blir dermed: Norrtalje, Crgrund og Norrthammar?

Koopera:ti,:: :Ybundet aapnet sin 42de kongress i Stockholm idag.
Hnnske ,Jkc re-3resentanter var tilstede. Formannen uttalte
i sin aaiTal det siste aar tross alt hadde vaert ganske ‘11,
tilfretslende for den kooperåtive bevegelse. Kongressen
bifallt et iorslag om dannelse av pensjonskasse hvis behov
skulde forelige.

Det svenske s-ocialde-bartement ar utarbeidet forslag til ny lov
om fcrier far innkaldte til n itralitetsvernet. Forslaget er Faatt
videre ti] riksdagens lovko=ite.

I NorraFi
skogbrand.

En proposi
til luftvc,

-y3rhu g Socken i Kalmar Ldn raste det idag en voldsom
100 t nner skog strr& med.

bld framlagt i riksdagen idag om visse bevillinger

Den
bli anveL,-

:_smiddelkommisjon erklaerer at forcellulosen maa
',2)ket utstrekning til vinteren.

Nytt frn. JL1J„

Den finrh -J-1;sminister Rangell og den finnske fors ingsmini-
ster talt- cr i radioen om ernaeringssituasjonen. tatsmini-
steren uTlta at forholdene h dde medført en mere innskrenket

noen n d betSd dette ikke. Rasjoneringen
var ikke si=gsre enn i mange andre land. Forsy: ingsministeren
o-Tolyste at det ikke hadde vaert mulig aa faa kjøpt mer hvete
i ussland siden nyttaar. Da Finnlands egen hvete st hadde vaert
under nor= .dadde man maattet laane 20 mill, kg. hvete fra Sve-
rige. Dette kvatum skulde tilbakeleveres etter neste hSst.
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NordInnMirit til d den av den t ske kri srett.

Oslo Pt?,diG --31der kl. l8Y3 at den tyske krigsrett har d4it en
nordmann til dÅden i Bergen fordi han hadde forsAt aa komme
over til England paa ulovlig vis.
(Dette er meldingen or rett slik som den ble lest opp. Mannens
navn ble ikke opplyst.

Laererne skal ikke len .er beh ve a ha bierverv.. 


Sjefinspek-* Bakke for Kirke- og Undervisningsdepartementet
har avsluttet en foredragsreise i Aust-Agder. I følge "Fritt
Folk" har inspektÅren i sine foredrag gitt f4lgende opplysninger:
Det skal opprettes en avdeling i Departementet for hvert av
skolens hovedfag hvor laererne kan henvende seg om raad. Videre
skal det i framtida legges mer vekt paa gymnastikken, i skolene.
Alle laerere skal bli stntsfunksjonaerer, og deres økonomiske
forhold skal bli gjort slik at de ikke lenger trenger bierverv.

Aatte N.S.U.F. stevner i insen.

N.S. 1.F, har i aar holdt aatte pinsefylkinger. To tusen gutter
og jente::: ba2 vaert med paa disse.

Per L inn uclu til Finnland.

No kjento storlySper, Per Lie, har fra det finske fri-id-
ret-' un1 gjennom NorJk Idrettsforbund mottatt en innbydelse
til Helsinki den 11. juli. Per Lie har mottatt
budet

Gulbrand Lunde

ankom i dag til Hammerfest paa vei tilbake til Oslo.

Vaaronna. 


Sekretaer Narud forteller til "Østlendingen" at vaaronna er fer-
dig over hele Hedmark.

Paa flere stE,der i flatbygdene i TrÅndelag er man ferdig med
vaararbeidet.

Arbeidsledi heten ned i Sar sbor -distriktene.

Det zieldes fra Sar-3sborg at arbeidsledigheten har avtatt sterkt
distriktene rundE; byen. I det siste aaret har i alt 344

personer faatt arbeid i disse distrikter.
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Priscentralens a dsouysikt. 


Dot grSnnes naa overalt. Den sisto nedbSren hjaip godt. Frukt-
traeblomstringen teEner bra overalt. Det er likevel svaert tt:ft-t
i Gudbrandsdalen, og grasvekstene kommer ingen vei. Vaararbeid-
et er ferdig i kystdistriktene, og det meste er gjort i innlands-
distriktene.

Aarsveksten 11,_r gjort kjempemessi e framskritt i det siste paa
grunn av nedb ren. Vaeret har hi,til vaert utmerket for frukt-
traeblomstringen. I Sogn lover frukttraerne et godt aar.

	

Foret kommer jevnt over godt op Vaararbeidet i Trndelag har
faaregaatt i de beste vaerforho d. Alt i alt er vaaronna gaatt
raskt unda.

Potetbeholdningene er fremdeles store, og det har ikke vaert
vanskelig aa faa poteter til litt under maksimalprisen. Salget
av settepoteter var ikke av den utstrekning som ventet.

Straaforet har de samme makimalpriser, men det er ikke noe na
faa da alle lover er tomme.

Torvskjaeringa i Rogaland foregaar i utmerket vaer.

Paa grnsakmarkedene er det lite hodekaal og kaalrot. Det som
finnes er av daarlig kvalitet. Salat har det vaert for lite av
denne uke. Det har vaert rikelig med gras14. Det kommer baade
norsk og dansk purre. Det kommer naa flere og flere norske
tomater, og prisene faller.

Tilf*selen paa slakt tok seg opp i uka fSr pinse, men det var
ikke nok, oE naa er tilfp6rselen meget mindre igjen. Kj,6-tt har
forsvunnet fra matseddelen i mange hjem.

Det er til gjengjeld kommet en del laks i det siste. Fylkes-
mennene har •aat fullmakt til aa fastsette prisene paa laks i
sine distrikter.

Melkemengda har gaatt noe ned. Det var noen kritiske dager fr$'r
pinse i melkeleveringen til Oslo.

Tilgangen paa norske eEg er fremdeles beskjeden. Men det kommer
en del egg fra Danmark.

Det er lite nytt paa livdyrmarkedet. Det har vaert liten omset-
ning, og prisene er uforandret fra kr. 500,00 tiI 800,00.
Overdlt meldes det om lite- eller ingen smaagris.

Ambulerende 'ordbruksutstillin er.

Landbruksdepartementet har nedsatt en kommisjon som skal arrang-
ere ambulerende jordbruksutstillinger. Utstillingenes offisielle
navn blir "Mataukinga".
Kmmisjonen holdt i ettermiddag et mSte for presse kringkasting,
hvor kommisjonens formann, Neri Valen, ga en utgreiding om ut-
stillingenes formaal. Arrangementet skal vaere et ledd i kampen
for matuukinga. Man maa hjeIpe bonden paa alle maater hvis han
skal bli i stand til aa fpire sin gaard velberget gjennom denne
tida.
I forbindelse med utstillingene vil det bli arrangert demonstra-
sjoner.
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Heim o samfunn.
vor e es en er vi? Foredra av fru Falch Sven e.

Fruen begynte med aa si at nordmennene i aarevis har levd i
partipolitikkens tegn. Vi tenkte og fSlte partimessig. Paa
grunnav dette hadde vaar nasjonalfSlelse tatt stor skade siden
19050 Vi hadde ogsaa orientert oss feil. Storparten av det
norske folk hadde gjort en unaturlig orientering mot England,
og noen hadde orientert seg mot Russland. (Begge deler var
visst akkurat like galt.) Partipolitikken og disse feilorien-
teringene hadde brakt det norske folk ut paa skraap1anet. Det
var bIitt slik at de som tenkte nasjonalt ble skjøvet til side.
Dette var en skamplett paa vaar aere.

Deretter kom fruen inn paa levestandarden i Norge. Nordmennene
hadde alltid tenkt pa¥ levestandarden, og hadde ofret manpe
ting paa grunn av sin omsorg for levestandarden. Men tross
denne omsorgen hadde arbeidsledigheten steget, arbeidsledighets-
understSttelsen Sket og det var nesten ikke en naeringsvei uten
at den maatte ha bidrag i en eller annen form. For en lege-
standardt

Det hadde videre inntraadt et moralsk forfall blant nordmennene.
Kristendomsundervisningen i skolene var blitt minimal. Det var
blitt viktigere med seksualundervisning. Smusslitteraturen
var blitt vaar ungdoms aandelige naering. I stedet for aa hedre
far og mor hersket barna i Uhyg6o1i'. 3rad. Det var som om alt
i dette land var kommet av hengslene-.

Og ettersom det visstnek ikke var noen tenkelig feil og daarskap
som nordmennene ikke hadde gjort seg skyldig i, maatte ikke fruen
glemme den verste av alle. Det var foresten kvinnene som hadde
skylden for den. Kvinnene hadde nemlig

igaatt med paa aa avfol-ke landet. Her kom det en fullstendig ntim beskrivelse av hvor
nydelig det var aa holde et barn ved brystet. Det var det dei-
ligste av alt.

Men det var en mann i dette land. Han hadde i mange aar sett
denne utviklimgen. Det gikk en hSvding i blant oss, nemlig

og han hadde advart oss flere ganger. Men blehan
hpirt? Aa nei.

Hva hadde den tidligere regjeringe gjort? Jo, den hadde gitt
mobiliseringsordre, sendt vaare s nner inn i dSden, og saa
rSmt. Men den hadde aldri tenkt paa aa forsvare vaar nSytrali-
tet mot England. Her kom Englands synderegister. Fruen hadde
ikke vaErt i stand til aa finne noen nye forbrytelser, saa det
var bare en oppramsning av dem vi har hSrt fSr.

Quislinggjorde det erwste som var aa  gjSre.  Han tok makten
for aa gjenopprette nSytraliteten.

Men har nordmennene laert noe av alt dette? Nei, ingen ting
har de laert. Den dag i dag bruker nordmennene det norske flag-
get til aa demostrere mot dem som vil noe. De vender seg mot
England - et fremmed land for aa faa veiledning. Dot maa en
gang bli en slutt paa denne daarskapen.

Terboven har tydelig sagt fra at veien gaar gjennom Nasjonal
Samling og dets fSrer Quisling. (Fortsatt).
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Heim o samfunn . . fortsatt

Vi har videre tyskernes ord for at den kommende frodsslutning
ikke vil se Norge som en del av det Stortyske Rike. Derfor
syntes fruen det skulle vaere grunn til aa samle seg om freren
og oppgavene.

I den kommende fredsslutning er Norge tiltenkt en solpinss i
det germanske storriket. Vil vi ha denne plass? Det beror paa
oss selv om vi faar den eller ikke.

La det vaere klart:
Vi vil oss et land som cr frelst og fritt. Cg dette landet
er Norge. Heil og saell

"Aften osten" skriver om Nord-Amerikas event rli_e utenriks olitikk.

wVerden og vi" var utdreg av en artikkel i ''Aftenposten" i dag
under tittelen "Nord-Amerikas eventyrlige utenrikspolitikk.
Det heter blant annet: Man kan spSrre hvorfor Roosevelt ble
gjenvalgt til president for annen og tredje gang. Svaret er
ikke vanskelig. Det amerikanske demokrati mangler som alle
andre demokratier ledende personligheter. Dessuten spilte
Roosevelt en dobbeltrolle ffra krigsutbruddet til president-
valget. Han klnrte aa innbille dct amerikanske folk at han
bare ville handle i landets interesse. Men etter at valget var
vel overstaatt har han tatt masken av for gool,t.
Videre har Roosevelt hatt god sttte i den jp6dekontrollerte
amerikanske presse og blant jødene i sin naermeste krets.

Til tross for at den amerikanske gjeld gker, ser Roosevelt ingen
annen utvei enn aa paafre landet nye store utgifter, slutter
"Aftenposten.

Men man kan slaa fast at den overveiende dcl av det amerikanske
folk er i mot Amerikas inntredelse i krigen. Og presidenten
har ogssa gjentagne ganger vist at han maa ta hensyn til fol-
kestemningen. Le indte vanskeligheter suiller ogsaa en ikke
uvesentlig rolle i sursmnalet om Amerik-a skal tre inn i krigen
eller ikke.

Haalo alandslittera uren.

I "Aktuelt" talte ekspedisjonssjof Bjarne Holm om Haalogalands-
littoraturen.
Talen var naermest en reklme for en katalog som Kultur- og
Folkeopplysningsdepartementet har gitt ut om Haalogalandslit-
teraturen i forbindelse med Haalogalandsutstillingen.
Det er svaert faa som ancr at Nordland har kaert grunnlagct for
en rik litteratur. Men denne katalog vil overbevise oss om det.
Taleren nevnbe navnene paa en rekke nordlandsdiktere, nocn av
dem var Elias Blix, Hagemann, Hamsun, Bojer, Lars Hansen, Matti
Aikio, Giske 1,ildenvey og fremfor alt Andreas Haukland som mens
han levde ble fortrengt nv marxistiske diktere, men som det nan
vnr paa tide aa ta fram. Denne landsdel, saa rik pna god lit-
teratur, led under det gamle styret. Men naa skal Haalogaland
14ftes opp baade Økonomisk og kulturelt.
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Smaan tt fra Nor.e.

Rdenes skal faa stort anlegg for kunstig vatning.

"Buskerud Blad' opplyser at det i pinsen er blitt sett ferske
spor etter bjørn i Aadal.

Oslo-avisene

behandler i dag
Kreta.
Disse spfSrsmaal

situasjonen i det naere østen og erobringen av

utgj4r 'Aftenpostens" leder.

Utenlandske n heter over Oslo Radio.

Under kampene paa Kreta har tyskerne tatt 8000 plus 2000 engels-
ke 6g 4000 greske fanger. Krigsbytte paa Kreta var ogsaa meget •
stort idet det ble tatt 20 Danservogner, 50 kanoner, mye ammuni-
sjon og mange biler. Dessu:en er det tatt en mengde wilformer
og matvaredepoer. Man kan se at engelskmennene har rømt saa
fort de kunne. I Nord-Afrika har det vaert artillerivirksom-
het paa begge sider utenfor Tobruk. Tyske fly bombet i gaar
Malta med godt resultat.
I tida 29. mai til 3. juni har England mistet 20 fly, mens de
tyske tap i samme tidsrom er 10 fly.
De siste ski-Jstap er: Ett skip paa 4000 tonn er senket og to
sterkt skade-;, et krigsskip er ogsaa skadet. itt skip som laa
paa havnen i Tobruk er y6delagt. Mellom de skadede skiD som er
kommet inn til Gibraltar er det ogsaa et hangarskip. Ett skip
er satt i brann.

I natt bombet italienske fly Malta. I Nord-Afrika er Tobruk
blitt bombet. To ski paa havn.n ble satt i brann. I (st-Afrika
forsetter de italiens,ce tropper motstande.

Kampene mellom irakske og britiske tropper fortsetter nord for
Bagdad. Disse tro per staar naa under en saerskilt kommando og
har arklaert at de vil fortsette kampen til trolå for vaapen-
stillstanden.

Under det siste luftangrepet paa Berlin ble et sykehus og flere
privathus truffet.

N tt fra Sveri e.

Kong Gustav har sendt kondolansetelegram til kronprinsen i anled-
ning ex-keiserens dgSd.

Politiet foretok i dag en razzia blant medlemmer av svenske kom-
munistpartier som har drevet illeagal virksomhet. Tyve personer
ble arrestert. Samtlige var svensker.

Befolkningsspgfrsmaalet ble behandlet i en interpellasjon i Riks-
dagen dag. Det ble frernh

,oldt at statsmaktene maatte ta denne
viktiP, sak opp til unders kelse.
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Om hush'elpen o samfundet. Foredra ved Julie S versen.

Julie Syversen, som selv er hushjelp, lovet oppreising for sin
stand for all den tort og,svie den hadde gjennomgaatt i den "gode
tiden' under det demokrati\ske Norge. hushjelper ble fridd til
under valgene, erklaerte hun, og vi hørte ofte at vi skulde slut-
te oss sammen. Len etter valgene ble det stilt om oss, og selv
arbeiderpartiets egne folk beirandlet hushjelpene like hensynslst
som de andre.

Julie Syversen beskrev innEaaende hvordan hushjelpene var blitt
tilsidesatt og deres lange arbeidstid, og.slo deretter fast at hus-
hjelpen var en saa betydningsfull faktor i et godt hjem at hennes
krav ikke lenger k 'de bortforklares. Den nye tid vilde finne en
lffining. Den vilal ethvert arbeid skal aktes enten det naa er
aandsarbeid elleroppsarbeid, naar man bare utf rer sin aerliEe
plikt i full forsta else av sitt ansvar

Julie S:vversen kom ogsaa inn paa loven om tjenestefolk paa landet
og i kjpstedene, og omtalte i den forbinnelse hushjelpenes utdan-
nelse som ennu var for lang:og planlgSs. Hun hadde i si tid fore-
slaatt en organisering av utdannelsen, men den nye tid vilde sik-
kert finne en meget bedre form for hushjelpskoler, enn den hun
hadde foreslaatt. Saken lar dog ennu venterpaa seg, uttalte hun
tilslutt.

"Verden o- Vi"•En  engelsk forfatt rs srn aa den en elske overklasse.

Vi har tidliFere bragt utdrag av englandsbeundrerne ':orm-11/Mlers
og Carl Joakim Hambros bøker om England, minnet Fritz Ihlen om
til innledning. Idag vil vi se paa hvad englenderne selv skriver.
Vi vil ta for oss den engelske forfatter Claude Houghtons utta-
lelser i hans bok: 'Fremmede i 1939". Boken utkom NorEe i 1936.
(Maa vaere Claude Oldfields bok: "Strangers 1238".)

Paa side 182 lar han en av sine personer si: "Har du lagt merke
til at de fleste dyder som idag tilleEges engelskmennene, kan
tilskrives et lik. Finns det noe dovnere, etc..."

Paa side 210: "Engelskmennene baerer paa et hemmelig nag til
den Allmektige for at han har skapt andre raser." o.s.v.

Dette stemmer utmerket med hvad de nevnte englandsbeundrere har
sagt, men forfatteren viser dog mer klarsyn enn vaare tidligere
medborgere. Han er allerede i 1936 klar over at EnFland staar
paa avgrunnens rand, og at landets skjebne er beseglet.

"Aktuelt". Vi aar inn for billi ferie.

Programposten var et besk til "Feriemessen 1941, en utstilling
arrangert av Landlaget for Norske Ungdomsherberger. Paa veggfel-
tene var det med svaere bokstaver slaatt opp utstillingens
motto: "N.U.H. mer enn noensinne". Formann'en i Oslo Krets av
N.U.H. opplyste At medlemstallet i 1939 var ca. 6000, og han
haapet bl.a, av økonomiske Erunner at medlemstallet vilde hol-
de seg oppe. Landslaget hadde 170 herberger. Angaaende selve
utstillingens ide, uttalte formannen at man yrisket gjøre det
klart for unEdommen at vandrinEen er den billigste ferie. Saer-
lig iaar kunne dette ha sin betydning.
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Konst. Gulbrand Lunde tilbak i Oslo.

iConst. statsraad Gulbrand Lunde vendte idag tilbake til Oslo fra
sin lange reise til Nord-Norge, meddeler Oslo radio kl. 12.15.

Ungdoms ru-pper innen Landsorganisas'onen.

Den faglige Landsorganisasjon arbeider for tiden med opprettelse
av ungdomsgripper innen organisasjonen, meddeler Oslo radio kl.
21.45. Landsorganisasjonens formann uttaler at det vises stor in-
teresse for tankon.

Samme skatte rosent i Sarpsborg. 


O.R. 21.45.: Den antatte Tormue i Sarpsborg er siden ifjor ste-
get med vel 11 mill, kr. til 64.3 mill. kr. Haadmannen anbefaler
en skatteprosent ),-)aa 16 d.v.s. den samme som ifjor.

In en max- riser aa laks.

O.R. 21.45.: Fylkesmannen i ..?.. har vedtatt ikke aa innføre
maksimalpriser paa laks.

Meldin fra landbruksde rtementet.

O.R. 18.45.: (Meget For aa avskaffe
det missforholdsom for øieblikket hersker i 1Snnsomheten,ved
nroduksjon av melk og produksjOn av fjell- og gaardssmørr, har
den konst. statsraad for landbruksdepartementet i en forordning
av 28 mai 1941 bestemt, at utjevninpsavgiften skal fastlegges
paa et nivaa som gj4r fjell- og gaardsmørproduksjon 1Snnende.
Utgiftene ved denne ordning dektes av Melkesentralen. Forordnin-
gen trer i kraft straks. (Vi t r ikke innestaa for riktigheten
av denne melding.)

SWartskontoret meddeler.

O.R. 22.50.: (Ogsaa denne melding tvilsom). De tyske mari-
nemyndigheter paaIegger samtlige skip og fartyfier aa anskaffe
elektriske morselamper med tilh*ende kraftkilder. Dette krav
er nSdvendig av sikkerhetshensyn for aa brinEe overensstemmelse
med skip i tysk tjeneste.

Konst. Ha elien gir 'enke1' middag. 


O.R. 22.50.: Den konst, statsraad for innenriksdepartementet
Hagelien, ga idag en enkel middag for innbudte ordf94.ere. Blandt
s4estene-befandt seg bl.a. Nasjonal Samlings fp‘rer Vidkunn

de konst. statsraader og Reichskommisar Terboven. Konst.
statsraad Hagelien holdt en tale hvori han omtalte den nye kom-
munalordning.

DeutschesTheater in Norwegen_, 


aapner 14.dag ? juni sitt gjestespill paa Nationaltheatrets
Nye Scene (Det nye navn paa Casino) med premieren paa hSmilets
land' av Lehar. Det delta norske kunstnere i orkestret,
koret og baletten. (Det gjSres ustanselig reklame for dette
Ejestespi11.)
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Llan_e sko brander.

O.R. 18.45.: Det brenner framdeles enkelte steder i (Solem?)-
skoEen, meldes fra Skien. l000 mann har deltatt i slukkingsarbei-
det.

Ogsaa fra sterdalen meldes om flere mindre skogbrander, En brand
s)i6r for Stai var vanskeliE aa slukke.

O.R. 21.45.: Ved 16-tiden idag brSt det Ut 2 skogbrander i
Valdres, en i Bagn og en i Reinebygda vest for Bagn. Noen oversikt
over skaden foreligg,er ennaa ikke.

Cslo radio maner til forsiktiFhet mod aa gjSre opp ild i skog og
mark. Skogbunnen er meget t rr paa g=d av den lange t rke.

Oslo-avisene.

O.R. 22.50.: Situasjonen i Syria preget avisenes førstesider
idag. Videre op-otok budskapet om den tyske x-keisers dSd bred
plass. Av innenlandsk nytt kom meddelelsene om de mange skogèran-
der i f rste rekke.

'Fritt Folk" peker idag paa det missforhold som raadet ved at det
i byene gikk masser av ledige mens landbruket manglet arbeids-
kraft. Dette missforhold er heldigvis naa skaffet av veien ved
den nye forordning, skriver avisen.

Ennu en sko,brand.

Ogsaa i Nes i Hallingdal rascr det en større skogbrand. Mellom
6 a 700 mann deltar paa brandfeltet.

Mataukinasutstillin.ene aaPner.

O.R. 18.45.: Den stSrste lancbruksutstilling i Norge hittil
vil bli aapnet paa Aas Landbruksh iskole 1Srdag. 2rofessor Bor-
gedal, medlem av utstillingsnevnden, framhever utztillingens
store betydning.

Lissforn 'ielse med max-prisene _paa hest og_smaaaris.

O.R. 18.45.: En deputasjon fra Opland og Hedemark har i
Oslo framsatt krav om hSining av de naavaerende maksimalpriser
paa hest og smaagris. For aa gjSre avl lønnsom krever delega-
sjonen f.eks 3000 kr. som passende pris paa god hest.

Smaanrtt fra Nor e.

Lørdag og sSndaE vil det i Oslo bli hSve til an se Redningssel-
skapets nye redningsskSite.

Det tyske sirkus Eusch vil isommer besSke Norge.

Oslo Politi etterlyser EjSrn Arnkvern, 21 aar2 bosatt i Kirke-
veien. Han var reist paa ferie og har senere ikke latt hSre fra
seg.
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Utenlandske n heter over Oslo radio.

Det er fremdeles senkingen av britiske Skip som onptar hoved-
interessen i de tyske kommunikker. I dagens kommunike heter det
at 24.000 tons er senket av ubaater i Atlanterhavet. Videre har
det lyktes en enslig tysk motortorpedobaat aa senke en britisk
h'elpe-krysser paa ca. 6000 tons like under den engelske kyst.
At det var en hjelpekrysser slutter mar av den sterke eskorte, som
bestod av flere destroyere. Disse fors kte motangrep uten hell. 3
britiske motortorpedobaater som o saa blandet seg inn, maatte beta-
le med tapet av en eller kanskje to. Den tredje flyktet.

Tvskerne har videre opndaget at de har senket den britiske ha-
ger "Lncounter" under angrepet paa Kreta. De har sine opplysninger
fra enkelte av mannskapet som er tatt tilfange.

Om luftkrigen heter det i det tyske kommunike at tyske fly med
hell angrep maal i midt- og syd-England natten til idag. Saerlig
virkningsfulle var angrepene paa fabrikker i Birmingham og paa hav-
neanlegg i Chatham. Igaar ble flyplasseA 'jick paa ostkysten av
Scotland bombet. Videre ble en fabrikk ødelagt i nord-Scotland.

Igaar ettermiddag fors4de britiske fly aa trenge inn over de
okkuperte omraader uten at det lyktes. Under luftkamper ble 6 fly
skutt ned. Et enkelt fiendtligfay var over Schleswig-Holstein.
Nattlige tokter fra fiendens side fandt ikke sted.

OsIo radio bringer forøvrig en melding fra Amerika om at den
amerikanske flyproduksjon skal vaere gaatt ned.

I Nord-Afrika har tyske kanoner beskutt fiendtlige tronpe-
ogg bilkonsentrasjoner ved Tobruk. Italienerne har gjort "t3etyde-
lig skade.'under disse onerasjoner. Italienske fly og tyske kano-
ner h'ar beskutt skin i Tobruk havn. Ved Sollum ble en fiendtlig
speideravdeling sprengt. 3 britiske fly ble skutt ned under et
angren paa en tysk flyplass naer Tobruk.

I øst-Afrika har det lyktes italienerne aa faa fienden til
aa flykte i Galla-Sidamo-omraadet. Under et annet angrep led et
Niger-regiment store tap. Et par britiske fly ble skutt ned, ett
av italienskejagerfly.

Paa Kreta hevder tyskerne aa ha tatt ytterligere endel bri-
tiske fanuer samt moget materiell. Eare en tredjepart av de au-
stralske og nyeealandske tropper kom seg unda, opplvser D.N.B.
fra Austalia. Rhodos har vacrt bombet av britiske f.y uten re-
sultat.

Angaaende situasjonen i Syria, bringer Oslo radio flere mel-
dinger. Spenningen mellom Eng_and og Vichy tilspisser seg stadig.
De Gaulle er kommet til Palestina, og grenser er sperret. I
Irak fortsetter gj,eringen. I politiske kretser i Berlin tviler
man paa at forhoket mellom Irak og Storbritannia har bedret seg
noe vesentlig.

Alexandrias havn har vaert kraftig bombet av tyske fly. Et
oljelaeer ble satt ibrand.

Den irske regjering har nrotestert i Berlin angaaende bom-
bingen av Dublin. Tyske krester undersøker forholdet om det even-
tueIt kunne vaere mulig at et enslig tysk fly hadde vaert over
Eire paa det tidspunkt, men man tror dog at det dreier seg om
en britisk provokasjon.

Hitler har gitt en rekke or rer i forbinnelse med den tyske
x-keisers død: Specialtog for s rgende, aeresgarde, general
Christensen skal nedlegge krans fra Hitler, og andre militaere
sjefel, skal vaere tilstede. Telegrammer til slektninger.

vid
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N tt fra Danmark.

Det danske skip "London" er krigsforlist i britisk tjeneste, med-
deler Oslo radio. 4 av mannskapet omkom.

Penger som er innsamlot av Aarhus Husmorforening vil bli brukt
til hjelp for foreldrelÅse finnske barn.

N tt fra Sveri e.

Den svenske kronprins har sendt kondolansetelegram til den tyske
x-kronprins.

Spionsaken mot redaktSr David Belin ble gjenoptatt ved Stockholm
Raadhusrett idag.

Svoriges Landtbruksf8rbunds fu11mgktige traatte sammen til møte
idag i Stockholm. Let ble bl.a. foretatt valg.

Ln kommisjon som en tid har unders kt sp7Srsmaalet om arbeids1Ss-
het blandt svenske kontorister, her funnet en vesentlig aarsak i
manglende fagutdannelse. Dette problem dr0ftes naa med myndughe-
tene.

N tt fra Finnland.

En voldsom skogbrand raste idag ved Sund paa Aaland. Branden
ble begrenset ikveld og 3 gaarder ansees naa aa vaere utenfor
fare. (Svensk radio).

4 bygninger tilh rende Aktiebolaget (PapPerfabrikken?) i
Sockenbacka ved elsinki brendte idag ne til grunnen. Skaden
anslaas til 5 mill. fM:

I Finnland har frUkttraerne lidd alvorlig skade paa grund av
frost, opplyser koAsulenten i Finnska Trgdgaardsf8reningen.
Dan frykter store økonomiske tap.

(Lytteforho1dene har de siste dager vaert vanskelige paa grund

av tordenvaer og luftelektrisitet. Flere av nyhetsutsendin-

gene har bare delvis kunnet oppfattes, og mange meldinger er

gaatt tapt. Andre er blitt ufullstendige.)
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Konst. Lunde u ta er se om s'n Nordlands-reise.

O.R.12.15.
Statsraad Lunde fortalte i formiddag om sine inntrykk fra sin
reise i Nord-Norge til representanter fra presse og kringkast-
ing.
Reisa hadde vaert utbytterik paa alle maater. Han understre-
ket at det var nyklvendig aa skaffe bedre livsvilkaar for fol-
ket der nord. Det har littil levd under altfor daarlige for-
hold. Folket i Nord-Norge var ved godt mot, og de som bor i
de krigsherjededistrikter har tross alten sterk tro paa
framtida.

N r h'storie s r'ves -

O.R.21.45.
Naar historien en gang skal skrives vil "Altmark"-affaeren staa
som en mi1epel i opptakten til det som skjedde den 9. april
1940, "Altmark"s kaptein har skrevet en bok som "Altmark's
fart over havene gjennom den britiske hlokade til JÅsingfjorden
hvor det ulovlige angrepet, som saa mange maa baere ansvaret
for, skjedde.

In en a be'dsledi het aa Ri erike.

O.R.18.45.
"Ringerikes Blad" skriver at det for tida ikke finnes noen ar-
beidsledighet paa Hidnefoss og i Ringeriksbygdene.

3
3en sekker mel brent o .

O.R.18.45.
natt brente . . . mÅl1e ned, og 360 sekker mel ble 41elagt.

Nore s Fiskarla

skal holde landsmAe i Aalesund den 8.,9. og 10. juni.

Vaa onna erdi • Te em k

O.R.18.45.
Det meldes fra Skien at vaaronna er ferdig alle steder i Tele-
mark. Vaeret har vaert godt, og btSndene har utf4.t et stort
arbeid. Det ser ut til aa bli et godt aar i aar.

Riksniars i Oslo.

O.R.12.15.
gaar kveld fortsatte Riksmarsjen i Oslo fra Frogner Stadion.

Det var igjen stor deltagelse, blant andre startet en person paa
74 aar og en mann som var helt blind. Begge fullfrte marsjen.
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Fis er.meldin .

I Tysfjord i Nordland ble det fan et mindre smaasild siste uke
enn i uka før. Det ble i alt opp isket 5010 hl. smaasild,
hvorav • .? levert til sildoljefabriklçer for kr. 4,50 pr.
hl. I Tysfjord ble det deriomot i uka f r oppfisket 9000 hr.
smaasild.

Det har vaert mindre tilf9frsel paa fisk til Kristiansund N.
siste uke enn ka før. Det kom ii,kevel brA med sei som ble
betalt med 27 Øre pr. kg. mot 33 Øre uka før.

Landbruksmeldin

Det er blitt atskillig bedre tilfgSrsel paa alle slags gr*n-
saker, men avgangen er ogsaa medet god. En kan si at alle
varer gaar fort unda. ‘d,
Fra Gartnerhal1en meldes: Det var styfrre tilgang paa redikker
i dag, og prisen maatte maatte ned. Ogsaa persiIlerttter kom
det mer av, og prisen maatte ned. Dagens sensasjon var et
helt billass med putte fra Lier.

For varer uten maks. pris noteres i dag f1gende priser til
handlende: Jordbaer kr. 25,00 pr. kg. Tomater kr. 25,00 for
5 kg.kasser. Egg betales i dag med kr. 4,40 paa torget.

Det er liten tilgang paa sau og geit. Det er bra strrelse paa
nauteslaktene.

Landbruksmarkedet.

(Det var meget daarlige mottagingsforhold under "Landbruksmar-
kedet".)

Det er blitt noe mindre me ketiWrEle1 til Oslo. Saerlig var
dette merkbart i dagene f r pins. Ogsaa i Bergen har melke-
tilf*se1en hatt vanskeligheter, og man er gaatt til en reguler-
ing av tilf4.selen. For en stor del bestaar vanskelighetene i
transportforholdene. Melketilf4.selen til Oslo ble bedre igjen
etter pinse.

Her leste fru Krohn (saa vidt d,et kunne forstaaes) opp noen nye
bestemmelser med hensyn til sm rproduksjon, men det var helt
umulig aa oppfatte hva de gikk ut paa.

Tilfrdelen paa alle slags grnnsaker 4er daglig, og alle
varer har rivende avsetning unntatt asDarges som gaar tregt.
Paa rabarbra er tilffdrse1en likevel naermest for Iiten.
Det kommer bare faa kg. jordbaer.
Men alt i alt kan en si det liv over gr*nsakhandelen om dagen „Idø
baade paa torg og Hall.

I Danmark har smrproduksjonei begynt aa stige igjen.
Melkeproduksj,-,nen er bare 63 % av hva den var i 1939 paa samme
tid.
Torvskjaeringen drives i aar i Danmark som aldri fgSr.

I Sverife klages det mye over uhe1dig vaer. Det er blitt fast-
satt maks, priser paa hkr fra 1. junr.
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Bondesamfunnets forfall o forholdet ' da .

Fo edra v Stein r Klevar.

(Det var av og til meget daarlige
lytteforhold under dette foredrag).

Foredragsholderen begynte med aa regne opp alle synder som var
gjort mot den norske bondestanden i det gamle aamfunn. De
fleste av syndene var de samme som de som har ødelagt orge
og nordmennene paa andrc omraader ogsaa. England hadde en god
del av skylden. Men naa var redningen - den eneste mulige red-
ning for norsk bondestand kommet med Nas,ional Samling. Mer-
kelig nok tok taleren manpe forbehold, gjenoppreisnlngen av
bondestanden kunne ikke sje i en fart da man sttte paa mange
vansker.

Partipolitikken 41ela I'Jorges bomdestand. I denno striden ble
bondestanden undergravet baade :p6konomisk og moralsk. For-
holdet til England, rettere sagt avhengighetsforholdet til
England r ogsaa mange 41elegge1ser paa samvittigheten,
saerlig naar det gjelder smÅrproduksjonen. Smgfret ble solgt
til England forpriser som laa umder produksjonsprisen, mens
bonden maatte kjrhe margarin til sitt eget bruk.

I den saakalte h&konjunkturs tid ble b4ndene narret til aa
drive raahugst i skogene. Her sPilte ogsaa England en rolle
men det kunne ikke oppfattes hvilken.

Det eneste raad man hadde aa gi bbidene fr i tiden, var ra-
.

sjona isering av driften. Men under det mar istidke styret
var b ndenes liv et stadig slagsmaal med fattigdo en. ''Fol-
kets us" paa kort tid den siste rest av b ndenes frihet.

Utviklingen firSrte til at smaabrukerne maatte ha st4tte, og
gaardbrukerne hadde ikke raad til aa leie hjelp. 211an propa-
ganderte mye med at levestandarden var hirSy. Den var kanskje
det hvis man tenker paa blpftkakespisingen i byene. ,Men bonden
ville ikke ha det, han forlanger aa kunne sm4-re smør paa sitt
brød. Og mens byfolkene konkurrerte om aa drikke mest mulig
melk, hadde ikke bonden raad til aa drikke melk i det hele tatt.

BrSndenes eget parti gjorde intet for bondestanden uten aa
tale fine fraser. Det system vi hadde her i landet var rett
og slett et bondefientlig system. Opp1p6sningsprosessen var
kommet lant for bondestanden. Under slike forhold er det ikke
rart at bondestanden gikk tallmessig tilbake i dette land.

Paa bakgrunn av denne forfallsprosess er det at de begivenheter
som foregaar naa sees.
Alle maa forstaa de nye maal. De t',ndr som ikke forstaar dem,
maa 1:tye såg for dem som virkelig vil utrette noe for, bonde-
standen. /

Heldigvis gaar det mer ogmer oppfor bøndene at det er mange
vansker aa kjempe med i gjenreisningsarbeidet. Saaledes er va-r
skipsfart ikelagt, og en del av Vaar befolkning motarbeider
med vilje landets interesser. Dessuten skulle det vaere klart
a saa lenge denne krigstilstand paagaar er uraad aa gjennom-
f re et slik bondeprogram som det Nasonal Samling har satt opp.

(Fortsatt).
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Bondesamfunnet . . . . fortsatt .

Det er naa blitt alminnelig at b4ndene kikker i N.S.'s pro-
gram2 men en kan med rettferdighet sp4rre hvorfor de ikke kik-
ket i dett program f4-, da ville alt sett annerledes ut i
dette land. Ingen har derfor rett til aa
kritisere os s.

Prisbestemmelsene for landeiendommer er et steg paa veien for
aa realisere dette program. Det skal hindres at dette land
skal eier av kapitalister.

Kritikk kan kanskje vaer noenlunde sunn i normale tider, men
i disse tider er den direkte farlig.
Man kritisere for eksempel den tyske rekvisjon av for og hester,
og glemmer at vi kan takke tyskerne for at vi har for og hester
i det hele tatt. Da engelskmennene var her, tok de alt.

,siad
Vi maa innstille vaart behov etter vaart lands produksjonsevne.
Det gjelder aa holde arbeidslivek i gang. Gjennom alle vansker
skimter vi nemlig konturene av et nytt stort bondesamfunn. Og
det er Nasjonal bamling som vil gi oss det.

Presse o Krin kastin bes ke arbeids eiren i stfoll

Presse og kringkasting ar vaert innbudt til et bes4 i ar-
beidstjenestens leir i stfoll. Dette best& var bakgrunnen for
"Verden og vi".

Som en begynnelse ble det sagt at spaden hadde avlSst gevaeret
i norsk eksis for tiden. Det som kanskje gledet gjestene mest,
var den orden og disiplin som heket i leiren. De fikk et in,
trykk av a+ det var representanter for Norges rikeste og ster-
keste ungdom som var samlet der i leiren. Det var den ungdom-
men som skal bygge Norge opp igjen.

Maten i leiren.var god og rikelig. For aa upngaa at mat skal gaa
til sDille, som paa eksisplassene i Norge fpir i tiden, har man
ansatt overkokker.

Kameratskapet mellom befal og maanskap var enestaaende godt. Det
gode inntrykk som man had,de av arbeidstjenesten fra f;?fi', ble
forsterket ved dette besøket. Det er landet som byEges. Det er
en landsgagnlig idé som settes i verk.

"Sommer ens'onatene venter aa 'estene".

"Aktuelt" var en samtale med vertin paa Vasser sommerpensjonat.
Han gaar ut fra at sesongen vil bli som vanlig. Mener at man
skal klyare matstellet saa noenlunde godt i aar ogsaa. Saa svaert
mye kj,6tt blir det jo ikke,. men man har litt gris, litt sau og‘d,
litt hvalkj4tt.
Vasser skal aapne den 20. juni i aar. Det er en del senere enn
vanlig.
Verten haaper videre at gjestene vil faa litt tobakk tilsendt fra
byen, og at de tar litt med.

Vertinna tror ogsaa at det skal gaa bra. Videre tror hun at de
skal faa Uke mange gjester i aar som fgr. Til slutt haaper hun
at alle gjestene kommer med godt humpir.
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Os o-av's e

Meldingene om den Åkede spenning i Syria behersker fullstendig
ff,Srste-sidene i dag.
Dessuten slaaes det spente forhold mellom Japan og U.S.A. stort
opp.

"Dagbladet" skriver i sin leder: Det er lite sannsynlig at
re amerikanske tiltak kommer til aa faa noen innfly7ielse paa
fransk politikk. Admiral DrTlan er nok bestemt paa aa f4ge
sin kurs uansett hva Amerika foretar seg.

"Nationen" behandler i dag de siste skogbranner i Norge i sin
leder. Bladet slaar fast at det pheblixkelig maa settes inn
et skjerpet vakthold i skogene. Et vakthold som er mer effek-
tivt enn det vi har uaa, maa organiseres uten nølen.

Smaan tt fra Nor e

Fylkesmann Utheim er blitt gjenvalgt som formann i Norges Skog-
selskap.

Henry Tiller skal m,te dansken Hans Holdt i en boksekamp i
Trondheim. Datoen er enda ikke fastsatt.

Svensk Radio brakte i dag kl. 13.30 en melding om protestskrivel-
sen fra de 43 norske organisasjoner til Rikskommissaeren.
den svenske nelding het det: 43 organisasjoner som represen-

terer norsk naeringsIiv har protestert til Rikskommissaren mot
utviklingen i Norge siden 25. seDtember i fjor. Den bekymring
man naeret da N.S. overtok styre: i september i fjor har vist
seg berettiget. Det minnes om at de konst. statsraader utsdse-
der forordninger som strider mot den norske grunnlov.

Deretter ble en seks-syv av de viktigste organisasjoner som
hadde skrevet under, lest opp.

Utenlandske n heter over Oslo Radio.

De siste senkninger: I,Middalhavet. er 3 skip i en
konvoy paa tilsammen 15 800 tonn senket. Et britisk ammunisjons-
skip er senket av tysk krigsskip i oversjifisk farvann. Det vis-
te se at bare kapteinen og offiserene var britiske, hele mann-
skapet var kinesere. Tysk fjernkampfly har senket et fientlig
handelsskip i Atlanteren i dag. Skipet var paa 5000 tonn. I natt
ble to konvoyer angrepet av tyske oppklaringsfly fist (?) for
England. Tre skip paa henholdsvis lo 000, 5 000 og 8000 tonn
ble senket, og fire andre paa tilsammen 15 000 tonn ble skadet.
England har naa bare ett hangarskip igjen i det ystre Middelha-
vet. Aatte engelske skip er blitt torpedert i naerheten av den
amerikanske kyst.
Nord-Afrika har det vaert artillerivirksomhet ved Tobruk.

Det ble utrettet en meget stor skade i Aleksandria under det
siste flyangrepet. Aledandria trues naa fra to kanter, nemlig
fra Kreta i nord og fra Sollum i vest. Det vil snart vise sekt
at Kreta og Sollum er viktige utgangspunkter for angrep paa
britiske stSttepunkter i Egypt. (Fortsatt).
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Utenlandske n heter . . . fortsatt .

Det har ikke vaert framkommelig gjennom Suezkanalen siden i
februar.

Natt til fredag bombet italienske fly Gibraltar og Malta.
Italiensk . . har senket en fientlig u-baat i Middelhavet.
Det italienske artilleri,har skutt paa havnen i Tobruk. Ved
Sollum er engelskmenn støtt sammen med en italiensk bilkolonne.
Engelskmennene ble slaatt tilbake.

En sterk britisk flaateavdeling ble i dag observert utenfor
Syria. Det ser ut til at den forbere&r landstigning i Syria.
Man venter et stort anlagt angrep fra flere kanter paa en gang.
Det er tydelig at Frankrike naa'staar foran kolossale begiven-
heter.

En strfrre britisk flaateeskadre gikk ut fra Gibraltar i gaar.
Man vet ikke hvilken retning den gikk i.

De britiske soldater har ikke fortjent en saa daarlig ,kring-
kasting og propaganda som den engelske, skriver dr. Gøbbels i
"das Reich"

Japan demeAterer kategorisk at det har retteb et ultimatum til
Hollandsk jøstindia.

"New York Daily News" cffentliggj4› i dag en sensasjonell ar-
tikkel om anti-krigsstemningen i Sambandsstatene.

N tt fra Sveri e.

O.R.22.50.
Det er stor mangel paa plaseringsobjekter i det svenske penge-
marked. Kursene er steget, og det norske statslåan for eksempel
er gaatt opp med 5o o

O.R.22.50.
Et 16 FBOO tonns motortankskip ble sjsatt i Grfteborg i dag. Bet
skAl hete "Julius". Dette og.dets sSsterskip . er de
stpirste tankskip so; er bygd Skandinavia.

S.V.23.00.
Det er vedtatt en forordning om klasifisering av kjøtt. Den skal
settes i kraft den dag som Hans Majestet bestemmer.

Svensk Landungdomsforbund aapnet sitt aarsmyfte i dag. Det vAr
700 deltagere tilstede. Medlemstallet chr i det siste aaret )6ket
til over 4000. Representanter fra Finnland og Danmark fram-
fyfiite hilsener fra sine land.

Alle de fiskebaatene fra Baahuslen som ble oppholdt av tyskerne
utenfor Danskekysten, er naa kommet hjem igjen.

Minnet om de svenske sj4lenn som omkom under Verdenskrigen, ble
h;6-tideligho1dt i Gteborg i dag.

Det svenske handelskammer i London har holdt aarsm;fte i dag.

(Fortsatt).
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Nytt fra Sveri,e. Fortsatt).

For aa avhjelpe knappheten paa egg har livsmedelkommisjonen
faatt i stand innkj4 av egg fra Danmark.

Svenska flaggans dag er blitt feiret over hele landet i dag.
I den anledning har flere medlemmer av re jeringen holdt taler.
Statsminister Hansson talte i MalmgL I G teborg talte prins
Wilhelm og sa blant annet: Et folk som i ke seIger sin sjel,
kan aldri miste den.

N tt fra Danmark.

Den danske regjering har tatt offisiell stilling til det is-
landske alltings beslutning om aa qpplse unionen.
Statsminister Stauning overrakte lpirdag den islandske chargå
d'affaires i Kj4enhavn f1Eende erklaering;
Idet jeg har den aere aa erkjenne mottagelSen av Deres regjer-
beslutning angaaende forbundet mellom Danmark og Island, har
jeg faatt som op2drag aa meddele f4gende: Den danske regjer-
ing savner ikke forstaaelse for de vanskeligheter som er opp-
staatt under de naavaerende forhold, men den finner det be-
klagelig at Alltinget paa det naavaerende tidspunkt har truffet
denne beslutning. Den danske regjering mottardog med til-
fredshet uttaleisen om at Island ikke ser dette tidspunkt som
det rette for de avsluttende bestemmelser og tar dette som
et bevis paa at Island, naar forholdene tillater det, vil op-
ta forhanlinger med Danmark.

O.R.22.50.
I anedning Ex-keiser Wilhelms dd har det danske hoff bestemt
aa holde ti dagers hoffsorg fra 5. juni.

O.R.22.50.
Paa grunn av den store mangel paa t4mmer i Danmark, har regjering-
en besluttet aa hugge 40-50 000 kb.m. t4Mmer 1. den danske stats
skoger for aa raade bot paa dette.

D.R.21.50.
Paa bestyrelsesm te i Jydske Trelasthandlers forening i dag
opplyste formannen at forholdene innen trelasten i f rste halv-
delen av aaret hadde vaert noe bedre enn vent&-.

N tt fra Finnland.

D.R.13.30.
Nordiske Krigsforsikringsinstitusjoner holder i disse dager
m te i Helsinki.
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Sandheten om den n e idrettsor anisas'on.

Foredrag av Per M. Findahl

O.R. 17.15.
Det skulde vmre ungdvendig for meg å nevne de uholdbare tilstande
som hersket innen norsk idrett de senere år. Sportsundommen stod
som alle vet splittet og våre dyktige emner hadde ingen anledning
til å samle seg om felles oppgaver. Idrettsresultatene var derfor
også bare s som så.

Det skulde derfor vmre å vente at at alle var klar over at en ny-
ordninE måtte til. Den kom også og for meg var det meget gledelig
at staten virkelig for en gangs skyld innså at det ver dens plikt
å skaffe ordnede forhold. Den satte seg i spissen for idrettsar-
beidet på bakgrund av sand positiv interesse, og lovet stgtte på
alle måter.

Desto merkeligere var det derfor at idrettslederne ikke straks
skjgnte at nyordningen vilde bli en velsignelse for idretten.
Tvert imot satte de igang en kampanje mot nyordningen, og vi fikk
de beklagelige tilstander som har hersket innen norsk idrett naa mer
enn et åt. For dette bærer lederne ene og alene hovedansvaret.

1.)epartementet for arbeidstjeneste og sport utnevnte 14 dec. adv.
Egil Reichborn A.jennerud til idrettsfører. Få menn hadde slike
kvalifikasjoner til å lede idretten som han. Den 5 januar iår
sendte han en apell til alle aktive idrettslag om positivt sam-
arbeid, men apellen ble ikke mottatt etter sin hensikt. Han ble
til å begynne med ikke engang verdiget et svar. Fgrst i februar
innlgp det ett, et aforskammet svar på. 8 linjer. Innholdet kan
sammenfattes i fglgende 10 ord: "Henvendelsen gir ikke anled-
ning til noen forfgining fra v4r side". Ikke så meget som et
diskusjonsgrundlag vilde idrettslederne framkomme med, og for
et slikt svar måtte de naturligvis ta konsekvensene.

Jeg skal for klarhets skyld lese opp idrettsfgrerens tiltredel-
sestale fra december ifjor. (Talen ble deretter opplest). Som
man ser var det upolitisk idrett som var hovedmålet for nyord-
ningen. Idretten skulde ikke mer oppblandes med partipolitkk.
Ikke desto mindre ble hans forsikringer slått bort uten at grun-
den kan finnes i andre enn rent politiske hensyn. Bedrgvelig er
det også at det lyktes disse idrettsledere å få dratt andre med
seg på den negative dgdslinje.

For idrettsfgreren stod da ingen annen utvei åpen enn å handle
på egen hånd. tian utstedte derfor i mai sin forordning om be-
skyttelse av idrett. Fra nå av vil det ikke bli tålt forsgk på
eller aktiv hindring av idretten. De som mener de vil fglge døds-
linjen kan rolig fortsette, men v i har ikke td til å sitte
med hendene i skjødet. Norsk idrett skal bære flagget videre.
i\lorsk idrett for fedrelandet.

Ny lmesjef for norsk idrett.

O.R. 18.25.:
Departementet for arbeidstjeneste og sport har oppnevnt dr.
Ragnvald Risholm som Imgesjef for norsk idrett.
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Idrettsuken ved Storm Sgrlie.

O.R. 17.25.
Idretten går videre med det ene stevne etter det andre. Imorgen
får vi atter en av de store sportsagndager, bl.a. finner årets
første friidrettskonkurranse sted på Eidsvoll. Romedal idrettslag
er en av arrengørene. Videre skal Lyn og Bragds juniormedlemmer
spille fotballkamp i Oslo imorgen.

Bragds semborspillere reiser ikveld til Bergen for å spille mot
Noreg. Bragd ansees for favoritt.

Det ser nå ut til at ørn, Horten sks1 få sin gressbane. Blandt
ørn-guttene hersker det almindelig glede.

"Tanker i Tiden"

O.R. 19.00.:
I programposten "Tanker i Tiden" talte sekretær Henry Nyløve om
(Olav B...?)s nye bok. (hverken titelen eller storparten av "tan-
kene" kunne oppfattes). Forfatteren peker i sin bok på de forhold
som ledet til 9 april, og 'D•ir anvisninger for den vel som må fgl-
ges for å sikre Norge en lYkkeligere framtid. nan fastslår at sam-
fundet må  bygges opp på organisasjon og lov, og forklarer hvad han
mener med disse 2 begreper. Videre behandler forfatteren demokra-
ti kontra diktatur og beviser at vårt tidligere demokrati var den
rene karikatur på en samfundsordning. Sekretær Nylzve anbefalte
tilslutt alle å lese den lille bibken som er på knapt 100 sider.

"Mikrofonen var med". 


O.R. 18.15-19.00.:
Lytteforholdene gjorde det umulig å oppfatte annetennhvor mik-
rofonen var med. 1. Blandt ralarne på Rjukarl. 2 Ftu Audil
Krohn fortalte fra mateukingsutstillingen på As Landbrukshøiskole
idag og imorgen. 3. Fta dagens. riksmarsjpå Frogner. (Var
mest musikk). 4. Frn et møte i Seilskuteklubben. (Viser og
musikk).

Landbruksutsillinen å Ås å net.

O.R. 21.45.:
Idag ble 3 av de fzrste mataukingsutstillingene som landbruks-
departementet har tett initiativet til, åpnet. Det var utstil-
lingene på As lsndbrukshøiskole, holt landbrukskole bed Tvede-
strand og Gjermundsnes landbrukskole i Romsdal. På Ås så man
bl.a. blandt gjestene konst. statsråd Fretheim og dr. Richert
fra Reichskommisariat. Professor Borgedal ønsket gjestene vel-
kommen hvoretter statråd Fretheim holdt åpningstalen. Ustillin-
gen ble en avgjort succes.

Vidkunn Quisling mottar. .

O.R. 18.45.:
Nasjonal Samlings fører Vidkunn Quisling mottok idag 	
(Resten uhørlig.)

 •••   ••••••• •   •
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Norsk skio krilzsforlist.

O.R. 22,00 & D.R. 21.50.:
Oslo-skipet ("Trym?) eller ("Fritt"?) (Henholdsvis hvad som kunne
oppfattes av den tyske og danske melding) er krigsforlist i bri-
tisk tjeneste. Skipet var på 1900 br. reg,

11

O.R. 21.45.:
Premieren på Lehars udødelige operette "Smilets Land" fandt iaften
sted på NationaltheatretS Nye Scene, det ombyggede Casino. Denne
enestående begivenhet i Oalos teaterliv ble understreket ved
Reichskommisar Terboven tilstedeverelse. Blandt de øvrige
gjester såeS generalobert (Stumpf?), Obergruppenfdhrer•.?.. og
ennu en tysker som vi ikke oppfattet navnet på. Som representapt
for Vidkunn Quisling møtte konst. statsråd Gulbrand Lundel og også
andre statsråder var tilstede. Forestillingen ble overordentlig
vellykket og de tyske kunstnere høstet ovasjonsartet bifall. I den
tyske versjon av denne melding het det at et gammelt norsk ønske
var gått i oppfyllelse ved at Nationaltheatret hadde fått ennu, en
scene til rådighet:. "ein zweites Haus zur Verfdgung".

n m lle nedbrendt.

O.R. 18.45.:
Hen Lølle brendte iformiddag ned til grunnen, meldes fra Dram-
men. Ganske store mellazre ble luenes rov.

Arbeidskalgtez_går d i Sandafj2rd.

O.R. 18.45.:
Sandefjord har for tiden 75 arbeidsløse. Dette betyr en nedgang
på 85 i løpet av mai måned. I Sandar er det ved arbeidskontorene
innregistrert 144 arbeidsløse. Også dette tall er betydelig min-
dre enn i april.

Oslo-avisene

flrstesider ble idag preget av det intervue rikskansler Hitler
har gitt den amerikanske korrespondent Bullitt. Av innenlandske
nyheter kommer mataukinsutstillingene i første rekke.

Smån tt fra Nor e.

O.R. 1845.
En liten plass på Fagerlia ved Nottodden brendte idag ned til
grunnen.

En dansk forening har besluttet å bekoste rekreasjonsreise for
50 norske barn, meddeler svensk radio. Barna skal isommer opp-
holdeseg på Korserød ved Helsingør som foreningens gjester.



NYHETSOVERSIKT FRA SKAND. RADIOSTASJONER. 4.
Fra

Regjeringens I.F.K. & Haerens Overkommando.

8 *uni 1941. Nr. 46. Fortroli .
Radiosendinger lørdag 7 juni 1241.

allee«..11••••  

Den storesj.s.oand i Store1vda1 blusser opp igjen. 


O.R. 12.15.:
Skogbranden i Storelvdal blusset opp igjen igår ettermiddag, men
den ble slukkSt kort etter med et par bgtter vann.

Som kjendt brgt branden ut onsdag ettermiddag i et sagbruk tilhø-
rende Ingvar Lande noen km. nord for Stai Stasjon. Sagbruket brend-
te hurtig ned og kort etter oppdaget man't1d i  skogen 134 8-10 for-
skjellige steder. Ilden bredteseg raskt oppover åssiden. Man skjgn-
te snart at store verdier stod på spill og tilkate alt det mannskap
man kunde komme over. Ekstratog gikk nordover kl. 21 fra Elverum
med materiell og mannskap og alle biler og busser som kunne skaf-
fes ble sendt til brannstedet. Også tyske soldater kom til og snap
deltok hele 1500 mann i slukkingsarbeidet. Hele natten raste brat
nen og førtst tOrsdag ettermiddag lyktes det å bli herre over il-
den. Den hadde da gdelagt temmelig store skogarealer.

Til å begynne med hadde man ingen oversikt over skadens stgrrelse,
men ideg opplyser forstkandidat Å-sammer til representanter for pres-
sen at brannen var av mindre omfang en fra fwst av antatt. Noen
miljonskade er det ikke tale om.

Mesteparten av skogen tilhgrte Ingvar Lande.

årbeidstjenesten planter skog  i østfoll.

O.R. 12.15.:
Statens Skogforvalting har de site dager latt plante ut ca. 35.000
ungtrær forskjellige steder i meldes fra Sarpsborg.
Arbeidstjenesten og skoleungdommen har deltatt i plantingen.

Fiskerim.eljinur.

O.R. 13.15.:
Kyst- og bankefisket: Fisket på Mgrekysten var siste uke
ganske bra, men ellers var det ikke særlig Ibmfattende. Til Ale-
sund kom det inn betydelig mer fisk enn foregående uke særlig
av sei, og prisene gikk endel ned. Også Måløy hadde betraktelig
stgrre tilførsler enn uken fgr. I Bergen holder fisketilfgrslene
seg stort sett uforandret fra uke til uke. Også prisene under-
går ingen vesentlige forandringer.

Småwitt fra Norgej.

O.R. 12.15.:
Bergens Politi etterlyser reklamesjef Robert Lønnichen, 56 år.
Han forlot Bergen for en tid siden på forretningsreise til Nord-
hordaland, hvor han skulde bli en ukes tid. Man har kunnet fglge
ham til Feie, men senere har man intet spor etter ham.

Lffige Johannes Bøe talte i skolekringkastingen idag om Robert
1“)ch.

Frukthgsten tegner til å bli usedvanlig ril i Telemark iår, mel-
des fra Skien.
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Intet 7  juni program i kringkastingen.

I Oslo-kringkasterens programposter og nyhetsutsendinger ble det
ikke en eneste gang antydet at det idag er 7 juni. Ikke engang
redningsselskapets nye skgite ble nevnt til tross for at den iføl-
ge Oslo radio for noen dager siden,lå utstillet ved en av Oslobryg-
gene idag for publikums besiktigelse.

Utenlandskenyheter over Oslo 	

Det tyske kommunike la også idag hovedvekten på meldingene om sen-
kinger av britiske skip. Operaajonene fra tyske flys side mot bri-
tiske skipsmål var igår særlig vellykede, het det bl.a. Et tysk
fjernkampfly senket et handelskip på ca. 3000 tons 400 km. vest for
Afrika. 2 andre handelskip på tilsammen 27.500 tons ble senket vest
for Scotland.I Themsenmunningen lyktes det å skade2 handelskip
alvorlig. Imorges ble en konvoy angrepet i samme område hvorved 1
skip ble senket og ett alvorlig skadet. En annen konvoy ble beskutt
av tyske langtrekkende kanoner utenfor Folkestone. Utenom kommuni-
keet bringer Oslo radio en oversikt over siste måneds senkinger.

Ingen britiske fly var igår eller inatt over riksområdet, heter
det videre i kommunikeet.

Fra Nord-Afrika melder det tyske kommunike om liten artilleri-
virksomhet fra begge sider i Tobruksektoren. Det italienske kom-
munike opplyser at fiendtlige angrepsforslk ble slått tilbake
allerede i begynnelsen. Tobruks forsvarsverker skal ha vært bom-
bet av italienske fly. I Sidi Barani oppnåddes det fulltreffere
på barakker. Italienske fly angrep også flyplassen Halfa på Mal-
ta hvor et britisk fly ble satt ibrand.

I øst-Afrika skal det være heftige kamper igang i Galla Sidamo-
omrdet. Ved Gondar ble britiske angrep slått tilbake.

Spenningen omkring Syria stiger fra dag til dag. Utenfor kysten
skal det Iigge en større britisk flåtestyrke, og Vichy treffer
ivrig forsvarstiltak. En fransk flåteavdeling skal være kommet
inn på havnen i Beiruth. Den frenske sendemann i Washington be-
nekter at det skal være landsatt tyske og italienske tropper i
Syria fra luften. Både i Irak og i Palestina er det stedig uro.
Den tyske sendemann v. Papen hadde igår en samtale med den tyr-
kiske utenriksminister Saradjoglu. Weigand fløi i ettermiddag
tilbake til Nord-Afrika fra Vichy.

Tyske meldinger gjentar at fallskjermstroppene skal ha lidd o-
verlast på Kreta. Det påstås at selv kretiske kvinner skal ha
gått fram på den mest bestialske måte.

hikskansler Hitler mottok idag i Berchtesgaden kong Boris.

Det har vært holdt regjeringsmgte i Italia idag under forsete
av Lussolini. Hærens ledelse ble drgftet. Videre ble det bevil-
get store pengesummer for gjenoppbygging av de yugoslaviske om-
rder som er avstått til Italia. Japan har anerkjendt Kroatia.

Den franske, britiske og tyske sendemann ble idag mottatt av
den japanske utenriksminister Matsuoka.
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Nytt fra Danmark.

S.R. 19.00.:
Direktør i det danske utenriksdepartement Otto Carl Mohr, er ut-
nevnt til dansk sendemann i Berlin. Til hans etterfølger som direk-
tør er utnevnt legasjonsråd Svenningsen.

O.R. 22.50.:
6000 arbeidsløse i Danmark fikk beskjeftigelse siste uke. Antallet
arbeidsløse er dermed kommet ned i 70.000.

O.R. 22.50.:
Lillebeltbroen synker stadig. Dette har vært forutsett og bropil-
larene ble av den grund gjort flere meter høiere enn nødvendig.

O.R. 12.15.: ‘11#

Fantastiske luftspeilinger i Danmark de siste dager har satt fol-
kefantasien isving idet mange tror å kunne lese framtiden i spei-
lingene. Igår så man ved Køgebukt en by mot østhimmelen. Den vis-
te seg å være den svenske by Falsterbo.

O.R. 22.50.:
Kravet om leEitimasjonskort for personer over 15 år som oppholder
seg i militaere soner på Jylland, er blitt litt av et problem. Sær-
lig på landsbygden er det vanskelig å anskaffe fotografier.

S.R. 23.00.:
Danmarks Folketing Og Landsting er innkalt til møte onsdag.

fiyIt fra  Finnland.

S.R. 13.30.: f•

Den finnske finansminister Pekkala anga fornylig i en tale Finn-
lands statsgjeld til 18.5 milliarder fM. Ved årskiftet mente han
gjelden vilde ha øket til mellom 2å og 23 milliarder fM. Landets
gullreserver er gått ned med halvparten.

O.R. 22.50.:
Finansminister Pekkala opplyser videre at alle skattespørsmål
vil bli samlet i en felles skatteforvalting.

O.R. 22.50.:
På grund av oljemangel vil den finnske biltrafikk bli ytterli-
gere innskrenket. En rekke bilruter vil bli nødt til å innstil-
le driften.

S.R. 19.00.:
I Finnland har man uttrykt sin store tilfretshet med de jord-
bruksredskaper som Sverige har skjenket ved innsamling.
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Nyttfra Sverige.

O.R. 22.50.:
Behovet av jernpl2ter har lenge vært vanskelig å tilfretsstille
Sverige. Leveringene fra Tysklend er normale for gieblikket, men
den minimale tilgang tidligere iår har gjort at man er kommet i
etterskudd.

S.R. 19.00.
Fra inatt kl. 24.00 innføres rasjonering på glyserin i Sverige.
Alle lagre må oppgis og all omsetning forbys uten tillatelse fra
industrikommisjonen.

Det er videre utstedt forbud i Sverige mot anvendelse av umoden
sed til kreaturbruk.

O.R. 13.00.:
Den britiske minister i Loskva sir Stafford Crisps ankom igår til
Stockholm på vei til London.

S.R. 23.00.:
Stockholms Stads nye renholdsverk ved Henriksdal ble innviet idag.
Anlegget har kostet 12 mill. kr. Det slam som blir tilbake ved
rensingsprose2sen vil bli anvendt til gjøding. Methangassen vil
bli brukt bl.a. til motordrift.

S.R. 19.00.:
Den svenske riksdag bevilgningskommite har i en betenkning tatt
stilling til et edruelighetsforslag som for en tid siden ble
framlagt for riksdagen. Kommiteen foreslår strengere alkohol-
lovgiving i overensstemmelse med forslaget. Bl.a. foreslås å
heve den lovmessige alder for oppnåelse av motbok, å senke al-
koholprosenten i pils o.s.v.

Forskjellige organisasjoner bl.a. svenske kvinneorganisasjoner
har innsendt forslag til regjeringen om opprettelse av et "stat-
lig organ fBr hem- och familerM".

S.R. 23,00.:
Til ny formann i Svenska AdvokatfBreningen ble idag valgt hr.
Alf Lindal, Stockholm.

Statistiska Föreningen feiret idag sitt 40-års-jubileum. Repre-
sentanter fra de øvrige nordiske land var innbudt.

Representanter for de svenske, danske og finnske kommunale sta-
tistiske kontorer møttes idag i Stockholm. På møtet ble bl.a.
vedtatt aa stifte Sveriges Kommunalstatistiska Föreningen.

D.R. 12.30.:
Den svenske Gustafsdag blir feiret iaften i den svenske kirke
i Kgbenhavn. Prinsesse Margareta vil være tilstede.

Nytt fra Danmarkj.

S.R. 23.00.:
Den danske motorskgite "Albert av (Marstal?)" grundstøtte idag
utenfor den svenske kyst og sank. Besetningen på 5 mann reddet
seg iland. Skøiten var på vei nordover med saltlast.
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Haalo alandsutstillin en forlen et.

O.R.12.45.
Etter planen skulle Haalogalandsutstillingen ha vaert avsluttct
i dag med en tale av Gulbrand Lunde. Utstillingen er naa blitt
forlenget med en uke, saa Lundes avslutningstale vil bli holdt
den 18. juni.

Konst. Lunde taler i morgen.

O.R.18.45.
N.S.'s . . . . holder i morgen mSte i Stortinget (?). Man
venter at fem, seks hundre deltagere vil myke fram. Statsraad
Lunde skal tale.

N tt smaaskrift fr, Landbruksde artementet.

O.R.18.45.
Landbruksdepartementeb har i vaar sendt ut en rekke smaaskrifter
jordbrukere og hagedyrkere. I disse dager kommer et nytt skrift
rekken, nemlig ett om dyrking av rotvekster.

Nordmenn omkommet i britisk t'eneste.

O.R.18.45.
Det er gjennom R4le Kors kommet melding om ? . nordmenn er
omkommet ved "  's krigsforlis. Skipet tilhrte Einar Langes (?)
rederi og gikk i britisk tjeneste. Deretter ble navnene paa de
omkomne opplest.

(Meldingen var meget utydelig.)

To norske Kina-mis.onaerer kommet til Stockholm.

S.R.20.00.
Syv misjonaerer fra Kina kom i dag til Stockholm med en finsk
baat. Av de syv som kom var det to norske. Den ene het Solveig
Lier, mens navnet paa den andre ikke kunne oppfattes, men det
var visstn k ogsaa en dame.

Moderne centralskole i Vardal.

O.R.22.50.
Vardal kommune er det blitt oppfÅrt kr. 75 000,00 til en stor,

moderne centralskole. Det finnes ikke arbeids1Sshet i Vardal.

Lakse risene i Os o o Aker.

Da det har gaatt rykter op utillatelig h4ye laksepriser, er kon-
trollnemnda kommet med føl ende opplysning: Det er ikke fastsatt
maks. priser aa laks i Os o og Aker, men prisene er blitt re-
gulert slik a, de ikke maa overstige kr. 8,40 pr. kg. Det
understrekes samtidig at det er i alles interesse at denne prisen
ikke overstiges.
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N. S.- m te i Lier,

O.R.21.45.
Nsjonal Samlings my1te i Lier ble aapnet i dag av prest . . ? ••

N kirke i Heidal.

O.R.21.45.
Heidal nye kirke ble innviet i dag. Under aapningen var kirken
fylt til trengse1. Etter gudstjenesten ga menighetsraadet en
middag hvor kirken ble overlevert til kommunen og . . . .

Mataukin utstil in aa net i Arendal.

O.R.21.45.
Den f*ste ambulerende mataukingutstilling i Arendalsdistrikterd
ble aapnet paa . • . landbruksskole ved Arendal i gaar.

Vaaronna. 


O.R.12.15.
Det meldes fra Body at vaaronna er kommet langt i Nordland
fylke. Paa enkelte steder er man alt ferdige med kornsaainga,
mens det er litt igjen paa andre steder.

Torymyrene skal utn ttes.

Iflge "Bygdenes Blad" skal det settes i gang torvskjaering
stor stil. Flere torvm rer som leAge har ligget brakk vil bli
utnyttet igjen saa vel ,i1 torvstr0 som til brenselstorv.

Stor interesse for un hin sts'aaene.

O.R.12.45.
Statskonsulent Bj,frnstad uttaler at tilslutningen til unghingst-
sjaaene har vaert meget stor i aar.

Stor turisttrafikk i 0 and ventes

O.R.22.50.
Det meldes fra Gvik at det ventes en meget livlig turist-
trafikk i Opplana i sommer. Ogsaa i Gudbrandsdalen er man inn-
stilt paa en stor turisttrafikk i sommer.

F lkesmann S.Larsen i Nordland

har lagt fram aaretå 	 Den viser en 4cning paa
kr. 100 000,00 siden i fjor.
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Med Gulbrand Lunde til Nord-Nor e,

I denne programposten talte en herr Willy(Egeberg eller Kle(ven)-
berg?). Han hadde vaert med Lunde paa hans reise til Nord-Norge
nylig.

Tåleren begynte med aa fortelle om et bes4c til Øksfjord sild-
oljefabrikk som var blitt 4Ie1agt for noen uker siden. øde-
leggelsesmennene snakket norsk og, haaten som de kom fra hadde
norsk flagE. Det var altsaa nordmenn som etter befaling fra
hyere hold, foretok dette pcieleggelsesverk raa norsk elendom

drepte en nordmann. I sannhet vaar konge har aere av denne
daad. Fabrikken var helt igjennom norsk og leverte olje til
norske margarinfabrikker.

De menn som foretok dette haerverket er imidlertid ikke mer
norske enn den baaten de kom med. Deres flaate er ikke bygget
i Norge.

I vaerelset hvor vedkommende kvinne ble drept, bar eirer og
vegger merker etter daadon. Statsraad Lunde la ned en krans
paa hennes gravsted. Vi som var med, glemmer ikke den opplev-
elsen. HelIer ikke skal vi glemme dem som utf*te denne l'or-
brytelsen.

Fra øksfjord dro de videre langs kysten. De gikk i land i
Hammerfest. Her bor nordmenn, det er gcrmanernes utpost mot
nord.

Paa brygga i Vardøhadde taleren snakket med et par fiskere.
De var fornyde med fangstene og med betalingen. De fikk nesten
det tredobbelte av det de liadde faatt tidligere. Mens de stod
der, kop det hird og N.S. folk til, og det ble snart et helt
N.S. møte paa fiskebrygga.

I Vardøkom de i kontakt med mange N.S. folk. De fort lte om
sin kamp der der nord, og vi fortalte om va r, vl f lte felles-



skapet. I ,nrkenes ble Lunde hilst av ordf rcren og de tall-
rikt framm,4tte mennesker. Han ble overr t blomster av hird-
'entene. Da en etter talte Lunde i Vadsøfor et stort publikum.
.S.U.F. og hirden sang sine kampsanEer med begeistring. Og

ett er sikkert, den dag da f7Sreren gjester Nord-%rge, vil be-
geistringen bli enorm.

Av og til mytte de de siste krampaktige kampor for_felkestyret.
Saerlig var disse forkjemperne framtredende i Haanningsvaag.
Vaarherre Vet hva disse NYgaardsvolds-kreaturene innbiller seg.

Paa hele reisa hadde de samtaler og mSter med N.S. folk. Livs-
vilje og paagangsmot preset dem alle. Men landsdelen var for-
s4t. Fellen laa baade los det gamle stvret og hos landsdelen
selv. De hadde ikke vaert i stand til aa samles om de vesent-
lige punkter. Det nye styret og statsbaerende parti har imid-
lertid fordelen da nye ideer alltid samler. Vi gjiSr ingen
forskjell. Vi er al_e nordmenn.

Norge var et rike, og det skal bli ett folk.
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S orts heter.

Riksmarsjen med prSver for gangmerket fortsetter over hele
landet. I dag ble det arrangert riksmarsj i Bergen. Det var
mellom 250 og 300 deltagore, og alle klarte fordringene til
merket.

Norsk Idrettsforbund opplyser at av de oppgaver som er strSm-
met inn i dag viser det segat merket emfattes med an stadig
stSrre interesse. Hittil har vel 65000 deltatti riksmarsjen.

Oslo-laget Bragd spilte i dag i Bergen mot "Noreg". Kampen
endte uavgjort med to maal mot to. Det var stor begeistring
blant det tallrike publikum. Paa Bragds lag utmerket saerlig
Harald 13ettersen seg.

I Oslo i dag ble det spilt en guttokamp i fotball mellom Lyn
og Bragd. Lyn vant.

Paa Bjerkebanen i dag var det mStt fram 6000 tilskuere, og
dagens totalomsetning ble kr. 297 000,00.

Paa øvrevoll galloppbane var det over 3000 tilskuere i dag.

Utenlandske n heter over Oslo Radio.

Tyske u-baater har senket 21 750 tonn fientlig tonnage. I natt
har tyske stridskrefter senket handolsskip paa tilsammen 21 000
tonn. I fSrste uka ay juni er det senket 168 000 tonn.
Nord-Afrika har artilleriet angrepet havnan i Tobruk.

Alexandria var i natt utsatt for et nytt hardt angrep.
I den tyske militaere ukeberetning heter det: FaIlet av .Lreta
var et fryktelig slag for England. Det er en sensasjon at seiren
ble vunne-; uten de panservogner som de engelske ledere alltid
har skyldt paa ved de tidligere nedrelag. Det var de besluttsom
me angrep som brSt ned motstanden. I alt ble 11 britiske
kryssere senket under dette felttog. Tr sselen mot Egypt og
Suez er med ett blitt en realitet. De f rste bomber er alt falt
i Alexandria. Det var heller ingen lettelse og avspenning for
de britiske trop er i st-Afrika siste uke. I mai maaned senket
bare tyske u-baa er 449 000 tonn. Fremdeles retter det tyske
luftvaapen like harde angrep mot En&nds rusb5ingsindustri som
fSr.

Italienske fly bombet Malta 1.1-ht til i dag. Det er ikke noe nytt
aa melde fra Nord-Afrika. I Ast-Afrika fortsetter slaget i
Gala-omraadene.

I det franske kommunike fra Syria het r det: Engelskmennene er
kommet i berSring med franske fortropper. Engleske fly har an-
grepet Beiruth. Det kjempes hardt ved . . . som ligger 35 km.
innenfor grensa. Britiske tropper angriper baade fra Palestina
og Transjordania.

Da England mangler fagarbeidere har regjeringen bedt Canadaog
AustraliaQn aa sende fagarbeidere til England. Baade Canada og
Australia har svart at de ikke haa noen fagarbeidereaa sende.
De mangle'r dem selv.
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N tt fra Danmark

Dansk Provinshandelsstandsforbund aapnet sitt aarsmøte i for-
middag. Formannen avla beretningen:
DanmaRka økonomi er blitt rystet i sine grunnvoller i det siste
aaret. Skal vi komme helskinnet iggjennom krisen, maa alle gode
krefter settes inn. Han konstaterte at det likevel hadde vaert
nedrang i arbeids1øshetes. Formannen kom ogsaa inn paa pris-
reguleringspolitikken. Han mente- at priskontrollraadet over-
skred sin rett naar det grep inn i ting som avertering etc.
Videre var korporasjonene blitt favorisett paa bekostning av
de andre. Det maatte skje en endring her.

Motorfartøyet "Albert" paa 225 tonn er gaatt paa grunn ved
Srkerholm i Den Borniske Bukt. Mannskapet paa fem mann er
reddet.

Folketinget og Landtinget er innkalt til mftfte førstkommende
onsdag.

N tt fra Sveri e

	 Nordenskjøld er utnevnt til generalmajor i det
svenske luftvaapen.

Foinenvaerende utenriksminister Gilnther talte i dag paa . . • .
skytternes folkefest om forsvaret. Han uttalte blant annet:
Forsvaret maatte ta sikte paa aa verje hver kvadratmeter av
Sveriges jord. Han konstaterte imidlertid Sveries vennskapelige
forhc]d il alle stater. Men man maatbe ikke glemnip at vaart
land Likovel kunne befinne seg i krigpsonen hvert øyeblikk.
Og ± det øyeblikk maa vaart forsvar vaere i orden.

Meglinr3skommisjonen i bygningsindustrien har lagt fram et nytt
meglingsforslag. Svar begjeres før 20. juni.

dag utbrøt det brann i Sundsvalls oljelager. Paa faa sekunder
slo aet et stort ildhav opp. Man har ingen oversikt over skaden
enda,
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Radiosendinger skida 8. .uni 1941.

Nytt fra Sverige.

Import av bly og sink er forbudt ved en forordning fra i morgen
av. Det vil bli hf6ve til aa gi tillateIser.

I en tale til n&tralitetsvakten uttalte untenriksminister
Gilnther: 1\Tytralitetsvakten maa vaere forberedt til aa kjempe
ikke bare langs Sveriges grenser men ogs,aa til aa forsvare hver
kvadratmeter av Sveriges jord. Total krig betydde totalt for-
svar av hele nasjoneA. Sverige finskst aa bevare vennlige for-
hold baade med krigførende og ikke-krigførende land, men man
innsaa at Sverige aldri kunne bli fornyd med begivenhetrr som
dem som fant sted i verden i dag. sverige maa vaere forberedt
til krig hvert Øyeblikk, og derfor maa forsvaret holdes saa
sterkt som over,ode mulig.

Meldingen om at tyve kommunister er blitt arrestert i Sverige,
er ogsaa sendt ut fra Algier paa fransk.

N tt fra Danmark.

Kronprinsen og krobprinsessen var i dag tilstedc under en øvelse
av Danske kvinners frivillige civilforsvar i naerheten av Odense.

jyllands grunneieres raad holdt myfte i dag i Ve le. Formannen
kritiserte at kravet om at grunnererne skal ska fe gas-masker
til husbestyrerne. Han mente at grunneierne stadig ble bedt om
aa betale for ting som det tilkom samfunnet aa betale.

Dansk RSde Kors har dendt ut en appell for flere frivillige til
ffiSrste hjelp.

Jyllands Elektrisitetsverker holdt myte i dag. Formannen opp-
lyste at organisasjonen naa omfatter omtrent 200 verk. De har
vnert i stand til aa fortsette produksjonen ved aa bruke for-
skjellige hjelpemidler som vindm ller og torvgeneratorer.

Nytt fra Finnland. 


Folkekommissariatet for utenrikske saker opplyser at til 1. juni
i aar belper Finnlands leveringer til U.S.S.R, seg bare til
885 600 amerikanske dollars, mens Sovjets leveringer til Finpland
i samme periode beljher seg til 3 559 200 am. dollars. I fpilge
handelsoverenskomsten mellom Sovjet og Finnland skulle
hvert av de to land levere varer til verdi av 7 500 030 am. dollars.
Av dette har altsaa Sovjet levert ca. 47,4 %, mens Finnland har
levert 11,4 %. Den utilfredsstillende maaten som Finnland har
imtekommet sine forpliktelser paa, kan ikke fremme handelen
mallom Sovjet og Finnland. Presidententen for Folkekommissariat-
ets raad, kamerat Stalin, har imidlertid tatt Finnlands naavaerende
vansker med hensyn til levnetsmidler i betraktning og lovet
M. Pasakivi den 30. mai aa levere 20 000 tonn kornvarer til
Finnland om kort tid i tillegg til de 15 578 tonn som er levert
tidligere uten aa ta hensyn til at Finnland ikke har oppfylt
sine forpliktelser i leveringen av varer til Sovjet. Folke-
kommissaren for utenlandsk handel, Mikoyan, meddelte Pasakivi
den 31. mai at han hadde gitt ordre til at lastingen av korn-
varene til Finnland skulle begynne straks.
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Om rundlin'er o hovedpunkter. F'erde foredra i serien

"Retten o naerin slivet' ved dr. 'uris Si urd strem.

O.R. 17.10.:
Foredragsholderen innledet med en prinsipiell betraktning over

den norske grundlovs stilling til naeringslivet. I 1814 ble laugs-
systemet radikalt avlySst av naeringsrett, fastslo han. Dette maat-
te sies aa virke forbausende da laugssystemet hadde gode muligheter
for utvikling. I flere hundre aar hadde det kunnet opprettholdes
uten betydell e friksjoner. Fyfi-st i ået 19de aarhundre inntraatte
det en forfal speriode om med sin tendens til lau ssammenslutning
og gruppevesen( monopol fyfi-be til revolusjoner. I vaart land
fikk vi ingen revolus'on, men de baerende grundprinsip er forøvrig:
frihet, likhet og bro erskap trengte ogsaa inn i vaar bevisthet.
Med broderskapet ble det bare saa som saa, men frihet og likhet
ble de viktigste pillarer i Eidsvolls-mennenes byggverk.

I dcn norske grundlov ble laugssystcmet forkastet og man inn-
f rte istedet den private naeringsrett kontra organisasjon. Man
s affet et rettsvesen for den enkelte som intet lot tilbake ak
ske i beskyttelse for de velhavende. Konkurransesvstemet som

f lgen stemte med villdyret i mennesket. Historien 6rde ha advart
mot alt for megen 1Sssluppenhet. Man kan kansjc forklare grundlo-
vens svakhet her, men forsvAres kan den ikke. Et slikt system maat-
te faa pendelens skjebne. Fi6r ellcr scnere maatte de vanskeliEheter
som oppsto slaa tilbake paa loven selv.

Dr. østrem gikk deretter over til aa tale om formueretten av
1814. Han forklarte at loven her bygget paa det grundprinsipp at
borgerne var an regne for frittstaaende enheter, og hevdet at det-
te lett førte til at dc vanskelig stillede ble vasaller under
borgherrerne. Loven saa roligbort fra behovet for irSkonomisk
sam ivirke. Etter aa ha kommct nn naa forskjellige paragrafer -
105, 97 og 125, fastslo foredragsholderen at formueretten riktig-
nok hadde hjerne, men ikke hjerte. Det gamle germanske grundsyn
hadde et patriarkalsk preg med husbonden som arbeidsleder. Debte
sunde grundsyn ble fortrengt av formueretten. Nesten det verste
vAr oinsigeligheten som hurtig leet til kritisk vilkaarlighet.
Høist paakrevet ble derfor husmannsloven av 1851, men fyfi'st ved
arbeiderbevegelsens økede makt trengte kravet qm en radikal end-
ring fram. i L928 kom en lov som avgjrende br0t med den gamle
linje

Foredragsholderen berørte ogsaa spSrsmaalet formuerettslig
kontraktsfrihet i arbeidslivet, og uttalte i den forbinnelse at
den materialistisk-egoistiske forffiuerett hadde skapt et stort
socialt skille mellom handelsmann og underordnet.

Eiendomsrett hadde grundlovon innregistrert blandt de saa-
kaldte menneskerettigheter paa sidc mcd likhct og frihet. Den
hadde gitt seg dc mcst grotoske utslag. F.eks. var det tillatt
aa grave eller paa annen maate gjrdre grunnen usikker like opp
til naboeiendommer. At dette ofte medførte direkte tap for nabo-
en sa seg selv, men first mange aar etter - i 1887 - fikk vi
en lov om hensynsfylllet mot naboeiendommer.

(Fortsettelse)
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Om rundlin'er (Fortsettelse).

Blandt erhvervsmaater spilte arv en stor rolle uten hensyn til
arvens framtidige bruk. n bedrifts overskudd tilfalt eieren saa-
snart tariffmessige 1SRninger var utbetalt. I de senere aar ble
dette lovgiverne for hSit, men forelSbig er bare stykkevise modi-
fikasjoner og begrensninger blitt iverksatt. Den bedrøvelige man-
gel paa vern om aandsverdier vil-de foredragsholderen ikke kommme
naermere inn paa.

Utviklingen av ledelse og organisasjon i naeringslivet staar
idag i problemets tegn, fortsatte dr. østrem. Det er opplagt at
man her vil komme til aa stSte paa store vanskeligheter, men spør
maalene kan 1Sses og maa bli 10st. Det er imidlertid ikke min op
gave aa komme med noen framtidsperspektiver. Har jeg gjennom mine
foredrag paa noen maate kunnet bibringe forstaaelse for de tidli-
gere tiders naeringsliv, saa er dermed min hensikt naadd. Takk for
oppmerksomheten.

"Der det er vilje, er det  

Foredrap ved Knut Knutsen ,iane.

O.R. 1940.: (Utydelig)
Det var trange tider for fedrelandet vaart da Eidsvolls-menne-

ne m ttes i 1814. Dengang som naa nyttet englenderne blokadevaap-
net og gjorde alt for aa utsulte oss. Vaare skip ble tatt og be-
slaglagt, og vaare sjSfolk ble satt i fengsel. Uaar og hungers-
nSd herjet, og paa toppen av alt svek vaar konge oss i januar
1814 til fordel for et annet land. Vaare gamle oversjSiske besifi-
delser ble fraranet oss, og selv ble vi avstaatt til Sverige.

Dette var den mørke bakgrund for Lidsvollsforhandlingene
1814. Naar vi naa tenker tilbake paa hvad EidsvollsmenRene hadde
aa kjempe med av vanskeliEheter, saa maa vi naere aerbSdighet og
aerefrykt for deres arbeid. De reddet landot vaart og vaar gam-
le nasjonale kultur

Allikevel var dette ikke første gang.at nordmennene hadde
vist de kunne reise seg og utfSre noc stort. Det samfund som de
gamle nordmenn bygget sto det respekt av i alle land. Norge ble
dengang samlet inder en riksfSrer eller konge, og det ble byg-
get opp en nasjonal kultur som aldri senere er gaatt tapt. Vi
kom under fremmedvelde, men den norske kulturen fikk de ikke.
bukt med. Til og med spraaket bevarte vi p a tross av alt em-
bedsmannsvelde. Et slikt folk kunne ikke d

I aarene etter 1814 og like til vaar tid kom det unorske,
ugermanske og materialistiske ideer til landet vaart baaret
oppe av jSder og frimurere. Det lyktes endel j0deslekter som
Håmbroslekten aa tilrane seg penEer og makt, og skffe seg inn-
flytelse i vaart nasjonale liv. Frimurerne hjalp gjerne til,
se_v paa bekostning av sine egne landsmenn. Vaart folk ble kl vd.

Den norske konge ble ogsaa drevet inn i denne internasjonale,
unorske aandsverden. Mange er det som mener at han var besjelet

(Fortsettelse).
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"der det er vil'e Fortsettelse

av sand kjaerlighet til vaart land, men han var av dansk ett, opp-
draget i Danmark og England og hans konc var engelsk. De interna-
sjonale krefter i vaart land innledet etterhvert et samarbeid med
de engelsk-j0diske kretser med det mard aa motarbeide Tyskland.
At dette var i strid med folkets f&iske er utvilsomt. De-7, ønsket at
vaart land skulde forbli ilitralt, men vi vet alle hvordan det gikk.

Ennu finns folk som tror at det gullet regjeringen Nygaards-



vold stjal vil kunne redde landet vaart. Ennu er det de som _ytter
paa London og forsvarer ran og dreping paa Aust-Vaagy eller andre
steder. Det gis enkelte godtroende som mener Tyskland har skylden
for all skade paa norsk eiendom. Men det blir ferre og ferre av
dem. Idag g'elder det aa samle seg om det positive arbdid i Norge.
Landet vaart skal gienreises og det er velen vi maa f lge. De gam-
le nordmenn forsto samarbeidets og amfølelsens verd. De 10ftet i
flokk som bSnder og fiskere gjyØrdet idag.

Hvad har ikke vaart frendelancl, i syd utrettet paa, samf lelsens
grund. Arbeidet er blitt satt i h isetet og gullet f rer i,cke len-
ger menneskene paa avveler. Det maa naa bli slutt paa arbeidsledig-
aet og understttelse. Alle som kan arbeide, skal faa arbeid.

Det finns ogsaa folk som tror at Norge skal bli en del av det
stor-tyske rike. Det har imidlertid vaar fører Vidkunn Quisling
en gang for alle slaatt fast ikke vil bli tilfellet og-Reichs-:
kommisar Terboven har bekreftet hans ord. Har man viljen og troen
og det moralske motet kan man naa fram og løse de oppgaver som
ligger foran oss. Ingen kan hindre oss i aa naa maalet under
fyfrerskap av Vidkunn Quisling. Vi er villige til aa samarbeide med
alle aerlige nord enn som oppriktig gaar inn for aa gjenreise
landet vaart. St tt Nasjonal Samling og la det nye nasjonale
Norge bestaa av hederlige rettskafne nordmenn. Kunnskap skal
styre rike og land. Der det er vilje, der er det vei.

"Verden o Vi".: Kri ens slutt i Nor e for et aar siden.

O.R. 19.05.: (Meget utydelig).
Innledningen av Fritz Ihlens foredrag var det umulig aa oT3p-

fatte. Han fandt grund til aa nevne de tyske troppers offisielle
anerkjennelse av de norske soldaters tapre kamp.

Fritz Ihlen fortsatte:
Mange nordmenn innser idag at de kjempet for EnRlands sak

og ikke for Norges frihet og selvstendighet. Hvilken skuffelse
var det ikke for nordmennene aa laere sine saakaldte forbunds-
feller aa kjenne. Straks tyskerne angrep trakk englenderne seg
tilbake og lot nordmennene i stikken, og de unødvendige Sdeleg-
gelser de foraarsaket vil aldri bli glemt. I boken 'Krigen i
Nord-Trøndelag"faar vi et godt inntrykk av deres framferd. Det
var ikke med de vennligste fiSlelser vi saa dem forlate landet
i hodelSs flukt.

Tilslutt framhevet Fritz Ihlen ennu engang tyskernes hen-
sikt med besettelsen av Norge. Det var ikke nordmennene de vil-
de kjempe mot, det var englenderne.
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konomisk oversikt ved red. Thon. 


O.R. 19.10.: (Ogsaa meget utydelig.)
RedaktSr Thon behandlet b_.a. transportproblemet under krigen

og viste hvordan dette hang sammen med de amerikanske beslagleggel-
ser av skip. Han minnet om tilsvarende forholdsregler under den
forrigå krig og hvilke erstatningsprosesser som fulgte derav tre
norske bl.a. HanneviEsaken. I de Forente Stater har ogsaa transport-
vanskelighetene medført innskrenkinger i bensinforbruket.

Lian forsSker i en rekke land aa erstatte sjStransport med
landtransvort, fortsatte red. Thon, men det gaar naturligvis ikke
aa overstige kapasiteten. I flere land er man redd for at jern-
hanene kan bli sprengt.

RedaktSren kom ogsaa inn paa reduksjonen i visse industrigre-
ners produksjon. I U.S.A. har-man saaledes beordret reduksjoA i
bilproduksjonen med 20% og lignende bestemmelser ventes innf,6rt
for de fleste krigsunSdvendige bedrifter. Et annet middel er aa
forhSie prisene. Dette er bl.a. blitt gjennomf rt for radioappa-
rater og kjSleskaps vedkommende.

For bedSmmelse av krigens bombeskader siterte red. Thon det
svenske blad "Aftonbladet" som opplyser at det i London skal vaere
skadet dobbelt saa mange hus som inhele landet forøvrig. Bladet
oppEir endel tall som sies aa stamme fra britisk hold. (Tallene
var umulig aa oppfatte med sikkerhet).

Endelig omtalte red. Thon reiselivets konomiske tap under
krigen og nevnte i den forbinnelse sp rsmaalet om rasjonering av
reiser. Dette kan bli aktuelt for Tys lands vedkommende da det
en tid har foreliEet slike planer.

konomisk ukemeldin:, ved bankenes felleskontor for statistikk.

ukemeldingen ble det til en begynnelse pekt paa krigens
merkelige fenomener paa den Skonomiske front. Siste uke hadde
dette gitt seg utslag i tydelig kapitalflukt fra De Forente
Stater til land i Syd-Amerika.

New York bSrsen holdt seg rolig hele forrige uke. Det samme
gjaldt Londons bSrs hvor forøvrig pengemarkedet var lett. Berlins
bSrs var tilitsfull og fast. I Sverige gikk aksjenivaaet betyde-
lig opp og obligasjonsmarkedet viste livlig omsetning.

Paa Oslo børs notertos nye rekordkurser paa en rekke papi-
rer. Blandt industriaksjer viste Borregaard, Greaker, Hydro og
Orkla Gruber stSrst oppgang og indeksen for industri ialt gikk
opp fra 125.1 til 127.. Index for skipsaksjer steg til 130.3.
Index for aksjer init steg med 2.8 poeng til 124.1.  ‘I,

Avobligasjoner viste bl.a. Statens Kronelaan og Hypotek
endel oppgang.

Red. Thon gjorde ogsaa oppmerksom paa norske statslaan i
Sverige den senere tid var gaått opp med inntil 50%.
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S orten ute o h'emme. Kronikk ved Charles Hoff.

O.R. 1700.:
Den nye forodning om "beskyttelse av idrett" trenger Siensyn-

lig til stadig nye forklaringer og undskyldninger, for ogsaa Char-
les Hoff kom inn paa den i sin kronikk. Etter hans uttalelser had-
de det aldri vaert Norges Idfittsforbunds mening Aa blande seg inn
i klubbarbeidet, men forholdene hadde Ejort det nødvendig. Idretts-
livet har alltid vaert en frivillig sak og vil fortsatt bli det,
erklaerte han, men hindring av idretten vil ikke bli taalt. Idret-
ten maa drives for fedrelandets skyld, hvilket mange ennu ikke for-
staar.

Da Norges Idrettsforbund ble startet ble det bare slilt 6n
betingelse til klubbene og landets 25.000 idrettsledere. Denne
ene betingelse var det som ble sabotert og det ble dqnnet en
litisk hga som oppførte seg paa den barnsligste maate. Idrets-
historien vil sikkert felle sin dom over det som er skjedd og de
som har ansvaret for det, sluttet Hoff sin orientering.

Hoff gikk deretter over til sitt egentlige emne og uttrykte
sin glede over at idretten var kommet igang igjen hvilket var ho-
vedsaken. Mens de tidligere søndager mest nadde vaert preget av
travstevner o.l. hadde denne sSndagen vaert en virkelig sports-
sSndag.

FSrst og fremst er det riksmarsjen som interesserer og del-
tagertallet har naa slaatt alle tidligere rekorder idet 65.000
har tatt merket. I Bergen startet det igaar 300 i alderen fra
9 til 65 aar. Det er fSrste gang riksmarsjen er arrangert i Ber-
gen.

0 saa fotballen rullet mange steder. Lyn hadde stablet sitt
gutte ag paa bena og lot dette mSte Bragds guttelag. Kampen ble
imidlertid mindregod da begge lag manglet trening. I Bergen
spilte Bragd uavgjort 2-2 mot Noreg i en sjangsemessig kamp.

Paa Eidsvoll var det arrangert et kombinert, fotball- fri-
idrett- og haandballstevne. Blandt deltagerne i friidrett raget
Kaare Kjelland betydelig over de andre med sit 40.31m. i diskos.
Etter Hoffs mening vilde han bli en utmerket landskampmann som
burde gis de beste treningsmuliEheter. I Haandball spilte Oslo
Turnforening uavgjort med Eidsvolls idrettslag.

Oslo Turnforening arrangerte ogsaa terreng1Sp igaar fra Kob-
berhaugene. Onsdag gaar foreningen lang med en treningskonkur-
ranse paa Frogner Stadio.

Ogsaa over hele landet forøvrig var det arrangert fotball-
kamper fortsatte Hoff, men de var for mange til at han kunne
komme inn paa dem. Ørn Horten har faatt meddelelse om at klub-
ben skal faa gressbane.

Tilslutt omtalte Hoff den internasjonale idrett siste sSn-
dag. Tyskland dominerte, sa han.

(I Nyhetsoversikt nr. 46 gjenga vi en melding fra Oslo radio
hvori det het at dr. Ragnvald Risholm var utnevnt til laegesjef
for norsk idrett. Antagelig maa dette vaere dr. Rishovd som len-
ge har vaert kjendt som medlem av N.S. Han praktiserer i Tele-
mark).



10 •uni 1.941. Nr. 48. Fortroli .
a losen in er man a uni

Hvad er folkeidrett? Kaaseri ved Finn Finnson.

O.R. 2100.:
Kaaseriet var fritt for propaganda saafremt det da ikke hadde

til hensikt aa lokke folk med paa riksmarsjen. Denne ble nevnt
som et eksempel paa folkeidrett, men i samme forbinnelse som vaare
tidligere idrettsmerke-konkurranser. Kaasøren slo fast at folke-
idrett intet hadde aa gjSre med konkurranseidrett. Enhver kunne
delta etter evne og forsAce aa opnaa fordringene til merke. Ingen
haddegrund til aa rykke unda fordi de mente at naturen ikke had-
de skjenket dem tilstrekkelige krefter.

Hensikten med folkeidrett var aa skape god kondisjon, fort-
satte kaasøren. Folket maa gis adgang til aa dyrke lett og billig
idrett, og idretten maa ha god form og legemsstyrke til maal.

Kaasren nevnte at kravet om folkeidrett hadde kommet fra
arbeiderkretser og at disse hadde kkapt slagordet masseidrett. '4111#
Videre kom han inn paa folkeidråttens plass i Sverige og Finnland
og.i sagatidens Norge. Han sluttet saa med aa understreke at fol-
keldretten maatte bli det fundament som konkurranseidretten kunne
bygge videre paa. Fra folket hentes de emner som skal representere
Norge hjemme og i utlandet.

Oslo-avisene.

O.R. 22.50.:
Krigen i Syria preget Oslo-avisenes fSrstesider idag. Videre vak-
te det stigende sDendte forhold mellom Japan og Nederlandsk odt-
India interesse. 'Aftenavisene slo stort oppmeldingen om at
franske krigskip skulde vaere paa vei til Syria.

Fritt Folk behandler i sin leder idag kommunalordningen og skri-
ver at resultatene naa begynner aa vise seg. Overalt er det bed-
ring aa spore og skatteprosentene Eaar jevnt over ned.

Kri sforsikrin en for Varela re har holdt eneralforsamlin .

O.R. 21.45.:
Krigsforsikringen for Varelagre - Gjensidig - holdt generalfor-
samling 27 mal. Alle de uttredende styremedlemmer og varamenn
ble gjenvalgt undtagen to som Snsket aa trekke seg tilbake. I
deres sted ale valgt Kjbmann Tingelstad fra Brummundal, og
fabrikkeier Ragnar Mowinekel fra Bergen.

6 juni ble det holdt representantskapsmSte. Som ordf rer ble
gjenvalgt general onsul'Richard Bjerke, og som formann i sty-
ret Grosserer Bru(u? el. n?).

N olitimester i Telemark.

O.R. 18.45.:
Departementet har utnevnt overrettssakf*dr Lars (Rolfsen?),
Oslo, til politimester i Telemark.
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Fiskerimeldin er.

0.F. 13.15.:
If lge meldin er innkommet til Bergen ble det lørdag oppfisket
flgende kvan a makrell:
I Haugesundsdistriktet 7 tons.
I Egersundsdistriktet 2 tons.
I Kristiansandsdistriktet 20 tons
I Langesundsdistriktet 29 tons og
1 Fredrikstadsdistriktet 40 tons

Tilsammen 98 tons.

Mindre skatte-rosent i Hole.

O.R. 2.15.:
Ordf reren i Hole har framlagt budsjettforslaget for 1941, opply-
ser Ringerike Blad. Iflge forslaget vil skatteprosenten bli sa,t
ned fra 18 til 16.

T sk bok om feltto et i Norge.

O.R. 12.15.:
Oslo radio minner om at Werner Dichts bok "Der Feldzug in Norwe-
gen" er utkommet paa norsk. Boken gir en livfull o sandhetstro
skildring av felttoget, og anbefales paa det beste.

Frednin stiden for brislin tterli ere forlen et.

O.R. 18.45.: Ledde1else fra Fiskeridirektøren:
I henhold til handelsdepartementets forordning av 24 mai2

paragraf 12 har fiskoridirektøren bestemt aa forlenge ytterli-
gere fredninEstiden for brisling. Fisket kan begynne torsdag
19 mai kl. 14.00. Opptak kan finne sted fra sSndag 22 juni
alt etter departemen:ets bestemmelser angaaende helligc.ags-
freden.

R kte om melras'oner avsannes.

O.R. 18.45.: Meddelelse fra Forsynin sdepartementet:
I forbinnelse med rykter om at br d- og melrasjonene vil

bli Sket i arbeidstjenesten2 opplyser Forsyningddepartementet
at disse ikke medfører riktighet.

Smaan tt fra Nor e.

O.R. 18.45.:
Sauetrafikken paa heiene er i full gang meldes fra Stavanger.
Lastebilene kjØrer fulle oppover og endel sau jagos paa gam-
melt vis.

En bonde i Rogaland har allerede begynt med slaatten.

Ettersp4rselen etter skogplanter cr stor iaar, meldes fra 0j4vik.

Oslo radio har merkelig mangc etterlysninger etter personer i
vernepliktig alder. 1dag ble bl.a. etterlyst av Oslo politi
Bjarne Oddvar Kvendb)6 ? 20 aar, som for en tid siden reiste til
Kristiansund for aa sySke arb id. Han har sist vacrt sett i Nord-
MISre (Stenberg Gaard, Hovde?
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Utenlandske n heter over Oslo radio. 


Begivenhetene i Syrin preget nyhotsutsendingene idag. IfgSlge
Vichy angriper englenderne med store styrker og et betydelig an-
tall panservo,ner, oE til tross for hef:ig motstand har de gjort
endel framgan . SSr for Libanon er de doE kastet tilbake oE der og
nndre steder har de tapt materiell og fanger. Ogsaa langs kysten
skal de britiske og de Gaulleske styrker vaere stanset. Veien er
der gjort ufarbar. Britiske fly har kastet sprengbomber og flyve-
blader over flere flyplasser. Flyvehladene med de forskjellige
opprop gjSr doE intet inntrykk legges det til. Franske flv har
understSttet troppebevegelsene. Osio radio gjengir ogsaa ..e. bri-
tiske meldinger i forkortet form.

Ltter hvad det opplyses paa aMerikansk hold skal de franske
krigsskip i Toulon ha faatt ordre til aa holde seg klare for en
eventuell aksjon. At de er paa vei til Syria benektes i Vichy.

Myfi-klegging er blitt Daabudt i Syria. Videre er grensen mot
Tyrkia samt g=sen mot Trnnsjordania sperret.

I Fi-ankrike'har det siste britiske overgrep Ejort et veldig
inntrykk, meddeler D.N.B. I Paris hvor det ellers ikke 4-bkommer
mandagsaviser, bragte alle bladene ekstrautgaver og frdømte ak-
sjonen pan det sterkeste. Saerlig 'forrederen general Oatroux"
fikk gaa igjonnom. Vichy har ved sin sendemann i Madrid protestert
overfor den britiske regjering, og i Washington har den l'ranske
sendemann forklart sin regjerings forbitrelse. Han benekter paa
det bestemteste nt det finns tyske tropper i Syria. Forøvrig mel-
der Stockholmstidningen at president Roosevelt visste om aksjonen
paa forhaand.

I Berlin betrakter man angre-)et paa Syria som not rent fransk-
britisk anliggende', og legger ti_ at det ikke finns tyske trop-
Der der. De tyske aviser er enstemmige i sin fordømmelsc av Eng-
lands handlemaate overfor sin tidligere allierte, og et enkelt
blad skriver sogar at aksjonen er Englands største forbrytelse
hittil. Berlin er videre spendt paa Darlans kringknstingstale
imorgen.

1 forbinnelsc med Syria bring.er Oslo radio ogsan en melding
fra Roma om at Irak har avbrutt den diDlomatiske forbinnelse med
Italia. Italienerne i Irak skal ha faat beskjed om aa forlate
landet innen 24 timer. I Romn mener man at Iraks beslutning skyl-
des paatrykk fra Lngland. I Berlin har man ennu ikke tatt noen
stilling til meddelelsen, mon det understrekes at Irak ikke len-
ger har noen aktualitet i verdenspolitikken.

Med hensyn til kriEsoperasjonene forøvriE er det fremdeles
senkingene nv britisko handelskip som kommer i førsto rekke.
Ifpilge det tyske kommunike skal ubaater ha senket tilsammen
31.500 tons, og ennu to ubantkommandanter skal nan ha overskre-
dot senkingstaIlet 200.000 tons. Tyske fly senket natt til igaar
2 handelskip pa,T). tilsammen 7000 tons i sySomraadet rundt England.
Videre angrep de havneanlegg Daa syd og syd-vest-kysten foryten
ot raastofflager i Syd-England. Idag senket de 2 skip vest for
Faerøyene.

Under tilbaketoget fra Krota innrømmer det britiske admira-
litet selv at de ytterligere har tnpt 1 krysser og 2 torpedo-
baater.

(Fortsettelse).
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Om flyoperasjoner meldcr D.N.B. om et luftslag over Kanalen idag
hvorved 2 britiske fly ble skutt ned. I mai maaned har tyskerne
kastet ganger san mange sprcng- og 9 gnnger saa mange brandbom-



ber over England som engIenderne kar kastet over Tyskland. I ti-
den fra 4 til 8 juni taDte England 10 fly mens tyskerne selv sier
de tapte 9.

Natt til idng flySi svakc britiske flystyrker inn over Vest-
Tyskland og kastet enkelte sprengbomber, uten an anrette noen mi-
litaer skade. Blnndt sivilbefolkingen vor det noen drepte åller
saarede.

Natt til 8de juni angrep ovdelinger nv det tyske luftvaapen
Alexandrias havn mcd godt resultat. Etter hvad f1yverne og andre
opplyser skal lagerhus vaere blitt satt ibrand og skip senket.
Befolkningen i byen skal vaere blitt grepet av panikk.

Om kampene i Nord-Afrika bringer kommunikeene meldinger om
bombing og beskyting av forsvnrsanlegg. Italienerne hevder aa ha
truffet to skip paa vei inn til byen. De innr4mer ogsaa at Derna7
Benghazi og tripolis er blitt bombet av britiske fly og undgaar
aa nevne noc om skaden.

I øst-Afrika fortsetter de heftige knmper i Galla-Sidamo
og Gondar-omraadot.

X-keiser Wilhelm ble gravlagt idag under store aeresbevis-
ninger. Reichskommisar Seyss-Inquart nedla krans caa vegne av
Hitler.

Det var idag narsdagen for Italias inntredelsc i kri en, men
Oslo radio andre meddelelser i denne forbinnelse enn at Lussolini
ventes aa ville avgi en erklaering imorgen om resultatene i det
fSrste krigsaar.

N tt fra Danmark.

D.R. 12.30.:
Paa Den Danske ?rovinshandelstnnds aarsm te i Aarhus berSrte for-
mannen i De dnnske Provinshandelskammere i en tale den almindelige
situnsjon, og fnndt grund til ca takke regjeringen for de resulta-
ter som vor oppnandd. Samarbeidet mcd handelsdepartementet hadde
vaert utmerket, men hnn pekte pan forskjellige innvendinger som
var framkommet-fra ulike hold forbinnelsc med priskontrollran-
dets myndighet. Formnnnen sluttet mcd en hyldest til de danske
kjyAmenn for deres dristighet og initintiv i en vanskelig tid.
(Se ogsan gnardsdngens Nyhetsoversikt).

D.R. 12.30.:
I slutten av uken faar Kbenhavn besSk av en rekke fremtredende
svenske skolemenn med undervisningsminister Bagge i spissen. Dele-
gasjonen sknl sette seg inn i danske skoleforhoId. BesSket vil
strekke seg fra 13 til 12 juni.

O.R. 12.15.:
De nmerikanske myndigheter paa Philipinerne har beslaglagt 4 dan-
ske skip angivelig for aa hindre sabotasjc.
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Nvtt fra Svcrige. 


S.R. 13.30.:
Den svenske regjering har utstedt en forordning om avdrag paa skatt
for vernepliktrge av 1941-aarsklassen. Forordningen som trer i kraft
straks, er tidligere godkjendt av riksdagon.

S.R. 20.00.:
I forbinnelse med x-kciscr Wi1he1ms bogravolso fandt det idag sted
Serafimerringing i Riddarholmskyrkan.

S.R. 20.00.:
Brendselskommisjonens formann ga id g en orientering om spørsmaalet
driftsmiddeler for biler og motorkj retyfier. Han kom inn paa Sve-
riges egen produksjon og nevnte de raastoffer som kunne brukes
for framstilling av bensin oF olje, men advarte mot for store for-
ventninger. I forbinnelse med generator rift erklaerte han at tr
kull og ved vilde kunne tilstilles i st rre mengder enn hittil.

S.R. 20.00.:
I Sverige foreslaas et almindelig rabattsystem pan brendsel for
ubemidIede saer1ig barnerike familier.

O.R. 22.50.:
De svenske frivillige som skal hjelpe til med landarbeidet i Finn-
land, forlot Sverige idag. Det dreide seg om ca. 20 stykker i fSr-
ste omgang. Senere vil ytterligere 50 følge etter.

S.R. 23.00.:
360 finnske barn avreiste igaar med baat til Stockholm. Det er
underernaerte barn som skal paa rekreasjonsopphold i Sverige.

S.R. 23.00
Styret for Stockholms Spaarvdgar har sendt sySknad til byens
Stadsfullmdkti'ge om konSesjon paa utvidelse av trolleybuss-nettet.

S.R. 23.00.:
Arkitektkonkurransen om ombygging av Berns Salonger i Stock-
holm er naa avgjort. Det ble utdelt mange premier.

S.R. 23.00.:
Man regner i Sverige med at et nummer nv det svenske blad:"Den
Svenska Folksocialisten vil bli beslaglagt paa grund av en ar-
tikkel med titelen: "Luleaaffiartyrerna".

S.R. 20.00.:
De svenske reneiere i Jdmtl d krever anlegg av et frysehus i
1!!stersund. Kravets gjennomf relse avhenger av visse garantier
fra lappene at de vil benytte frysehuset.

S.R. 23.00.:
Skytterriksdagen begynte idag i Stockholm. Endel hedersmedal-
jer ble utdelt.



I. Tille til NYHETSOVERSIKT=.

(Fra B.B.C.'s lyttertjeneste).

Radiosendin er manda 9 'uni 1941.

N tt fra Nor e.

Hilversum 12.45.:
En ny sementfabrikk skal anlegges i Nord-Norge. Stigningen i det
innenlandske behov har gjort en utvidelse av sementproduksjonen nød-
vendig.

0.R. 8.00.:
Et større t¢(mmerlager i Brandval i Solrifr brendte opp natt til lørdag.

N tt fra Danmark.

D.R. 21.50.: Danske antidynke demonstrasjoner.
Det danske justisdepartement meddeler: Uansvarlige elementer
av befolkningen har ved forskjellige hySve gjort seg skyldige i de-
monstrasjoner overfor den tyske besettelseshaer ved fornaermende og
nedsettende tilrop, bruk av merker, flagg eller fiendtlige nasjonal-
farver o.s.v. Slike demonstrasjoner skader i det lange lØp landets
interesser og den del av befolkningen som loyalt adlyder kongenp
apell om verdig opptreden. Da disse uansvarlige elementer sandsyn-
ligvis vil vaere aa finne blandt de tankeløse av ungdommen, som øien-
synlig ikke lar seg paavirke gjennom pressen eller paa andre maater,
er det blitt nødvendig aa iverksette strengere forholdsregler. Ju-
stisdepartementet har derfor idag utstedt flgende erklaering:

Demonstrasjoner som kaxx±iixkxnxik±xaa ved ord eller gjerninger
har til hensikt aa skade det gjensidige forhold mellom befolkningen
og den fremmede besettelseshaer her i landet med godkjennelse av deR
danske regjering, vil bli straffet if7!lge lov no. 219 av 1 mai 1940
med byher, arrestasjon eller fengsel inntil 2 aar saafremt ikke an-
dre lovbestemmelser tvinger til strengere straffeutmaaling.

Justisdepartementet henstiller paa det innstendigste alle aa av-
staa fra slike demonstrasjoner, og aa følge kongens apell om rolig
og vaerdig holdning.

Den beryktede hollandske journalist og quisling Max Blokzij1
uttalte i en tale over Hilversum forleden: ...Vi er vendt til-



bake til barnehaven igjen. Vi er medlemmer av hemmelige foreninger
; vi gaar med haands peke- og langfinger sprikende opp i luf-



ten i form av en V for aa symbolisere det engelske ord Victory, vi
skriver innskrifter paa veggene og kutter telefonledninger. Spebarn-
tiden omigjen. Vcb tror til og med paa solstraålefortellingene om
Hamburg, Essen og 3erlin, som bestemor England forteller oss med
sin pipendc stemme....Hollendere, naar skal dere bli voksne,?

D.R. 19.30.:
I en tale i kringkastingen om den danske torvproduksjon opplyste
professor dr. Niels Nielsen bl.a. at det naa var forbudt aa frakte
torv over Storebelt. Den eneste vei for Kbenhavn og Sjaelland aa
faa del i den store torvproduksjon i Nord-Jylland ble derfor ved
direkte sjøtransport fra Aalborg til hovedstaden. Landdistansen
fra torvmyrene til Aalborg var allerede et betydeligx transport-

‘ problem, og sj%transporten vilde kreve hcle den naavaerende danske
smaabaatflaate paa tilsammen 50.000 tons. Landtransporten til Aal-
borg kunne kanskje 4(ses ved bygging av en kanal.

D.R. 19.00.:
Det danske post- og telegrafselskaps overskudd i mai maaned bel4
seg til 540.000 kr. I mai ifjor hadde selskapet et underskudd paa
vel 14 mill, kr., saa bedringen maa sies aa vaere meget tilfrets-
stillende.
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Radiosendinger  mandar; 9 juni 1941.

Nytt fra Uanmark.

Den danske Nationalbanks balanse for frk•ste uke av juni visto en ned-
gang paa 14 mill. kr. Gullbeholdningen gikk ned med 3 mill, kr. til
103 mill. kr. Tilgodehavender paa clearingkonto i utlandet steg mod
15 mill, kr. til 557 mill. kr. Seddeloml9t(pot or minsket med 36 mill.
kr. til 708 mill, kr. (D.R. 19.6)G)

D.R. 19.00.:
De danske provinshandelskommare aapnot sitt aarsmAo idag i Aarhus.
Handolsministeren opplyste aå 2ax±xn±baxpn±xn±mxt det hadde vist
seg umulig aa fastsette prisnivaaet i overensstemmelse med gjenkj4s-
verdien for varelagrene. Det maatte dog gjennomføres i fremtiden at
kostorisen dannet grundlaget for maksimalprisone i detalj. Departe-
mentet hadde forsøkt aa stabilisere prisnivaaet paa en rimelig hAde
men det vilde vaere urettferdig aa la handelsstanden lide for det.
Etter handelsministerens tale omtalte sokrotaeren don danske uten-
rikshandel og opplyste bl.a. at importen for aaret juni 1940 til
juni 1941 hadde vist en nedgang paa 30%  og  eksporten en nedgang paa
10% sammenlignot med tilsvarende tidsrom 1939-40. Utenrikshandelen
foregikk naa ved varebytte, og Danmark haddo for Øicblikket clearing-
avtaler med 11 land deriblandt Iran, Portugal og Frankrike.

D.R. 19.00.:
De danske sparebanker bebuder forandring i x±±xxxxrenten paa private
laan.

Nytt fra Finnland.

Zeesen 05.15.: (Paa tysk for Amerika).
Det moldes fra Helsinki at det finnsko handolskip "Kaste1ho1m" oaa
8500 tons er krigsforlist i don farligo blokadosone rundt England.
Endel av mannskapet er kommet inn til Faer4-ene.

Lahti 22.05.:
Genorall0itnant Woldomar Voinone er utnevnt til goneralmajor.
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(Lytteforholdene var igjon meget daarlige i dag,
saa mange av nyhotene og referatene er ufull-
stendige.)

Hedmarksordf rerne hilser f reren.

O.R.12.15.
Hedmark fylkesting kom sammen 14-dag. Ved aapningen ble det be-
sluttet aa sende et hilsingstelegram til N.S.'s f93rer.

Flere nordmenn drar tilTvskland. 


O.R.21.45.
I ettermiddag reiste N.S.U.F.'s landsleder Bjr6rn østeng, lederen
for jentehirden og propagandalederen til Tyskland etter innby-
delse fraRiksungdiundSrerAzmann.
Samtidig reiste ogsaa 25 andre unge nordmenn til Tyskland.

N.S.'Fa or anisas'on.

O.R.12.15.
N.S.' Fagorganisasjon holder mifte i kveld. Fossum skal tale om
organisasjonen, dens maal og idå

Sosialminister Meidell skal tale.

O.R.21.45.
I morgen kveld kl. 20 skal sosialminister Meidell holde foredrag
paa et mgÅe i 	 om sosiale 	

Arbeidst'enesten.

O.R.12.15.
Femte Akershussvoi± dro i dag tidlig fra østbanen for aa reise paa
arbeidstjeneste.

O.R.22.50.
Den hytidelige aapningen av arbeidsleiren i Sand (?) i Rogaland
fant sted i d7ag. 141 unge menn fra Haugesund og Ryfylke-distrik-
tene hadde m tt fram for aa ta tjeneste i leiren i sommer.

T sk saavare til Nor e.

O.R.18.15.
Denne nyheten var meget utydelig, men den syntes aa gaa ut paa at
det var truffet en avtale om at Tyskland hadde erklaert seg villig
til aa sende et visst kvantum saavare til Norge.

Ro aland F lkestin

ble aapnet i Stavanger i dag. I sin aapningstale takket fylkes-
mannen b4ider og smaabrukere for deres innsats i denne vanskelige
tid.
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Filmkronikk. Ved red. Arne Wordem.

Redakt4-en meddelte ffSrst at propagandaminister dr. Gifibels
har gitt den tys,ke acresring til filmskuespillcren Emil Jannings.
Dette er den st)6rste aere som cn tysk skuespille skuespiller kan
oppnaa. Jannings er ogsaa i dag den tyske films ukronede konge.

Grunnen til at denne op lysning ble gitt var at Emil Jannings
spiller hovedrollen i en sk film om den syd-afrikanske presi-
dent Krfiger. Det kunne ik e oppfattes om denne filmen gaar i
Oslo naa eller om man venter den.

Oktrent hele kronikken var en omtale av denne filmen og av
president Krfiger. Vi fikk hpfiie at president Krfiger i engelsk
historie var en president som motsatte seg alt framskritt.
President Krfiger var en flink mann og en utmerket diplomat, men
det faktum at han kom fra det alminnelige folk og ikke hadde
noen styfrre utdannelse fikk liketel engelskmennene til aa se paa
ham litt ovenfra og nedad. President Krfiger kjente engelskmen-
nene og uttalte allerede ti4lig til den tyske overkommando at
England ikke ville bli fornøyd fr de hadde gjort hele Syd-Afrika
til sitt. Litt etter litt maatte dog Krfiger gi etter for Eng-
lands imperialisme. Men haA fors4te aa Jjse Transvaal fra engelsk
innflytelse, og s kte aa gjøre andre europeiske stater interesser-
te i Transvaals s jebne.

Emil Jannings spiller rollen som president Krfiger fremragende.
Boerne som selv var tilstede under opptagelsen av filmen og som
fremdeles husker presidenten, viste hele tiden stor begeistring.

I gaar var det bare en filmpremiere i Oslo. Det var filmen
"Trekamp".

Grundtvi Gundersens utenrikskronikk

var like kjedelig som den pleier aa vaere. I dag snakket han
om det naere Qlsten.

Det tyske angrepet paa Kreta og erobringen av 4ya vil sikkert
bli stacende som epokegjyfi.ende i krigshistoria. Det tyske luft-
vaapen har igjen vist at det kan beherske den britiske flaaten.
Disse kampene dokumenterer luftvapenets overlegnhet over flaaten
enda mer enn tilfelle var under krigen i Norge. Det skal bli
interessant aa sen hvor lenge det varer frdr det britiske admirali-
tet trekker sine slutninger.

Om kampene i Irak mente redaktgfren at utfallet kun kunne bli
som det var ventet. Det var utelukkende en kamp mellom det for-
holdsvis vesle Irak og hele Dct Britiske Ipperium. Nasjonalistenes
ledere har dog ikke oppgitt kampen, men si6ker naa aa reorganisere
kampene fra Nord-Irak. Meldinge om tysk inngripen i kampene i
Irak var forhastet.

Marsjall Petain har siden affaeren ved, Dakar aldri lagt skjul paa
at Frankrike ville forsvare sine oversj iske besiddelser mot et
hvert britisk angrep. Og kampene i Syria er naa i full utvikling,
men en maa vente ogssa her som i Irak at den svakeste part, som
i dette tilfelle ogsaa er avskaaret fra aa faa forsyninger utenfra,
maa ligge under før eller senere. Nen det skal bli spennendeaa
se hva Tyskland vil foreta seg.
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Italias teresse i kri en

var emne fattesfor wVerden og vi", men bare bruddstykker kunne opp-.

I dag Tor ett aar siden gikk altsaa Italia inn i krigen. Fra
den dag har det vaert et solidarisk samarbeid mellom Italia og
Tyskland. Og dette samarbeid blir stadig mer intimt.

Mussolini er ikke bare skaperen av og fSreren for det Italienske
Storriket, men enda mer revolusjonaeren og skaperen av den nye
tida bevegelser.

Ogsaa den greske krig hadde vaert en krig mot britiske interes-
ser. I Afrika og paa havene stod ogsaa Italia paa Tysklands side
mot England.

Italia var en av stifterne av tremaktspakten som gaar ut paa
aa ska-3e en ny og bedre ordning i Europa. Det skal bli en ord-
ning u=,en britisk innflytelse.

OpplSsningen av Jugoslavia gir store muligheter til de smaa
nasjoner som ble undertrykt av dette land. Croatia har allerede
reist seg.

F lkestin 'et i Hordaland

var emnet for "Aktuelt".

De ordfSrerne som er valgt, gjSr alle sitt beste for aa styre
bygdene i folk ts interesse. De driver ikke partipolitikk. Det
er i alt 56 ordf rere i Hordaland fylke, og de er i disse dager
kommet sammet i ergen for aa avgjSre saker som vedkommer hele
fylket.

OrdfSrerne arbeider med sakene naa som ft. om aara. De for-
skjellige nemnder blir valgt. Men det er litt en viktig for-
skjell: Det holdes ikke avstemninger mer slik som det bIe gjort
fSr. Naa er det fv1kesmannen, alene som tar beslutning i en sak.
Men dette betyr ikke at ordførerne er satt utenfor. ylkesman-
nen har nemlig selv uttnit at han gjerne hSrer og legger stor
vekt pan de meningene som kommer fram paa tinget.

Hallomannen var nettopp kommet fra et mSte, og der var det blitt
avgjort 22 saker paa en 2alv time. Dette viser hvor effektivt
FyIkestinget arbeider naa. Etter noen merknader tok fylkesmannen
avgjSrelsen i saken.

I bygdene er det ordfSrerne som tar avgrelsene, og akkurat
som de bare tenker paa byg enes beste, gjør ogsaa fylkesmannen
det naar han tar sine avgj relser i saker som vedkommer hele
fylket.

Budsjettet i Hordaland er i aar satt opp med 3 127 000, oo kr.
Dette kan kanskje høres mye ut, men folk i fylket vet at dette
budsjettet er satt opp av sparsomme og varsomme menn som bnre
har fylkets beste for Sye i alt hva de foretar seg.
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"Paa sitt lands ve ne".

Kl. 19.45 holdt en skipskaptein hvis navn vi ikke kunne oppfatte,
et foredrag ined ovenstaaende titel. Lyttefoholdene var akku,rat da
forferdelig daarlige, saa det vor bare naa og da en kunne høre
hva som ble sagt.

Men foredraget syntes aa vaere en fortelling om en begivenhet
som hadde hendt kapteinen pan et eller annet hav noen tid etter
krigsutbruddet. Han kom seilende fr Arkangelsk med sitt skip
da han en dag ble stoppet av en U-naatens ffrer kom ombord
og etter en undersAelse og en samtale sa han: Vaer saa god De
kan bare fortsette.

Deretter fikls vi hÅre om en (krigs)rett som hadde noe med denne
affaeren aa gj,6re. Foredragsholderen sluttet med aa si at dette
var hist(bria om en tysk offisers erkjentlighet av . .? . .

Lytteforholdene var som sagt meget daarlige, saa det er mulig at
fortellingen var akkurat motsatt, slik at skipet ble senket, og
at rettsforhandlingene ogsaa var omvendt.

Oslo-avisene. 


Oslo-avisene har ingen sensasjonelle Overskrifter i dag, men det
er kampene i Syria som vekker interesse.

I dag er det ett aar siden krigen i Norge sluttet. "Fritt Folk"
skriver i den anledning: Paa aarsdagen for krigens oDDhr.i Norge
er det av betydning aa uAderstreke at krigen ikke maate viste hva
den norske soldat kan gjre for fedrelandet. Videre er Tyskland saa
fyllt med laurbaer at de kan aerlig tilstaa at de norsk‘e soldatei_j
var tapre og trauste i den kampen som de trodde var riktig. Det-M,
lover godt for fremtiden.

"Nationen" minnor om sin kommentar ved va penstillstanden i fjor.
Krigen var i virkeligheten tapt etter det f rste dtggnet, og de
norske soldaters tapperhet kunne ikke gjennpprette det som allerede
var tapt.

"Aftenposten" skriver: Nasjonen stod ikke ferdig til aa tn en
krig. Det er ingen hemmelighet at forsvaret mange steder maatte
im roviseres, o det sier seg selv at et slik improvisert forsvar
ikke kunne staa seg mot veltrenede tropper selv om soldatene kjem-
pet tappert. Nygaardsvolds regjering uttalte ved vaapenstillstan-



den at nordmennene hadde kjempet tappert i de to maanedene Içrigen
hadde vart. Dette ble senere stadfestet av tyskerene ved 1 slatel-
sen av krigsfangene.
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Smaan tt fra Nor e.

O.R.21.45.
Norges kristelige landsforening holder i disse dager landsmyfte i
Oslo. Professor Carl Vold er blitt valgt til ny formann.

O.R.18.45.
Styret for T*sberg andelsmeieri forteller at melkemengda holder
seg godt oppe i Vestfoll.

O.R.18.45.
I MjÅsa-distriktet skal det i aar fliftes 850 000 tylfter tp‘mmer.
Det meste av dette er naa kommet fram.

O.R.18.45.
Det er naa full drift ved alle sagbruk i Vestfoll.

O.R.12.45.
Fylkeslege 	 i Stavanger er avgaatt ved d4len 76 aar
gammel.

O.R.12.15.
Det blir ruteforandringer paa Norges Statsbaner fra og med 16.
juni.

O.R.18.45.
To norske skip er antagelig blitt senket i Middelhavet.

Sogneprest Gamkinn fra Jevnaker talte i andakten i dag.

Utenlandske n heter over Oslo Radio.

Det tyske luftyaapen har senket to lasteskip paa tilsammen 10 000
tonn utenfor den britiske kyst. I Atlanteren er to handelsskip
blitt saa alvorlig skadet at en maa regne med at de er gaatt tapt.
I Bristolkanalen ble en tankbaat truffet med en bombe. En enkel
flyavdeling har i uka 1. til 7. juni senket 11 skip paa tilsammen
80 000 tonn.
I Nord-Afrika er et fiendeangrep slaJtt tilbake naer Tobruk.
Fienden har i luftkamper mistet 10 fly.
I politiske kretser i Berlin f4ger man med stor interesse begiven-
hetene i Syria. Paastandene om det er tyske'tropper der er lAgn.
Tyske fly har i day bombet oljelagre i Halfa.
40 000 flyktninger har alt forlatt AleLlandria.
I da_g for ett aar siden kunngjorde overkommandoen den britiske flukt
fra Norge. Nederlaget s kyldtes i ftft.ste rekke at flaaten ikke
kunne staa seg kot det tyske luftvaapen. Tross denne laerepenge
skjedde det samme paa Kreta ett aar senere. Naa staar en tysk front
fra Narvik til Middelhavet mot England.

Italienske tropper har slaatt tilbake et mindre fiendeangrep ved
Tobruk. Fienden har igjen angrepet Tripoli og Benghazi. I st-
Afrika fortsetter kampene i Galla Sidoma omradet, men operasjone-
ne er alvorlig hindret av daarlig vaer.
Italienske u-haater har angrepet en konvoy i Atlanteren og senket
ni skip paa tilsammen 63 000 br. reg. tonn.

Mussolini ga i dag en oversikt over det forlihne kriEpaar. Han
understreket at det maatte komme til et oppgjfft. mellom Italia og
England.
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I_J-kpludske n heter . . . fortsatt .

En Nelding fra Vichy forteller at fiendens
har brutt gjennom de franske stillinger i
sant at franske soldater er gaatt over til

Fire britiske fly er skutt ned over Syria.
vc-ndt tilbake.

tropper ikke noe sted
Syria. Det er ikke
fienden.

To franske fly er ikke

Al,,Jagelskmennene er gaatt inn i Syria er det beste bevis paa at
det ikke er tyske troT)per der, skriver bladet . •. .

Flere britiske motorvogner og tanks er M.elagt i Syria.

Britiske fly har skutt paa franske fiskebaater med maskingevaer.
En fransk flyeskadre fra Nord-Afrika er kommet til Syria.
Ogsaa j4liske tropper tar del idet britiske fålttog i Syria.

SWarten paa Svartehavet er naa normal igjen.

Den japanske presse krever aapent brudd med nederlands india.

N tt fra Danmark.

O.R.22.50.
Den danske handelsminister h,ar utstedt forbud mot salg eller
overdragelse av motorkj4.et yer. Dette kån bare foretas av
departementet for vareforsyningen. Forordningen gjelder baade
for private og for naeringsdrivende.

D.R.12.30.
Vud utgangen av mai maaned var det 473 000 arbeidsledighetsfor-
sikrede personer i Danmark som hadde vaert uten arbeid i over
syv dager. Tallet paa arbeidsledige gikk ned med 23 000 i mai
maaned.

D.R.12.30.
Dansk Ungdomssam$irke har planlagt en rekke meteri sommer.

D.R.12.30.
Turistutstillingen i Kjbenhavn er blitt forlenget til utgangen
av denne maaned.

Nytt fra Finnland.

O.R.22.50.
Prisen paa avispapir er forh;6-et med 10 prosent i Finnland.

S.R.23.00
Den tidligere finske sendemannen til Moskva kom idag med fly tiI
Helsinki. (Pasakivi).

S.R.23.00
En dansk handelsdelegasjon ankom idag til Helsinki for aa inn-
lede forhandlinger ok en handålsavtaIe med Finnland.
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N.tt fra  Sverige.
7),1=ditorforeningens mte idag diskuterte br4dgrossistene
br dprisene.

S.R.13.30.
Lnndsorganisasjonens representantskap holder i disse dager ekstra

i Stockholm. Ordi*eren, Lindberg avla en redegjørelse om
c).:Hflisasjonens stilling.

Kjpmanna forbund skal i Sommer avholde en utstilling
undcr navnet "Folkehusholdning i krigstid". Utstillingen skaI
faa fire store hovedavdelinger. Det vil bli lagt stor vekt paa
demonstrasjoner.

S.R.23.00
Skolestyrelsen har vedtatt at seksualundorvisning skal gjenom-



f res i skolene etter den plan som or lagt fram av . .

N tt fra Finnland.

S.R.13.30.
Don finske bnaten ". .us" et senket paa vei til Petsamo. En
mann av besetningen er reddet. Banten var pna 1851 tonn.
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O.R. 8.00.:
Igr kveld. brit (s'et ut LbrLrid i et v.-...rehus ti.lhr.e .-Jehr„:,(±,er
Co. i H: r 1,'Js G...-te på K._mpn. iLt ..nt-11 bi1e.2 JW. s'Iod ,Jr:Lert

i g.rden ble Jde1agt. Ogei hele v-renusetLec:j titel'i.Ler,
tj:i.j.) og .:_ndre byi.ite.:1_.er ble luene

Kur..iet for tillitsmenil inn I.T.;1.1 -1,:1-1:.:, ,-j= ble ,:1-iet
igår ,:ftes. Slen w,r full ,v Leer• fra i_e k, nt  Lv  _L-ndet.
Konst. stts-rd Gulbrnd Lune ånet ned en t-±e om ,7,....bei,_erne
i den n:e statu og understreet at fg,ruppenes ol)gve vis j•

ske forståe-ise for J_rbeiets verdi og å:.'Å'.'ier,e de beste .1.:onorr,1,
eke forhold for erbiderne. Det vil i.L.-,.e lener bli gitt noen
understttej.se til -rbeidsØre me, men .Je i_e-:rbeldsre,
sjhe cw gLle, kviw»,:r og b--i:n. vil f3. hjel hv1:3 :.'et sku-J.e
trenges.

Hederk Flke.sting 3:.»i,et ir etteLmiag .,:, Le: un.,_er forste
fyikesm,..nn Nord•nger. 1.11e 30 orcnifrere mtte. bet ble vedt,-.•.t
sende et hilsingstelegr til feren V. .

De lokle tiliitsLenn i N.F).-forgLni.:' .jon ble-i.ttt av
1,:_st. statsråd G.Lu're. Gjeteen beskte »ce os del-
tok (CDretter i en r:-'1: til er--s .re.

O.R. 1f3.45.:
Leveringene v såkorn og fr,5 tre Tyski„ nd J_ oveem„. -c,E2,;:, (J,„,, 1-i-,d
en _vt_ILe med tis,Le firne, er 1.1-. -.‘.71uttet. :.-:et e'2 -n-,iot LO
tons Lier en:n :,.v•tit ::v._:...J._.efre.....;_g. Dette er et bevis 1_,J-J. e-t
tj'ke I..ndbruks effektivitet. T11 tross for den ,tke ,t:Liii--1
i Jx.,j::li--,.:s k.s(tyrkinen i Tysklnd selv b-r m.,-.n i.ri't ist_nd til
nok tol::verfor ekort.

Nytt fra D...nLLrk.

D.R. 1i:.,.0.:
etstailet i ..{. :_rk for for,ikree '_:bi,:“,e uten

beskjeftigeibe mer enn 7 (1:,.er i mi beler sg til -,00, O.
og for ..rbeiCerL. uten beskjeftigelse iJi_er dc.:,.,...e 1......
.rbeisiLliletsroser[ten for 'nele 1 net er 11...:, :Cor ktenh...vn

8»nderjy.lnd. o:::. 2or NorjyJ,:i.. nc'_ 4.j,

1)... -.1.-,.0.:
De:ni :1.•i-Le minori.bet i Tys:.:,..1..nd n.1(lt :itt :..Jr:;,,......te i F1:.nbor_.,
s......n.(2i_Lg. 1 i.n :)rebretning utt..ite Jc:orm.....,::.:Ien 1.-..».:.:•....-r T..e Jen.::en,
t ..:.-,Lbeid.L. 2kef:."et h,y:?_Je v-rt stilie, (,.). ,:.t forb1nne1ne.ec_T.,

Ilje-Hidet 1-:,e \/..-Tt .;.r., .Ktisk .t.It ::vbrutt. J,i..,_.. I.L.:::::.e .:._:.r-_.
kunet holdes ..v c., til 3 run(f"...\;"'cl.nsklightne :ed J,..oi.L,e
s,.en. ''''.nciel 1-1::_dde 1.,.:_:_(::1t se,:, ut  v  foreningen ::..en ferre elin v.tet
Tilslutt .mi •:et :.22;(.-1L.-ktren on de unge :,-5, .ner ol...i -......,e f-...it 1
kr.i.gen.

D.R. :1:3.30.:
Kongenr tliflelt hoCfje..._m..ter Fir-..,,r1 :-:,n.---...2 iTernnoft
kort .,.v P.ebro.,-.:::..J.,,er. stje..L.L.e o;:r_ '..1.....--....lit,._.:_... Hr. E:.;J:n-..clojc:t ,...,orii
.L'or L-LJen er d.:::,... _,..:::.1,...__,....n i V-liv, ,.':-J.: (..-',.en i';r..-..,,j,:,, n:...:1_,v..::.de,
d....nske som C::ir.::c.-.,,J,::i.s., h,:..,ie or,-:..,--3n.

P.L. -.U3.00.:
..-) er_.,12or-ingen 1 Grlitrup PotetLsifbr-I, uttJte
c.:Llr.t,ren 1:or 31.1,,eru L•i.c.-jbruio..Le bl. . ••••-• hi•..,=-:=-Ln
1-, otetiJel skyljtes det  :.4:_.,:,e 1-Drbruk i' huhoi_ rii.nene.
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Redakt& Eg(=.;berg': En id6 erobrer Euro a.

O.R. 21.0C,:
Det er i november 1918. Tyskland har tapt krigen. Hjemmefron-

ten brA sammen. De tyske tropper marsjerer hjem. Tett i helene paa
dem f4ger de fiendtlige tropper, amerikanere, englendere, fransk-

. menn. I de tyske gater vaier de rSde faner. Gåtene er fulle av de-
sertrer. Internasjonalen dr*ner. En ny aera er brutt frem.

I disse dager kaster en saaret frontsoldat seg hvilelSs rundt
i sengen. NederIaget er for meget for ham, han graater. Ikke siden
sin mors dc't har han grett.

Hansr-,H,vn er Adolf Hitler, en ukjendt soldat, en blandt de
mange.

Tause riarsjerer kolonnene. Haeren baerer hodet h0it tross ne-
derlaget. Jn tyske soldat var ikke slaatt. Det var hjemmefronten
som bryt s=en. En ny aera.

Soldatenes nerver hadde vaert spendt til det ytterste i skyt-
tergraveil, nen kammeratskapet holdt. Samhold og disiplin hadde
vaert redfiingen.

Frontsocialismen oppstod. Med den førertanken, ansvarsfSlelsen.
Soldatene vendte hjem for aa bygge opp en ny verden.

Snart var storbyene overfoIket av krigsungdom. Det ble ofret
2 minutter paa den ukjendte soldat, men ingen paa de levende. Kam-
pen staar om Weimar paa den ene side, og frontsoldatene paa den
andre.

Mange brendte etter aa gjøre noe for sitt land, men ingen vis-
te hvad de skulle gjy3re. Partier grodde opp og forsvant like fort
igjen.

En nic,ren mottar han en lapp om et m te samme kveld. Hvad
er det? Ft n,ztt parti? Nytt tysk arbeiderparti. Han bestemmer seg
for aa ga, er bare halvtom, h9ftden 25 mennesker. Det ble
holdt formmrag. Deretter diskusjon. Han taler og legger sin sjel
i talen. Han ser for seg sitt lidende folk og fedreland.

En uke etter melder han seg inn i det nye arbeiderparti.
Mennene fra det lille møte hadde ikke gjort daarlig inAtrykk paa
ham. Han hadde truffet dem igjen og hilst paa dem. De ønsket ham
velkommen. Han hadde funnet at partiet ikke hadde noe program,
ikke engang et.stempel med partiets navn. De naermeste dager had- •
de han hatt vanskelig for aå arbeide. Tislutt tok han beslutnin-
gen. Han meldte seg_inn.

Hans navn er Ado1f Hitler

Det /gjaerer over hele Europa. Grenser flyttes, frontgenera-
sjonen rprcr paa seg. Det ligger handling i luften.

12 september 1919 ruller en lastebil over grensen fra ita-
lia til Yuoslavia. I bilen lzr Gabriele d'Annunzio.

Hans daad skaper begeistring i Italia.

Naa begynner en ny kamp. Krigen hadde laert ungdommen aa
anvende v6Id og makt, og na bruker de laerdommen paa laeremes-
trene, de gamle.

Fascismen oppstod paa gaten. Den var uten teori hele fyfrste
aar. Den var følelse, instinkt. Men den reiste seg. Mennene var
frontsoldater som i Tyskland.

(Fortsettelse)
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Red. Egebm

(Fortset'c.: 'e).
DEA .sfr en mann blandt dem. Han strebet etter makt. Makten

vilde han sette om i handling.
Fascismen var instinkt ikke teori. Den ble det politiske ut-

trykk for organisasijonstanken i nasjonen.
Haarde tider sicaper haard ungdom. Det grodde en ny livsansku-

else.

Amerikn, *Ungland, Frankrike hersket fremdeles de gamle. Man
hadde var rike. Ungdommen ble holdt utenfor.
Intet vi cL aa kjeme for. Det inntraatte etterhvert forfall.
Drikkelag og dans. Arbeidslshet.

langsomt tar frontene til aa dannes. Det e
undgon= ;2.u[_..ar niot de gamle.

,\Tasjonal frihetskamp blir europeisk fri-
het2ka-12, NLr feies tilside som vil legge verden ykle.

(t),ed,--.1t4r -2,gebergs tale ble kommandert ned paa papiret).

"Vi vandrer med freidi mot".

0.R. 19-45.:
I eu programpost med ovennevnte titel ble det i inåervueform

gitt en lengere orientering om ungdoms,herbergene og deres virksom
het i forbiunelse med det aktuelle spørsmaal: billige ferieturer.
Til innledning og avslutning spiltes en andervBgellied.

Nye -
vueobjekt
dandE)
delse av
og anhel,
ble ferdi
75 .»s.

nlysninger ble ikke gitt av "du Tore", som var inter-
anat foreningen hadde 170 herberger, hvor-

lnrAtet oE hvilke betingelser som krevdes for anven-
4a. Videre g. han gode raad for p1anlegge1se av turer,

caerlig et nye herberg ved MjSlfjell stasjon, som
-H:sr 2 aar siden. Fast kontingent for overnatting var

(0n vdrebev-eelsen skal danne• grundlag for en norsk
'Kraft durch Freude-organisasjon er umulig aa si. Intervuet
var f2itt for pro-)agandal men ungdomsherbergene har vaert nevnt
et pc,r samger tidli.gere i krinEkastingen).

Stukket av fra arbeidst'enesten.

O.R.
Politet i Oslo og Aker etterlyser følgende 3 som ikke har

meldt seg ii tjeneste ved sin arbeldsleir.

Jonny Ruud, (20?) aar, som har vaert savnet fra sitt hjem
fra 2 junl, da han reiste til arbeidstjenesten paa Varhaug?

Ragnar Fritjoff Andresen, 20 aar2 som har vaert savnet fra
sitt hjem fra 2 juni, da han reiste til o.s.v.

Bjarne Reitan, 21 aar, som har vaert savnet o.s.v.

Politet i Oslo oE Aker etterlyser ogsaa Ole Stordal, 26
aar. Han -2arlot for en tid siden sitt hjem i Østre Aker for aa
reise paa fisketur ukjandt til hvilke trakter.
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Hel a Paulsen: Smil i hverda slivet.

O.R. 13.50.:
programposten "Heim og Samfund" talte idag Helga Paulsen

om "Smil i hverdagslivet".

Hun aapnet med den litt uvandte hilsen: "Norske husmor, heil
og sael!", og gikk deretter over til aa tale om lystraalen hus-
morens indre som aldri maatte slukne. Husmoren trengte aa koble
av fra barnestell og matlaging, mente hun, og trengte derfor
aa komme sammen med andre kvinner. At kvinner ikke kan vaere ven-
ner var noe tull fra det gamle styres tid. Under det gamle poli-
tiske system med sin klassekamp og klasseskille, var detjaemlig
ingen tilslutning mellom proletarkvinnen og kvinnene i Hpiires Hus.
Kvinnene hadde ingen ide aa samles om, men drev bare med tøv og
pjatt. Noen virkelig socialisme var det ikke. Ble det gjort noe
for husmoren?

Idag fordres det at vi hjelper til med nyordningen og  gjgfr
en aktiv innsats for land og folk, fortsatte fr. Paulsen. All so-
cial klasseforskjell maa utjevnes. Derfor retter jeg denne apell
til dere kvinner: Slutt opp om Nasjonal Samlings kvinneorganisa-
sjon. Reis oppstrakte hender for f9frer og fedreland. Finn tilbake
til hverdagens rette melodi, det smilende livssyn. Heil og sael:

(Helga Paulsens intonasjon var proletarkvinnens).

"Verden o Vi".

O.R. 19.05.: (Daarlige lytteforhold)
"Verden og Vi" var viet omtalen av en liten, brosjyte, som anbe-
faltes til studium: Nasjonal-socialismens Økonomiske oppbygging.
I brosjyren omtales 4-aars-planen og de resultater den har opp-
naadd. At resultatene var tilfretsstillende beviste kaaspiren
(ukjendt stemme) ved aa henvise til negangen i arbeidslsheten,
som idag var avskaffet mens antallet arbeids1Ss fSr Hitlers tid

1933 - var 7 millioner.

"Aktuelt": Billedhu -er.So hus Madsen 60 aar.

O.R. 19.10.:
I proEramposten "Aktuelt" talte idag fra Bergen journalist

Hermann Madsen om billedhuggeren Sophus Madsen som idag fyller
60 aar. Etter aa ha klassifisert billedhuggeren blandt de store,
stillferdige kunstnere, ga han en oversikt over dennes arbeider
og nevnte bl.a.: "Fiskeren" bymonumentet i Haugesund, "Sprin-
teren" pAa Brand Stadion, "Morgendemning" i NyEaardsparken og
den fornielige "Mannikenpis" ved Lundgaardsvannet. Billedhug-
geren har hatt sitt virke i Bergen.

G' viks utstilliw-s-dass ferdi til  histen. 


O.R. 18.45.:
Den nye utstillingsplass Tlaa GjfÅrik vil bli ferdig til høsten.
Senere vil de bli utvidet til aa gi plss for travstevner.

GjØvik skal ogsaa faa fast brandmannskap.
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Ai-beids1 sheten .aar ned i Aalesund.

O.R. 12.15.:
ArbeislfSshetstallet i Aa1esull4 er naa det minste såm har vaert no-
tert paa mange aar. Oslo radio oppgir ikke det tall, men
opplyser at "550 ble tilgitt arbeld siste maaned".

Idrettst vne avl st.

O.R. 12.15.: Norges Idrettsforbund meddeler:
Paa grund av baneforholdene er det tillyste idrettsstevne paa
Frogner Stadion idag avlyst.

Fiskerimeldin er. Makrellfisket.

Bergen 13.15.:
biakrellfisket var siste uke g nske bra.  1Paa Sirahavet ble det

tatt omtrent det samme som uken f r. 108 sk iter og endel smaa-
baater kom inn til Haugesund med tilsammen 110.000 kg. Til Kri-
stiandsand kom det bare halvparten av uken fySr, ialt 89 tons. Av
dette gikk 40 tons til Oslo og innlandsbygdene, 30 tons ble brukt
Ipaa stdet og 19 tons gikk til hermetikkfabrikkene. Utenfor Arendal
var fisket meEet bra, likeledes utenfor Langesund hvor det kom inn
2 ganger saa meget som uken før. Fredrikstad ble tilf*t 120 tons.

Den samlede ukefangst kom dermed opp i 550 tons, ialt er det
naa opDfisket 1870 tons mot 3200 tons i samme tidsrom 1939.

Resultatet av kystmakrellfisket iggar ble for Haugesunds ved-
kommende 2 tons, Egersund 1* tons, Aristiansand 52 tons, Lan,41#
gesund 40 tons og Fredrikstad 2 tons, tilsammen 97* tons.

s b s d'

O.R. 13.20.:
Det har vaert litt bedre tilgang paa nauteslakt til Oslo

kjiftthall denne uke. Forholdsvis bra var det ogsaa av gris,
men svaert lite av gj'Sdkalv. GjSkalv er i det hele att en sjel-
denhet aa se paa markedet, og mellomkalven har maattet ta dens
plass.

Tilf*slene av tomater til Gartnerhallen idag var bra, men
det er fremdeles knapt med salatagurker. Etterhvert øker det med
frilandssalat og spinat.

Det er fortsatt knapt med norske egg, men danske-egg kom-
mer kommer jevnt og sikkert. Siste uke bIe Oslo tilfr‘rt 20.000
snes hvorav endel ble sendt nordover.

Priscentralens landsoversikt.

O.R. 13.25.:
Det begynner naa aa bli faretruende tørt paa de fleste ste-

der i SySr-Norge. Paa ødtlandet var det sommerlig varmt siste uke,
over 25 grader i mange b-gder, og de mange skogbrander minner en
om at skogbunnen er mege, tgfrr. Siden sneen gikk har det ikke

(Fortsettelse)
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Priscentrals 1 ndsov rsikt.

(Fortsettelse)
vaert strre nedbSr, og regn er nødvendig naa skal hyfiavlingen red-
des

Rogaland har hatt gjennomgaaehdekoldtvaerivaar,men siste
uke snudde det om og blerent lummert.Hellerikke der er det kom-
met nok regn, og markene begynner naA aa faa et brunlig utseende.

Det samme gjelder ogsaa for de øvrige Vestlandsbygder saavel-
som paa MSre.

I TrSndelag har vaeret vaert gunstigere, og alt lover bra for
en god hSst.

Nord-NorEe har i motsetning til de Svrige landsdeler hatt for
mye regn, og man venter naa kun paa sol og sommer skal hiavlen
gaa bra.-Det meste av vaaronna ble gjort unda i pinsen.

Hagebruket har hatt en svaer vaaronn iaar, men tgfrken har og-
saa her vaert sjenerende sterk. Frukttraerne har blomstret som al-
dri fyfi- og gitt gode 1Sfter om et rikt fruktaar.

Straaforomsetningen er naa d4dd ut av segselv, da det intet
mere er aa oppdrive. For hesteeierne i byene vil forsituasjonen
bli meget vanskelig.

Paa grSnnsaksmArkedet blir mengden av de enkelte vareslag
stadig st93rre og større. Redikker, salat, rabarbra og agurker
dominerer. Siste nytt paa Oslo-markedet i uken som gikk var
spisskaal.og norske sukkererter, men prisene var dog.vel drsfie.
Sukkererter ble betalt med 14 kr. og gikk frfrst ned 7 kr. i
begynnelsen av denne uken. Endel ny persille og selleri kom-
mer ogsaa, likeledes norsk graslpik og norsk purre hvilket vak-
te en viss oDpsikt paa Gartnerhallen. RabarbratilfSrslene er
naa meget rielige og -crisen har falt ganske betydelig. Ogsaa for
redikker notertes kraftig prisfall.

Til Oslo KjAthall kommer det om dagen endel paaforet okse
som man ikke f/Snser aa slippe paa beite. 4lt ialt maa man dog
si at det fremdeles er meget knapt med kj tt i Oslo, og butik-
kene older stengt for det meste av uken. Siste uke ble byen
tilf rt 298 naut, 206 gris og noen faa skrotter kalv. Sau og
lamm manglet totalt, hvilket saa vidt man vet er fgfrste gang
paa en hel uke i Oslo siden statistikk ble opptatt. Det blir
fisken og noe hvalkjyftt som faar skaffe middagsmaten. I noen
av fy1kene frembys det endel laks som fylkesmennene har faatt
myndighet til aa fastsette priser paa.Den kommer naturligvis
ogsaa til nytte.

Melkemengden er knapp de fleste steder. Den Åket litt i
Vest-Opland Rg Rogaland, men dette antar man bare er forbigaaende.
£elkeproduksjonen i Rogaland er gaatt ned med 1570 siden ifjor.

Det har ikke vaert noen forandringer i handelen med baere-
ku og smaagris siste uke. Noe saerlige mengder kom det ikke av
noen av dem, men etterspørselen var heller ikke stor og prise-
ne holdt seg konstant.
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Mere fra landbruksmarkedet.

O.R. 18.30.:
• Ti1frs1ene av grønnsaker i mai laa endel under det normale.
L,juni begrnte det aa paa, og naa er det ganske bra. Det er
annu god tilgang paa gan:unel purre og kvaliteten er fyfi-steklasses.
,Av jord aer er det ikke kommet stÅrre mengder til Oslo enda. Pri-
sen seg oppfti 2o-25 kr. kiloen.

Gartérha1lei h erklaert seg til aa sette igang en
bilrute paa Røyken og Hurum for transpbrt av fi4ukt og grønnsaker.

Fra Arendal meldes at alt tyder paa et godt aar paa Sift.landet.

Etter hvad bladet nrarden" opplyser er ddt stor etterspSrse1‘4#
etter kaniner i Telemark.

Hvalpingen i revegaardene i østfoll er naa ferdig, meldes fra
Sarpsborg. Resultatet har vaert tilfretsstillinde.

Tildelin av s ltesukker o saa iaar.

O.R. 18.45.: (Utydelig).
Direktoratet for proviantering og rasjonering har truffet

bestemmelser om tildeling av syltesukker. Bestemmelsene innehol-
der 6 punkter.

Privatforbruker kan ekstra faa kjSpe 5 kg. sukker for syl-
ting. (Deretter naermere oppgaver over hvilke kort som kan
brukes).
Detaljister kan ved søknad til forsyningsdepartementet faa
anvist n;Sdvendig sukker for betjening av kunder dog ikke
over 1? av det tildelte kvantum ifjor.
Anstalthusholdninger ....?
?
Hoteller, kaffeer og andre bevertningssteder kan faa til-
delt inntil 1/12 av 9
Bakerier kan ikke faa anvist syltesukker.

N e maksimal rise a ved.

O.R. 18.30.: (Utydelig).
IfSlge Arthur Krohn har Oslo Kontrollnevnd fastsatt nye

maksimalpriser paa ved. Saavidt det kunne oppfattes betyr de
nye priser en Sking paa ca. Prisene er som før oppdelt
grupper hvorav gruppe 1 nevnes her.

Fra vedprodusent direkte til forbruker for 60cm.'s ved
for bjerk: 52.75 kr. fritt tilkjSrt inntil en
avstand av 15 km. For ytter1igere distanser kan oppkre-
ves fastsatte tillegg i prisen.

Krohn nevnte at det hadde vist seg svaert vanskelig aa faa
vedhuggere, og at 1Snninge e av den grund var gaatt noe opp.
Dessuten var vedbehovet st rre iaar og ogsaa rasjoneringen had-
de spilt en viss rolle.
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Sti nin i formue o inntekt i Va n.

O.R. 21.45.:
Ligningsresultatene i Vaagan Kommune viser en stigning baade

i antatt formue og inntekt, opplyser "Lofotposten". Den antatte
formue er steget med 250.000 kr. til vel 4j mill, kr. og den antat-
te inntekt med 737.000 kr. til vel 3 mill. kr. Skatteprosenten
settes ned fra 18 til 17.

Oslo-avisene.

O.R. 22.50.: (Utydelig).
• Oslo-avisene beskjeftiger seg fremdeles med kampene i Syria,
og fremhever franskmennenes uventede seie motstand.

Fritt Folk bringer idag et kommentar til N.S.-fagorganisa-
sjons mrke i Oslo. (Resten kunne ikke oppfattes).

Ulovli omsetnin av mel i stfoll.

O.R. 21.45.:
Det har kommet for dagen at det har vaert ulovlig omsatt

ganske bety elige kvanta mel i de indre Østfollbygde,r bl.a. i
Askim og Tr gstad. Politiet driver for tiden unders kelser i
saken.

Postst ret meddeler:

O.R. 18.45.:
Postforbinnelsen mellom Norge og Kroatia er gjenopptatt.

Ulvkke. 


O.R. 12.15.:
En 58-aar gammel bryggeriarbeider W. Malmquist er paakj4it

og drept av lastebil, meldes fra Halden. Sjaaføren var uten skyld.

Utenlandske n heter over Oslo radio.

If4ge opplysninger fra Vichy er man der meget tilfrets
med utviklingen av kamDene i Syria. Det britiske fremstift gaar
allerede betrakteli langsommere, og de franske trop er by8
forbitret motstand. Videre betegner man i Vichy som antastiske
de britiske meldin er at det skal vaere tyske '.,-ropper i Syria.
0 saa Churchills.1 fte om uavhengighet for Syria tar Vichy stil-
ling til. Et slikt 10te fra ham vet man av erfariAg hvad man
skal tro om, sies det. Vichy hadde mifte idag.og drldftet krigs-
operasjoneAe. Tyrkias holdning interesserer i høl grad.

For første gang foreligger det meldinger om kamper paa
grensen av Irak. Andre meldinger sier at en arabisk frihetskjem-
per har sprengt en stasjon paa den engelske o1je1edning.

Utenfor kysten har 2 franske torpedojagere vaert i kamp med
3 britiske hvorunder en britisk ble skadet. Tyske fly har fore-
tat kraftige angrep paa Haifa.

(Fortsettelse)
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Utenlandske n heter.

(Fortsettelse).
I Nord-Afrika melder begge aksemakters kommunikeer om livlig

artillerivirksomhet rundt Tobruk hvorved enkelte britiske batterier
ble bragt til taushet. Fly har ogsaa angrepet byen foruten Mersa
Matruh hvor det ble startet en rekke brander. Britiske fly har
angrepet Rhodos.

I øst-Afrika paastaar italienerne aa ha ti1fffid de britiske
tropper betydelige tap i Gondar-avsnittet.

Mussolinis tale ble slaatt stort opp i de italienske aviser, og
Aftenavisene kom alle med ekstrautgaver. I de tyske aviser ble
det trukket en sammenligning meålom hans tale og Churchills. i er
overskrift het det: Klarhet i Roma, forvirring i London. Churchiøs
tale ble i det hele betegnet som defensiv og Mussolini som den
sterke manns tale.

Senkingene av handelskip fortsetter aa beskjeftige det tyske
kommunike. Fly skal ha bombÅ konvoyer utenfor den skotske kyst og
i Bristol-kanalen hvorved 2 skip paa tilsammen 10.000 tons ble
senket og 5 andre alvorlig skadet. Videre heter det i en oversikt
over krigsresultatene at over 1 mill. tons ble senket i mai. Over-
sikten bringer forøvrig en rekke fantastiske paastander og tall
som ck vil ff/Sre for langt aa gaa inn paa.

Natt til idag angrep tyske fly havneanlegg i Bristol-kanalen
og startet flere branddr. Britiske fly var ikke inne over riksom-
raadet.

Japan har avbrutt handelsforhandlingene med Nederlandsk 0 bqd,
India.

Den romanske "Conductor" Antonescu kom idag til iffinchen,
hvor han ble mottatt av v. Ribbentrop.

N tt fra Danmark.

O.R. 21.45.:
Det danske lasteskip"Monberg", som gikk i britisk tjeneste, er
• senket i Atlanterhavet etter hvad det opplyses i amerikan-
ske skipsfartskretser. "Monberg" var paa 2301 br. reg. tons.

D.R.
En dansk handelsdelegasjon reiser mandag til Helsinki for aa opp
ta forhandlinger om varebytte.

D.R. 12.30.:
Det foregaar for tiden opptelling av granVMmer i de danske
privatskoger med tanke paa eventuell merhugst.

DiR: 12.30:,
Det er fremlag Planer om paaskynning i arbeidet med den nye
HanstIv)1Mhavt.. atter den gamle plan skulde arbeidet fySrst vaere
fullført om'30 aar, men det foreslaas naa bevillinger slik at
havneanleggene kunne vaere ferdig om 6 aar.
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N tt fra Sveri e.

O.R. 18.45.:
Amerikanske skipsfartskretse opplyser at det svenske lasteskip
"Liding8" er senket i Atlanterhavet. Skipet som var paa 5842 tons,
gikk i britisk tjeneste.

S.R. 23.00.:
Den svenske riksdag godkjendte idag etter en lengere debatt for-
slaget om skjerpelse i alkobolloven. If4ge  de nye bestemmelser
vil bl.a. motbok- a1derert bli lieret fra 21 til 25  aar foruten at
det kvantum som tildeles blir nedsatt. Forslaget var fremkommet i
forbinnelse med nedgang i "nykterheten".

S.R. 20.00.:
Riksdagen vedtok ogsaa et forslag om bevilling paa 3 mill, kr.
til hjelpevirksomhet for de innkaltes familier.

S.R. 23.00.:
De svenske sparebanker behandlet idag spSrsmaalet om senking av
utlaansrenten. (Resten utydelig).

S.R. 23.00.:
FinnRke pressemenn er for tiden paa besgSk i Sverige. Blandt delta-
gern_ er bl.a. formannen i det finnske journalistforbund sjefred.
Omni Koskitaljo. Delegasjonen var idag pjester i utenriksdeparte-
mentet,,

S.R. 23.00.:
Stockholm Raadhusrett besluttet idag aa utsette behandlingen av
den saakaldte spionsak til 8 juli. Blandt de 8 tiltalte er en
svenske satt paa frifot.

S.R. 23.00.:
Dansk FotboluAion har utsatt landskampen med Sverige som skulle
funnet sted søndag.

S.R. 20.00.:
Haandverkerne skal faa egen folkehøiskole beliggende i naerhe-
ten av Malm8.

Nvtt fra Finnland. 


S.R. 23.00.:
En firnsk-fransk handelsavtale er undertegnet. Naermere enkelt-
heter mangler.

D.R. 12.30.:
2 raftstasjoner skal anlegges i naerheten av Helsinki. Om-
koskgene er beregnet til 200 mill fM.

S.R. 20.00.:
Hele besetningen - 21 mann - paa det finnske skip "  ?  " fra
Mariehamn, som ble senket paa vei til Petsamo, er reddet.
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Hytt fra Sverige. 


S.R. 23.00.
Paa et ir4te av representanter for do svenskc sparebanker i

Stockholra idag blc det vcdtatt aa fSlgcden almindelige henstilling
om rentenc settelse. Fra 1 juli vil derfor depositorenten bli
nedsatt til 3 og utlaansrcnten tilsvarcnde.

S.R. 20.0u.
Den svenske riksdag vcdtok idag ct kompromisforslag i forbin-

nelse med lovforandringene angaaende valgbarhet til kommunale stil-
linger.

Riksdagen bchandlct videre sprsmaalet om sikring av brendsel-
forsyningene for noste vinter og stabilisoring av prisene. Det ble
vcdtatt aa stille 58.9 mill, kr0 til regjeringens disposisjon for
innkji6 av vedlagre.

S.R. 23.00.
Ordfrer i Stockholms stadskollegium dr. Hildebrandt, har

trukket seg tilbake. Hans ctterfSlger vil bli valgt paa neste by-
raadsmSte.

Moskva 11,00 ( Paa russisk ),
loskva radio gir en utffSrlig raPport om utsiktene for det

svenske landbruk under heuvisning til svenske presseuttalelser.
Saaledes skriver f.cks. Aftonbladet at avlingene i Blekinge ser ut
til aa bli langt under middels paa grund av tyfrken. I Nord-Sverige
har det praktisk talt ikke fallt en draapc regn hele mai maaned.
Ogsaa bi-brokuriren omtaler tørken og meddeler fra midt-Sverige at
avlingene der ikke tegner lovendo sacrlig med hepsyn til hveton.
Svenska iMbiadot Eir litc haapom en god kornhøst og anser det

,,for sand:inlig at resultatcno vil ligge undcr fjoraarets til tross
for at d, lar var daarlig. Avisen mener at brSdrasionenc bSr set-
tes ned 1 ,en tredjedel. Nyo Dagligt Allehanda skriver i on leder
at jordc2 urster etter regn uten at regnet kommer. Den strenge
vinter c‘g cido vaar og nattefrosten de siste dager har gjort ut-
sikter J q god hÅst alt annet enn lyse.Avisen melder ogsaa
om DHntesykdomancr som har herjot i visse distriktcr deri-



blandt 8scrgdtland. Markonc cr brunc og kløverengcne staar daar-
lig saa foltuasjoncn vil bli et alvorlig -aroblcm ncstc vinter.
Dagcns Nyhcicr har hatt ct intcrvuc mcd staE;cns landbrykskonsu-
lent i LIalm som karaktcriscrer situasjonen for kornavlingene i
sitt distrikt som meget utilfrctsstillendc oE antar at hvotohSston
vil bli minimal.

(DJnne uko cr det fallt endel rcgn i Sverige).

N tt fra

Lahti 20.30.
Paa grund av mangcl paa raavarcr vil alle finnske tekstilfab-

rikker fra naa av maatd3e innskronke driften vcd nedskjaering i ar-
beidstiden. Enkelte fabrikker har forSvrig allerede flerc maanoddr
vaert i virksomhet bare 3 dagcr i ukcn.

Lahti 23.45. (Paa tysk).
Den finnske forsyningsministor har vaert istand til na gi

ganske gunstige nyhoter om brondsclssituasjonen for kommendo vin-
ter. 31 mai var 19.9 mill. kbm. ved paa vel oller allercdc ankom-
mot til sinc bestemmolscssteder. 2.1 mill, kbm. kan settes tilsido
for trokullfabrikasjon. Det antas at kull- og koksimporten fr).
Tyskland, som cr dcn eneste levcrand4., vil kunnc dokkc 25-3070
av normalbehovet for hus mod sentralvarmeanlegg.

Radiosendinger onsdaa.11

kby
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Lov til besk ttelse av S.S.-mennene. Som i 'en skal bes tte den
nors e rase.
e s al o e aere full 1 nn mens de cr fravaerende frn arbeidet.

O.R.21.45.
Freren for Nor es S.b,,konst. Jonas Lie, og konst. for justis-
departementet, Sverre Riisnes, gir fSlgende kunngjrelse etter
oppdrag fra Quisling:
Den 21. kai er en merkedag i Norges historie. Den dag fortsnttes
det verk som ble innledet ved op-nrettelsen av regimentet "Nordland".
S.. skal vaere det vaern som skal s4rge for nordmennenes sikker-
het og for bevarelsen av den rene germanske rase i Norge. S.b.
skal videre sgfrge for at de som gaar inn i N.S. ikke lider noen
overlast. -
For aa sikre S.S.-mennenes arbeidsvilkaar er det i forordning av
11. juni bestemt følgende:
Arbeidere kan ikke oppsies eller fjernes paa grunn av at de er
fravaerende fra sitt arbeid hvis fravaeret skyldes deres plikter
i S.S. Arbeiderne har krav paa full ijnn under sitt fravacr
naar fravaeret slyldes deres arbeid for S.S. Arbeidsgivere som
oppsier arbeidere fordi de er fravaerende i egenskap av S.S.
menn, kan idifilmes ett aars fengsel. Arbeidsgiverne kan like-
vel trekke den tiden som arbeiderne er fravaerende paa grunn av
sitt medlemskap i S.S. fra-feriene, men dette maa ikke overstige
mer enn to tredjedeler av den utmaalte ferie.
Om naermere enkeltheter henvises til avisene.

He mark f lkestin vil ha mer fart i bureisin en.

Hedmark fylkesting avsluttet sine forhandlinger i dag. Ffdr myStet
ble hevet ble fAgende resolusjon vedtatt:
Hedmark fylkesting samlet til mte henstiller til departementet
at det gjyfi. alt som kan gj,p‘res for aa faa satt mer fart i bu-



reisingen, og at dette gjøres straks. Fylkestinget anser bureis-
ingen som en av viktigste oppgaver paa veien mot selvberging.
Bureisingen maa bli en landsak.

Stort r nt enanle i Ber en.

D.R.12.15.
Bergen har faatt verdens stftfrste anlegg for rntgenbehandling av
kreft. Arbeidet med anlegget ble paabegynt i 1939(29?).

Norsk ? ski senket.

Oslo Radio brakte kl. 18.45 en utydelig melding om at det, saa vidt
det kunne hSres norske skipet, "Senerita" i britisk tjeneste er
blitt senket i Nord-Atlanteren. Hele mannskapet er reddet.

Beverbestanden ker.

O.R.12.15.
Beverbestanden i Nissedalsbygdone(?) er 4cet sterkt, meldes det
fra skien.
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Fiskerimelding.

Vaarsildfisket: Det er kommet 1400 hl. smaasild til Troms
de siste fjorten dager. 1000 hl. er gaatt til sildoljrfabrikkene
for kr. 6,50 pr. hl.

I . . . ved Bergen er det solgt . . . hl. smaasild til
sildoljefabrikkene for kr. 7,00 pr. hl.

Kystmakrellfisket:
I Haugesundsdistriktet er det oppfisket 25 tonn.
I Kristiansandsdistriktet 50 tonn.
I Langesundsdistriktet 20 tonn.
I Fredrikstaddistriktet 10 tonn.

I alt er det altsaa oppfisket 105 tonn.

Landbruksmeldin .

Det vAr jevn tilfyfrsel til Gartnerhallen i dag. I dag kom
aarets første meloner.

Til handlende paa torget selges gulerffttene i dag for kr. 1,00

pr. bundt. For jordbaer er prisen kr. 20,00 til 25,00 pr. kg.

Dagens noteringer for norske varer som det ikke er satt maks.
priser paa:

MeierismÅr kr. 4,90 pr. kg. Egg kr. 4,40 pr. snes. Dette er
prisene paa torget.

I dag var det mindre tilf*sel paa k=itt igjen. Tilf*selen
paa gris og knlv var ubetydelig.

Foran brislin fisket.

I "Aktuelt" talte Georg Dahl fra Trondheim om brislingfisket. ‘I.

Han ga f4.st en kort oversikt over brislingfiskets utviling.
BrisIingfisket er omtrent like gammeIt som hellefisket. Tidligere
var det i stor utstrekning fiskerne selv som besrget omsetningen.

Men da hermetikkfabrikkene kom, ble omsetningen organisert og
gled mer og mer ut av hendene paa fiskerne. I dag er det en ube-
tydelig del av omsetningen som tilfaller fiskerne.

Da hermetikkfabrikkene som i gang, ble det et stiSrre behov for
brisling. Hele brislingfisket undergikk en rivende utviklbng.
Motorbaater ble tatt i bruk.

Men det er mange problemer innen brislingfisket som ikke er
1;fit enda. En av hovedvanskene er at brislingfisket er saa lune-
fullt. Dette problem maa bli Ist fgSr eller senere.

aar har Fiskeridirektoriatet satt i gang systematiske undet-
sÅkelser for aa finne aarsakene til lunefullheten. Det er kon-
sulent Gjerstad som leder disse vitenskapelige unders4elser. Viw
plikter aa gi vitenskapen saa romslige vilkaar at den kan ]jse
denne oppgave. Det viI bli av den største betydning baade for
fiskerne og for arbeiderne i hermetikkfabrikkene.
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Ungdommenkaller. Paa mars framover.
-

Programmet "Ungdommen kaller" ble i dag sendt fra Trondheim.
Det var en kamerat veld i N.S.U.F. i Trondhej4. Programmet ble
ledet av ungdomsf rer Knut Svensen.

Felles for de opptredende var at de alle h/frtes meget unge
ut, saa qn hadde inntrykk av at det var mer et barnempite enn et
ungdomsmøte.

Programmet toksegslik ut:

Et kor (unge pikestemmer) sang.

Musikk.

En gutt leste et dikt som het: .Til min fSrer. Diktet
var paa tre vqrs, og her er en smakebit fra hvert vers:

"For deg fører ofrer gjerne vi vaart hjerteblod".

"Du har kraften, motet og viljen til aa fri vaart fedreland".

"1 den siste store striden fS1ger vi deg fot for fot."

Alle sang "Kamerater, vi marsjerer mot maalet".

Trondheim har ogsaa hat` Riksmarsj, og i den anledning
ble er gutt som hadde vaert med intervjuet. Han var bare 10 aar
giiei og hadde gaatt sist spindag en distanse paa 10 km. Paa
s irsmaal om hvor mmlge det var som var med, hØrtes det virkelig
u, som om han svarte: tre.

Alle sang "Per spelmann".

En unghirdtroppsf7frer underholdt med trekkspill.

En jente som hadde vaert lotte under krigen, i Nor e, opp-
lyste at hun hadde hjulpet RpSde Kors under krigen S r-Trn elag.
Hun hadde arbeidet et helt clAn uten Ivi1 for noen norske soldater
som var kommet paa ski over fjellet. Dette var faktisk alt hun sa,
og det var umulig aa oppdage noen bostemt hensikt med denne pro-
gramposten).

En gutt fra guttehirden underholdt med munnspill.

Her leste ungdomsfylkesfrer Ole Mehle en appell til norsk
ungdom. Den 141:

N.S.U.F. har alltid hatt sterke tradisjoner i Trndelag. Men
vi vet at i dag staar mange utenfor N.S. Det er fordi de ikke vet
noe om N.S. og fordi de ikke vil vite noe om hva det er N.S. vil.
Men husk at den ungdommen som staar utenfor, vil ikke vaere med paa
aa byggeNorge opp igjen. Denne ungdom haap9rEngland skal, vinne
krigen,og at de da skal tafatt paa oppbyggingsarbeidet. t)e tar
feil, oppbyggingen av Norge er alt begynt. Hvis landet skal bli
fritt igjen, maa ingen ungdom gaa utenom, men gi seg i kast med
vanskene med en gang. Heldigvis ser flere og flere dette og slutter
seg til oss. I det gamle samfunnet hadde ikke ungdommen den plass
som den har krav paa. Dette skal det naa rettes pae.. Dere som er
unge, maa vaere oppmerksomme paa at landets framtid er nvhengige av
dere. Slutt dere derfor til oss med en gang. Vit at den sok virke-
lig vil gjyre noe, ganr inn i N.S. N.S. er det eneste pnrti som
knn reise lnndet opp igjen. (Fortsatt).
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Un.dommon kaller.. .(fortsatt). 


I H.S. driver vi en sterk sko1oring av undommen. Vi gjgfr den
skikkeb til aa bli baererne av Norges framtid. Vi skal kjempe
for vnart maal, skanse for skanse, mann for mann skal vinncs.
Vi som cr unge skal ikkc marsjero for dc gamlo ledere, vi skal
marsjere framovor for aa bygge lande. Vi er det nyc Norge.

Heil og sael.

11. Alle sammcn sang: "Ungdom, vaer med".

Oslo-avisene.

Det er gremdeles kampene i Syria som faar frsteplassene i Oslo-
avisone. Det framheves sacr_ig.at qe Gaulle's og britiske trop-
per er i ferd med aa rykke inn Damaskus.

Aftennvisene beskjeftiger scg med S.S. og med nt de som gaar inn
skal bcholdo sin fulle 1 nn ogsan i den tida som S.S. legger bc-
slag paa dom.

Smaanytt  fra Norp'o. 


Hnlden sangforening hadde jubileum i ganr.

Oslo og Aker politikammer etterlyser den 31 aar gamle Orvil
Troldsund. Han har vacrt savnet sidon 13. mni da han skulle gaa
en liten skogstur.

N tt fra Danmark.
‘14#

D.R.12.30.
Grunnstenen til det nye forsamlingshus i T4idor ble nedlagt i dag.
Sammen med grunnstenen b10 det lngt ned et dokument som forteller
hvordan huset er blitt til.

D.R.12.30.
Radiopressen or blitt bcdt om na scnde fl.gende opprop:
Alle vestkystfiskere anmodes innstendig om aa overholde dc opp-
sattc forskrifter for fisket langs vestkysten.

D.R.12.30.
Da fotballandskampen mellom Sverige og Dankark som skulle ha vaert
holdt søndag, er utsatt, spilles det isteden en kamp mellom Jylland
og KjSbenhavn.

S.R.13.30.
I mai i fjor var det 312 mill. kveg i Danwrk, mens bestanden i
mai i aar var minket til 1,? mill.

D.R.
Den 21 aarige Johannes Jensen ble i dng d4mt til to aars fengsel
for an ha satt ild pan ganrden . . .

(Fortsatt).
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N tt fra Danmark fortsatt .

D.R.
Kriminalpolitibetjent Svenborg er utnevnt til sjef for oppdagel-
sespolitiet i Odense.

O.R.12.15.
Forhandlingene mellom Danmark og Tyskland om en direkte orbin-
delse mellom Kjøbenhavn Humburg og . . . er nan fullf rt.
Tyskland har lovt aa levere det Sdvendige materiale, og det er
meningen at nrbeidet skal fullf rcs i 1945.

O.R.22.50.
Dqn sknndi aviske forfatterrettskommisjon holder i disse dager
mfifte i Kj benhnvn.

Nytt fra Sverige. 


klaw S.R.13.30.
To nye svenske u-ba-ter ble sjsntt i Mnlmy lgfi'dng.

S.R.13.30.
Det er i det siste dtkn kommet li+t nedbyfr i Sverige. Fyr det
hndde mnn hntt en trkeperiode pnn 75 cl4gn.

S.R.20.00
Lnndsorg-nisnsjonens representnntsknpsmyfte fortsntt i dng i
Stockholm.

S.R.20.00.
Livsmedelkommisjonen hnr bestemt nt i rnsjoneringserioden 18.
juni til 1. jull skal hver kupong gjelde for 400 poeng. Ellers
henvises til nvisene.

Sosinlminister M4ler tulte i kveld i Stockholms nrbetnr . . • •

S.R.
boktrykkerkunsten ble i dn feirct mcd en utstilling (?) som het
"Det skrevna ord - 5oo nnr .

D.R.12.30.
Svensk Arkitektforbund sknl holde ulte i tiden 13. - 15. juni.
Det er innbudt gjester frn Finnland og Dnnmark.

N tt fra Finnland.

S.R.
Det er i U.S.A. blitt innsum1et 20 nO0 dollars til feltmarsjall
Mannerheims barnebeskyttelsesfond og til sjukebjelpen.
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N tt fra Nor:no.

O.R.08.00.
gaar ottormidag fant nocn guttor cn grnnat Fjcldvoicn (Bctgcn).

Do tok den mcd scg inn i gata, lcktc mcd don og sT)nrket dcn.
Plutsolig cks-olodortc Ernnatcn. Allo guttcne ble-alvorlig sa-rct,
og dcn ono foton blo rovct nv don ono. Gutteno vnr mcllom soks
og ti nar gamle. Firo nv dom blo tatt til hospitnl.

O.R.08.00.
If4go on mclding frn shipping krctscr i Now York cr det norske
tankskipct "Toneriffn tonn blitt sonkot i Nord-Atlnn-



torcn. Skipct gikk i bHLiek tjcnesto. Hele mnnnskapet er
roddot.
(1 NYHETSOVERS KT nr. 51 llo skipots navn foilaktig oppgitt
som "Soneritan.

Hilvcrsum Radio 12.45.
Presidenten i norske skipsrederes forening har i en tale opplyst
nt regjeringon er trnvelt boskjeftiget med na rekonstrucre norsk

Norske skipsbyggerier skal opprettos slik nt Norgo
kan 3yggo sine ogno skip. I normnle tider trongos det nybygg
pan ua. 250 000 br. reg. tonn pr. anr, hvilket bcvirker remisscr
pna ca. kr. 120 000 OO i utlandot. For ra hindre dotte sknl
sknl don norske skipsbyggingsindustri bli utvidct. Man arbcidcr
med pinner om ct kroditt institutt for donne industri. Dens
opgave skal i tilfelle vnore na finansorc skiprsrodcrier og
skipsbyggerc.

Nytt fra Danmnrk.

D.R.
"Politikon' har offcntliggjort on oversikt ovor statons utgifter
mcd hcnsyn til xx ignngsottelse nv nrbcider. Ovorsikton cr ut-
arbeidot nv finansdopnrtomentot. Dot visor sog nt dot cr blitt
rognet med en samlot utgift pna 503 "00 000 kroner hvorav ?fficx
37 000 000 kr. blc brukt sistc nnr, mons 257 000 000 kr. vil bli
brukt i innovnerondo nar, og resten, ca. 210 000 000 kr. vil bli
brukt nnar d_t innovnerendo finnnsielle nar cr utlfhot. Florc
andro summor mnr bli lngt til dotte boUp. Dct knn oinlyscs nt
det sannsynligvis vil bli Ejort bcvillingor i nner framtid til
flere andre foretngonder, som for oksompol na utvido havnone i
Skagen og Frodrikshnvn. Dct sistc cr nomlig pn-Itcnkt.

D.R.12.30.
Dcn Landstingskommitc som har bchnndlot sp4rsmanlct om ytelse nv
dnnsk stntsborgorsknp, har avingt sin rnport. Undor forhandliggcno
cr tnllet pnn ansøkorno stegot frn 222 til 386. Det anbefalos
at allo faar dnnsk statsborgorsknp. Dct anbcfnlos ogsaa nt 30

olakker nnturalisercs. Tidligcrc ble det krevct rt do skulle
ha sin tidligero nasjonalitet opplst innen en viss periode, on
dotte cr umulig under de nanvacrendc forhold. Av do 886 nns -
koro vnr 152 ellor noston 40 ftzScit i Dnnmark, 55 vnr fgAlt i
Svorige og 29 i Norgc. Trodvo vnr frkt i Schlcswig syd for don
nnrvacrondc grenso, 41 i Holstoin og nndre delor nv Tyskland,
34 i slavisko lnnd, 28 i nnglosaksiske lnnd og 17 i forskjolligo
nndro land. 258 cr monn og 128 cr kvinner.
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N tt frn Danmark.

D.R.
Folketingot vedtok i dag sosinlministerens lovforslag om endring
nv loven om midlertidig nrbeidsfordeling. Ogsan naturnlisjons-
loven ble vodtntt nv Folketinget i dng.

D.R.
HjSrrin -avdelingen nv den danske nasjonalforening for arboids-
1edigb,eens nvsknffelse hnr foreslantt to viktige prosjekter.
Det første er an oppdrrke 13700 ncres lyngmo i Vondsyssel. Tyng-
moen ligger i 20 fors jellige herreder, og planen gaar ut paa
dyrke opp 1370 acres pr.nnr. Prosjektet vil sknffe nrbeid for
hundre nrbeidere i tro maraneder for hvor 1370 acres som dyrkes
opp, og kostnaden pr. 1370 acres er kr. 200 0000 Det ventes nt
staten vil yte pengehjelp. Det andre prosjektet ganr ut paa
na kjøpe en meget stor elendom og lage den om til on trenings-
loir for landbruk. Elevene skal vnere byfolk mellom 14 og 20
nar, og etter ett nnrs &else skulle dc vnere i stnnd til nn
utfSre alminnelig xixx landbruksnrbeid. Dette prosjokt kan
bnre settes i vork hvis stnten yter pengehjelp.

D.R.
Viktor Pfirschel op-)lyste idag gjennom RAznu's byrna nt han for
cn maaned siden trnkk seg tilbake frn sin stilling i Det Danske
Folkeparti, og nt hnn i dng hnr forintt pnrtiet helt.
(Pfirschel hnr i mnnEe nnr vaert en frnmtredene person i dansk
politikk, eg det partiet som hnn har forlatt, har nvgjort en
nnsjonnlsosinlistisk farge.)

D.R.
jJ'inanskommiteen h.3.r bevilget kr. 60 000 til undersSkelse nv mulig-
hetene for aa utvinne kull pna Bornholm.

D.R.19.00
Arbeidsministeren har foreslaatt en fornndring nv de midlcbrtidige
bestemmelser for statsbnnenos tnriffer. Den vil i tilfelle gi
ministeren rett til an gna utenom bestemmelsen 0111 t det ikke knn
lnstes og losses pnn jernbanen sSndnE og helligdnger. Forslaget
skyldes de usedvanlige store brensels= og torvlaster som igjen
skyldes den ekstraordinaere situasjon. i. torvsesongen venter man
at det vil bli transportert 150 000 tonn torv. Dette forslaEet
ble vedtatt av baade'Landtinget og Folketinget.

D.R.19.00.
Kreaturtellingen som fant sted den 19. april viste Axx en Skning
paa 3 % sinden8. mars til ca. 2 000 000 kreaturer. Bestandene
er imidlertid litt mindre enn normalt. Nedgangen gjelder hoved-
sa1elig for kuer og kalver. Hestebestanden har gaatt tilbake med
6 siden 29. juli 1940 til 540 000.

D.R.1.00.
De danske sukkerfabrikker viser en bruttoinntekt paa 3 800 000 kr.
i tiden 1. april 1940 til april 1941. Det skal betales en dividende
paa 6

O.R.12.15.
(-ångaaende den direkte forbindelse mellomKj benhavn , Hamburg og
Lilbeck som var omtalt i N hetsoversikt nr. 51 opplyses det videre:)
Forbindelsen skal foragaa ve je1p av ferge via RSdby paa Lolland
og de tyske Fehmarn-Syene.
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N tt fra Sveri e.

D.R.19.00
Det ventes daarlig hSst i Sverige. Hvete og hSyavlingene ventes
aa bli under gjennomsnitt og rugavlingen betrak,elig under gjen-
noksnitt.

D.R.
jen svenske finansminister mener at sikringen av brensels- og
matproduksjonen for det innevaerende aaret vil bel pe seg tii
188 000 000 kr.

Moskva Radio 11.00.
Svenske aviser op-)lyser at likvideringen av affaerene etter
Ivar Kreugers konkurs or avsluttet et ni aars undersSkelser.
Krav paa 3 milliarder kr. er imStekommet, og krav paa 270 000 000
kr. ble ogsaa godkjent, men bare 43 % av denne sum hle utbetalt.

N tt fra Finnland.

Lahti Radio 20.30
Paa en konferranse som hle holdt av pro usenter av landbruks-
varer ble det gitt opplysninger om den Økonomiske situasjon,
spesielt om forsyningen av brSdkorn. Rasjoneringen maa bli
opprettholdt til d,en nye hSst, men den vil ikke bli redusert.
Forsyningen av kjøtt og kjSttprodukter vil bli forbedret ved
et nytt xkyxbuia fordeligssystem. Lan frykter'at det vil bli
mangel paa arbeidskraft for h starbeidet.

Lahti Radio 20.30.
Paa Erunn av d,e ekstraordinaere forhold i landet har staten be-
sluttet aa ut ve fullstendig priskontroll fra og med 16. juni.

O.R.
I gaar kve d ble et sagbruk i Lauritsala i Syd-Finnland Sdelagt
av ild. T mmer for en verdi av over 30 000 000 finske mark bIe
Sdelagt.

D.R.
Dot er naa ti dager siden Slkort ble innfSrt i Finnland. I denne
Derioden er forbi.uket av $1 gaatt ned med 80-90 %, og mange smaa-
tarer har maattet stenge.
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Plankeou.lag i R4denes her_ILLaIr ild.

O.R. 12.15.
Ved to-tiden inatt brt det ut brand i et pla keopplag ved

Aastad Bruk? i Rødenes. Endel platestasndarder str k nie. foruten
plankestabler, men selve sagbruket ble reddet. Skaden anslaas til
25 - 30.000 kr.

Det te ner til livlig,reisetrafjkk isommer.

O.R. 12.15.
Etter hvad Oppsj$ens Reisebyraa op-olyser til Morgenbladet

tegner det til aa bli livlig reisetrafik til sommeren. For juli
maaned er det nesten ikke en ledig seng igjen aa oppdrive. De fles-
te reisende foretrekker bygdene omkring Oslo foruten Gudbrandsdalen
og Valdres.

N.S. sender ut n tt maanedshefte.

0.R. 12.15.
Nasjonal Samlings riksledelses Or)plysningskontor sender i dis-

se dager ut et nytt tidsskrift som har faatt navnet N.S.'s Maaneds-
hefte. Ifølge Fritt Folk har det nye hefte til oppgave aa gi en
systematisk orientering om Nasjonal Samlings program og maal.

Leif Sindin tilbake fra Stockholm.

O.R. 12.15.
Nasjonal Samlings filmleder Leif Sinding er nettopp vendt

tilbake fra Stockholm hvor han har hatt en rekke konferranser
med ledende svenske filmfo1k. I en uttalelse til Fritt Folk ved
hjemkomsten opplyser han bl.a. at importen av svensk film til
hySsten er bragt lorden.

Delta,erne i fa gruinekurset besAer socialde artementet.

O.R. 12.15.
Fylkesrepresentantene ved Nasjonal Samlings faggruppekurs

bes4kte igaar Socialdepartementet og var etterpaa konst. stats-
raad Heidells gjester til en lunsj paa Frognerseteren. Etter
lunsjen holdt den konstituerte statsraad en tale til deltagerne
hvori han bl.a. understreket at objektivitet og sandferdighet
var Nasjonal Samlings baerende grundprinsipper.

llet blir svakere.

O.R. 18.45.
Etter hvad Dagbladet faar opDlyst gjpnnom Bryggerifore in-

gen vil det fra neste maaned bli-innf rt "nye og _ettere" 11-
sorter. Bestemmelsen begrundes med vanskelighetene aa skaffe
raastoffer.

Dansk radio bringer kl. 21.50 samme meddelelse og legger
til et ..JJodukbjonen v T.dls6g bayer vil opphySre.
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Hovedindextallet F.-Jaaropp 


0.E. 18.45.
I Statistisk Centralbyraas meddelelser pr. 15 mai opplyses

det at hovedin extal et er gaatt opp med 0.8 fra 135.8 til 136.6
fra maane n f r. St rst oppganE viser grønnsaker, poteter og mel
med 3.(7?

Kanaliserin av Glomma?

O.R. 18.45.
Paa en fest i forbinnelse med fylkestinget i Hedemark opplys-

te Toleff Kilde at han hadde laFt frem en plan for kanalisering
av Glomma saa langt som til Storsjen. Planen tenkes gjennomført
paa ti aar og omkostningene er beregnet til 140 mill, kr. I en tale
fremholdt hr. Kilde at kanalen vilde gavne halvparten av Norges
befolkning bl.a. ved sin store betydning for skogsdriften.

Iflge dansk radio skal det ogsaa vaere planlagt en ny hoved-
vei gjennom sterdalen.

Norske soldater be raves.

O.R. 08.00.
En rekke norske soldater ble begravet i Trndelag igaar un-

der stor deltagelse. Militaer aeresvakt stod oppstilt.

In en arbeids1 shet i Stavan er.

O.R. 18.45.
Det meldes fra Stavanger at det i Sieblikket ikke finnes

arbeidslshet der. Utsiktene er lyse ogsaa for fremtiden.

Telemark F lke overtarskole. 


O.R. 18.45. (Utydelig)
Fylkesmann Knudsen i Telemark opplyser til bladet Vard,en

at fylket vil overta fylkesskolen?) i (Tfifi-dal?) for en kj)6pe-
sum av vel 250.000 kr.

Smaan tt fra Nor e.

Meddelelse i, forbinnelse med opptaging i regimentet Nordland:
Laegeundersficelse vil finne sted 18 juni i Oslo, Parkveien, 20
juni i Trondheim, Stiftsgaarden, 23 auni i Harstad, Dienststelle
deutsches Polizei og 25 juni i Troms0, Sparebankens gaard IV.

Bestyreren for Larvik Aksjemeieri opplyser at melkemengden fSker
fra dag til dag og at utsiktene er gode.

En uthusbygningi Vikene i Onsfry brendte inatt ned til grunnen. 5
igriser brendte nne.

Oslo Politi etterlyser Frans Olaf Johansen, 21 aar.
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Fiskerimeldinger,

Bergen.
I Tysfjord.ser naa smaasildfisket ut ti1 aa vaere slutt. Og-

saa'forvrig i Nordland var fisket av.mindre omfang.

.Pagsresultat fra kystmakrellfisket

Kristiansandsdistriktet:
Langesundsdistriktet:
FredrikStaddistriktet:
Tilsammen:

30 tons
30 tons
15 tons
75-.tons.

I Finnmark fortSetter vaarfisket med jevne resultater derav
mest hyse.

Landbruksmeldin er.

O.R. 13.20.
Tilff/Srslen av storfeslakt til Oslo KjStthall idag var den

st rste som hittil har forekommet iaar. Igaar kom det over 100
storfeskrotter til Fellesslakteriet mesteparten fine okser, saa
sammenlagt blir denne uken den beste vi har hatt paa mange maane-
der. Selvsagt er tilfSrslene ikke paa langt naer saa store som
normalt fgfr krigen, men det monner allikevel.

Gris kommer dåt imidlertid stadig mindre av og hittil er det
ingen bedring aa spore fra forrige uke. Kalv og lamm blir mer og
mer sjelden vare.

Riften om avlskaniner er fremdeles meget stor pg prisene
holder seg i 'det stiveste laget. Det er fluemmkommåt forslag om
maksimalpriser, men noe svar foreligger ikke ennaa.

Aarets fr‘rste frilandsspinat viste seg paa Gartnerh llen
idag. ForSvn,g var det stort sett knapt med de fleste gr nsaker
deriblandt ogsaa gulerStter som det naa er blitt litt st rrelse
paa. Asparges trenger mere vann for aa skyte fart. Tomater kom-
mer det mere og mere av naa da Rogaland er begynt leveringene
for alvor.

OgsaA i Bergen var tomattilfyfrslene bra. Det kom ogsaa en-
de1 guIerpitter og rabarbra, men el1ers var det knapt av de fles-
te vareslag. Poteter er det nok av til aa dekke bÅ.ovet.

Noen partiDriser til handlende paa Gartnerhallen:
RabarlJra: 40 øre pr. kg.
Jordbaer: 20-25 kr. pr. kg.
Nelon: 8 kr. pr. kg.
Tomater: o kr. pr. kg. kassevis.
Noen detaljpriser paa torvene:
PersillergStter: 15-25 jre Dr. stykk.

urker: 0.75-2.00 kr. pr. stykk.
B omkaal: 1.00-1.65 kr. pr. stykk.
Asparges standard ekstra 7.00 kr. pr. kg.

Siste uke kom det endel regn som kom meget godt med. Det
saa skralt ut med aarsveksten og nedslaktingen var allerede be-
gynt, men det velsignede regnet rettet paa meget.

Fylkesgartneren i Rogaland opplyser at alt ligger vel til-
rette for en god frukt- oE baerhst laar.
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wVerden o Vi".

O.R. 19.05.
I "Verden og Vi" idag ble det gitt en orientering om gjenrei-

singen av den tyske bondestand. Under det gamle styre var det kom-
met saa langt med Tyskland at landet bare saavidt holdt hodet oppe
over vannet. Reising syntes utenkelig og England frydet seg. Men
saa feiet den Nasjonalsocialistiske vind over landet og det største
gjenreisingsarbeide som verden har sett, begynte.

Etter forholdsvis inngaaende omtale av gjenreisingen saerlig
paa landbrukets omraade, kom taleren inn paa mulighetene for noe
lignende i Norge, og uttalte i denne forbinnelse: I Norge er ikke
forholdene saa enkle. Det norske landbruk besidder fremdeles ube-
hagelige utvekster som det blir den nye tids oppgave aa faa skaa-
ret bort. Ugresset maa renskes vekk.

"Aktuelt": Idretts'enter samles i leir.

O.R. 19.10.
Til utdannelse av idrettsinstruktfrirer vil Norges Idrettsfor-

bund sette igang flere kurser til sommeren. Kursene for menn vil
bli holdt paa Heggedal og for jenter paa en pensjonatskole ca.
20 minutters vel fra Horten. Hvert kurs vil vare 2 uker.

Liv Jammer som rftensynlig skal lede jentekurset, ble inter-
vuet av kringkastingens sportsmedarbeider Storm Srlie under pro-
gramposten "Aktuelt". Hun fortalte bla. at alle deltagerne maatte
tA idrettsmerket da de senere vil fungere som idrettsmerkekontrol-
1,16rer. Kvinneidrett er naa engang ikke det samme som mannsidrett,
og den gamle ordning med mannIige kontroWrer ved alle hSve maat-
te man derfor se aa komme bort fra. Under xurset vil det bli tre-
net i friidrett, gymnastikk, svp6ming og haandball bl.a. foruten
at det vil bli gitt undervisning i folkedanser o.l. Teoretiske
fag som 4conomi og sociologi viI heller ikke mangle.

SAcriAder om deltagelse i kurset maa vaere Norges Idrettsfor-
build Llende fSr 25 juni. Kurset koster 40 kr. og deltagerne faar
50% moderasjon paa jernbanene.

Stor boksekam iv te.

O.R. 12.15.
Det forhandles for tiden om en kamp mellom ingen ringere enn

den kjendte tyske bokser Gustav Eber og nordmannen Henry Tiller
i Trondheim 27 juni. Hvis kampen gaar lorden vil den bli en begi-
venhet av rang.

Lavere skatte rosent i Nes aa Romerike.

O.R. 21.45.
Aarets

iSking baade
ten vil bli

(Utydelig).
skattebudsjett i Nes paa Romerike viser en betydelig
i den antatte inntekt og antatte formue. Skatteprosen-
satt ned.

Her ble sendingen avbrutt av en forferdelig dur og en medde-
lelse om passersedler til forbudteomraader gik( derfor tapt.
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Utenlandske n heter over Osloradio. 


Osla radio gjengir baade engelske og franske kommunikeer om
kampene i Syria men med forskjellig utstyr. Lens det engelske nev-
nes on passant og bare en gang, gjengis franske meldinger i hver
eneste sending og det fremheves at Damaskus cnnaa ikke er tatt til
tross for britisk ovcrlegenhet. Briternc skal vaerc stoppct paa
alle fronter. Franske fly skal ha understøttet troppene med vel-
lykkede aksjoner og bl.a. bombet byer i ?alestina, men det fremgikk
ikke klart om det var franskc eller tyske fly som natt til idag an-
grep Haifa og Tcl Aviv. Britiske fly og sjSstridskrefter har bom-
bardert Bciruth.

Om de franske protestnoter til den britiske regjering heter
det at den siste var holdt i en saerdeles skarp form. Vichys re-
gjeringtraatte sammen iettcrmiddag og diskuterte stillingen. Oslo
radio gjengir ogsaa en melding fra Vichy om at det franske tank-
skip "Alberta skal vacre torpedert og senket i Middelhavet.

I Berlin sier man om henaingene i Syria at de ingen betydning
har for den naavacrcnde krig. Riksminister Goebbelse ymter i en
lcderartikkel i VB1kischer Beobachter om forberedelser for omfat-
tonde militacre operasjoner og lar det tydelig skinne igjennom at
disse vil faa avgjSrende betydning for krigens utfall. Fallskjerm-
troppene vil verden ha faatt et ganske annct inntrykk av om 2 maa-
noder,skriver, hnn.

Om det britiske luftangrep paa Rhuromraadet heter det i det
tyske kommunike at det ble slupnet spreng- eg brandbomber over
forskjellige steder i Vest-Tyskland og at disse Sdela "noen bebo-
elseshus". Flere personer ble drept eller saaret og brander som
oppstod ble hurtig slukket. 4 britiske fly ble skutt ned av natt-
jagere og luftvernet. Naatt til torsdag ble 10 fly skutt ned.

Med 2 britiske fly som blc skutt ned undcr forsSk paa aa tren-
ge inn over norskekysten, var briterncs tap mellom 9 og 12 juni
37 fly, mens tyskerne taptc ?, hetcr det videre i kommunikeet. I
mai vandt de tyske jagere 57 luftseire og skjSt ned 47 hurricancs,
mens de selv bare tapte 17. I sammc forbinnelso gjengir D.N.B, de
britiske meldinger om antallet drepte i Storbritannia som fSlge av
tyske luftangrep. Videre fortolles det om britisk bombing av nedcr-
landsk omraade avorved 4 ble drcpt og 21 haardt saaret. Noen egont-
lig skadc skal ikke ha vaert anrettet.

innledningen til dct tyske kommunike omtales handelskrigen
som fortsatt meget vellykket. Natt til idag senket tyske fly i
St. George-kanalen 4 handelskip pan tilsammen 28.000 tons og skadet
4 andre alvorlig. Videre angrep de flyplasser i sSr- og midt-England
med godt resultat og skjSt ned2 flermotorige britiske fly.

Om kampcnc i Nord-Afrika har det tyske kommunikc intet na melde.
Italienerne derimot melder om vellykkede bombeangrep paa militaerc
maal i Tobruk og am artillerivirksomhet fra begge sider. De innrSm-
mer tapet av et fly. Videre medgaar de nt britiske fly har bombet
Benghazi og Rhodos.

I øst-Afrika gjSr italienerne enda en innrSmmelse i forbin-
nclse med tapet av havnebyen Assab. Det heter imidlertid at byen
var forlatt fSr briterne begynto na beskyte den. Andre steder
Abesinnia har de italienske tropper slaatt britiske angrep til-
bake, foretatt motangrop og fienden store tap. En und-



tagelso or Galla-Sidamo-omrnadet hvor de bare "fortsetter sine
bevegelser".

(Fortsettelse).
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Fortsettelso.
I dot italionske kommuniko hoter det videre at 8 hurricanes

ble skutt ned undor cn heftig luftkamp over Malta. Et italiensk
sanitetsfly som tydelig var merket med røde kors ble ved samne an-
ledning angrepet av 5 britiske fly som tvang det til aa nMiande
paa sjøen. Ogsaa 2 andre fly gikk tapt.

I en meIding fra Algociras omtalcs et bombeangrep paa Gibral-
tar hvorved 3 bombor traff havneomraadet.

Senkingen av det amerikanske skip "Robin Moor" ved en tysk
u-baatble ikke nevnt i Oslo-krirskasteren. Om de Forente Staters
holdning forøvrig ble gjengitt følgende to meldinger. U.S.A. har
nektet aa anerkjenne Kroatia, og U.S.A. og England blokerer Japan.

N tt fr Sve i e

D.R. 21.50.
Havnetrafikken i Sverigg 4ar tatt en betydelig oppsving. Paa

et aar har det vaert over 5070 øking baade i inngaaende og utgaaende
tonnasje.

S.R. 23.00.
Det er blitt truffet en avtale mellom Sverige og Finnla,nd om

passvisum. Fra og med 16 juni maa svenske statsborgere som Ønsker
aa reise til Finnland paa forhaand la sine pass visere i. et finnsk
konsulat. Lignende visumstvanE gjelder ogsaa for finnske statsbor-
gere for reiser til Sverige.

S.R. 20.00.
Den svenske livsmedelkommisjon har vedtatt aa Ske rasjonene

paa mAtfett. I tiden fra 16 juni til 17 juli vil det bli tillatt
innkjøp av 105 gr. fett. BrSd- og melrasjonene vil derimot bli
satt ned slik at den naavaerende rasjoneringsperiode forlenges
med 5 dager til fulle 6 uker.

S.R. 20.00.
Den svenske riksdag har vedtatt et forslag til ny mandatfor-

deling. Ifs/Slge den nye 1ov vil Stockholm faa ytterligere 2 manda-
ter.

S.R. 23.00.
Den svenske riksdags lovkommite har videre godkjendt et for-

slag fremsatt av forsvarsministeren om vernepliktutdannelse for
skoIeungdommen. Det ble dog tatt flere reservasjoner.

Endelig har riksdagens konstitusjonsutvalg godkjendt regle-
ringens forslag til sensurlov ogsaa med flere reservasjoner. Ut-
valget finner grund til aa anbefale den foreslaate pressenevnd
nedsatt hurtigst mulig. .416

S.R. 20.00.
Fra 16 juni innfySres ny togtabell for

Det vil bli lengere oppliold ved stasjonene
avgaa tidligere enn fidr.

(Fortsettelse.)

de svenske statsbaner.
og togene vil derfor
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yjt fra Sverige. 


S.R. 13.30.
En stØrre brand Sdela imorges en Eummifabrikk i naerheten av

erebro. Hele lagret av ferdigvarer foruten betydelige mengder raa-
gummi str k med. Skaden beregnes til vel 200.000 kr.

S.R. 20.00.
If4ge oppgaver fra forsikringsselskapene ble det i Sverige

i mai maaned anrettet skader ved brander for over 7.5 mill, kr.
tilsammen d.v.s. for omtrent * mill, kr. om dagen. Antallet bran-
der har vist en uhyggeli den senere tid og sammen1ignet
med april laa maita1Iet I002 over.

S.R. 20.00.
Nok en ulykke har rammet det svenske flygevaapen hvorved en

1Sitnant og en offisersaspirant ble drept. Under øVelser kolliderte
et av jagerflyene mot tre og brandt fullstendig opp.

To tyske fly som iformiddag forsActe aa trenge inn over
Skaanes sydkyst ble tvunget til aa vende om av luftvernet.

En svensk styrmann er tildelt medaljen for tapper daad paa
Ernpd av hans opptreden under Minefeieren "Liding8-S" krigsforlis
7resund i april.

S.R. 23.00.
Metodistkirkens konferronsforhandlinger begvnte i Stockholm

idag. Paa mStet ble bl.a, vedtatt aa henstille til regjeringen
aa ia opp sprft.smaalet om de "kristne vapenvggrarnas" holdning
idet disSe sYnspunkter b r prkres f r de innkalles til militaer-
tjeneste.

D.R. 12.30.
Planene om Koldinghus gienopPbygging er naa endelig vedtatt.

Ved henvendelse til statsminIsteren Meddeler denne at han intet
kan opplyse om naar arbeidet vil begynne.

D.R. 21.50.
Til ny formann i by:mingsbrandforsikringsforeningen vnlgtes

idag paa arsm tet direk5 r A.H. Torp Pedersen.

D.R. 19.00.
Foreningen "Nordens" innsamling for Finnland innbragte ialt

3.6 mill. kr.
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Paa en elsk).
anske sakkyndige som nylig har vendt tilbake til
Ncrge, opp_yser til bladet Faedrelandet at det ikke
Lshet igjen i Norge. Alt tyder paa fremgang o utvikI
fiskere f.eks tjener minst 7,re ganger saa meget sok
- forear siden. Det oppfordres til byggevirksom-
. hoJ»r 11,?de paa samme nivaa som i april 1940. En-
er til Ined 2eduserte. Den norske befolkning synes
stisk,

Nytt fra Island.

Hilversum 17.15.
Islands k5konomiske liv er nede i en bSlgedal da lande-t er avskaa-
ret fra alle sine eksportmarkeder. Eksporten av ull f.eks. som
er iandets viktigste inntektskilde, ligger fullstendig nede.

N tt fra Danmark.

D.R. 12.30.
Den tyske riksøkonomiminister dr. Funk ankom torsdag til KAen-
havn hvor han vil holde foredrag om aktuelle krigs onomisxe
spSrsmaal. Han er gjest hos den tyske sendemann i Danmark von
Rente-Finek.

1 en tale som dr. Funk nylig holdt paa en kongress i Wien kom
hsn inn paa det tyske elearingsystem og erklaerte bl.a. at selv
om dette system vilde bli utvidet og forbedret, vilde det hver-
ken idag eller i fremtiden utelukke samarbeid med andre systemer.
Vi har intet imot en gullstandard, uttalte han videre. Det beta-
lingssystem vi tidligere hadde med England viste seg meget nyt-
tig for begge par.r._ U.vad vi har imot er de internasjonale sil-
lere paa1111 reAen, de fratuf 0s3 7aar frihet.

D.R. 19.0C.
Randers byreti6 har avsagt dom i en mortifikasjonssak nlagt av
dr. Frtiz Klausen mot res. kapellan Aage Sletten fra stervelling.
Pastor 731etten hadde skrevet i et lokalt Randersblad at ingen
naalev-eml::, eller tidligere dansk politikker hadde vaert saa for-
aktet a-v oefolkningen i sin almindeligh«, som dr. K1 usen, kan-

?
skje med undtage1se av Corfitz-Uhlfeldt (Danmerks st rste-forre-
der. TI:w1 Levde i det 17 aarhundre). Pastor Sletten b e frifun-
net ,_- ,11-jendt 25 kr. i saksomkostninger.

D.R. 19.00.
Det danske handels- og sWartsdepartement meddeler at det fra
den 15, jui, vil bli opprettet et statskontor for registrering
av ,g;t›,:-.. Kontoret vil faa sete i Aalborg.
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tt fra Danmark.

D.R.19.00.
Sosialministeriet opplyser at loven av 8 april 1941 som skal

skaffe tilstrekkelig -Irbeidskraft for landbruket, naa har vnert
gyldig for over to maaneder. Kjaerb4, landbruksministeren, for-
teller paa en pressekonferranse i dag at raporter fra arbeidsfor-
midlingskontorene ut over he],e landet viser at loven synes aa
ha den ventede virkning, skj4nt den veldige i torvproduksjonen
setter loven paa en haard prøve. Arbeidsformidlingskontorene
opplyser_at_antallet v pèrmhnente'atbeideresem arbeidsminis:-
toriet trengte i-mai var 2 300.

D.R.21.50
Den danske bensinerstatningskommite har mottatt en ny bevilling

til forsettelse av arbeidet. Kommiteens arbeid har stimule t
utviklingen av generatormotorer. De nye probl,emene gjelder
hovedsakelig aa drive propellen paa smaa fartøyer og fiskebaater.
Kommiteen pr9Sver ogsaa aa finne en ny form av generatorgas laget
brunt kull.

N tt fra Finnland.

Hilversum Radio 17.15.
Tross store vansker har Finnland Aet sin eksport. I april

1941 4et den til 331 000 000FM, mens den i mars 1941 288 000 000
FM. Importen var i april 833 000 000 FM sammenlignet med
450 000 000 FM i mars. Den vi,ktigste eksportsartikkel mellom
januar og mars var papir og tphimer, og dex viktigste import-
produkter var raamateria1e, maskiner og andre industrielle
produkter og ffkl.emidler. 1:yskland er det landet Finnland handler
mest med.

,Amerikansk radio som gjengir en svellsk korrespondent i Finnl d
forteller at den russiske flaate gj$6r krigsforberedelser i ster-
sj4n og.at de finske myndigheter har besluttet aa evakuere
mange kvinner og barn som mulig fra Helsinki. Andre ra orter
forteller at reservister innkaIles baade i Russland og innland.
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De skal bli fanatiske tilhen ere.

O.R.12.15.
Quisling talte paa aapningsm te i tillitsmannskurset i.gaar.
Han uttalte at deltakerne ik e bare skal utdannes til llerdige
forkjempere for nasjonalsosialismen, men de skal ogsaa selv
bli fanatiske tilhengere av bevegelsen.

Mer 'ord for smaabrukerne i Brandbu.

O.R.18.45.
Fellesstyret for smaabrukerlaga i Brandbu har besluttet aa
sette i gang en aksjon for aa skagfe smaabrukerne tilskudds-
jord og beite i almenningen. Det er godt haap om aa faa reali-
sert planen i naer framtid. Man vil fors4ce aa faa Arbeids-
tjenesten til aa foreta gr,ftitingen og veibyggingen. Man haaper
aa faa opp en sveit fra I. august.

Dom avsa t i en vikti sak aa Hadeland.

0 R.18.45.
adeland" melder at det naa er avsagt dom i saken om odels-

1 sningen av en gaard i Lunde. Eieren hadde nektet aa motta
lffiingssummen. Ved rettsavsigelen fikk odelslÅseren rett til
eiendommen. Eieren maa gaa fra gaarden innen fjorten dager.
Han ble ikke icbz6t saksomkostninger.

Sal scentral for trelast.

O.R.18.45.
Norges Trelastforbund har stiftet en salgscentral for trelast
med hovedkontor i Oslo.

Norsk H dro ker aks'eka italen.

O.R.18.45. (Nyheten utydelig).
Paa aarsmifte i Norsk Hydro ble det besluttet aa 4ce aksjekapitalen
fra 1o4 300 000 kr. til 156 450 600 kr. Utvidelsen av aksje-
kapitalen staar i f(4-.bindelse med en gammel plan om aa overfyfre
kraft til (Haer*a ?). (Saerlig tallene maa taes med forhehold).

Norsk soldat som falt i kri en be raves.

O.R.18.45.
Ottar Stenberg som var den eneste oopd4lingen som falt under
krigen i Norge i fjor, er blitt ffrfi4 til Oppdal og ble gravlagt
der i dag.

Manuel aa arbeidskraft aa stre Toten.

O.R.21.45.
I østre Toten, som alltid har vaert et sted hvor det har vaert
stor arbeidsledighet, er det naa mangel taa arbeidskraft.
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Trafikkvansker i Sandar.

O.R.18.45.
Konsulent . . . forteller at
med paa skogplanting i aar paa

Konsulenten forteller samtidig
godt i aar.

skolebarna i Sandar ikke
grunn av trafikkvansker.

at frukttraerne i Sandar

har vaert

lover

Velstand i Namdalen.

O.R.18.45.
De fleste herreder i Namdalen er naa ferdige med budsjettene.
Alle sammen peker den samme vei: betydelig inntekts4ung,
lettere skatter og bedgang iarbeidsledighetsunderstØttelsen. ‘111#

Bra tilstander i Nord-Tr ndela o saa.

O.R.18.45.
Det har vaert bra med regn i Nord-Trøtdelag, og stillingen for
aarsvotsteren er god. Man har ikke merket noe til vaarknipa
unntagen i de øverste fjellbygdene.

Om fiskeriene

meldes det at Aalesund hadde gode tilfr6rsIer paa fisk siste uke.

I Bergen var tilf4slene noe mindre enn i uka fg1r.

Kystmakrellfiske: Dagsfangstene:
Haugesundsdistriktene
Kristiansandsdistriktet
Langesundsdistriktet
Fredrikstaddistriktet

Tilsammen

Smaan tt fra Nor e.

Det er i dag tredve aar siden komDonist Johan Svensen dfSde.
Kranser ble nedlagt paa hans gra i dag.

Norsk Sylvrevavlslag avsluttet sitt landsmte i dag paa Gjvik.
Det ble tatt stilling til forslaget om aa flytte hovedkontoret
fra Bergen til Oslo, men hva som ble vedtatt kunne uppfattes,

Det er satt odelstaktst paa øvre Kvaern gaard i Brumunddalen.
Taksten ble satt til kr. 150 000.

Ved 20.15-tida i kveld hendte det en stygg sprengningsulykke
paa Fornebu Flygeplass hvor arbeider nr. 511 ved navn Karlsen
kom stygt til skade. Han ble innlagt paa Ullevoll sykehus hvor
ian opplyser at tilstanden er meget alvorlig. Kar1sen hadde
ingen -Dapirer paa seg, saa famillen bedes ette seg i forbindelse
med sykehuset paa denne maaten.

Oslo og Aker politi etterlyser Jan Askeland, 17 aar gammel, fra
Nordstrand som har vaert saynet siden 12. juni.

3,7 tonn.

	

14 tonn.

	

5 tonn.

	

3 	 tonn.
25,7 f'Eari:
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To b ker av eks edis'onss'ef rost Si und Feilin .

"Stat o Kirl.e" o "Liv o laere" anmeldt av
0..s or reas ervi . o re or va undber .

Fyfi.st talte pastor Gjervig (?) om "Stat og Kirke'.
Han begynte med, aa si tingenes tilstaAd i Norge var blitt slik
at de maatte f re oss ut i ufgSret. Før den 9. april 1940 hadde
utviklingen i orge kommet it paa skraaplanet. Det var ingen
vei forbi, en krise maatte komme.

Tnstoren ville bare peke paa et par ting som var nok til aa
illustrere dette srgelige faktum. Det var nok aa nevne loven
om abortus provocatus og tidsskriftet "Seksuell opplysning" som
kom ut med et opplag paa 60 000. Videre stod vaar folkeskole
beredt til aa oppta seksualundervisning paa timeplanen. Saa
alvorlig var stillingen blitt i Norge, og Kirken hadde sett
stilltiende paa denne utvikling. Det var dot verste av alt.

Pastoren visste at det var de som ville hevde at de hadde
gjort hva de kunne for aa hindre denne utvikling, men Kirken
som helhet var aandelig bedfbet. Det var ingen bevisst reak-
sjon innen Kirken mot det som skjedde. Kirken var blitt be-
rvet evnen til aa se klart.

Paa bakgrunn av dette er det derfor selvfgftgelig at Kirkens
menn naa maa gripe inn i folkets liv og framtid. Men da maa
det gjelde h e 1 e folket. Og hele Kirken maa f4e det som sitt
kall og sin plikt ar vaere me pna den andeli e rensning nv
samfunnet og moralens gjenreisning. Hvis Kir ens tjenere naa
forstaar sin stilling rett, har de en aapen d r som de kan naa
inn til folkets hjer e gjennom. Hvis de ikke benytter denne
aapne dyfi-, sager de av den gren som de selv sitter paa. Mot-
stand innen Kirken mot Stat og Parti er bare egnet til an skape
forbitrelse hos folket.

Vi som representerer don nye tid er ledet av den grunnsetning
at vi vil vaerne kristen,dommens grunnver. ier. Men hvis vi sknl  
vaere i stand til aa gjøre det, maa vi f rst slaa vaern om
Kirken. Vaar still'ng er positiv, markene liggr aapne og venter
paa arbeid,erne. S rsmaalet er bhre hvordan kristendommens idA
skal innføres i de, nye snmfunn.

Prost Feilings nye bok peker paa veien. Boken har et posi-
tivt budskap aa bringe. Den viser den veien man maa gaa for aa
kunne skape en stor og hellig kirke. Mange av oss se,r denne
veien, men det er ogsaa mange som foretrekker aa gjÅre seg selv
blinde og true ikke bare lan,dets interesser, men ogsaa Kirxens
interesser. For dem som gjør dette bevisst, finnes det ingen
unnskyldning.

Du som lytter, pliiv deg selv. Les denne boken, og spgfr deretter
deg selv hvilke hensyn du lar deg lede av, om det er landets
hensyn eller andre tilfeldige hensyn.

Gjr det,og gjfir det straks for
Guds skyl d.
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To b ker av rost Feilin . . . (fortsatt .

Deretter talte rektor Sundberg om "Liv og Laere".
Han begynte med aa si at å det gAmle samfunnet var 1aeren

drevet slik at livet var blitt forsømt. I det nye samfunn
skal det rettes Daa dette forhold. Det skal heretter legges
stpirre strre vekt paa laeren. Men det er derfor ikke like-
gyldig hva vi laerer om Jesuls Kristus.

Den evige nester sier ogsaa i Bergprekenen at den som hgfi-er
mine ord og lever etter dem, han bygger sitt hus paa fjell-
grunn.

Denne uttalelse av Mosteren danner forutsetningen for eks-
pedisjonssjef Feilings-bok "Liv og laere". Det er •q bok som
skal benyttes i folkesko1ens kristendomsopplaering. Den er
utkommet paa Stenersens FoIlag.

Boken har vakt stor oppmerksomhet allerede. Den viser at
Norges nye styre vil oppfylle sitt program om aa vaerne kristen-
dommen.

denne boken understrekes det
tig som laeren. Laeren maa ikke,
bjemme, vaere bare snakk. Laeren

at livet maa vaere like vik-
slik som det var blitt her
maa settes ut i praksis.

Det er noen som har tatt forargrelse av at solkorset pryder
omslaget. Men det er ingen grunn til aa bli forargret paa
grunn av det. Solkorset er jo St. Olavs kors. Vi maa ikke
glemme St. Olavs drøm hvor det ble fortalt ham at han skulle
vaere konge i Norge til egig tid. Er det ikke da bare riktig
at hans kors pryder en bok om kristendomsopplaering? Dette
merke knytter forbindelsen med en Eammel storhetstid. Sol-
korset er ogsaa brukt flere ganger i norsk kirkekunst.

Boken er lagt praktisk an. Den bygger delvis paa arbeids-
metoden. Fremstillingen bryter med det dogmatiske. Dette
brudd betyr dog ikke at Feiling bryter med dogmatikens sann-
heter. Prost Feiling staar her paa Luthers grunn.

Det er enkelte nye ting i denne boken. Det fÅrste nye man
stsÅer paa gjelder det fjerde bud. Her heter det at du skal
hedre din far og din mor og vise dem lydighet. Forfatteren
peker paa at hjemmet er en liten del av det store samfunn som
kalles vaart folk. Det er derfor naturlig at lydighetskravet
overff/fres fra roreldrene til staten. Han viser her til Det
Nye Testamentet.

Det er ogsaa for saa vidt nytt at boken gir saa mye ut
prinsippet: anvend kristendommen.

Rektoren frnsket til slutt aa anbefale boken paa det var-
meste. Den vi1 vekke folk til aa tenke. Og maatte den saa
gjfifi'e sitt til at vi kan faa mange kristne personligheter
her i landet.
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Idrettsuken v Storm S rlie.
-

StSrsteparten åv SSrlies kaaseri var en omtale av idrettslege-
shken. I storbYene er legekontrollen av idrettsmennene ikke
saa verst, men ut over landet har den vaert meget daarlig.
Legekontrollen av idrettsmennene berodde tidligere mye paa til-
foIlet.

S,/;21ie hadde fa idrctticge Riisholm til mikrofonen, og han
kom med noen

Legen begybte nd aa si at det her i 1 det har vaert utfirt
et stort og.godt arbeid for .legeunders kelser i idrett. Man
kan bygge videre paa.det som er gjort.-
Det nye-Nor e har øynene aapne for idrettens store bet dning
for folkehe sen, mcn det maa en Iegekontroll til sbm s al hindre
overdrivelser. 'Landet skal inndeles i 30 (?) kretser, og etter
hvert er det meningen aa faa en idrettslege i hver kråts, Bor
til slutt aa ha en idrettslege over alt hvor idrett drives.
Det maa vaere maalet.

Det maa bli tvungen legeundersSkelse av alle idrettsmenn'gutter
og jenter. Det er bare faa steder hvor en slik kontrollvar
gjennomfSrt tidligere.

Paa spSrsmaal om hvordan idrettslegene ser paa srsmaalet om
at gutter driver utholdenhetsidrett, svarer idre tslegen:
Man har vaert meget forsiktige her i landet, idet gutter under
18 aar ikke har vaert tillatt aa 14e 1enF-er distanser enn
100 meter. en i Tyskland og Finnland har man ikke vaert saa
re de for aa la guttene. lort3veseg. Vi vil ogsaa her i landet
pr ve den vei naa. Men fSrst maa guttene legeundersSkes naturlig-
vis.

-
ITI-MaaHkomme.saa.langt at en hverdrettamann maa viSe iege-
erklaering,fSt han kan delta i en konkurranse.

Deretter overtok Storm SSr1ia ordet. IfSlge ham g ar idretten
sin jevne gahg landet rundt. I morfen arrangeres stfollmester-
skapet i 30 ki. sykkelritt. Alle østfolls beste ryttere stiller
om. Det er snart ikke den sommeridrettsgren som ikke er begynt.
D'el; er meget morsomt at idrettsmennene kommer med og river seg
ls fra de gamle idrettslederne.
I morgen holdes det et guttestevne i fti-idrett paa Bislet.
Videre vil det bli holdt flere haandballkonkurranser i morgen.
Det kommer stadig nye haandbal1ag til, og kaandballen vinner
stort terreng.
Flere og glere fotballgutter trekker i trSya. I morgen mSter
rn Eidsvoll Idrettsforening i Oslo.
ragd skal i naorgenspiilepaa Aabogen. Det nye Lillehammerlag
Fremad sender i morgen fotballag tiI GjSvik.
Ogsaa fri-idrettsstevner skal arrangeres landet rundt i morge,n.
I Bergen foregaar i\lorgesmesterskapet i 5-kamp og 10 000 m. 1PP
hvor vaare beste menn vil starte. Det nye Trondheimslaget Garm
skal ogsaa arrangere fri-idrettsstevne i morgen. Videre skal
det hoIdes et guttesteyne i Tromsig.

PGr Lie startet i denne uke i Finnland paa 1500 m og ble nr. 4.
Tiden Var ikke saa god som ventet, men det er likevel mye som
tyder tåa at Per Lie gaar sin beste sesong imSte.

(Fortsatt).
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Idrettsuken . . fortsatt).

Det var mange livlige idrettskonkurranser ved skolene landet
rundt i siste uke. Vinterens skolekonkurranser samlet 400 000
deltagere, men det er tegn som tyder paa at dette tall vil bli
slaatt i sominer,

ettermiddag gikk Norsk Idrettsforbunds styre med idrettsfÅrer
Pichborn Kjennerld 5spissen Riksmarsj.

Jenter fre. 1.1ele lanJt nig1er til idrettskurset for jenter paa
Horten.

Til.slutt ville Urlie spesielt nevne styret i Idrettslaget..
? i Lier. Det hadde vist en god aand ettersom det gamle

styret hadde fortsatt og fremdeles fortsetter aa arbeide for
idretten under de nye forner.

Hele denne reklamen, og.mere til, for morgendagens idrettskon-
kurranser ble gjentatt i forbindelse med kveldens siste nyhets-
sending.

uislin sk barnetime.

Ettermiddagens barnetime var et myÅe i smaahirden (jentehirden)
i Trondheik.

"Timen" begynte med sang og en del uskyldig s.nakk om jentenes
haandarbeid som var ekstra fint. E tter en stund leste en jente
et "Dikt til Norge". If9SlEe dette diktet skal Norge igjen "bli
stort og mektig".

"Timen" eller me/Stet sluttet med at formannen snakket om tyskerne.
Jentene hadde "xanskje undret seg over hvordan de kunne forstaa
og kjenne tyskerne saa godt'.! Grunnen til det var at nordmenn

. og tyskere var av samme rase. Denne rasen var en meget god rase,
den beste i verden. Derfor hadde Quisling sagt at vi maa ta
vare paa vaare masjonale saermerker. Det'4orskefolk hadde nem-
lig glemt dette og begynt aa ettera-pe utlandet og saaledes mis-
tet troen paa seg selv. Derfor maaT,te krigskatastofen komme
osaa til vaart land:

vi som er uncr3 skal gjonreise Norre. Vi i smaahirden er
klar over dcAte oi h ikke drive'rpolitikk. Vaart felles
maal er et jenreist lykkelig Norge.
Til slutt u-Gbrakte alle smaajentene et tre ganger tre hurrn for
Vidkunn Quiling. Og saa sang de "Ja, vi elsker".

uislin ene faar h'el av en svensk baron.

I "Mikrofonen var med" hadde quislingene mohilisert den svenske
baron (Rosendah1 ?).
Hallomannen fortalte at vaart 1and i disse dager har bos4 av
den svenske baron (Rosendahl ?). Han var den ffrfrs+e svenske som
etter 7. juni.1905 kom som alminnelig reisende til orge. Det
krevdes mot til aa gjøre et den gang.
Saa ble baronen sluppet 1 s. Han fortalte fSrst foraoldsvis
uskyldige Iistorier og opplevelser han hadde hatt i N-orge.
Her innskj t hallomannen at det var en glede for Norge at gamle
venner ikke glemte landet i denne tid.

(Fortsatt).
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Svensk baron . . . fortsatt

Baronen svarte: Nei, hvorfor skulle man det? Tyskerne kom til
Norge som hielpere'. England derimot mangler blikket for det
s-bore i den geyngnske Samlingstanke. Vi man msfte
h-sk1anas puogram om en nycr,dning i Europa med utstrakte hender.,
ille de nordiske land maa gjøre det. Baronen var overbevist

at det varden $en."

Hallomanne, s1utte 4  -aa 111-aa si at det ville ikke hn vaert
uoen fare J:.or Norde.r1.3 fraLcid hvis alle hadde hatt samme inn-
stilling som baron Rosendahl

.0slo-avisene.

F4stesidene opptas.fremdeles av-meldingene fra Syria.

Aftenavisene bringer dessuten meldinger om et stort sjs1ag
riddelhavet.-

•

Av innenlandsk nytt er det Quislins tale paa  tillitsiaanna-
m,te i gaar som opptar interessen.

Utenlands heter ove Os o R dio.

den tyske militaere ukeberetning heter det blant annet:
Dan britiske flaate tapte paa en avgYrend,e maate mot det tyske,
luftvaapen under kampene om Kreta. For første gang denne kri-
gen hadde Eng1and satt inn sin flaate for full kraft i fOrsvar,
og den ta.nte slaget. '
0 g naa nar drepende luftamgrep paa Alexandia begynt. Og
farlige som disse angrepa, er angrepa paa Haifa; Haifa er Mid-
delhavets største olje og bensinlager. Bet britiska ahgrep paa
Syria er det beste bevis paa hvor vanskelig .dingland selv anser
sin stilling i det indre uliddelhav for aa vaere. -Angrepet paa
Syria er et steg i fortvilelse.
Slaget i Atlanderen gir ikke.gledelige resultater. for England.

tar.naa.ogsaq del i disse krigsoperasjoner. I siste uke
stet fiendeu alt 245 000 tohn .

"

3 kommunikeet i er det Tyske og italienske fly har senket
eu stp3rre antL,fl mindre fr(åer paa håvna i Tobruk. I Atlanteren
er en stor br]dsk damper senket av tySk u-baat. Damperens havn
er ikke kjent enda. _
Om kampene i Nord-Afrika sier tyskerne at festningsstillinger
ved Tobruk er blitt beskutt. Italenerne forteller at deres fly
har angrepet Tobruk. Det italienske kommunike melder videre
at det italienske flyvaapen har senket et stort britisk kp
ved Tobruk, ,Ellers har tyske fly angrepet havneanleg-g baade i
Tobruk og haifa. Italienerne har bombet Gibraltar. ,Jst-



Afrika har fienden 1itt.store tap, baade vaapen og fange:r
. . . omraadet.

Let tyske _liftvaapen angrep i natt havneanlegg paa syd og Sst-
kysten av .Lngland.
Fienden kastet i natt'botber mot beboelseshus i Vest-Tyskla3;ad.
Det ble ikke voldt noen militaer skade men angrepene krevd
noen ofre. . (Fortsatt).
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Utenlandske n heter . . fortsatt .

Om krigen-i Syria bringes ydet ingen tysk melding, men derimot
en engelsk om at stillinen ikke er vesentlig forandret. Det
har ikke vaert nevneverdigs operasjo= i den siste tid. Videre
ble det lest en Vichy-me1Qing som gikk ut paa at fienden over

b1e oppholdt av de franske stridskregter.
Videre bombet franske fly Gibraltar i gaar, Denne melding kom
fraRoma.

En annen melding forb(31ler,at det treffes hurtige krigsforbe-
redelser i Nederlandsk China.

Fra Rema meldesAlt it4ontenegro skal bli en egen selvstendig stat
stat igjen. •
Regntiden er satt inn 1, Xord-Etiopia, Den vil:sannsynl1g-leg-
ge en demper paa krigsoperasjonene.

RooSeVelt har planer om aa la beslaglagte utenlandske skip
seile under fremmed flagg,med utenlamdsk månnskap. Paa den
maaten vil Wionga nj6ytralitetsloVen; '

N tt fra Sveri e.

O.R.22.50.
Trafikken paa østersjen viser en sterk 4ning den stste tiden.
Det er den stSrre tre gst og celluloseTrakt, deribland ogsaa en
norsk, som er skyld i den.

O.R.22.50.
Statsutvalget stStter kongGustavs forslag Om at skoleungdom i
Sverige skal faa undervisning om forsvaret,

S.R.23.00.
En kontingent paa 70 svensker reiste i kveld til Finn1ad for aa
delta i rydningsarbeidet. .Neste lidrdag skal det reise en ny
kontingent paa 145 mann.

S.R.
Den svensk-finske overenskomst19... om avskaffelse av pass-
visum ifforreise mellom Sverige og Finnland er blitt cypphevet.
Nordisk reisekort skal ikke gjelde lender. Det gjelder naa baade
for svensker som,skal reise til Finnland og for finner som skal
til Sverige at de maa ha passvisum. Men for aa lette reisen for
finske feriebarn til Sverige er det blitt bestemt at de nye for-
skrifter ikke skal tre i kraft for finske baxn under 16 aar fSr
15. september.

SIR.
Luftskyttets Clag skal arrangeres ogsaa i aar. Det er fra . . .
hold holdt fram at den i aar bSr ordnes noe tidligere paa som-
meren enn tidligere. '
Siefinstruksjonskurset for luftskytset skal i aar henlegges til
Sockho1m.

S.R. •

Livsmedelkommisjonen'har fores1aatt
innkj6 av avlsfor (faar?).

3 mill, kroner til laan for

(Fortsatt),

..•••

•
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N tt fra Sveri e. Fortsatt .

S.R.
Nordisk Forening for medesinsk . . . . ho3dt myfte i Stockholm
i dag. Det var myStt mange deltagere fra Danmark og Finnland.

S.R.
"Smaalandsloppet" - det svenske to-dagers sykkelritt begynte
i dag med f*ste etappe. 23 mann startet, men ingeA av de fem
anmeldte dansker mStte. Av de anmeldte sveltsere agiøtte en mann.

S.R.
Paa Dite i Det svenske skiforbund uttalte man seg for en fort-
settelse av Riksskidmarsjen.

N tt fra Danmark.

O.R.22.50.
En dansk handelsdelegasjon er kommet til Bratislava for aa for-
handle om en handelsavtale mellom Danmark og Slovakia.

1.R.22.50.
Den danske forening "Norden" har holdt aarsm4te. Det ble opp-
lyst at hovedarbeidet i 1940 var innsamlingen til Finnlands-
hjelpen.

D.R.12.30.
Skoleskipet "Danmark" melder gjennom luftpost "alt vel". Mel-
dingen var sendt den 27. mai.

D.R.12.30.
Landsjaktforeningen av 1928 har holdt mfÅe i Vejle. Formannen
talte for kongen. Foreningen har naa 23 500 medlemmer. Det er
1000 mer enn for ett aar siden. Jegerne mente at det naa er
tilstrekkelig med vildtreserve i land,et.
Svartelegram fra kongen inn14 fidr møtet var hevet.

I Tivolis konsertsal skal Danmarksamfunnets aarlige
avholdes i morgen. Prins Knut skal utdele faner.

D.R.12.30.
Otto Martens fra Odense er gjenvalgt til formann i Centralfor-
eningen av forsikringsselskapene.

D.R.12.30.
Eieren av I4kkenberg hotell har solgt hotellet til frk. Christensen.

D.R.12.30.
Alle valuta: kurser paa bÅrsen notertes i dag uforandret.

D.R.21.50.
Paa samvirkende smedmesterforeningers payte opplyste formannen at
beskjeftigelsen i det siste aaret hadde vaert st4Te enn ventet.
Men man maatte vaer forberedt paa vansker i framtida.

N tt fra Finnland.

Finnland har bestemt krigsskadeerstatningen til den gres-katolske
kirke. Svnoden faa 25 mill. FM., mens 100 mill FM gaar til
og 15 kil .FM til . .
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N tt fr Nor e.

Radio Roma 22.45.
Fremstilling av alkoholisk /S1 forbys over help Norge fra

I. juli. stedet vil det bli laget et erstatnings4 av ar-



matrske planter.

O.R.08.00
Quis1ing talte i gaar tiaa et mgSte for N.S. handelsorganisasjon

i Stortingsgt. 20. Salen var overfylt. Quisling sa at det nye
samfunns op-agave var aa skaffe plasss for de nye organisasjoner
i staten. En av hovedpunktene 1 det n'e programmet var at arbeid-
et skulle settes sette.)s i ilysetet i steden for kapitalen.
Arbeidsledighet ville bli utenke1bg i det nye samfunn uten aa
resultere 1 katastrofe. Talen var ofte avbrutt av applaus.

0.2.12.15.
Hirdens tillitamannsmte varte i to dager. Fylkesi*erne fra

hele landet var møtt fram. Mpite ble aapnet i.gaar. Stabsjef
Saether ønsket velkommen, og sjefen for oranrsasjonsavdelingen,
Prytz, ga en oversikt over hirdens arbeid 1 de forskjellige regr-
menter og fylkesavdelinger. Dapprtene viser tydelig hirdbevegel-
sen fortsetter aa vokse over hele landet til tross for at et be-
tydelig antall medlemmer er gaatt til arbeidstjenesten og S.S.

O.R.12.15.
Det minnes om Haalogalandsfrimerket som er utgitt i forbindelse

med T-laalogalandsutstillingen. Frimerket selges med et tillegg.paa
10 j re som skal gaa til familiene til fiskere som har mistet lavet.

Konst. for justisdepartementet har ved en midlertidig forord-
niag av 9. junr forlenget pantetristen for registrerte skip paa
25 br. reg. tonn og mer og for seilskip med dekk paa 50 tonn og
over til 31 desember 1942.
En lignende forordning ble vedtatt den 21. mai for land og skog-
eiendommer. Her var forleggelsen til 31. mai 1942.

Nvtt fra Sverige. 


Bremen Radio 14.30.
"Aftonbladet" skriver at Aonomer forlanger et forenet Europa

som skal skaffe tilveie en høy.levestandard og po1itisk sikkerhet.
Reorganiseringen av den europerske 4onomi v11 forhindre krig
i framtida.

D. .19.00
Levnetsmiddelkommisjonen har Igket sm;frrasjonene for perioden

16 jani til 20. juli med 125 gram. den samme perioden vil
bi*rasjonene bli satt ned paa grunn av de daarlige utsikter for

D,".19.00
En stor fabrikk i Karlshamn skal fxx framstille olje og mel

og fiskeavfall.

8.1P,20.00
?:amiliebidragene til meAn som tjener i haeren skal 4es med

50 ,.Jre for kone og med 25 r6re for hvert barn avor 16 aar.
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Nyt_t fra Sveri e.

S.R.20.00.
Sukkerrasjonene for perioden 18. juni til 19. august blir de

samme som fgr. Kakaorasjenene blir 300 gram og 100 gram
stedet for te for barn.

N tt fra Danmark.

Hilversum Radio.
Arbeids1edigheten i Danmark er gaatt betydelig ned slik at det

den 30. mai var over 45 000 faerre arbeidsledige enn i mai i fjor.

D.R.19.00

Handelsministeriet opplyser at brenselskortene mister sin
6yldighet fra i morgen av. Rasjonskort for brensel blir utdelt
disse dager til, og detaljer vil bli offentliggjort i avisene

i morgen.

D.R.21.50.
De danske statsbaner viser en stigning paa 5 mill, kr. i april
aar sammenlignet med april i fjor. Stigningen i paasagertra-

fikken var 3,4 bill. kr.

Nytt Finnland.

D.k.21
Pj_ksdagen har vedtatt et lovforslag om en tille,gutgift i

Inne-gaerende bydsjettaar paa 14.5 billion FM som sal brukes til
aa gjenw3pbygge verksteder og utvide industrielle anlegg.

Lahti Radio 20.30.
?residenten undertegnet i dag en lov statsunderst4ttelse

hil trengende 1146dre og anbringelse av jordbruksarbeidere og
ruorganisering av menigheter som var evakuert .

Fortroli .
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30 ordf rere samles aa Elverum. Radiore ortas'e .

O.R. 15.45.:
I forbinnelse med fylkestinget paa Hedemark samledes igaar

kveld de deltagende ordfSrere til en festlig sammenkomst i G1om--
dalsmuseet i Elverum. Foruten konst. statsraa Jonas lie, som holdt
en tale, var bl.a. fylkesfSreren i Hedemark, rnulf Lundesgaard,
representanter for hirden, samt ledere for ar eidstjenesten til-
stede. Tilsannen deltok ca. 700 mennesker i festen.

Kringkastingen bragte en reportasje fra hSitideligheten med
intervuer av flere av ordførerne. FSr disse talte fylkesfSrer
Lundesgaard.

Naar jeg idag taler til dere her paa fylkestin ets fest,. be-
gynte hr. Lundesgaard, saa er det bl.a. for aa ber re forskjel-
lige spSrsmaal i forbinnelse med den nye kommunalordning. Vi av
N.S. her i Hedemark oppdaget allerede tidlig at det hersket ad-
skillig vannstyre, slendrian og delvis ogsaa korrupsjon innen de
gamle kommunestyrer. Vi besluttet oss derfor til aa foreta foran-
dringer i flere konnuner allerede fSr innenriksdepartementets for-
ordning traatte i kraft. Vaar innstilling har senere vist seg aa
stemme fullstendig overens med departementets synspunkter. Vaar
erfaring er at den nye kommunalordning arbeider baade hurtigere
og mere effektivt enn den gamle. Vi satte ikke noe krav om at
kommunestyrenes .medlemmer skulle tilhøre partiet, men det har hele
tiden vaert forntsetningen at vi fSr eller siden skulle kome der-
hen. Det er feil aa tro at man i Nasjonal Samling ikke skulle ha
mennog kvinner som kunne paata seg alle oppgaver, og maalet maa
derfor bli aa faa partiet representert i alle grener av det of-
fentlige liv. Ennaa heter det at flertallet av Norges befolkning
ikke, staar tilsluttet Nasjonal Samling, men dette betyr ikke at
flertallet ikke'deler partiets synsmaater. Vaar oppgave er det
aa arbeide for Norge og folkets vel, og i dette arbeid stSttes
vi av alle nordmenn.

Ordføreren i Elverum, Simon Grindal, kom deretter til mikroz-
fonen. Etter aa ha forklart at kommunens stilling ikke paa 30 aar
hadde vaert saa gunstig som naa,kom han inn paa gjenoppbyggingen
av Elverums forretningskvarterer, og opplyste i den forbinnelse
at lite var gjort hittil. Det var tidlig blitt satt opp brakker,
og der hadde forretningene naa tilhold. Det hadde vaert arbeidet
svaert ned reguleringsplaner, men noe resultat forelaa ennaa ikke.
Angaaende kommunens administrasjonskontorer som var gaatt tapt
under brannen, var tanken denaa bygge et nytt raadhus. OrdfSre--
ren nevnte ogsaa at Nasjonalhjelpen hadde skaffet tilveie endel
saaka ldte svenskehus, som forhaapentlig i fremtiden ville skaf-
fe husly for mange av de vvakuerte.

Etter et par korte uttalelser av ordfSrerne i Aasnes og
LSyten, GudbjSrn Fleischer (fonetisk) og hr. Nyki, kom turen til
ordfSreren i Vang, Axel RSr, som fortalte at det ikke fantes
arbeids1Sse igjen i bygden. Tvert imot trenger vi mer arbeids-
kraft for aa kunne gjennomfSre den paalagte mataukingsplan, for-
klarte han. Paa spørsmaål om hvilken skatteprosent som ville
bli fastsatt for neste aar, hadde ordfSrer RSr tenkt seg aa bru-
ke den samme som ifjor 16*:

0 saa ordfSreren i Nord-Odal,EilefAaby, hevdet at ar-
be ds1 sheten var avgkaffet. Skatterosenten ville bli 18 med
3 reduksjon mot 1870 og 400 reduskjon før.

(Fortsettelse);
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`30 ordf rere samles

(Fortsettelse)
,Ove Sandbekk, ordfører i Brandval, hadde foreslaatt, fortalte

hanaa senke ,katteprosenten fra 18 til 17 og reduksjonstahellen
fra 40jo til 30/o. Arbelds1Ssheten var avskaffet.

En mer taletrengt ordfSrer kom deretter til mikrofonen. Det
var ordføreren i Trysil, Harald Lunde, som innledet med gode raad
om ea slutte sammen en vanskelig.tid. Han omtalte videre byg-
dens veldige skogarealer og bureisingssaken, og kom tilslutt inn
nea -TTreilbanen. "Det har paagaatt strid i 40 fastslo han,
finsn doen bane fekk vi itte. Vi ble lovt kompensasjon som det he-
ter, men jeg sa snS, sa kjerringa. Itte engang veier har vi faatt"
Han hadde imidlertid satt nye veler opp paa programmet. Nytt
moderne" skolehus sku1le ogsaa bygges og kolossa1e myrarealer
tSrrlegges. Arbeids1Ssheten saa ut til aa rette paa seg naa."For
tida er det bra i saa maate". Angaaende utsiktene for avlingene,
maatte ordfSreren medgi at det iadde sett slemt ut i lengere tid.
Kyrne hadde maattet leve naa r slyng, men ,etter regnet siste uke
var det blitt svare til sas.

Den nye ordfører i Tynset, Per Melen, fant at neste aars
budsjett var saerdeles tilfretsstillende. Anrsaken laa delvis i
nedgangen i arbeidsløsheten som naa ver avskaffet, delvis i de
bedre priser 'paa landbruksprodukter. Ordningen med herredsting
er etter mitt skjSnn ubetinget god, fortsatte han. Naa har vi
faatt fagfolk i hver sine yrkesgrupper.

Fre Tolga kunne ordfSreren, Lars Eide, fortelle om en rek-
ke aktuelle veiprojekter som stod paa programmet. Fylkestinget
hadde alierede godkjendt Nyveien og veien Eggestua - Slaabakken,
og bevilling ville forhaapentlig følge. Det viktigste veipro-
jekt Tolga Engerdal, var ennaa paa forberedelsens stadium.
Nytt skolehus skal ogsaa bli bygget, d.v.s. i a11fall nytt gym-
nasikklokale i forbinnelse med Tolga Folkeskole.

Tilå1utt ble det gitt et intervue med fylkespropagandale-
der L'ians (el. idons) (Likkom?) som hadde staaat for arranegemen-
tet med fylkestinget. Det laa stort arbeid bak. Propagandalede-
ren, som hf6rtes meget ungdommelig ut, hadde i hele vaar reist
rundt i fylket og samlet inntrykk, Han hadde funnet at tilstan-
den i skogsbygdene var betydelig bedre enn naa mange aar. Aar-
saken maatte .Liggei statens regulerende tiltak. Denne bedring
ville ikke bare bli forbigaaende, fortsatte han. Ifølge N.S.'s
program er det meningen aa la skog- og landarbeiderne vaere
stadig arbeid. Det er ikke bare de som har det bra som skal
faa det bedre, men alle skal faa det godt.

Hirdstevne aa Ba n.

O.R. 18,45.:
Nasjonal Samlings HirdfSrerskole for Hedemark og Opland

hadde igaar oppmarsj naa Bagni Valdres. Propagandaleder Hen-
rik Maarum introduserte.konst. statsraad Gulbrand Lunde som
deretter holdt en anslaaende tale til guttene. Etter talen ble
det sunget to vers av "Ja vi elsker

Iformiddag besSkte den kenst. statsraad Valdresmuseet paa
Fagernes. Han ble vist rundt av stasjonsmester Leira.
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Smaan tt fra Nar e.

O.R. 12.45.
Al1e distriktene rundt Vestfjorden og Ofoten er naa ferdige

med vaaronna, meldes fra Narvik. Forholdene ligger vel tilrette
for et godt aar.

O.R. 21.45.
Fra Narvik meldes ogsaa om det stSrste smaahvalstrekk i

manns minne som nylig har vaert gjort i Vestfjorden. En fangst-
skSite skjt paa en dag fey- YO0 kr, pr. mann. Laksefisket er og-

distrit

OR.
aa pcla Dusker Lanbrukskole idag talte kontor-

sjef Karleaar om sprsmaal i forbinnelse med matau-



kingen, og understreket at landet kunne og maatte bli selvberget.

O.R. 21.45.
Fylkestinget i Buskerud har bevilget 20.000 kr. til bygging

av mSnsterbadstuer. Endel av pengenA skal dog brykes i kampen
mot tuberkulosen.

O.R. 21.45.
I Aaros i RSyken har to gutter paa henholdsvis 11 og 13 aar

jentagne ganger systematisk satt ild paa skogen flere steder.
randene bie alle hurtig slukket fSr noen skade ble anrettet.

O.R. 22.50.
Haalogalandutstillingen har inntil idag vaert besSkt av

90.000 personer.

O.R. 14.00.
I programposten: "Mennesker som fulgte kallet" talte idag

pastor Andreas Gjerdi om amerikaneren Francis Clark hvis ide
gjennom de unge aa styrke kirke og menighet hadde gaatt sin
selersgang over verden. Foredraget inneholdt intet propaganda-
messig innslag.

Idrett.

O.R. 21.45.
. Fotballkampen Hugin, GjSvik og Fremad, Lillehammer endte
uavgjort.

Lena - Torpa: 2-1

Noreg, Bergen tapte mot et sammensatt tysk lag.

Bragd - Austmarka endte med seier for Bragd.

Tjalve og Bragd arrangerte idag i forening et stevne i
Oslo med konkurranser i ulike grener. I fotball seiret ørn,
Horten over Eidsvoll med 5-1. Oslo •Turnforenings damelag sei-
ret i haandbal1 over Eidsvoll damelag med 24,0. I en guttekon-
kurranse i friidrett vandt i klassen 10-12 anr Per Frydenlund
60 m. 1Spet med den utmerkede tid 7.1 sek. I Klassen 14-16 aar
vandt R. Hansen samme distanse med tiden 8 blank. A. Jahr vandt
lengdehoppet med 5.33 m.'

(Fortsette1se)
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(Fortsettelse).
østfollmesterskapet paa sykkel over 30 Eikk av stabelen

idag,med Sarpsborg-klubben Borgar som arrang r. I lagkonkurransen
vandt Saturo, Sarpsborg for tredje aar paa rad og dermed pokalen
til odel og eie. De beste reultater ble:

Haakon Vestby, Halden Sykkellag.
Sverre Brun, Saturo

Saturo
Leiv Randmyr, Saturo
Egil Romberg Andersen St. Croix Idrettsforening Fr. stad.

Tilslutt i idrettsoversiktene ble det gitt resultatene fra trav-
1Spene paa Bjerke og galopp14et paa øvrevoll.

Utenlandske n heter over Oslo radio.

Krigen i Syria:
IfSlge et kommunike fra Vichy ble Sidon idag inntatt av en-

gelskmennene etter haarde kamper. De franske tropper skal ha truk-
ket seg tilbake til nye stillinger. Ogsaa de britiske troDDer
som opererer fra Irak har hatt hell med seg og bl.a. besa:, en
mindre landsby i Ost-Syria. Vichy benekter aa ha rømmet Kiswe
sSr for Damaskus. Om gaardsdagens kamper heter det at de var av
mindre omfatning, og det ble antatt i Vichy at engelskmennene
samlet styrker for et avgjSrende fremstSt i retning av Beiruth.
Denne by blir bombet hver natt og dessuten beskutt fra sjSen,

det tyske kommunike omtales et flyangrep paa en britisk
flaatestyrke utenfor Beiruth hvorved en tung krysser skal vaere
truffet av en bombe. Videre ble maal paa Cypern angrepet.

Englands svar paa Vichysprotestnote mottas meget kjSlig
i Vichy. Svaret betraktes som "en utillatelig anmasselse" og
det fremheves at angrepet ilçke i noe tilfelle kan rettferdig-
EjSres da England selv innr mmer at det ikke finns tyske eller
italienske tropper i Syria.

Kroatia undertegnet idag tremaktspakten i Dogepalasset i
Venezia. Denne begivenhet fikk en fremtredende plass i nyhets-
utsendingene og det gns en rekke detaljer fra hSitideligheten.
Grev Ciano og v. Ribbentrop undertegnet paa aksemaktenes vegne.
For Japan, Ungarn, Romania og Slovakia undertegnet de respektive
sendemenn. Kroatias statsminister Pavelitsch mottok etter un-
dertegnelsen lykkSnskinger fra de Svrige signataerer.

samband med denne meddelelse bIe det opplyst at Monte-
negro skal bli egen stat.

Krigen i Afrika.
IfSlge de to kommunikeer har det vaert endel artilleri-

og speidingsvirksomhet i omraadet rundt Tobruk. Fly har angrepet
byen og havnen og skutt ned 4 hurricanes foruten Sdelagt noen
andre paa bakken. Aleandria ble bombet.natt til 14 juni av ita-
lienske fly. Det innrømmes at ogsaa britiske fly har vaert virk-
somme og bl.a. angrepet Benghazi og andre steder. Derunder ble
3 fly skutt ned.

Fra Ost-Afrika.meldes det ikke om saerlige operasjoner.
Daarlig vaer skal hindre begge siders troppebevegelser.

En italiensk ubaat har skutt ned et Sunderlandfly over
Middelhavet. Itaienerne har videre oppdaget at de har senket
ytterligere en britisk jager under operasjonene rundt Kreta.

(Fortsettelse)
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Utenlandske n heter.

_(Fortsettelse)
Luftkrigen.

EnglFind angrep inatt med svake styrker maal i Vest-Tyskland
og kastet etmindre antall sprengbomber, melder det tyske kommu-
nike. Noen militaer skade ble ikke anrettet. Tyske fly angrep
inatt havner og industrielle anlegg i sSr- og SSrost-Lngland med
godt resultat. Videre angrep de i dagslys idag en fiendtlig kon-
voy vest for Gibraltar og senket 2 handelskip. Ubaater har senket
yt:erligere 4 handelskip og et tankskip pna tilsammen 29,000 tons.
Under luftkamper over okkupert omraade ble et Bristol-Blendheim-
fly skutt ned.

En amerikansk journalist som nylig har kommet til New York
har gitt en beretning om virkAingene av de tyske flyangrep paa
London. Etter hans utsagn er ødeIeggelsene femdoblet de siste
3 mnaneder, og han antar at det vil ta flere ti-aar aa Ejenopp-
bygge byen.

Agenzia Stefani har ogsaa en melding om det italienske fly-
vaaoens innsats under krigen. 33.000 operasjoner skal vacre utfSrt
av t/0.000 fly med tilsammen 153.000 flytimer. 400.000 bomber skal
vaere kastet. Videre skal 920 britiske fly med sikkerhet vaere
skutt ned, 400 sandsynlig og 450 vaere Sdelagt paa bakken. Ende-
lig gis det noen fan:astiske meldinger om virkningene av flyan-
grep paa den britiske flaate.

Om frysingen av aksemaktenes eiendommmer i U.S.A. opplyste
Oslo radio intet fSr kl. 21.45 ikveld .da det samtidig ble be-
kjendtgjort at Italia hadde tatt motforholdsregler. Amerikanske
interesser i Italia maa deklareres snarest mulig.

Over 100 j panske krigsskip er paa vei sydover, heter det
i meldinger innlØpetfra det Fjerne østen. Paa britisk hold,
forteller Oslo ra io, ansur man onerasjonene som et demonstra-
sjonstokt overfor Hollandsk Ost-Iridia.

Nytt fra Danmark.

S.R. 23.00.
Den danske handelsminister, Halvdan Henrichsen, holdt idag

en tale hvori han bl.a. kom inn paa Danmarkb stilling etter
krigen. Det danske folkestyre som vi har tatt i arv, skal be-
vares, erklaerte han. Det finns ennaa plass for vaare frihets-
ideer.

D.R. 19.00.
Frivillig D nsk Arbeidstjeneste meddeler at foreningen

har aapnet sin f rste kvinnelige arbeidsleir.

O.R. 22.50.
Nordische Verbindungstelle og Kraft durch Freude arran-



gerte igaar en fest i Berlin for de danske arbeidere i Tyskland.

D.R. 19.00.
Spontan begeistring brSt 1Ss da den d.,anske konge idag vis-

te seg paa tribunen under fotballkampen K  benhavn-Jylland. Le-
veron ble utbragt og nasjonalsangen sunget som tilskuerne skulle
ha våert 3 ganger saa man.ge, meddelte statsradiofoniens sports-
redaktr‘r i sin omtale av 2(ampen.



6.

16 "uni 1941. Nr. 54. Fortroli .
a losen in er s n um

Nytt fra Island.

D.R. 12.30.
IL3ler.ds statsinntekter for 1940 naadde et beløp av 26.7 mill.

kr.

Altinget har vedtatt en lov hvoretter fiskeriets skattefrihet
bortfaller.

Det er blitt fremsatt forslag i Altinget om nedsettelse av
skatteprosenteA til samme nivaa som i 1935. Da forslaget stammer
fra landets største politiske patti antas det aa gaa igjennom.

Altinget har videre vedtatt aa innføre strengere rasjonering-
bestemmelser for alle varer idet den naavåerende rasjoneringspe-
riode forlenges fra 4 til 5 maaneder.

Den islandske regjering har fremsatt•forslag for Altinget om
nasjonalflau:ets ut,,3eende og bruk. Forslaget har til hensikt aa
bringe overensetemmelse red de tilsvarende bestemmelser for bruk
av nasjonalflagget i de Øvrige nordiske land.

Nytt fra Sverige. 


O.R. 18.45.
Aong Gustaf fyller imorgen 83 aar.

O.R. 22.50.
Det finnske blad Uusi Suomi meddeler at den svenske sende-

mann i Loskva, hr. Asjerson, er kalt hjem for aa avgi rapport.

S.R. 13.30.
Telefonforbinnelsen mellom Sverige og Tyskland som igaar

ettermiddag ble avbrutt, var idag atter iorden.

S.R. 20.00.
Den svenske brendselskommisjon har fastsatt nye maksima1-

priser Daa ved og brendselstorv.

S.R. 20.00.
Det svenske skip Ningpu er blitt lettere skadet ved en mi-

neeksplosjon i Singapores flavn. Ingen mennesker kom tilskade.

S.R. 23.00.
Et tysk fly som idag fors4de aa trenge inn over Skaanes

sydkyst ble tvunget til aa vende om av luftvernet.

S.R. 20.00.
Skarpskytning med kanoner vil finne sted 17, 18 og 19

juni i tiden mellom kl. o8.30 og 18.00 over den nordlige del
av Våttern.

N tt fra Finnland.

D.R. 19.00.
Rasjonene av kull og koks i Finnland er for kommende vin-

ter fastsatt uforandret sammenlignet med ifjor. Tildelingen
vil bli3022 av det normale forbruk.
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(Fra B.B.C.'s lyttetjeneste).

Radiosendin er s nda 14 'uni 1941.

N tt fra Nor e.

Boston 1.00. (Paa engelsk for syd-Amerika).
If)61ge meldinger fra Norge over Stockholm har tyskerne de

siste dager foretatt en utstrakt minelegging av de norske kystfar-
vann. Det heter ogsaa at tyskerne har iverksatt andre sikkerhets-
foranstaltinger antagelig som forberedelse for naer forestaaende
militaere operasjoner.

Andre meldinger som er naadd Stoqkholm fra Helsinki sier at
den finnske regjering snart vil bli nødt til aa forklare tilstede-
vaerelsen av usedvanlig store tyske tronpekonsentrasjoner i Finn-
land. I London heter det at det sandsynligvis finnes over 3o.000
tyske soldater der.

Senere kl. 5.00 opplyser Boston radio at det er mange tegn
som tyder paa nye naer forestaaende militaere eksplosjoner i
Europa. En britisk reisende som nylig er kommet til Stockholm fra
Gottland forteller at store tyske konvoyer naa 25 skip og mer,
har vaert sett paa vei mot Finnland

fl, og at -7,.yske skip stadig.pat-ruljerer farv net. Ogsaa russiske y har vaert meldt sett
naerheten av den.

Boston 5.00.
300 norske bondegaarder skal vaere beslaglagt av tyskerne

for nedriving da det planlegges bygging av en kjempeflyplass.

Zeesen 23.00. (Paa tysk for Afrika)'
Ved de tyske myndi heters hjelp har det lyktes aa avskaffe

praktisk talt all arbei sshet i Norge. Landets økonomiske ut-
vikling har faatt et st t fremover hittil ganske ukjendt i Nor-
ges historie. Saerlig har mineralrikdommene vaert utnyttet. Det
er blitt oppdaget nye forekomster av jernmalm, kobber, bly,
sink, nikkel, wolfram og kobolt paa ca. 50 forskjellige steder.
Videre vil vannkraftenz bli utnyttet slik at Norge ikke lenger
vil bli avhengig av kullimport, noe som hittil England har hatt
privilogium paa. Det viI bli ekspgrtert elektrisk energi. Det
aurkede areal er Sket med over 1,.3 siste aar. Ogsaa fisket og
fiskeindustrien har hatt et gunstl.g aar o har øket sin tidli-
gere kepasitet med henholdsvis 15070 og 20 0 .

N tt fra Danmark.

O.R. 7.30.
En dansk handelsdelegasjon er reist til Bratislava for aa

forhanååe om en dansk-slovakisk handelsavtale.

D.R. 21.50.
I Odense er det blitt stiftet en forening for soldater og

offiserer av 4 og 5 bataljon som ifjor tjenettgjorde i Under-
Jylland. Den danske konge sendte et hAtningstelegram til det
fÅrste mSte.

D.R. 21.50.
Det danske motorskip Egen? av Nexg5 grundstyStte imorges i

takke naer RÅnneby pae kysten av Blekinge. Man frykter for at
skipet maa anses for tapt. Det var paa vei fra Ry3nne til Karls-
kr,-)na med en last av 75 tons sand. Mannskapet - 2 mann - reddet
sc i en livbaat.

Ey±±_fra Finnl

Zeesen 11.45. (Pea enge1sk)
Den finnske fraktdamper "Dephne" paa 1.939 tons er senket

i britisk tjeneste.
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N tt fra Island.

D.R. 12.30.
De islandske statsinntekter for 1940 beløp seg til26.7 mill.

kr., 8 mill, kr. mer enn budsjettert. Regjeringen lar foreslaatt
en ny skattelov hvorved fiskeindustriens skattefrihet vil bli opp-
hevet. Fiskeindustrien vil dog bli inni*met visse lettelser idet
eiere av fiskefartier vil bli tillatt aa trekke fra for tap de
har hatt de siste 10 aar.

I en annen proposisjon som er forelagt Altinget foreslaas
aa senke skattene til samme nivaa som i 1935. Videre foreslaas
en krigskonjunkturskatt pan inntekter som overstiger 50.000 kr.
Da disse forslag stammer fra landets strste parti venter man at
de blir vedtatt.

D.R. 12.30.
2 islandske linesharkere og en traalert landets største og

nyeste, er krigsforlist. 29 mann derav 3 skippere mistot livet.

D.R. 12.30.
Ved dypboring er det lyktes an 115ke vannmengden i de varmc

kilder ved Reykjavik betraktelig. Kildene vil som kjendt bli be-
nyttet til oppvarming av byen.

S.R. 20.00.
IfØlge det danske blad YSocial-Demokraten" har den island-

ske regjering erklert seg villig til aa forhandle om spørsmaal
vodrgSrende bruken av det danske flagg.
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F6tdi—det .F1r j'emdrIS-t-H-Ft- m t N s'ona Samlin

Konat-.. for Undervisningsdepartepentet Skancke har:opplySt til-
'"Fritt-Folk" at 	. GymnasiUm Skal-nedlegges,naar inne,-
vaerende skoleaar er slutt paa grunn av dets demonstrasjoner mot
Nasjonål'Sam1ing. .

Det varumulig aa'oppfatte-gymnasiets navn, men tlet'kunne
vaere Aker, brIre at de't ikke ble Sagt "kommunale".

H'tler'u nend-utstill'n i Ber en.

O.R.21.45.
Bergen ble det i dag aapnet er utstilling arrangert av Hitler-

jugend. Utstillingen har vaert imnØtesettmed stor interesse
Bergen og omegn.

iillitsmannsm tet avs utt t.

O.R.12.15.
Hirdens storetillitsmannsmpke i Oslo er avsluttet, helder

"Fritt Folk". Wtets klimaks var fiberens foredrag hvor han trakk
opp retningslinjene for hirdensarbeid.

Fiskehestemmelser. for Nord-Nor e.

O.R.12.15,
Fiskere i. S(n.r- og Nord-Tr41delag, Nordland, Troms og Finnmark

fylker faar Reichskommissariatets nye fiskebestemmelser for disse
fylker ved personlig henvendelse til politikontorene eller til
. . . • Tillatelse til aa fiske vil bli gitt fra 31. junimaa

kan sp‘kes samtidig. Tillatelse vil bli gitt bare til fiskefar-
tfter. (?).

T sk and.

O.R.21.45.
Pressedirektir Veggerud e? Kultur- og Folkeapplysningsdepar-H

tementet skal reise paa besøk til Tyskland etter innbydelse fra .?.

Regimentet Nordland, 


O.R.12.15
Nye rekru-Aer til regimentet Nordland melder seg paa f4gende

steder til f4gende tider:
Oslo, (3en 3. junii. Parkveien 14 B. Trondheim, den 20 juni i
Stiftsgaa.coc,n. Harstad 23. juni i Dienststelle Deutsches Polisei„
Toms,4den 5. uni i Sparebankens •gaard 1V.
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for den ke.,J115 c  m ska,l gjØre propaganda for økning av.PrOduk-
sjonHav norsk ull,

Stor&ti nin skattbare inntekt i Kristiånsand.

O.R.22.50.
Ordf9freren i Kristiansand forte1ler at den skattbare inntekt i

byen i det.siste aar har steget fra 26 5 mili. kr. til 31,1 mill.kr.

Det te ner til odt aar aa Jaeren.

O.R.18.45.
Det har vaert saerlig bra med nedbigr paa Jaeren, .og.det ser ut

til aa skuIle bli et godt aar.

Det te ner o saa bra aa Sunnm re.

O.R.18,45,
Fylkesagronom

veksten paa Sunn
•klebust opplyser at det tegner bra for aars-
re i aar.

T mmerstillino'en i Buskerud.

F r Buskerlid fylkesting skiltes•drÅftet- man t4imerstillingen. ‘å#
Det bia 11:;tx1çk for at den ikke var fullt saa godsom den kunne
vaere. PJ.ere ordiørere talte for. at skogbruket maatte faå'slik

.stAte Et.det ianne ta opp konkurransen med de andre naetingene i

ro

Kystmakrellfisket.

Dagsfangster: Haugesundsdistriktet 12 tonn.
Egersunddistriktet 2 tonn.
Kristiansanddistriktet 36,5 .tonn.
Langesunddistriktet 6 tonn.
Fredrikstaddistriktet 3 tônfi

TilsaMmen 1 01111.

Sm an tt fra.ilorae.

"StavaglI" .21yser at det ligger store'beiter unyttet i Stav-
angerdltriktene Bladet mener at det maa gjstSresnoe med,dette.

:.Tor Kstiantsland GlaSsverk'Viser et nettooverskudd paa
kt. 152:002c I fjor var,det underskUdd,

lirektjr Str4åted'er:avgaatt ved «den„

Uthusbygninsen  pRa gaarden Kvestad paa Nesodden er brent ned. Den
var forsikret for kr. 37 500,00. Aarsaken er ukjent.

Johan Skaja fra Iveland sqm ble sterkt skadet da han hoppet av et
vognlass, er avgaatt ved døden. Han var 76 aar gammel.
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Ingenib' v Bcride: Aandeli rkevekt.

(Det var svaert daarlige lytteforhold under dette kaaseri).

Saa vidt vi kunne oppfatte begynnelsen,- fllosoferte kaasSren
fifist over problemet aa vaere seg selv nok, og aa vaere seg se1v.
Aa vaere seg selv nok var visstnok et tegn paa mangel paaaandelig
likevekt. Naar denne likevekt sviktet, kastet man overbord alt
som kommer inn under "aa vaere seg selv" og begynte aa vaere seg
selv nok.

Etter denne innledende filosofi gikk taleren over til aa
vise at det var gaatt denne veien med nordmennene. De hadde
lange tider vaert seg selv nok. Det var utallige eksempler paa
mangel.paa aandelig Iikevekt i Norge. Hen kunne for eksempel bare
ta de internasjonaIt anerkjente representantkr for musikk. Det
var nok aa nevne navn som Grieg og Sinding. De maatte først opp-
naa utenlandsk anerkjennelse fØr nordmennene ville lytte til dem.
Og innen den norske litteratur var det mange eksempler paa det
samme.

Og det ser ikke ut til at tidene har forandret seg saa svaert
mye :1er hjemme i dag. Den typiske og kjente norske selvgodheten
kommer fremdeles tiI syne: "Kom ikke her". Ola Nordmann er a1t-
saa forblitt den samme. Han vil gjerne vaere seg selv nok,
(Fra n av var lytteforholdene .meget daarlige, og enkelte ting,
kunnc ikke

Siwmaalet er derfor, hvordan skal man komme bort fra inn-
stilLng€:n "aa vaere seg selv noki.! Elier med andre ord, hvordan
skal nr-.n seg aandelig likevekt? Her er det av den stgfrste
betydning at man laerer seg selv aa kjenne. Det som vi fpfi.st og
fremst, rrenger her hjemme, er en aandelig revisjon. Vi maa se de
aana '

r ier som de virkelig er. Vi maa vekkes opp av mater-



iali=n. Nv,Jr enkelt av oss maa tilegne seg den nykvendige aan-
deliEe Dette er i dag avgjørende for det narske folk.
Vi sold r.,LJJJ har rost oss 8N aa vaere et frihetselskende folk;
er vi kial' over at N11 frihet bare oppnaas naar vi tilegner Oss
den likevekt som er nødvendig for aa se tingene klart, og som
man trenger hvis man skal kunne skille mellom frasene og det vesent-
lige?

Det er de kritieke dager i en nasjons liv at folket skapeS'.
Det aygj/Srende er da om folket kan tillegne seg den aandelige like-
vekt i slike overgangsperioder.

•

beidst.eneten i re n o solskinn.

I "Verde,
tid siden v
til
var en a

vi" talte Fritz Iblen om drbeidstjenesten. For en kort
representanter for pressen og"kringkastingen innbudt

fif3arbeidsleirer i Iledmark fylke. (Og herr Ihlen,

Gjes tiden ledsaget,av brigadelederGran. Bes4mt-
strakte o,i0Jto dager,Hog forat de skulle kunne se leirene i
alle Fors et (eller Vaar Herre) gitt dem en sol-
skunn ..avaers

Gjestens k nu.ge og'gode inntrykk, De eee 'guttene arbelde ted
liv og iya i Iegnet,'uten sure'mlner.

(Fortsatt).
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Arbeid t'enesten. • fortsat .

En leir hadde p de f*ste fire ukene'dyrket.opp lu,le 30 maal jord.
Men saa var det ogsaa kraftige karer som arbeidet der.

h var me qt imponerende. Bet er helt utrolig at kunn#' ha
saa meget paasaa kott tid. Ål4t gikk med liv og selv

regnvaer. Det er en stor forskjell fra livet paa moene,i Norge
tidligere. Befalet hatstfftiste delen av aeren for det.

Kosten var god, Det skyldtes i vesenttig grad at man hadde.ansatt
utdannåde •kokker, slik At ikke noe gikk til spille som tilfelle
saa'ofte varpaa moene fp5r i tiden.

T6bakksn en hadde vaert stor, men vånsken vax naa blitt ordnet
paa den maaten at hver.gutt hver maaned fikk eh pakke tobakk og
en eske eigaretter paa 50 stykker. ‘111P
Represeanten,e kom ogsaa i snakk medfler bndr. Disse ser
i.dag side drømmer oppfylt, det blir mer ogmer nybrott. Og.hvor
det er man&el paa arbeidskraft i landbruket eg.skogbruket, vil
arbeidstjenesten vaere paa plass. Det er et sundt og rikt liv.
Politikk glemmes paa akrene. Det er en frisk ungdom som holder
paa a 1:3g,ge Norge.

--oversikt. 


verden foregaar det en.regUlering av produksjonen og
PriSindeksen stivner i hele Europa.

,r)riSindeksen i april 95, det vil si uforandret siden
MarS

Fremdch-3 gjelder det at vanskene med varefornyelser gj,r pengomil
ledige, laan kan derfor betales, Dette gjelder for Norge, og,
det.gjeic for vaare naboland. I danske banker er man blitt enige
om aa junskuddsrenten med * %. Men samtidig med at man g,*
dette 2an i Danmark,hatt en nedgang i husdyrbestanden paa
104 000 dTr siden apriri-aar. Man maa drive nedslaktning paa
grunn av fDrmanget. -

I mai har det vaert en kraftig nedgang i arbeidsledigheten i
Danmark. Det kommer saerlig av at  saa  menge har faatt beskjeftigelse
med torv9kjaerihg-. Videre har man i Danmark stbore'planer om aa
sette i 6,ulgforskjellige atbeider,.som for eks.. utbygging av
havneanlegg. Dsse planer gjelder for arbeider til * milhard
kr. Man kan spihrre hvor man skal tapengene fra, da inntektene
synker pnp grunn av varemangI. I fjor innbrakte for eks. to-
bakksavgi..en 100 mill. kr. i Danmark, m en hvordan vil det gaa
med den det er saa lite tobakk?

I kar 50 % av jernbrukene i denne ihaaned gaatt over
tilv,;(h, .11 I Sverige er man for6vrig skuffet over aarsveksteni,
og en.

Aenrikshandel er i framgang og er naa naar fyfia-krigs-
nivak(, 1,tc hvert.som landa kommcr seg etter det første krigs-
sjokk:- .dzwr handelon litt etter hvert i gang igjen i Europa,
men man ofte paa storp transportvansker. At England og
Austra gaatt til innffibrelse av klaeskort er ikko overraskende
naar man tiker paa transportvanskene hele verden ovor.

(Fortsatt).
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økonomiskukeoversikt . . . fortsatt

I den tyske handelsministers tale nylig festet man seg saerlig
ved uttalelsen om at Tysklands handelssystem ikke uteIukker sam-
arbeid med land som har andre systemer.

Frankrikes handel fremdeles nede. Krigan i Syria har bragt nye,
hindrinEer. Men Frankrike har likevel vaert i stand til aa gjen-
oppta store arbeider baadë hjemme og i koloniene. Saerlig har
jernbanebyFgingen i Sahara tatt seg oop igjen. Tysklan har lovet
aa levere det rullende materthåll til denne bane.

Produksjonen i Amerika er kommetODD i et styfi>re tempo i de siste
uker. Det skyldes de faeree streiker, den nye streikeloven o.p.v.
nai ble det produsert 4,6 mill, tonn jern mcyt 4,3 i april.

U.S.A. 's fredsbudsjett antar naa krigsdimensjoner, og den ameri-
• kanske opprustning slaar alt naa med letthet Italias ,crigsrust-
ninger. •

k omisk ukemeldin .

Valutaknrsene har vaert stabile over alt.
Prisstigningen i oversjiske land fortsetter i moderat tempo.
Amsterdam er det kommet forbud mot omsetning av amerikanske

verdipapirer fra 1. juli.
Berli/er byfi‘sen var. ujevn.
Stockho1mbrsen var litt svakere igjen etter.oppgangen i forige uke.
Oslo Litt nedgang i Elektro.cemiske . 	 og Borregaard.
Fastere for Norsk Hydro. Bank og skipsaksjer var stabile. Eval-
aksjer gikk litt ned.

Char os Hoffs s ortsoversikt

Hoffs krollikk var iflor st9Srste delen en gjengivelse av helgens id-
rettsresultater,
Av de opplysninger han kon med, nevner vi:

ørn stod i en klasse for seg i kampen mot Eidsvoll.
Det ble oppnaadd gode resultater i fri-idrettsstevnet paa Bislet.
Vi kommer ikke tiI aa mangle idrettsmenn.
Ut over landet var det fotballen som dominerte. "Bragd"s lag
begynner aa bli godt. • .
Det underhandles om en fotballkamp mellom Bragd og Lena i 0s1o.
Paa fri-idrettstevnet i Trondheim var det svake resultater, da'
de fleste deltagerne var helt nye menn.
Reichborn Kjennerud utf4ate en god prestasjon i Riksmarsjen ltkidag
idet han slo mange av sine yngre konkurrenter.
I kveld arrangerer uslo Turnforening islo-mesterskapet i 5-kamp
og 10 000 m. lgSp. Det er kommet mange anmeldelser.
Neste fri-idrAtsstevnet i Oslo foregaar-paa Bislet den 7. juli.

Kvinneidrette-1 har vaert altfor mye fors‘t i Norge. Mest er det
blitt slusket i haandballen som er en god kvinnesport. Naa skal
dett rettestaa.

skal -eaa en tTeningsleir i fotball fra midten av juli.
Det e fantastisk hva Norsk Idrettsforbund har klart aa utreåte'
av instruksjonsarbeid siden det ble stiftet. Det tidligere Norges
Landsfund for idrett forsømte dette fullstendig. Men naa skal
det sEAtes fart i det. Selvsagt vil det ta tid aa innhente det
fors4ite.
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Fortrolig.

,miø#

Oslo-avisene.

De britiske flaatemanSvrene i Middelhavet slaaes stort opp av de
fleste avisene.

Av flhenlandsk nytt er det Norskjiydros stote utvidelsesplaner som
iesser mest.

Utenlandske n heter. over Oslo Radio.

1 kampene mot den fientlige skipsfart er det i en konvoy utenfor
Gibraltar se et 5 skip paa tilsammen 21 000 tonn, En fientlig?k
krysser ble delaFt utenfor den syriske kyst i gaar av tyske fly.
1 det Sstre lidde1hav er en lett krysser blitt senket og en tung
krysser sterkt skadet.
-1, Nord-Afrika ved Sollum er et fiendeangrep brutt sammen nder
ild fra det tyske forsvar. 60 britiske pansetvogner ble Ødelagt.w
I Nord-Afrika har engelskmennene paa nytt brutt de internasjonale
forskrifter for RSde Kors idet de har skutt paa en RSde Kors-bil,
som hadde tydelgg kjennetegn.
Det tred e bombeangrepet paa Haifa hadde en forferdelig virkning.
I gaaa bLe det rettet to flyangrep mot Cypern.
De, er fyangrep paa Gibraltar omtrent hver eneste natt naa.
To fientilge fly er skutt ned under framstSt mot den dederlandske
kys.
Natt !il mandag kastet fienden bomber enkelte steder i Vest-
Tysk]dnd og gjorde litt skade paa beboelseshus. Det var ogsaa noen
ofre.
R ktne i utlandet om at Den Tyske Riksdag skal kalles sammen
b ir ikke stådfeåtet i Berlin og maa derfor karakteriseres som
usanne. .

En Vichy-melding forteller-at franeke marinefly i gaar afigrep
engelske sjSstridskrefter utenfor den syriSke- kys . -Franske
fly har foretatt oppklatingsflyging  rundt Damaskus. -E-Lengelsk
angrep hadde1ntetreaUltat. Tre britiskeTlyer.skutt hed.

"Norges Radiopresee' erfarer•fra
ke'hovedstad er. av.den• meiing.at
i Syria er det ikke mer mulig aa
•naere Orienten.

Den irakske regjering har faatt-
tannia.

Washington at man i denfamerikans-
ptter den'Sene, britiske Tramgang
redde Englands prestige i det

n.garantierklaering av Storbri-

juni 1941. Nr. 55.
a losen inE2r_man ap. ..11111.

#11dEra dat italienske kommunike: SSndag' begynte fienden et ångrep
ved Sollum, men er slaatt tilbake med store tap. Slaget fortsetter.
Det er ingen ting aa melde fra øst-Afrika.

Ryktene.om n reStaaende regjeringsomdannelse i. England holder
seg.
Informasjonsministet Duff Cooper har true-tmed aa gaa av hvis han
ikke faar s-Wre Myndighet.. , • -

Amerika har-ovtatt seks,danske skip som har ligget i amerikanske
havne3-

4000 ...r..prcen:-.Inter for irske foreninget demonstrerte i gaar gjennom
New Ifofi ,,,a-,1:.e*for'irsk•..1.*tralitet. •
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Nyttfre Denmark.

Under en hytidelighet i Aarhus domkirke i gaar ble det nye
banneret for Aarhus innviet. Banneret var gitt av ungdomsorgani-
sasjoner i Aarhus.

D.R.12.30.
Aarhus landbruksselskaps konsulent har konstatert ondartet an-

grep av eifi skimerfug1slag paa timoteien.

DA12.30.
Formann Kamstrup er avgaatt ved djden. Kamstrup var d en fy1rs-

te som opprcAtet omnibusruter i Danmark.

0.P.21.45.
en tale paa Danmarks nasjonaldag uttalte handelsministeren:

Naar di3pskene har samlet seg paa nasjonaldagen, saa er det ikke
for aa beskjeftige seg med forsyningsproblemer, men for aa feire
det d:1,2ke flagg og for aa vise den sterke danåke nasjonale aand.

Nyt+,

GcLstav tilbringer sin 83 aarsdag paa Drotningholm.

Kinriavaid 4/B og . . . forbundet begynte i dag forhand-
l 1;; oc om en ny avtale.

Krigskonjunkturakatten ble behandlet av finanskommiteen i dag.

SR.23• 

Moto3.:L3tkirkens aarskonferranse i Lidk4ing aluttet i dag.

S.R.23.00
L=et=iddelkommisjonen har vedtatt aa f4ge de samme retnings-

linje Lhandlingen av frukt og skogsbaer i aar som fjor. Saer-



liggjeider dette for kj4 og lagring av tgfrkede blaabaer.

S.R.23.00.
G.E. Lindbloms sadelmakeri i Lysekil ble herjet av en voldsok

ild.

Nvtt Fin.n33nd.

S.R.23.00.
n8ocia17-Pemokraten" fastslaar i dag at Finnland inntar en full-

stendig npj-t1 holdning i stormaktscyppgjSret.

11.Y.ti;

isiFrndske regjering har vedtatt lovforslaget om flaggqt.
Besolsee vil stort sett bli de samme som for de andre8kan-
dinw7j ' -



Ti-J_:_e-r til iH";2. .:')0";7-1-,:2 Kr. :_.

(Fra B..1 lyte.rtjneste)..

-Rd1oseniner L...n.da, 1..'uni 1J41. 	 FortrO1i

Ilytt fra T.i ore.

0.R.1.5.
Soff, neynt i J:I.U.T.,LeiT nr, 55 ,,k,1 et gyLnL5iuu ;=Jtnges

/1.,31> i=evreb.de so1er er utiet. B.J3.V.Is lyttertje este
opliir gyunlet tll ')' -\nre Askix.

(Asklm::GyLn,...,iUn ble oirttet IDre ''.'or n i'ire, f.I.,, år
;31den),

0.R. 07.0 (Tysk sndinF:i,). •
.90 000 mnnekker "1-1-2 hitt:L1 beskt H.å.loL-i... cutilIinen.

0.R. 1 •,,..15.
Ee...:,telsen :,:. b1(:: out .1t i -,:,:-:..)-V_:••...--IJ:(_I nr. L)-) oi," .•..t

fiskefrtyer fr ,,l. juli • k-n f.-1,:e 1. ngs kyn fra 4r-
Trndel til FiL.,:rk tre etter oll.:d tii_ateise j1der
bare for fLrtyer som o'1'.:1)ererer utenfor tre-mi1srenen.

Ilytt-fr. Ove.rie.

8.R. 20.00
et ::v-nske finL_nsderteuent o.,.1-d-ser t ,:on et rel-itt

ay Rooseyelts lindlink må en :(Iver svense :,)rn ::jr1::::,e-: j.:re
forretner 1,ed. U-1311 innevere s1ne -j:orji_L til Finn:3de„r-
telintet.

,-J.h. 20.00 ,
Oukring ti vinrestur i Stocnolm ..-.1 i r

tidliLe: i oktober,

D.R. 1J.00.
n :venske re6jering n.-1' vedtt en. .L,riselov ,om -.1.1' -taten

rett til 3 ontrolle-i:-e frihet.n i Iii_nelen o6 lriu.strien dil Lndet.
Dette ble nsett for ridvendig Lrunn v „riontrollen cv
viktige vrer. Fra idg „..v er ,.et -Lr........',:,t E. .k. ,,rier på.
brenselog torv.

Nytt fra  PL.:_nil.H.rk.

F.R. -.i_J.00
en cke ncsjon»lb, nk:E, ukebl_se l'or den 1.juni er kr.

1 OsS 000 ODO, hv-liket r ',-ikn-In .,:3 11 31:0335 over ,_,.te
ukes -J-.U.nse. Clerin konteenen sied freede l_nd h...r »et id
30;') 0,;;;D til O, C-)C, :- • -å kre..1ttslen. eic i utn-



1ndsk le_ring kontoer er 'tt ned fra 1', {)00 00 til 1 .JOE) 000.
Peneseel-irkilijonen er g5tt .-lie ,e,c1 11 000 000 -,J,Jr. til
97 b00 000 kr. 1,porlde konter er :;iket ued kr. L. 00 000 tli
711 000 000 kr.

D.R. l'J,00,
Det d_nse forLjningsirektorit orser Lt .:::..et C mu116

at rnm.,...rk fra 1.juni .1.41 til sluttErn:v :::-ret koir til
lu,ortere .v-r frL 8vel-Ige 2or kr. 3 -:'..0JJ..).Pe v1ktIge
v die vr er: treI....stvrer, .:-_.-1-2, _:..L., -,-..;rn, vr-t--J,
LJskiner og ,::letrise :i„_._rJt:r. Ii.l_ortr ciu hltt11 •....r
iu»ortrt ::_1,e -‘7.,-,r.,,r truer -.1.'ke s:_Le ...m nye .-1,orttill_teIser
unn-t;:tt for us..inro tune jernvr.



2.
-11.  :...-rndin_er ndee l. -uLi.i 1.1. fortroliH.

Nytt  fra D;.......„......r,

D.d. 1J.00.
So:-_-i_iminirit o_..-lyef L_tloven . v L> :....21 ..1-1 ejfl1

skffe tlistrelig Hrbei;:h.ft for :Lndbruet, 1-1,hr .57-crt.2:y3._Jig for over to m,..neder. Kjr.br;J1, 1:_n5crukinteen,
fortelWer A en prese.Lonferr.J i J.g Lt r,„..c-ter .i.ra ,r  
forid1in0ontorene ut over 1-11.e 1: 1.tiet vi.sy.:1- at lovn .)1.'S
ha den ventede virknin, skj:jnt den Inldige i torvrouhsjonen
:=etter lovn på. ..:1-1 IL.rd ,.--rve. Arbelds.:Forlinsont..renen
olyser ;.t Lrit:_liet Jv :el-nente .rbeide-„:'... :.H32-.L .rbeini....,te-
riet trengte i ..aL.i = 2 :").0.

D.-.. :.1.50
Den d nbke he,risi=stingoite.:(.›t:t ,.,-,n ny be-

v-liling t.11 forettei ev 2bidet. Ko,.itus:is b,,,:i .::-r sti-
ulert utviklingen ev gelierto=otrer. De nye .»:3b1..ne gjelder
hoveds-_::eigå ,.--rive re.Len e f..rt,3er oe fi_Liebåter.
Ko:viJi..iteen;„:1"ver også å fi......i.e ,,:n ny for cv gene.rtorga5 1....et
brunt kull.

N tt fr, Finnland.

Ivr sure Radio 17.1;).
Tros, store w,.nLe-..(2 :,n.l? Fi.=I:.n r,/iet eiri (:,..ort. I -.:,.,r11

1'z'')1 ,:6ket den til ibl 00• 000 F•.. 1,r13::en i n rb i.,_i_ :»J,=': OH.,; 000
Fil., Iwuorten var i L,;„-fil8,.... [_-)0 0.1.j() FT,:. sLn116net Led ,::.)0 00 _':00
FLI i m—*s. Den vlictigste e:.....,, rtrtikkel ::;on janu..r o', 1T.:_rs
v;:r råteri.. ler, 1-Ls"..,:iner c-,.::. ....dre indutrielleo(:',u.ter oi:
-1"dernider. Tysk.L-Jider ,'..et indet FinilL_nd hndler Lest rii.c.d.

Ariknsk radio som gjengir en svns korresonrj.ent i .jJ'inniHn
forteller .».t den ruske flte gj.;:r krigforbereeler i irte-
sj5jen og au de :A:inske n,ndhter ha -A: tesluttet;v::.ers'.- sj
EI:.nge kvinner og i'n ,,c)r rJuLig fra Helinki. Adr,J rL.,orter
forteller T,'t reservister innklies bhde i Rland og FinTT1=d.
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SteiwIr Messel Orden o Rettferd

Be3-,11.17.10.

,, e+Aferd og fred i verden.

av vaare forfatterinner skrev i 1919 om de sociale for-
holc? i Euro-Ja og kom til den konklusjon at industrialismen hadde
vaert fiendUig mot det private initiativ. Hun innsaa at de. bestaa
end.e forhold maatte reguleres og mente at det burde skje giennom
en nere eller mindre g,)ennomf,frt kommuniame. Men med ekte kvinne-
lig Jnstinkt fryktet Sigrid Undseth for den revolusjon som maat-
te  k=e.  Hun innsaa hvilke farer det laa i at ffitens horder skul-
le cvarrenne vesten t;ividiss,sjon og germanernes boblasser. Det var
angstpsykosen som keste foIkemesseneut i revolusjon, angsten
for zullet. Bare faa ble gullets fyrster, de fleste dets slaver.

kom, men hvad ble det til? Klassekamp, bor-
gerkr; og tiIslutt det-verste av alt arbeiderklassens forrederi
mot g selv: statskapitalismen. Det er derfor ikke underlig at
saa ige idag frykter den virkelige folkesocialismen og syS-
ket n tilflukt tilbake til demokratiet og de engelske lorder.

kristne. De kristne ifi.sker nok aa yde sitt beste for aa
bjt, iqeaneskeheten, men de vil lett slaa seg til ro med at ver-
dy- 	 engang er slik straks de stifter paa vanskeligheter, Ver-



jammerdal, og Gud vil det slik, i alle fall gaar han
me/1 at det er slik. Men det skalgis kompensasjon. I hinme-
len _ de fattige lasarusser faa sin oppreising i evig sali

kristne lezzer derfor ikke to pinner i kors for aa gj re
ve bodre. De r'immer straks det r9iiner paa, til En land el er

ennaa lenger. Sigrid Undseth kan ikke engang ro paa de
krico evne til ae utføre noe positivt. Det har hun se v skre-
vet

Skal denne kapitalistiske, liberalistisk-egoistiske utbyt-
tinE:faa fortsette. Nei og atter nei, naa p_kaLdet bli slutt.
De land reiser seg etter det andre. Det begynte i Italia,
og begynner ogsaa det norske folk aa reise seg etter aare-



lang vn, Det gaar langsomt men det gaar.

Den tekniske utvikling har l'evet grunnen vekk under det
canii politiske system. La de gamle vaere der de er i livets

Det er de unge som idag skaL frem i lyset. De vil noe,
og d er villig til aa ofre noe for hvad de tror er rett: det
feLr:riyttige mot det egennyttige. Istedetfor aa holde kramp-
ak jaa noe d,Ødt, paa liberalisme og egoisme, finner de naa

i noe h lere i livet: en nasjon og en nasjons felles-
E-r,

som motarbeider den nye tids ide tar derfor grundig
de angriper dens ledere for maktbegjaer og hersker-

2,\. jsjonal-socialismen i Tyskland var ingen undertrykkel-
,!,-, lat tyske folk, men den sprang ut av folket selv. Adolf
Hi ,=am1et sitt folk og reiste det av fornedrelsen, fikk
de. aa f7Sle seg som et folk igjdn. Hvor naive de er som
ho - ir.nbilt seg at Tyskland kunne falle og folket bryte sam-
mer., ennsgjerningene har vist hvordan dette sludder er blitt
gj;r tilskamme.

(Fortsettelse)
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Orde o rettferd.

(Fortsettelse)

Og angrepene Daa vaar egen fSrer Vidkunn Quisling, hvilken
berettlelse har de? Selv om store delor av Norges befolknin
ennaa ixke forstaar hans innstats og de norske nasjonalsovia  1-
sters arbeid, og bare negativt gaar og venter  og  haaper paa at et
under skal skje og England kanskje allikevel vinne, saa maa de
dog forstaa at det er Norges aere, frihet og Selvstendighet det
gjelder, og at de i arbeidet for dette ikke kan og ikke maa staa
utenfor.

Hvilken frihet spir man, med landet besatt av fienden? Slud-
der. Det er ikke sla.:3102.et og negativitet som fører til frihet.
Fortsetter man aa si-Jte med hendene i skjySdet resikerer man til-
slutt at besettelsen aldri blir opphevet. Og skulle det umil4ge
allikevel skje at England skulle vinne den urettferdigste seler
verden har sett,,saa ville dette bety.en ulykke for vaart land,
en ulykke som vi aldri villI kunne reise oss fra.

Vi lasjonal-socialister vil ikke det, og vi vil borge for
at saa ikke skjer. Sammen med vaare germanske stammefrender vil
vi sette alle krefter inn paa at saa ikke skjer.

VAare motstandere sier at vi arbeider for Tysklands verdens-
herredømme. Absurd. Tyskland srSnsker ikke selv noe verdensherredySm-
me, tvertimot. Den nasjonal-sogialistiske ide er fullstendig mot-
satt. Hver nasjon skal samles innen sine egne grenser med bibe-
holdelse av sin nasjonale kultur  og  egenart innen fellesskapets
rammer i et overnasjonalt Europa. Naar man fatter denne ide, saa
ser man langt videre. Man ser en forenet verden, en samlet  ver-
den. Ikke under Tyskland, men bestaaende av selvstendige folk
samlet ifelles arbeid for menneskeheten. Som Adolf Hitler har
uttrykt det: Folket sely skal herske over jordens goder. Hvert
land skal faa sin selvbestemmelsesrett i fredelig folkelig sam-
virke, men det maa ogsaa ville selv gjSre len pow.tiv innsats.
Kun et slikt land kan faa plass i dette verdensrike. Kun ren-
slig aktiv innsats for folk og land  og  menneskehet kan gjgSre
et folk berettiget til deltagelse i jordens rikdommer, saa
sandt Guds fred og rettferd, skal herske paa jorden.

Filmkronikk ved red. Arne G'erdem.

O.R. . -
I sin filmkrbnikk kbm redaktf3r Gjerdem-bl.a. inn paa norsk

film som etter hans mening hadde gjennomlevd den. kummerligste
tilvaerelse i mange aar. De tidligere'filmmyndigheter har all
grund til aa gremme seg  over  dette, erklaere han. Det er et un-
der at norske filmer har vist seg i det hele tatt, til tross for
den store motvilje de har mpStt fra forskjellig hold.

Som et eksempel paa de tidligere myndigheters mangel paa
forstaaelse, nevnte redakt4-en den naavaerende statens filmdi-
rektySr Leif-Sindings filmarkiv, som denne hadde tenkt skulle
danne grundlag for et norsk filmmuseum. Leif Sindings forslag

(Fortsettelse
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Fi mkronikk

(Fortsettelse)
om dette, som han fremsatte for Oslo Kommunale Kinomatografer i
1938, hadde naturligvis blitt blankt avvist. Den manglende inter-
esse for norsk film medf*te ogsaa manglende interesse for arki-
vering.

Redaktøren hadde deretter den glede aa meddele at planen om
et filmmuseum naa hadde faatt fornyet aktualitet idet Kultur-
og Folkeopplysningsdepartementet hadde fattet interesse for saken.
Det skulle derfor vaere godt haap om fremgang ogsaa paa dettch om-
raade.

3 filmer hadde premiere i Oslo igaar, den ene var en lysslup-
pen fransk farse (gikk i Paris for 3 aar siden) den andre en ita-
liensk film og den tredje en tysk kommedie hvori bl.a. Kirsten
Heiberg hadde en mindre rolle. Redaktøren var meget misfornSid
.iied roIlen og syntes det naa var paatide at tyskerne ga henne
mere skikkelige oppgaver. Hvis ikke kan hun likesaagodt slutte
aa spille, mente han.

"Verdea og Vi". 


O.R. 19.05.
I Verden og Vi" idag.roste Fritz Ihlen den tyske haerle-

delse dens genialitet taktisk henseende og dens aapne
blikk for utnyttelse av nye vaapen: fallskjermstropper, motori-
serte avdelinger og motortorpedobaater. Tyskland har fullsten-
dig revolusjonert all ortodos !,rigzffSrsel, fastslo han, og har
tvungY- mots.liere til ia k;igen utvikle seg slik som
det pa3set de,n tyGke haermakL. England er blitt tvunget til aa
fors&e aa f951ge etter, men det kan bli vanskelig aa bygge opp

liø•n ny krigsmaskine wrs krigen ennaa er i full gaag.

Fritz Ihlen kom deretter inn paa felttoget paa Kreta som
han fandt var et utmerket elçsenipei paa det revolusjoneren e
den tyske krigsfSrsel. Fors ker man aa tenke seg noe lignende
iverksatt ved invasjon overfor de Britiske yer med innsats av
hele den tyske arme, flaate og luftvaapqm, an man danne seg
et utmerket billede av hvad dette vil si for England selv, slut-
tet Fritz Ihlen.

Aktue1t".

O.R. 19.10.
Under programposten Aktuelt ble det gitt en radioreportasje

fra et besSk i Haalogalandsutstillingens lappeleir. Det var en
same, hr. Rasmussen, som var utstilt sammen med 2 ren. Samen
takket Haalogalandsutstillingen paa perfekt norsk for at han
fikk lov til aa vaere der.

I reportasjen ble det nevnt at utstillingen vilde stenge
imorgen

O.R. la.45.
Landbruksdepartementets mataukingsutstilling vil bli holdt

aa Opland Smaabruker- og Hageskole paa østre Toten 28 og 29
juni, meldes fra Brandbu.
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Et arti tobakk ankommet til Nor e.

O.R. 12.15
Fritt Folk har faatt opplyst at et parti tobakk er ankommmet

til Norge de siste dager fra Italia og Nord-Afrika. Partiet vil
hjelpe betrakte1i paa situasjonen sies paa kompetent hold, og det
skulle ikke forel4gge noen grund til engstelse for at tobakksra-
sjonene skulle bli minsket. Det forhandles ogsaa med Tyrkial 241-
garia og Hellas om leveringer derfra, saa tobakksmangelen vil
sikkert forandre sog fSr kommende vinter.

Norsk-dansk bokelearin ?

D.R. 12.30.
Den danske forlagsbokhandler dr.'Einar. Munkgaard er for ti-

den Norec aa Lorhandle om.en. notsk-dansk bokclearingi

Pressedirekt r Be erud rei t til T skland.

O.R. 13.00.
PressodirektSr Beggerud reiste iformiddag til Tyskland paa

innbyelse av rikspressesjef'dr. Dietrich. Han var ledsaget av
representanter for Nasjonal Samlings pressetjeneste og tyske pres-
semenn.

Fiskerimcldinger.

0,R,
i Torskefisket siste uke var

ende enn i Jken fSr, men hyl,e; ble det fisket betydelig
mere av. Dec, sanilece avkasting av fisket er dog liten sett i for.

• hold til tjdligere car. Deltagelsen gikk noe tilbake siste uke.

Landbruksmeldin er.

O.R. 13.20.
TilfSrslene av nauteslakt til Oslo var siste uke bedre enn

paa mange maaneder. Til Oslo KjAthall kom det i det hele 224
skrotter og dessuten endel til Fellesslakteriet slik
at byen iaIt ble tilfSrt henimot 400 skrotter. For de Svrige
vareslag var det derimot'ingen bedring aa spore.

Norsk 1Sk er siste nyhet paa gr4nnsaksmarkedet. PaA Youngs-
torvet selges den for 1.40 kr. pr. bunt. Forøvrig er grønnsak-
markedet rolig. Spinat er falt betrakte1ig i pris og det skulle
derfor naa vaere grund til aa bruke den som egen rett. Ogsaa paa
rsdikker har det vaert prisfall siste uke og tilfSrslene har
vaert bra. Det kommer endel jordbaer men prisen holder seg. Av
tomater og asparges har det vist seg mindre de siste dager. Til
tross for det faIt prisen paa tomater med 2 kr. pr. kasse til
23 kr.

O.R. 18.45.
Det ser godt ut for aarsveksten i Skiensdistriktet, melder

bladet "Varden".
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Utenrikskronikk ved red. Grundtvi G41ndersen.

O.R. 21.00.
RedaktSr Gundersens utenrikskronikk som,denne gang omhandlet

kampnene i Syria og Vichy-Frankrike, var som vanlig fuIlstendig
blottet for enhver selvsendigtanke. Mesteparten av tiden nyttet
han til. aa lese opp Darlans kringkastingatale i sin helhet uten
aa trekke annen konklusjon enn at man maatte tro at Frankrike
hadde besluttet seg til aa samarbeide med Tyskland. Deretter kom
han inn paa Darlan selv og betegnet ham' som Frankrikes egentlige
herre i Aeblikket. Som flaatesief hatet han engelskmennene for
deres ma..ttbagjaer paa havet. En'tredjedel av kronikken ble brukt
til opplesning av en biografi av Darlan. Tilslutt fandt saa redak-
tyfren ut at det skulle bli interessant aa se paa hvordan forhol-
det mellom England og Frankrike vilde utvikle 'seg.

N.S.'s •uris 1re e o e es i un e v elin er

O.R. 22.50. (Utydelig)
Nasjonal Samlings juristgruppe har i lket av et halvt aar

oppnaadd mer en (500?) medlemmer, og det har derfor blitt nfkiven-
dig aa oppdele gruppen i flere underavdelinger. Som leder for den
nye dommergruppe er oppnevnt hSiesterettsdommer Kristian Selmer.

Tille', til forordnin om arbeids1 shetstr d.

O.R. 21.45.
Ved tillegg til forordning om arbeids1g5shåtstrygd har sje-

fen for socialdepartementet konst. statsraad Birger Heidell be-
stemt, at de sonater som avtjerte sin.verneplikt vinteren
1939-40 eller var innkalt til n4tralitetsvakt i samme tidsrom,
og av den grund ikke var istand til aa innbetale de premier
som krevdes for rett til arbeidsløshetstrygd, skal faa denne
rett.godkjendt idet de rgnes for aa haa opptjent likke saa.mange
,2remieuker som tjenestegjort til mai 1940.

Endrin er i bestemmelsene om tildelin av kraftfor.

O.R. 21.45.
Ved forordningav 20 juni har Forsyningsdepartementet

fastsatt visse endringer i bestemmelsene om tildeling av silde-
mel eller annet kraftfor ved bruk av forsellulose. Naermere en-
keltheter vil bli finne i avisene.

Os o-avisene.

C.R. 22.50.
Det franske motoffensiv i Syria slaas stort opp i Oslo-

avisene idag. Videre vekker de japanske flaatebevegelser stor
interesse.

Nationen be andler idag i en lederartikkel matauki s-
problemet og gj r seg til talsmann for opprettelse av m nster-
t3ruk drevet av staten.
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Noen wheter r Sv lb rd.

O.R. 1845.
Ved en ulykke i en av grubene i Longyearbyen for noen dager

siden ble 4 arbeidere drept og flere saaret.

• Forholdene paa Svalbard har vgert taalig bra ivinter og li-
vst har stort sett gaatt som før. Det har vaert litt mere sykdom
enn tidligere. Sn0fa11et ivinter var usedvanlig stort.

Sm an tt fra Nor e.

O.R. 18.45.
Potetmelfabrikkene i Opland gaar for full drift, meldes fra

GjSvik. De 2 fabrikkene paa Toten leverte ifjor 14.000 sekker, og
iaar venter man ennaa stSrre produksjon.

O.R. 18.45.
Pelsdyravlerne I Opland har ivinter hatt en av sine beste

sesonger.

O.R. 21.45.
Den tredje utstilling i serien: Hvordan tyske krigskorre-

sPondenter ser Norge, ble aapnet idag i den tyske Paviljon i
Sudenterlunden.

O.R. 18.45.
Oslo og Aker Politi etterlyser Bjert Si3urd Evensen, 21

aar, som har vaert savnet fra sitt hjem i Ecxersbergveien si-
den tidlig i juni.

Politiets •Akeravdeling etterlyser Per Gunnar Janson, 21
aar, bosatt paa Nordstrand. Den 30 april dro han ordover for
aa sSke arbeld og.siden har hans familie intet h rt fra ham.

Utenlandske n heter over Cslo radio.

Kampene i Syria.
IfSlge en melding fra Vichy har franskmennene i Syria gaatt

over til kraftige motangrep og bl.a. gjenerobret landsbyen Merj
Ayoum paa ilibdtfronten. Englenderne innrSmmer at stillingen der
er uklar. Naermere Damaskus fortsetter det britiske press, men
franskmennene understøttes meget virkningsfullt av sitt luftvaa-
pen som har faatt betydelige forsterkninger. Utenfor kysten har
de angrepet britiske flaatestyrker og bl.a. oppnaad treffer paa
2 britiske torpedobaater som var iferd med aa beskyte franske
stillinger paa land. En fransk torpedobaat er gaatt tapt hvorved
mann omkom. De franske myndigheter i Syria har beordret mSrk-

lPgging i alle byer og landsbyer i fjellene.

I forbinnelse med aarsdagen for Frankrikes kapitulasjon,
holdt den franske statsjef Petain idag en kringkastingstale,
hvori han anmodet alle franskmenn om aa fSlge ham og paa den
maaten komme ut av mSrket. Vi er paa vei oppover igjen, er-
klaerte han.

(Fortsettelse)
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n heter

(Forta else)
Kam-Den,: i NOrd-Afrika.

- Beggeakeemaktenes kommunikeer melder om voldsomme kamper
i Sollum-avsnittet som fortsatte i hele gaar med uforminsket styr-
ke og med sterke krefter fra begge sider. Tyske og italienske
troDper fOretok virkningsfulle motangrep og tilf,Ade fienden sto-
re tap saerlig paa tanks. De hevder at de britisxe tankstap skal
vaere kommet opp i over 100, og slaget sammenlignes derfor med
det store tankslag ved Cambrai i 1917.

Da begge siders tropper understAtes av fly er det kommet
til heftige luftkamper hvorved 11 britiske fly ble skutt ned,
Et stort antall fiendtli3e panservogner er blitt,ødelagt ved bom-
bing heter det videre i ommunikeene. Det inni*mes at britiske
fly har angrepet Benghazi

Fra øst-Afrika heter det i en melding fra Roma at de itali-
enske tropper har gaatt over til bevegelseskrig paa grund av mot-
standerens storp overlegenhet og det daarlige vaer.

Luftkti en.
If lge det tyske kommunike angrep fjernkampfly igaar og natt

til idag et antall havnebyer paa den engelske syd- og syd-ostkyst
samt paa ost-kysten av Scotland. Videre ble britiske flyplasser
angrepet. Naer Plymouth ble et handelskip,paa 3000 tons Melagt
'ved bomber og et annet alvorlig skadet utenfor den skotsxe kyst.
en saermelding idag melder det tyske hovedkvarter at ubaater

har senket 5 fiendtlige handelskip paa tilsammen 31.933 tons i
Midt- og Nordatlanteren.

Ved-dagslys igaar forsøkte britiske fly aa fly inn over
Helgolandsbukten men ble drevet bort, fortsetter det tyske kom-
Munike. 17 fly, ekutt ned.

Videre angrep britiske fly natt til idag noen faa steder
i Vest-Tyskland hvorved beboelseshus ble Sdelagt eller skadet,
og et antall siVile drept eller saaret. Enkelte industrielle
maal og jetnbaneanlegg ble truffet. Nattjegere skjøt ned 9 fly,
idet hele er 54 britiske fly bragt ned de siste to dager.

' I ettetmiddag fbregikk det:heftige luftkåmper over Kanalen.

Oslo radio meldte kl. 18.45 at Roosevelt igaar hadde paa-
budt stenningav alle tyske konsulater i De Forente Stater.
Angaaende frysingen av aksemaktenes aktiva har baade Tyskland
og Italia erklaert at de vilde ta sine motforholdsregler. Gio-
rnale d'Italia mener at de ItSkonomiske fordeler vil vaere paa
aksemaktenes side. Tyskland har protestert i Washington.

Ifølge en melding fra Chungking har de japanske flaatestyr-
ker som igaar var pan vei sydover, idag vaert observert utenfOr
Chinas sydkyst. Det heer at de har deIt seg i smaagrupper, og
man antar derfor at meningen er aa blokere China. I Ost-India
treffer hollenderne ivrig forsvarsforberedelser.

Den japanske sendemann i London er kalt hjeM for aa nvgi
r3.pport.

Om forholdet me1lom Tyskland og Russland ga Oslo radio
idag ingen opplysninger.Derimot meIdtes .det at tyskerne har
utgitt en ny hvitbok denne gang om general Simovitsch oghans
offisersklikks renkespill for aa faa Yugoslavia med i krigen.
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Nvtt fra Danmark.

D.R. 12.30.
En dansk handelsdelegasjon ankom til Helsinki idag med fly

fra Stockholm. Den skal forhandle om en dansk-finnsk handelsavtale.

D.R.12.30.
Den danske luftrute paa BornhoIm har en veldig trafikk. Sel

skapet har derfor vedtatt aa sette inn en ekstra maskin paa ruten
3 dager i uken.

D.R. 12.30.
I4grdag aapner en nordisk maleri- og skulpturutstilling

Aarhus.

D.R. 19.00.
Folketinget vedtok idag en ekstrabevilling iàa 1.7 mill, kr.

til sikring av veikryss.

f for beruselse paa
offentlige steder. Siden den tid har overtredelser ikke ste-
get i antall, men de maa dog sies aa vaere.altfor tallrike tar
rnan:den alvorlige.sistuasjon i betrakting. Det er ikke alle
som kan antas aa vaere i besiddelse av den rette ansvarsbevist-
het og restauratSrer og kellnere maa derfor saa godt som mulig
innskrenke all umaå.teholden utskjenking.

‘1111#
D.R. 21.50.

Dot danske handelsdepartement utsendte idag en meddelelse
om bensinrasjoneringen for kommende maaned. For privatbiler vil
r;sjonene forbli uforandret fra forrige maaned, men motorkjffre-
tydier som befordrer lettere varer, vil faa sin ekstratildeling
forminsket. Noe lignende er paatenkt for laegebiler, sykebiler
o.l.

Handelsdepartementet opplyser i samme forbinnelse at det naa
finns 17.000 generatordrevne kjSretøier i Danmark. 1000 fikk
sin tillatelse i 146pet av forrige maaned.

D.R. 19.15.
Politiet i København, opplyser i en lengere redegjyfi-else

at det i fretttiden vil f reskjerpet tilsyn med utskjenkings-
stedene som et ledd i-kampen for edruelighet. I mai ifjor inn-
fr6rtes frihetsstraff som ålmindelig stra

1\btt fr Finnl nd.

S.R..23.00.-
Den finnske utenrikaminister o

at Finnlands politiske samband med
plyste idag i riksdaen
olkeforbindet er oppaSrt.

N tt fr Sveri e

S.R. 23.00, Svensk statistisk Aarbok opplyser at fSdselstal-
lc,t for 1940 har -vist'en Mindre nedgang Åter stadig aa ha ste-
geic siden 1935. I 1934 ble satt absOIUtt minimumsrekotd med 1.36%.

S.R. 20.00.
telig jidciRg
ifjor belpSp

S.R. 23.00.
godkjendt av

Eksloortverdien i Sverige i mai har vist en betrak-
fra 112 mill, kr. i aoril til 133 mill. kr. I mai
den seg til 80 mill kr.

Regjeringens forslag om ferier for innkaldte er
riksdagens lovkommite.



1.

Tille til NY1LJTJOV2RblIKT Nr. 56.

(Fra b.B.C,'s lyttetjeneste).

Radiosendin er tirsdc 17 uni 1941.

N tt fra Nor e.

Under prograelposten  1Zur 2,eitgeschehen brogte Deutsch".
lendsander kl. 18.30 pk tysk forskjellige meldinger an "brutele"
britiske metoder for 4 skoffe nJitrele sy,fo1k til "dUssellesen
pk England". I de engelske havner ho1des sjjfolkene undsr
oppsikt, het det bl.a. Finnske sjtifolk forteller et do har blitt
tvunget ombord ev "Socret ServiccP og p4 Fmrdyene blo det sett
igeng en rozzin blendt sj3folkene for k bringe pk det rene hvil*
ke som 3nsket k erklmre seg nöitrele overfor Englnnd. N3ktet de
k erklmre sog ble de errestert. Englonderno nokter vidore k löse

annnskapone frn deres kontrnkter, og enkelto hollendske syifolk
fnnt det derfor bost å hoppo overbord istedetfor å tjene England.
Noen omkom under slike forsJk blendt nnnet i en hevn i Porugel.
Det vites nt nöltrele krpteiener har begktt selvmord. Blandt dis-
se kan nevnes keptein Hoimenn som tok 11vet nv sag selv ambord pk

st skandinnvisk akip i Liverpool, og knptein EnstrUi. I Syd-
A=erike hoppet knteinene Nyborg og J.,nson overbord dr de hörte
nt deres skip skulde seilo til Englend. Heller ikke norske sjb-
menn Jnsker å resikere deres liv for Englrnds sek. Mtnnskepet
pk det norske tnnkbkt (Hvel?) gjorde myttari i Constenzes havn
dn de fikk beskjed om nt skipot skulle gk med olje til England.
(Februer 1940).

Vnnskelighetene med 4 skeffe sjjfolktil den engelske handels-
merine blir større og större otterhvort som mannskepene forstkr
at da blir snytt. Dot knn derfor forstks nt de blir "shonghnied",
men selv ikke ak grove metoder vil skaffe Englend de sjbfo1k dot
trenger.

Boston 21.30.
I er det blitt stiftet on ny bevegelso med nevnet

"Internetionel Union of Free Peoples" vod represententer fre 16
forskjelligelend. En av disse or dr. Koht, tidligere norsk uten-
riksminister.

N tt frn Sveri e.

Moskva 19.30. (1‘ russisk).
Av do tre nya svenske orlogsfertöier som ble sjjeett 14

juni ved Etokums vorksted i Melmö veir det ene en ubkt ermert
med 53 cm, torpodorbr og 48 mm. nutometiske kenoner, dot andre
ezi ubkt ev typen "U I" for bruk langs kyster og det tredje en
torpedobåt med to torpedorft og en 20 cm knnon. Dcn svenske
presse opplyser et Sverigeher 6 slike motortorpedobkter
innkjiipt frn utlendet,og 10 under bygging.

B.,ston 01.00.
Sverige knller cpp reservister nv beredskepshensyn.

Poris 20.00.
En ny undergrundsbrneskal bygges i Stockholm.

D.R. 19,00
Den svenske hovedprisindex  fer mri stog ett pcong semmen-

lignet med npril måned. Den er nk tiket til 171 mot 111 i 1939.

Verdien nv den svensko utenrikshandel i. mni viste et iuport-
ovcrskudd pk  43.8 mill, kr.  mot  117 mill, kr. i mni ifjor.
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Haalo alandsutstil1in en slutt.

Ta er av aVdelin seef. ichard Hvidt f lkesf rer Fredr'ksen o
s a sraa ran un e

Klokken 13.50 sendte Oslo Radioen overff6ring fra Coloseum
hvorHaalogalande4tstillingen ble avsluttet.

Overf4ingen begynte med at en reportr innledet. Han sa
blant annet: .

Formaalet med denne overfgfring er aa gi lytterne rundt i fed-
relandet en ide om hva det er som foregaar her paa utstillingen.
Tross all peesimisme paa forhaand er utstillingen blitt en suc-
cess, og deter fordi de som hadde arbeidet med den ogsaa hadde
troen. 1 dag slut?tIPP utstillingen etter aa ha vaert aapen i
32 dager. ' Ii)en har hatt over 100 000 be.s4ende. Til avslutningen
i dag er innbudt T reren, de konstituerte statsraader, represen-
tanter fra den tys e Wehtmacht, •representanter fte forskjellige
nneringsdrivende institusjoner i Oslo og en rekke Drivate.
Dessutenkan det fortelles at medlemmer av nordlanhpressa e8
kommet hit i dag.

Utstillingens oppgnve er aa skape rikere utvikiingsmulig1ietr
for Haalogaland i en lykkeligere framtid.Derfor skal uts illing-
en naa ambulem rundt i mange byer i'landet. 'Saerlig vil man
ta sikte paaskoleungdommen. Den har laert altfor lite om den
rlordlige Iandsdel.

Deretter ga innlederen ordet til avdelingssjef Hvidt:
Naar Haalogalandsutstillingen naa 1ukket vil en hver fedrelnnds-

venn f4e dyp takknemlighet for det som er gjort ber. Utstillingen
har hjulpet til aa 1 motet leve blant folket i landsdelen der nord.
Gleden er saa,mye st rre som denne landsdel ikke tidligere er blitt
vist det tilbørlige henyn. Rikstanken var ikke den baerende ide
i den svunne tid. Men naa er en ny tid kommet, og med den sam-
lingstanken. Denne utstilling er en appell til'folkefellesskapet.
Den er blitt baaret av kjaerlighet til fedrelandet.

Utstillingen kom j., stand fordi vi 4sket aa slaa et slag for det
nordlige Norge. Vi ønsket aa gjte landsdelen kjynt, aa skape en
st4-re aamhøtighet mellom folket i syd og folket i nord.

Jeg vil gjerne takke alle dem som hnt vaert med paa aa ta dette
14ft for den nordlige landsdel. Snerlig vil 'eg takke Kultur- og
Folkeo plysningsdepartementet og dets energis e lederGulbrand

Utstillingen betegneten ny epoke L1\Jordlands utvikling. Lands-
delen har Muligheter,den.haripare ventet paa handlingens menn, og
naa er dekOmmet. 11181.a alle gode n.tdmenn soM elsker ledreiandet.
høyere enn seSselv, elske det fram i sannhet. Gudsigne barn!-

domsheimen det notcLog fedrelandet vaart.

Lunde.
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Haalo alandsutstillin en . . . fortsatt .

Fylkesfffiber Fredriksen uttalte:
Haalogaland har alltid hatt en god klang i historien. Dets

historie kan fortelld om en rekke lysende edrifter helt fra saga-
tiden til vaare daggr. Det gjelder for eksempel kampene mot de
engd1Ske orlbgsfartøyer.

Haalogalandsutstillingen viser landsdelens betydning for Norge.
Man faar saaledes et godt inntrykk av landsdelens jordbruksmulig-
heter. Det kan nevnes at det ennaa er tre millioner m-al dyrk-
bar jord i Nord-Norge som ikke er oppdyrket enda.

Hva Norges fiskerier angaar, saa er det Haalogaland som skal
innfri forventningene.

Det er følrste gang i Norges historie at en landsdelsutstilling,
holdes utenfor landsdelen selv. Det er det nye Norge som har tÅ
dette.initiativet til aa vise den nordlige landsdel frem for ossm,
ller syd. Vi setter,derfor vaart haap til det nye Nor es menn, og
vi takker dem for dette utmerkede tiltak. Saerlig taxker vi
konstituert statsraad Lunde.

Heil og sael.
1111•• mo

Til slutt kom statsraad Lunde selv:
Landsmenn. I Hamierfest paa en haug ut mot Nordishavet staar

en bauta til minne om dem som falt den 22. juli 180. Denne stein
forteller oss meget. Den er reist av innbyggere i Hammerfest
hundre aar senere, den 22. juli 1909. De reiste den for at den
skulle holde oppe mi,nnet om overfallet paa byen. De hadde en
mening med dette, tør vi gaa ut fra. De ville at kommende slekter
skulle huske dette overfallet paa byen deres.

Men steinen forteller en ting til, det staar nemlig intet om‘410
hvem overfallsmannen var. Det skulle altsaa ikke huskes. Over-
fallsmannen var bygland, de smaa nasjoners beskytter. Borgge i
Hammerfest som reiste steinen i 1909 gjorde bare halv gjerning.
De ville minnes overfallet, men ikke hvem overfallsmannen var.
Dette er typisk for den utvikling som har foregaatt her i landet.

Det er nordis e menn og kvinner som bor nord for polarsirkelen.
Det er et hardf rt folk. Med livet som innsats har de alltid
gjort sin plikt i fiskeriene. Men det var noen som saa skjeft til
dem.og haanet dem. Det var de herrer som ville vaere de smaa
nasjoners forsvarere, men som ville eie hele havet og alle hav.
De lot haant om den norske fisker. Uten rett kom de og trengte
de norske fiskere bort fra deres rettmossige felter. Fiskerne
der nord sendte nkiirop til den norske regjering. Den 11. februar
1937 kom det et slik np‘_drop som det ikke er saa lett aa glemme.
Det kom fra fiskere i Nordland og Troms, og det var et rop om
hjelp mot de engelske trawlere. Det het at trawlerne jaget dem
bort fra feltene, og hvis det ikke ble gjort noe for aa stanse
ville fiskerne gaa under i kampen for eksistensmuligheter.

Mein de ansvarlige herrer i Oslo foretok seg intet for aa hjelpe
de nødstedte. Naar talte de herrer Mowinckel, Hambro og Koht
fiskernes sak?

Som et generst tilbud gikk endelig engelskmennene med paa aa
overlate noen bestemte fjorder til de norske fiskere, og forplik-
tet seg til ikke aa komme inn i disse fjorder. Men hva slags
fjorder var det? Jo, vi kan mevne Langesundsfjorden og Oslo-
fjorden. I sannhet en stor hjelp for Nordlandsfiskerne.
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I forhandlingene var det naavaerende utenriksminister Eden som
truet-. Han truet seg til aå faa det som han villen. Men kort
tid etter ble den sanmeMr.Eden mottatt med aeresbevisninger av
Mowinekel.

Det samme gjentar seg naa. Forskjellen er bare den at naa har
England faatt saalaldte nordmenn offisielt med seg paa sin side.
Etter ordre fra den tidligere norske konge sendes nordmenn til
Norge for aa plyndre.

Her gjorde statsraaden en kunstpause, og saa fortsatte han med
graat i halsen:
Jeg husker, jeghusker et lite sted der bppe i Nord-Norge. Jeg

besSkte det paa min siste reise der oppe. Stedet heter 0.:csfjord.
Jeg besSkte et hjem der, og hva saa leg. Jo, smaa uskyldige
barneSyne som --birret bnnlig fram for seg. Det var som om de
saa etter noe, nel, det var som om de ropte etter noe . (Enda
mer graat) Og det var ogsaa sannheten. Det var morl se barns
piyne, og de l'opte etter mor. (Mer kraft). Maa ikke hele det
norske folk rops etter deres mor? Ja, maatte det norske folk
naa vaakne opp og se hva det er som fbregaar omkring dem.

Det nye Norge vet at folket der nord er like verdifulle men-
nesker som vi andre. Vi vet ogsaa at de er like nSdvendige for
landet. Vi haaper at de hundre tusen som har sett utstillingen
har faatt p4ynene opp for dette. Det er vaart haap at de har for-
staatt at Nord-Norge er noe mer enn en landsdel som vi besSker i
midnattssolen om sommeren. Og for nordlendingene er dette landet
det beste av allo land.

Men fedrelandet venter ofre av oss. Det venter at vi vil ofre
for aa hjelpe då nordlige fylker. Bare paa den maaten kan de bli
hva de har muligheter for aa bli, og hva det har krav paa aa bli.

Denne landsdel er tidligere blitt brutalt utnyttet av kapital-
istiske interesser. For Haalogaland trenges det en fullstendig
omleging av dette kapitalistiske system som ble stSttet av vaare
tidligere ledere. Landsdelen er ikke fattig, det var det gale
system som gjorde den fattig. Dette skal naa forandres.
Nord-Norge forNorge.
. -

Til sluttspilte man "J vi elsker".

OBSI Da Kristiansand-kringkasteren, som er den som

hSres best om kvelden, var ute av funksjon om

ettermiddagen og kvelden, er de siste program-

posteno meget ufullstendige. Verstgikk det

ut over de tre siste nyhetssendingene, 'Land-

bruksmarkedet" og Gisvolds kaaseri.
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Terboven  mottar r te underskrive e

Som nas 'onalsosialist maa han st tte dem som  kjemDer  
or e samme eer.

O.R.18.45.
De som hadde skrevet under paa de 43 organisasjoners protest-

Skrivelse, ble i dag kalt til Reichskommissariatet til Reicks-
kommissar-Terboven.

Reichskommissaren kom med f4gende redegj4relse:
De klagepunkter som var b1itt framsatt, var beviselig uriktige.

Videre ville han karakterisere hele protestskrivelsen som uver-
dig da de som hadde skrevet under ikke representerte flertallet
og altsaa ikke den alminnelige oppfatning innen organisasjonene.
Det var bare et faatal1 av medlemmene som var blitt spurt paa
forhaand, og underskriverne representer(be derfor bare et mindre-
tall innen de nevnte or6anisasjoner.

‘41#
Reichskommissaren forklarte dessuten at det ikke var hans

oppgave aa blande seg inn i indre norske anliggender. Det var
hans arbeid aa ivareta tyske interesser i Norge. Men som nasjo-
nalsosialist f4te han seg forpliktet til aa stÅtte dem som
kjempet for de samme ideer.

411•1111

'Fiskerimelding. 


Om kystmakrellfisket meldes:
Kystmakrellfisket hadde siste uke vesentlig mindre utbytte enn
uka før.
I Haugesundsdistriktet ble det oppfisket 2 500 kg. mot 108 000

kg. i foregaaende uke. '
I Stavangerdistriktet bledet i siste uke fisket 3 825 kg.
I Egersundsdistriktet var ukefangsten 4000 kg.

Dagsfisket i gaar:

Kristiansandsdistriktet 35 tonn.
Langesundsdistriktet 30 tonn.
Fredrikstaddistriktet 10 tonn.

Tilsammen onn.

Landbruksmeldin .

Det var ikke stor tilf*sel av gr4insaker i dag heller.
Det kom likevel ganske bra med spinat. Det er meget god av-

setnigg paa den. Prisen gikk litt ned. Ogsaa redLcker er blitt
litt billigere.
Ellers holder 'grl!fiinsakprisene seg uforholdsmessig.hye.
Tilf,frselen tiI Oslo Kjtthall tok seg opp igjen dag.

Mandaldistriktet
Kristiansandsdistriktet

I Lillesanddistriktet
I Arendaldiskriktet

kg. i forige uke.
I Langesundsdistriktet var, ukefangsten

kg. i forega?ende uke.
I Ris/SrdiStriktet var ukefangsten
I Fredrikstaddistriktet

6800 kg.
12500 kg.
2300 kg.
9800 kg. mot 45300

36500 kg. mot 86230

2000 kg.
6500 kg.
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Priscentralens 1andsoversikt.

Omkring 10. juni begynte,regnet aa komme over østlandet. Det
rettet opp igjen aaker og eng. Utsiktene for gode avlinger er
derfor naa de beste.

Potetene staar jevnt over meget godt. Ogsaa for dem var
regnet velkomment.

Vest-Agder er det gode utsikter for et bra l*aar. Men ogsaa
her har vaeret kaldb.

I Tr4idelag staar aarsveksten bra. Saerlig epletraerne lover
godt.

I Nordland var vaaronna ferdig paa de fleste steder i midten
av forige uke.

Det er fremdeles nok poteter over alt i landet. Til Oslo
kommer det stadig mindre partier, og de gaar fort unda.

Det har vaert en veldig omsetning av grp‘nnsakplanter i aar.
Det lover derfor godt for kommende aars gr,6nnsak1orsyning.
Vi kan vente prisfall paagrønnsaker, men prisene har det hele
tatt ligget paa et hkrt nivaa i aar, og vil nok fortsatt hI1de
seg oppe. Det er saerlig bra tilgang paa spinat, salat og
rabarbra. Vedtlandstomatene er kommet.

Det har vaert noe bedre ti1f*sel paa slakt i siste uke. Men
det er likevel langt igjen til en er oppe i normal tilførsel.
Tilffdrsel paa griseslakt er dog fremdeles liten.

Hvalen er blitt en kjaerkommen gave. Nordpaa har det vaert
en helt godtilffdrsel paa hvalkjøtt.• .

Det er kommet noen faa slaktehydns og kyllingor paa markedet
det siste.

Situasjonen paa eggmarkedet er uforandret, d.v.s. at det blir
knappere med eEg for-hver tid som gaar. Det er fremdeles en del
import av dans,ce egg, men det er fare for at det vil bli mindre
nv disse ogsaa.

Melketilffdrselen hnr tatt seg en del opp siden regnvaeret kom.
Don knappheten paa melk som man hadde ved pinsetider er slutt.
Da var det slik at Kristiansatd maatte gaa til rasjonering av
melka, men rasjonene er alt blitt fordoblet siden da.

•••••

,Livdyrhandelen er uforandret. Det er'freMdeles stor ettet-
sp,6rsel etter smaagris, men de er vanskelige an  oppdrive.

Vaeret er gunstig for torvsjaering.i .aar. I Rogaland er det
tatt obpmeget torv, men pna grtinn av mangel paa'arbei..dshjelp
or produksjonen ikkå kommet opt. paa  fjoraatets hydyde.

Landbruksmarkedet.

.(Bare et par ting kunne oppfattes).
Ela,nt de ting som e;r gaatt mest opp i pris i. de skste to aar, er
gr nnsakene. Tilførselen paa tomater er god, og nvgangen er•
ogsaa god.
B,6ndeno oppfordros til straks aa kpe cellulosefor til vinter-
bruk. Videre  13r  mnn begynne na brukc litt collulosefor allerede
fra. hfdsten av.
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I huskeliste for 'ordbrukere

ble det sagt t gressfravlingen i fjor
innUrselen fra Finnland og Sverige har
lagre er tomme. Derfor oppfordres alle
igjen tilstrekkelig til gressfr i aar.

var megt daarlig. Og
vaert minimal, saa alle

na sette

"Nationen"

Skriver i dag: Dct er vemodig i dag an bla i "Nationen"s
nurare fra j1,:n1 1939 Pet var den maaneden da forsvarsresolu-
sjonene beglinteaa str4Gme inn. Det var et samstemmig rop
fra vaar ungdom somi de dager var samlet til ungdomsstevner
ut over landet. Det var en 1)11.n fra vaar ungdom som ville for-
svare seg. •
Men den ble ikke hørt. Den ble miftt med et skuldertrekk og

kanskje ogsaa med en geip.
Vi synes vi Vrer stemmer sqm sier at det er ingen hjelp i

aa snakke om det i dag, man bør vente til et mer beleilig tids-
punkt. Vi kan dele dette synspunkt, men, det kan likevel ikke
vaere rett at de som avslo ungdommens bØnnskal fortsette en

 knmp.

T mmerfl tin en

i ,D=mensvassdraget er gaatt raskt i aar. Den er naa paa det
naermeste ferdig.

nefossdistriktet

er ,det i aar satt omtrent fre ganger saa mye kaal som vanlig.

Ved Hamar Jernst eri

vil det om noen tid bli mulig aa beskjeftige 360 mann. Men i dag
har stiheriet ikke nok fagmenn til aa foreta utvidelser.

Norsk restaurant i Berlin.

O.R.12.15.
›Det har lenge vaert et utbredt ønske blant nordmenni Berlin

aa gaa en egen norsk restaurant. Man arbeider naa med planer
om aa faa satt i gang en slik restaurant, og det er pdt haap.
om at det om kort tid vil bli aapnet en iike ved denorke dtats-
baners reisekontor.

Lite raffinade.

0.R.18.45.. Det meldes fra DraMften at det har vaert vanskelig
aa skaffe nok raffinade i det siste. Br9kl.rene Helgerud har der-
for tatt opp arbeidet med aa lage sukkerplater.
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Ola N rdmann i da li livet.

Ka s ri av Arnulf Gisvold.

Kaasr‘ren begynre med aa si at han f/51te en uimotstaaelig trang
til aa gi uttrykk for sine tanker i denne opprevne tid.

Og saa gikk han over til aa snakke om arbeiderne, eller tettere
sagt de arbeidsledige, som Norge hadde hatt saa mange av fp6r i
tida. De var blitt stengt ute av samfunnet. Lederne i arbeider-
nes egne organisasjoner foraktet dem. Disse ledere var kansigje

i

arbeidernes verste fle der og motstandere. I mange aar hadde
arbeiderne trodd paa 1 ftene fra disse ledere, og Fitt dem sine
stemmer ved valgene. en hvis det hadde blitt et nytt valg,
ville ikke arbeiderne ha gitt partiet sine stemmer.

Arbeiderne var gjennom mange aar blitt forgiftet med propa-
ganda. De hadde Wyd seg ned for aa 11,fi'e paa de store gutta.
De hadde aldri vaaget aa sette seg opp.

Mannen (mennene ?) i London forteller oss med sin(e) tassende
s4rgmodige stemmetr) at vaar frihet er stjaalet. De har det
i dag travelt med aa f-rtelle om kameratskapet mellom de norske
der borte, og om kameratskapet mellom menige og offiserer. Dette
er det saMme kameratskapet som vi saa'foran valgene her hjemme.
Baa er de kamerater med sjÅmennene. Det var de ogsaa under den
forige Verdenskrigen. Men hvor lenge varte dette kameratskapet?
Vi husker alle sjømannsstreiken i 19.

Vi er ikke redde for spAelsene
gjort oss annet enn

I dag staar landets fyfrste menn
omtaader her hjemme i. Norge.

borte i Ikndon som aldri har

paa de rette plasser paa alle

Charles Hoff la er ttetime.

Urst talte Hoff:
Guttene hadde sikkert lagt merke til hvor mye mer det blir

gjort for skoleidretten naa enn DeredIter fortalte han om
de daarlige forhold som.skoleidretten og gymnastikken led under
i hans egne skoledager.

Men naa skal dette rettes paa, og No.rge skal bli en stor id-
rettsnasjon. Se1vf4gelig kan vi ixke vente aa komme paa høyde
med de store nasjoner i alle idrettsgrener, for vi er jo bare
tre millioner nordmenn. Men det bor jo ogsaa naer tre mill.
utenfor landet, og Hoff var overbevist om at alle disse ville
komme kjem etter krigpn naar de hf/Srte hvor lett det var blitt aa
fna arbeld her i NOrge.

Deretter gikk Hoff over til aa snakke om idretten i
og idrettsfører Jonassen ble intervjuet. Herr Jonassen fortalte
at de hadde et stort program for sommeren. De skal holde 11 in-
struksjonskurser og.treningsIeirer. Og den 13. juli skal N.S.U.F.
ha en,stor turnop-msning paa Bislet. Dessuten skal det koldes
et stort idrettsstet'ne hvortil ventes 4-5000 deltagere. (Selv
Hoff syntes dette 11,16rtes keller mye ut.)

Av andre opplysninger Hoff kom med nevner vi: Skolene skal 11a
la elevne lage modelIfly i slp3ydtimene. Og det neste var at
Engnestangen er en mer kjent sk4-tel4per enn Ballangrud.
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"Verden o vi"

handlet om tysk film. Det ble fortalt at en ny retning gjorde
seg mer og mer gjeldende innenfor tysk film. Man gaar mer over
fra under.aoldningsfilmer til skildring av de store begivenheter
gofil foregaar. Et storslagent eksempeI paa dette er "Seiren i vest"
Den vaert oppført i en rekke land naa.

Men det er ogssa flere andre tyske filmer som staar i samme
klasse. De er tatt fra den nasjonalsosialistiske bevegelses ut-
viklbng. Tross den tydelige tendens er disse filmene ikke ens-
farvede,.

Til slutt ble Norge lovt noen av disse utmerkede filmene i
naer framtid.

Utenlandske n heter over Oslo Radio.

Det tyske kommunike: Fiendens fors4c paa bryte gjennom vaar
front ved den egyptiske grende er ikke lykkes. Motstanderen
led store ta-3, saerlig av panservogner. Fienden trekker seg naa
tilbake. De7, tyske og italienske luftvaapen bidrog mye til det
heldige resultat. I IfhJet av gaarsdagen ble 14 britiske fly
skutt ned i Nord-Afrika, og fienden maatte vike paa mange stoder
for vaare stupbombexe.

Da fienden forsøkte aa naerme seg okkupert territorium i gaar,
ble 21 fly skutt ned i luftslag over Kanalen.

Det tyske luftvaapen har bombet militaere knal i,øst- og Sydifit-
England.

Fienden kastet i natt bomber mot beboelseshus i Vest-Tyskland.
Det var noen drepte og saarede blant civilbefolkningen. Det bl
ikke gjort noen skade paa krigsviktige maal. To fly ble skutt n
slik at fienden i gaar og i natt mistet 37 fly. Tyskerne mistet
derimot bare tre.

En u-baat har senket fientlige handelsskip paa tilsamnen
31 933 tonn. Dessuten er en tankbaat satt i brann.

Det italienske: Malta ble bombet i natt. Fiendeangrepet ved
Sollum er blitt slantt fullstendig tilbake. Engelskmennene led
store tap. De tyske og italienske tropper er gaatt til motan-
grep. Resten av de britiske tropper forser naa trekke ti4 l-
bake til sine utgangs-Junkt.
Det er ikke noe nyt aa melde fra øst-Afrika.

En Vichy-melding forteller at de franske tropper i Syria holder
alle stillinger.
Paa offisielt fransk hold dementeres det at franske fly hnx

bombet Gdbraltar.
En senere melding forteller at man i Vichy er forn4d med stil-

lingen i Syria. England har innrømmet store vansker i felttoge

Hele Irland lider under mangel pen matvarer og formangel.

Den nye kroatiske stat er paa 115 133 kvadrat km. Innbygger-
tallet blir 7 080 629.
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.N tt fra Sven e.

S.R.20.
Et tysk fly som kom inn over skaane i dag ble tvunget til aa

snu av vaart luftvaern.

S.R.20
Den svenske forsvarminister uttalte i andre kammeret i dag som

svar i en interpellasjon at de svenske militaere resurser 16ker
stadig.

S.R.20.
Prins Eugen aapnet.i dag en sommerutstilling av nordisk kunst

i • • • •

S.R,23.
Riksdagens annet kammer sluttbehandlet i dag den reviderte

censurlov. Kammeret bifalt loven i den reviderte form. Frste
kammer har ikke tatt standpunkt enda.

S.R.23.
Landtarbetarforbundets 7. kongress avsluttes i dag. Forman-

nen takket for den tillit soi var blitt vist forbundet.

S R.23.
Det finske pressebes4 i Sverige lakker naa mot slutten.

De finske pressemenn kom idag tilbake til Stockholm fra en
rundtur i Sverige. Ved en mottagelse i Stockholm ble de over-
levert en fane. I kveld gir Stockholm stad en supb for gjestene.

S.R.23.
Det har vaert en ny stor skogbrann i Sverige, men det kunne

ikke oppfattes hvor.

N tt fra Danmark.

D.R.12.30.
Den tyske statssekretaer Balke har besySkt en del danske land-

bruksinsitusjoner. Han uttalte at Danmark ogsaa i framtida
til kunne opprett olde sin fulle landbruksproduksjon og bli
en stor leverand r i Europa. Saerlig vil Tyskland bli en god
avtager.

D.R.12.15.
Danske kvin ers samfunnstjeneste har paa Sjaelland innsamlet

45 500 kg. gr. nnsaker. Mesteparten er levert til barnehjem i
Kj4benhavn. n del er ogsaa gaatt til gaver til ubemidlede
familier i storbyene.

D.R.12.15.
Land.brulçsniinisteriet meddeler: I tiden25. til 28. juni fore-

gaar oppkj pingen av kuer og hester mellom tre og aatte aar.

D.R.21.50
Det danske hedeselskap holdt i dag en jubileumsfest.med over
000 deltagere. Kronprinsparet var tilstede. Det ble lest opp

en Ulsen fra statsminlster Stauning. Landbruksministeren holdt
en tale og sa blant annet at hvis man fulgte hedeselskapets ek-
sempel og ga seg kast med vanskene paa samme maate som dette
selskapet gjorde, vi le det ikke vaere noen fare for Danmarks
framtid. Til slUtt.talte kronprinsen.
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N tt fra Danmark.

D.R.21.50.
I Aarhus skal det i sistw halvdel av august holdes en utstil-

1ing som skal hete "Aarhus i dag". Den viI b1i-et ledd i by-
jubileumsfestlighetene.

D.R.2].50.
Idrettsfortund meddeler at forbundets idrettsstevne

som skulle ha vaert holdt 3. til 5. juii, er avlyst.

N tt fra Finnland.

S.R.2o. ‘111#
Den finske dampbaat ". . . ," er kommet til Finnland med den

f'Srstesending av det korn som Sovjet har lovet aa levere til
Finnland i tillegg til det som er levert tidligere.

D.R.12.30.
En finsk studentorganisasjon sqm skulle ha bes4kt Stockholm,

har meddelt at den maa avlyse bes,6ket.
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tt fra Nor e.

Bremen Radio. (Paa 2nge1sk)
Den norske presseleder, DegelEhe (?), reDresentant for Kultur-

og Folkeopplysningsdepartementet, kom til $erlin torsdag. Han
er pressesjef Dr. Dietrich's gjest og skal studere den tyske
presse under sitt opphold i Tyskland.

O.R.18.45.
Ad. Terbovens redegj relse til protestunderskriverne (gjengitt

i N7HETS0VERSIKT nr. 57) • Reichskommissaren sluttet siI rede-
gj4»else med aa si: Som nasjonalsosialist maatte han støtte dem
som kjempet for de samme ideer og ta seg av den norske nasjons
interesser. De som hadde vaert saa ubetenksomme aa skrive under
klagemaalet, kommer til aa maatte ta konsekvensene.

O.R.18.45.
De gamle Jonsokfestlighetene skal gjenopptas. I slike vanske-

lige tider er det av stor betydning at folk kan komme sammen til
fest ved et 114ve som dette.

O.R.18.45.
Drammens byraad har diskutert brenselsituasjonen. Et stort

antall arbeidere vil blj overflyttet fra andre industrier for aa
hjelpe til med vedhogsten. Landet trenger 1 800 000 favner ved
og av dette vil 300 000 favner gaa til motorbrensel. Det trenges
en million kbm. tpfilmer til aa produsere cellulosefor.

O.R.18.45.
En fabrikk i Larvik skal fabrikere krydderi-erstatninger.

O.R.18.45.
Det er satb Bed en kommite som skal ta seg av fordelingen av

Eeneratorbrensel.

tt fra Danmark.

D.R.12.30.
Forsyningsministeriet og Handelsministeriet har bestemt at vissE

kvanta bil- og sykkeldekk igjen skal kunne selges i detalj. For
unngaa haxnstring er det bestemt at forhandlere bare kan selge dekk
bytte for ga,mle, og forhandleren maa selv sette dekkene paa.

For aa faa kj pt en slange er det nok aa innlevere den gamle.

D.R.12.30.
Danske sukkerfabrikker vil betale en dividende paa

fortjenesten var i 1940-41 var ca. 7,7 mill. kr.

tt fra Sveri e.

Radio Roma 14.
Den svenske avis 'Aftonbladet" skriver at Europas framtid byr

store muligheter baade paa det Aonomiske omraade og.i kulturelle
utvekslinger. Det kan ogsaa bli en tilsvarBnde hySyn4.ng av leve-
standarden i Europa. Etter den ondsindede anglo-saxiske propa-
ganda har det svenske blad evnen til aa behandle det fundamentale
poblem i Europas framtid med god forstand.

S.R.20.
Den svenske byggekommisjon har utsatt sitt svar om en kollektiv

avtale.

Netto-
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Nitt fra Sveri e.

Deutschlandsender. 22.00.
Like fr Stockholms Kongelige Dramatiske Teaters gjesteopp-

frsel i Berliner Schiller Theater ble det gitt en mottagelse
i Den tysk-svenske forening i Berlin.

Nvtt fra Finnland. 


Lahti Radio 20.30.
Den finske utenriksminister ga i gaar i Riksdagen en rede-

fj9grele for grunnene til at Finnland hadde trukket seg ut av
Folkeforbundet. Under krigen var Forbundets virksomhet opp114rt
med unntagelse av noen tekniske departementer. Hverken fel-
lesmpftet eller raadet var kalt sammen i 1940-41 og i 1940
hadde generalsekretaeren forlatt sin post slik at Forhundet i
vir eligheten er i oppløsning. Det var ingen debatt om rede-
gj relsen.

Lahti Radio 20.30.
Et tysk teknisk tidsskrift har utgitt spesialnummer viet

Skandinavia (Nordland). De fleste artiklene er viet Finnland,
dets havner, ship-dng og den tyske utstilling i Helsinki.
Tidsskriftet sier at Finnland er det landet som Tyskland venter
vennlig og fruktbringende samarbeid fra.

Boston Radio ol.45.
Finnland melder om store konsentrasjoner av den R4de Haers

trop er naer den finske grense. En senere melding fortellcr
at a 1 shipping til og fra Petsamo cr avbrutt. Grunnen er ikke
avsl rt.
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"Den o itiske so dat".

"Un dommen erobrer lan et".

O.R. 20.15,
"Ungdommen erobrer landet" heter den siste programpost

kringkastingen har innført med tanke paa a lokke ungdommen over
N.S.'srekker. Som tema for fyfi.ste lorsØk var valgt hirden el-

ler "de politiske soldater". Selve inxholdet var ganske godt la-
get, men dessverre litt utydelig aa h re.

Det ble innledet med en lengere trompetfanfare hvoretter
det ftilgte korsang paa en utmerket marsjmelodi, den beste vi
har 146rt hirden benytte hittil. Innholdet var det vanlige:
vaart deilige land staar beredt, vaart folk skal igjen blive
ett

Deretter leste en ung mann opp hvad Cuis1ing sier om hir-
den: Hirden danner en naturlig rygerad i den fol ebevegelse som
skal baere frem den nye tid. Videre omtaler Quisling sagatidens
hird og erklaerer, at den nye tid maa reises 1 samme aand av
kultivert vikingblod.

Etter at en nordlending hadde gjengitt Kongespeilets ord
om hirden, erklaerte en annen hirdmann med aerefrykt
"En hird er reist paany. Norge skal igjen bli stort. Hele verden
skal frykte dets navn ...".

I tilslutning.til dette blaaste et enslig horn: "Norrna-
folket det vil ..., hvoretter en ung mann leste diktet opp.
Umddelbart etter kommenterte en kraftig r st: Ja, det er sik-
kert kamp maa til. Kampen fordrer intet el er alt. ...(sitat
fra "Brand").

Ny stemme: "Vaar fører talte paa rikssamlingen 1939 og
sa: ...forsvarets oppgaver er aa verne om fedrelandet og vaar
nasjonale kultur demokratiet maa brytes, Norge var et rike,
det skal bli et folk".

Iejen musikk, en folkemelodi av Griegved violin og pia-
no (gramofon), og saa et nytt sitat fra Heimskrigla.

Naa fulgte en samtale mellom en liten gutt og antagelig
en hirdf,Srer. Gutten spurte og den andre svarte.

"Hvad er forskjellen mellom en soldat og en hirdmann"?
"Hirden skal kjempe paa den indre front, soldaten kjem-

per paa den ytre front, den ene er almindelig, den andre po-
litisk so1datt1

"Hvad gjf3r at en mann blir hirdmann, og hvilke forut-
setninger kreves det"?

"Tiden krever handling, og hirdmannen vil handle o.s.v.
Det kreves tillit til fSreren og kjaerlighet til land og folk".

"Hvad mener Quisling med at hirden skal danne garanti"?
"Den skal garantere fot at Norge igjen blir stor. For

dette kreves kamp, og kampen krever alvor og krefter. Vi skal
kjempe like modig som soldatene i S.S.'.

"Quisling sier at hirden maa vaere besjelet av offervil-
je"?

"Ja,.for offerviljen er det stSrste av alt o.s.v. Offervil-
je er fellesnytte foran egennytte"

(Fortsettelse)
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"Uen olitiske_soldat".

(Fortsette1se)0
Paanytt fulgte korsang og deretter en feiende sirkusmarsj.

Saa fikk vi hArA utdrag av ffitlers store tale i februar,
1941. Ny stemme avnrt ired ordere: "Hjelp deg selv saa hjelper
Gud deg", og la til: "Ja, Vaarherrehjelper ikke de feige og
dovne". En tredje stemme:"Ogsaa Vidkunn Quisling h1ar sagt det
snmme 	 Den nordisketanke var allerede delvis ødelagt i Nor-



ge. Vaare soldater var moralsk skakkjyfrte ved marxistisk agita-
sjon paamoene. Vi haapetpaa Englands hjelp ut av alle vanske-
ligheter oghjalp ikke oss selv".

Nok en sirkusmarsj

"Vidkunn Quisling saa hvorhen det bar ....(hevet stemmen)
Denne gang skal vi bygge landet av egen kraft".

Programposten sluttet med frrirste og siste vers av "Ja, vi
elsker ...".

Forbudt aa brenne St. Hans-baal

O.R.18.45.
samraad med Rikskommisariatet har politiet utstedt for-

bud mot St. Hans-baal iaar. Politiet kan dog gi saerlige undta-
gelser for arbeidstjenesten og specielle sammenkomstar.

- 21.45.
,Den offentlige feiring av Jonsok vil bli arrangert paa

Bygdy5, ikke som tidligeremeddelt paa Bislet.

3 n e kuns ofesso e

O.R. 21.45.
Departementet for kultur og Folkeoplysning har utnevnt

professor Wilhelm Rasmussen og maleren Onsager til professo-
rer ved StAtens Kunstakademi. Professor Rasmussen vil fungere
som direktp6r av åkademiet. Videre har departementet konstitu-
ert professor Heiberg som professor ved samme Akademi.

Stillin en kritisk aa vedfors in ens omraade

O.R. 18.55.
I en meddelelse fra Socialdepartementet heter det at de

hittilforeliggende hugstresultater paa ingen maate vil vaere
istand til aa dekke byenes behhv for neste vinter. Det vil der-
for blinrkvendig aa hugge ekstraordinaert over 800.000 favner
og alle krefter maa settes inn for øieblikkelig handling.Idei
det henstilles til skogeierne at de straks s4cer etter arbeids-
kraft, erklaerer departementet at damfundet ikke har tid til
aa vente paa de private initiativ. Departementet har derfor
gjennem en forordning bestemt i henhold til fbdligere forord-
ning om rekvirering av arbeidskraft til landbruk og skogbruk,
at denne øieblikkelig tas i bruk i sin fulle utstrekning. Ar-
beidsformidlingskontorene har aa paalegge arbeid i skogbruket
selv om man av den grund forbigaaende maa stoppe andre virk-
somheter som veiarbeid, industriforetak o.l.
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Det.ppr.sk2 f.9.1k_oPne,til e same r'ver Fritt Folk.

Emirauerle. li_ar_dumplet o aar aa de bitre erfarin ers saerskole.

O.R. 12.15.
Under overskri&ten 'Eksamen" skriver Fritt Folk idag at det

nor.ke f:olk r (YoN1 . aac naa. OP_saa denne gang gjelder
det baade fcr folket i ;in helhet og dt-j enkelte deres fremtid og
velferd. Mange tar sinc eksamensforberedelser temmelig 1ettvindt,
fortsetter bladet, og andre ti•ter fremdeles i "emigrantenes" be-
svarelser. Man maa deg erindre at disse allerede bjLr. dumpet og
naa maa gaa i de bitre erfaringers saerskole.

N.S.-laR overalt i 0 land.

O.R. 12.15.
Det er nAa dannet N.S.-lag i samtlige herreder i Opland,

neldes fra Gjy6vik.:Interessen har vaert stor, Og saerlig maa den
store tilslutning:fra laerernes side sies aa vaere gledelig.

N e maksima r'ser ipaa ubb.

G.R. 13.20.
Prisdirektoratet har fastsatt nye maksinalpriser paa kubb,

opolystes det idag i landbruksmeldillgene. De nye priser betyr .
en &ing paa gjennemsnittlig ca. 2070.

Fi- -ime1dinger. 

Jj 13,15.

Kyst- og bankfisket var gjennemgaae,nde stp‘rre siste uke enn
uken f$r. Kristiansund hadde tilsammen piket tilgang -Daa fiBk
bortsett fra sei hvorav det'båre kom omtren,t halvparen. Pri-
sen paa torsk holAt seg uforandret paa 43 øre pr. kg., sei

Kristiansandsdistriktet: 55
Langesundsdistriktet:
Fredrikstadsdistriktet:
TfIsammen

40
7

102

(Kl. 17.00 holdt Georg Dahl et foredrag
rens fisk").

om "makrellen, somme-

Brislingfisket tar sin begynnelse idag. Vanligvis skjer
dete i begynnelsen av mai, men brislingen har ikke vaert
ftt cg fisket har derfOr blitt utsatt tiiI naa.

Landbruksneldin er.

Ort. 13.20.
Melketilførslene i mai maaned laa betraktelig under de

normale. Dette hadde forskjellige .h.rsaker bl.a. den vedva-
rende t9Srke, og etter regnet forrige uke har da ogsaa tilf$r-
slene vist betraktelig stigning.

Idag igjen var det mindre tilf/Srsler av varer til Kjsftt-
hallen.

betaltes med 27 16re pr. kg.

Resultater av makrellfisket igaar.
tons
tons
tons
tons
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"Verden Km kastin sforedra ene ut itt.

O.R.
Stnersens forlag har nylig utgitt 4 hefter innehol-

dende de mest vektige foredrag Norsk Rikskringkasting hAr sendt.
.0pl sning og handling i foreninc fører alltid til de største re-
,sW; ater og kringkastingen har iatt et vaakent Sie for dette.

FftSrste hefte dmfatter alle foredrag i serien "Til vaar egen
stamm' med bidrag fra bl.a. konst. statsraad-Irgens og bonde
'Erling:BjSrnson.

Annet hefte soM er meget innholdsrikt, behandler foredra-
gene i serien: 'Landet gir oss mere enn vi visste". Blandt de
saklige foredragsholdere kan nevnes Konst'. ,statsraad Fretheim,
ingenligr Kristian Restad, journalist Per Berg Svendsen og ing.
A. Mar,celstad.

Neste hefte onhandler ernaeringen.under blokadeforhold, o
.her er dr. Arne HØygaard., docent Kirsten Toverud og professor
"Klaus Hansen de viktigste bidragsydere.

Tilslutt det fjerde hefte .som inneholder.Kristen Gundelachs
5 klare og greie foredrag om "Vektskiftet i kunstlivet".

Bgen 19.10.
I dagens Aktuelt talte Harry Ivarson om det planlagte fol-

k i Bergen. Han ga en ganske kort historikk om planene,
in nevnte intet om de paanytt var blitt aktuelle.

Nit-Lnummer.av DeutS he Monatahefte

OÆ. 18.45.-
Yvtt nummer av Deutsche Monatshefte in Norwegen er nettop

utkomm-et, og inneholder en rekke interessante artikler vesent-
ligmilden norske fiakenaerin.g. De tyske forfattere er alle
eksperter paa omraadet.

"Fridt5ofj\Tansens Sgga" foreligger naa paa tysk.

omsetnin av hvalk- tt

O.R.18.45.
Fm7s.ynin sdepartementet her utstedt en forordning om

av h.va1kj,tt og hvalfett. i forordningen heter
at hvalkyftt kun kan selges til oppkjØper god-

kjendt aV direktoratet for ..?.

n faar n tt meieri.

O.R. 18.45.
Arbeidet paa det nye meieri i Vik i Sogn er paabegynt.

Iiierie er'beregnet aa komme paa Da.,200.000 kr.
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O.R. 12.15.
ilnsbergBryggeri staar foran betydelige utvidelser. Bl.a.

iskal det gaa gan med nedlegging av baer og konservering av
frukt, og kantralçter er blitt avsluttet med leverandører fra
NÅtterk og Tj93111 y.

O.R. 12.15.
Det er paanytt meldt sett varg i forskjellige distrikter

i Nord-Trønde1ag. Flyveren BjSrneby oppholder seg fremdeles der
oppe og deltar i jakten paa udyrene.

O.R. 18.45.
Etter det vellykkede resultat i Oslo skal Haalogalandut-

stillingen naa besySke bl.a. Stavanger, Bergen, Trondheim, Hamar,
og Kristiansand.

O.R. 18.45.
Randsfjord Fiskeriforening har utsatt 112.000 yngel isom-

mer, melder bladet Hadeland.

O.R. 12.15.
Fylkeslaegene i Vestfoll og Vestagder opplyser at sundhets-

tiltanden i fylkene maa betegnes som meget tilfretstillende.

0J. 12,15.
Politiets Aker-avdeling etterlyser Gerhard Helse Halvorsen,

ler, som har vaert savnet fra sitt hjem paa Ilf/Svix siden 29
ma: da han dro paa fisketur til Skrimsfjellet.

Utenlandske n heter over Oslo radio.

Afrikafrontene:
Slaget omkring Sollum er naa slutt, melder begge aksemak-

tenes kommunikeer. Englenderne tapte over 200 tanks og det lyk-
tes dem aldri aa faa 2erred0imet luften. Uhder tilbaketrek-
kingen mistet de flere tanks og endel fly foruten meget mate-'
riell som ble etterlatt paa vaIplassen. Halfayapasset er fast
i tyskernes hender.

Slaget betegnes i Italia som det voldsomste i denne krig,
og.det paastaas at englenderne hadde satt inn over 1000 tanks.
Ansene som bragte ekstrautgaver i anledning "seieren", fin-
ner det meget interessant at flaaten denne gang ikke uhder-
støttet general ijavel1s operasjoner. Videre antar de at tys-
ke_ne c italienerne naa vil utnytte situasjonen etter de sto-
re Lri-61ske tap.

bombet tyske fly Alexandria med god virkning og
fly Tobruk og Mersah Matruh. Britiske fly angrep

Br,

Jrc Ost-Afrika er det intet nytt aa nelde.

.N.B, har sendt ut en oversikt over antall fan er
tbtt paa Kreta. Tallet opgiå som tilsammen 18.800

(Fortsettelse).
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Utenla dske n heter

(Fortsettelse).
Om kampene i Syria bragte Oslo Radio ganske faa meldinger.

IfSlge London har englenderne satt igang en offensiv mot Damas-
,k-m!, men det heter fra Vichy at de har stSttpaa voldsom motstand,
og er blitt slaatt tilbake ved Kiswe. Situasjonen i sin helhet
kunde betegnes som uforandret ikveld.

Vennskapstraktaten mellom Tyskland og Tyrkia derimot optek
bred plass i nyhetsutsendingene. Det ble gjengitt en rekke pres-
seuttalelser fra forskjellige land, videre teIegramvekslingene
mellom Hitler og pres. Infift, og v. Ribbentrop og Saradjoglu, og
endelig v. Papens uttalelser til den tyrkiske presse. Alle mel-
dinger gikk ut paa aa vise at Tyrkia naa Snsket aa delta i ny-
ordningen av Europa. ForsSkene av Londonpressen aa bortforklare
pakten som betydnings1Ss ble latterliggjort. Daily Mail var den
eneste fornuftige som i'nnsaa at pakten betydde et nederlag.

Forholdet mellom Russland og Tyskland er fremdeles ikke
nevnt med et ord i Oslo-radioen.

.Tyskland ogjtalia har i noter krevet at alle amerikanske
k=sUlater og reisebyraaer i de to land og'dereS okkuperte

skal stenges. De amerikanske funksjonaerer maa forlate
tysk-okkuperte land defineres Norge,

R11and, Ble jaiLuxeMbourg og okkupert-Frankrike, samt Serbia
av reketland..

en.
Nact til idag.angrep tyske fly havneanlegg, skip og fly-

Dsser i syd- og sydost-England, melder det tyske kummunike.
ord-ost for Cromer ble 2 handelskip senket.

Det tyske kommunike innrSmmer ogsaa at britiske fly an-
grepHamburg og Bremen inatt, men med'svake styrker" og uten

'aa gjøre annen'skade enn paa "beboelseshus". Noen mennesker
ble drept eller saaret. 8 fly ble skutt ned vesentlig paa grund
av fremragende innsats fra n ttjagernes side.

Under britiske xxg fors k paa aa angripe Kanalkysten ble
4 fy)rskutt ned.

Sverie. 


S.R (;3.00.
. voldsom brand herjet igaar ettermiddag og kveld sto-

,- og kokslagre ved Solnavagen i Stockholm. Store
strSmmet etterhvert til i retning av Norrtull.

De il. fremdeles raste ved siste nyhetsutsending kunne
a ikke gi noen opplysninger om skadens omfang, men

Aktiebolagets store lagre vilde sikkert stryke med.
fl

Oir L8 mill, menneskor har tatt marsjmerket under
-,smarsjen.

S, 23.00
41 mill. kbm. ved er tilgjengelig for neste aars forbruk,

opplyste statsraad 	 i riksdagen idag. Videre kunne man
regne med 22 - 25 0 kull av det normale behov.
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N tt fra Sv r'e.

S.R. 13.30.
Det svenske kip Suomi" av G8teborg ble for noen dager

siden utsatt for bom eangrep utenfor de Vest-Frisiske &er, hvor-
ved 3 mann av mannskapet ble drept. 2 bomber traff skipet, men
bare den ene eksploderte. Det oppsted brand, men denne ble sluk-
ket og det lyktes tilslutt skipet aa ta seg inn til Emdens havn.

O.R. 12.15 og D.R. 12.30.
Den svenske riksdag vedtok igaar en rekke viktige forslag.

Bl.a. ble vedtatt regjeringens forslag om bevilling paa 32.5 mill.
kr. til forsvaret, og forslaget om obligatorisk verneplikt for
skoleungdom over 15 aar. Annet kammer vedtok videre forskjellige
bestemmelser angaaende pressen under krigstid. Det vil bli inn-
ffrfrt forhaandssensur hvis landet staar i begrep med aa komme i
krig eller er innviklet i en krig. Videre vil regjeringen faa
adgang til, aa utstede utgivelsesforbud hvis landet befinner seg
i krig. Første kammer har ennaa ikke ferdigbehandlet forslaget.

Riksdagen bevilget ogsaa 8.5 mill, kr. som laan til den
Svenske Amerikalinje.

S.R. 13.30.
Det foregaar for tiden forhandlinger i Sverige om en utvi-

delse av krigsresikosonene.

D.R. 12.30.
Den svenske riksdag er innkalt til hemmelig m4te neste uke.

Man venter en redegjyfrelse fra utenriksministeren angaaende den
utenrikspolitiske situasjon.

N tt fra D ark

S.R. 23,00.
Det danske motorskip "Olga S er krigsforlist i britisk

tjeneste. Under forliset omkom annenmaskinisten. Skipet var
paa 2252 tons.

Priskontrollraadet har fastsatt nmksimalpriser paa f4gende
vareri Sykler og sykkeldeler, h stspinnegarn av papir, og
forskjellige laervarer deri-blandt tffellaer.

. ---
D.R. 12.30.

, \

Det danske innenriksdeDartement har nedsatt et utvalg
som skal utarbeide forslag til lov om krigsresikoforsikring
for bygninger hvori det fremstilles krigsmateriell.

N tt fra Finnland.

S.R. 13.30.
Den finnske regjering har innkaldt alle reservister til

ckstraordinacre ,?SvcIser. Beslutningen begrundcs offisielt med
at Finnland i lLchct med andr.z land finner grund til aa styrke
det defensive beredskap.
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Radiosendin er torsda 19 'uni 1941.

N t fra Nor e

O.R. 08.00.
Oslo-avisene slaar idag stort opp meldingen om den nye venn-

skapspakt mellom Tyskland og Tyrkia, og de fleste bringer dess-
uten kommentarer. Saaledes skriver f.eks. Poseidon i Fritt Folk
under overskriften "Von Papens triumf":

Von Papens store seir i Ankara vil utvilsomt bli betraktet
som en begivenhet av stSrste rekkevidde, og samtidig skape de
alvorligste problemer for Roosevelt. Tyrkia innsaa itide at trak-
taten med Vestmaktene var ek diplomatisk misstak og tok konsekven-
sen herav ved aa slutte geg til Tyskland og det forente Europa.
For Tyskland staar naa do største muligheter aapno ikke bare for
angrep paa Zues men ogsaa for tilintetgjSrelse av det britiske
herredSmme i India.

O.R. o8.00.
A/S Borregaard bevilget for en tid siden 100.000 kr. til

velferdsarbeid blandt arbeiderne, og overlot til generaldirektSr
Meidell aa disponere pengene. Dette har han naa utført ved aa for-
dele 10.000 kr. til arbeiderne gjonnom Borregaards Brend-



selsentral, 30.000 kr. til direkte hjelp paa matforsyningens om-
raade, og 35.000 kr. som direkte gaver til de 277 arbeidere.

O.R. 08.00
Det ser ut til aa bli usedvanlig mye jordbaer i østfoll

sommer. Blomstringen har vaert bra og forholdene ellers ogsaa gode

Boston 05.00.
Det meldes fra Norge over Stockholm at tyskerne har konsentrert

usedvanlig store troppestyrker og materiell paa Vestlandet.

N tt fra Danmark.

Deutschlandsender 14.00.
Den tyske forsyningsminister Backe er paa offisielt besSk

i Danmark. I en samtale med danske landbruksfolk uttalte han
bl.a. at den danske nasjonale landbruksproduksjon vilde bli opp-
rettholdt innenfor rammen av den nye buropeiske orden.

Hilversum 12.45.
Danmark er ved tysk imStekommenhet blitt sikret sitt bchåv for

pottaske iaar. Pottaske brukes til gjSdning.

D.R. 19.00.
Det danske finansutvalg har vedtatt aa bevilge fSlgende

belSp: 3mill. kr. til autostradaen RSQ1byhavn - StorstrSmsbroen,
300.000 kr. til de Danske Statsbaner, * mill, kr. til instalcring
av nye elektriske maskiner paa KSbenhavns Hovedbanegaard, et ikko
fastIatt belSp for hSiere 1Snninger i det sivile luftvern,og
50.000 kr. til hjemvendte nSdlidende dansker.

D.R. 19.00
Paa grund av mangel paa godsvogner vil hverken tomme eller

fulle vogner bli veiet i fremtiden. Taravekten markert paa vog-
nene vil bli brukt som referansex naar det kreves aa vele en
last.

D.R. 19.00
Dansk Soveierforbund krever stSrre maksimalpriser paa tSm-

mer og furuved.
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Radiosendin er torsd 19 .uni 1941.

Nytt fra Danmark. 


D.R. 19.00
De danske sukkerroedistrikter trues av Nechrophagus-billen.

D.R. 19.25.
Den danske regjering har paanytt apellert til studentene aa

hjelpe til med jordarbeidet under feriene.

D.R. 21.50.
Det danske priskontrollraad har fastsatt maksimalpriser paa

torv- og brendselstransport.

D.R. 21.50.
Paa 1.(benhavn Borgerrepresentasjons mgfte i ettermiddag ble

det vedtatt aa forberede kommunal bes isning i tilfelle forsynings-
vanskeligheter. De planlagte folkekj,S kener og kommunale bespis-
nin sste er vil bli istand til aa servere 42.000 maaltider a 2
ret er pr. dag, og andre bespisnngssteder har erklaert aa kunne
servere ytterIlgere 25.000 maaltider pr. dag. Bespisningene vil
skje paa de kommunale skoler, og det vil bli nSdvendig aa bestil-
le en dag i forveien. Borgerrandet har bevilget 168.700 kr. for
dette øiemed hvorav en tredjepart vil bli dexket av staten. Pri-
sen for et maaltid vil bli 65 øre.

Nyttlra Sverige. 


D.R. 19.00
Det er innfSrt arbeidsregistrering i Sverige. Registreringen

vil bli foretatt av den svensxe arbeidsmarkeds kommisjon.

S.R. 20.00.
I riksdagen idag kom den svenske forsyningsminister inn paa

industriproduksjonen og erklaerte at man mnatte vente nedgang i
tilfSrslene av raamaterialer og brendselsstoffer. Jern- og staal-
produks.onen i januar og februar hadde ligget under den normale.
Videre kom statsraaden inn paa matvareforsyningenxx og uttalte
at alt avhang av vaeret i de koninende maaneder. Det viIde ikke
bli foretatt noen reduskjon i br d- og melrasjonene saasandt
iklçe situasjonen krevde det, meg landet hadde en reserve av
br dkorn paa 125.000 tons. Om forsellulosen sa statsraaden at
den hadde vist seg som et utmerket for for kveg saer1ig ved
b1andi,ng av andre forsorter. Melkeproduksjonen hadde ligget
10-1570 under normalt. Tilslutt nevnte statsraaden at kaffelag-
rene vilde rekke til aarets utgang.

N tt fra Finnland.

D.R. 19.00.
Fra og med idag vil all gods- og passasjertrafikk i Finn-

land bli innskrenket til et minimum. Fra Helsinki vil det bare
avgaa 8 fjerntog pr. dag, men lokaltrafikken vil bli opprett-
holdt i stSrstmulig utstrkning. I andre deler av landet vil
bare absolutt uundvaerlige tog bli oppsatt. Gods vil kun bli
transportert i nødvendigste tilfeller.

S.R. 20.00.
A11 nydyrking i Finnland er innstillet da arbeiderne er

innkaldt til vaapenøvelder.



3.
Tillegg 


Rad'osendin r torsda 19 'un 194

t fr i n d.

Lahti 20.30.
Om Storbritannias beslutning ikke aa utstede navieårts for

Finnlanå meddeler Uusi Suomis Londonkorrespondent at vedtaket maa
sees som en forsiktighetsforanstaltning og ikke som et uttrykk for
en britisk betrakting av Finnland som unSitral. Det engelske folk
innser fullt ut at Finnland trenger varer for eget brux.

Lahti 12.10
Helsingin Sanomatomtaler idag i en artikkel de utenlandske

presseskriverier om Finnland stillingsaerlig i forbinnelse med
aet tysk-russiske forhold. Avisen fastslaar at det ikke har fun-
net stednoen endring i den finnske utenrikspolitikk, og at Finn-
land kun har ett Ånske aa staa yennskapelige forhold til alle
nas,loner. Resten av artikkelen understreker den spendte inter-
nas.lonale situasjon.

Hufvudstådsbladet skriver om ryktene at de bare tjener til
aå-skade landets anseelse.

Lahti 20.30.
De finnske s arebanker i de avstaatte omraader tilbakebetalte

ifjor sommer ifinsterne 25%. Om korttid vil de utbetale ytter-
ligere 2570.

Boston.
Raymond Gram Swing uttalte i sitt kaaseri idag at det ennu

var for tidlig aa felle noendom over Finnland. Hvis det kommer
til en gigantisk konflikt me1»m Tyskland ogRussland, kan Finn-
land hverken'forhindre den, eljer undkomme deXi.

Boston 6.55
Meldinger fra Finnland tyder paa at landet fullstendig har

mistet sin uavhengighet; tyskerne ser ut til aa bruke finnsk
ternbtorium ganske etter eget forgodtbefindende.
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1054 norske s menn har mistet livet.

O.R.2 .45.
If lge meldinger som er kommet til "Norges Handets &  Sj/S-

fartstidende" har 1054 norske sjmenn mistet livet siden krigen
• begynte.
Paa enkelte baater har tapene vaert meget store, og ved flere
anledninger er praktisk talt hele mannska-Jet gaatt med. Som
eksempel kan nevnes at fra et skip ble en mann reddet og fra
et annet to mann.

Lon on R dio I er sOm vanli .

O.R.12.15.
"Fritt Fo1k" skriver i dag om arbeidssituasjonen. I denne

forbindelse nevnes det at London stadig opplyser at det er
stor arbeidsledighet i Norge. Dette er bare en av de vanlige
14nene, og hvis man spliSrstatsraad Meidell hvor disse arbeidEl-
ledige er aa finne blir han oppraadd for svar. Sannheten er
at det er nesten ingen arbeidsledige i Norge i dag, og paa
flere omraader mangIer man arbeidskraft.

B r en Telefonkom ni 60 aar.

O.R.12.15.
Bergens Telefonkompani feirer:i dag 60 aar. Det er i dag

lafidets stfSrste private te1efofise1skap.

Brann ved R raas.

O.R.12.15.
Forleden dag.btente Uthusby ningew.paa johannes Trondsruds

gaard Ved Rf6raas. Det saa en le,ng stund meget stygt ut for
dyrene, og firSrst i aller siste øyeblikk 1ykxes det aa faa
kuene ut av fjSet.

Ras'onene aar.ned.,

0.R.21.45„(Meget utyde1ig).
Fotsyningsdepartetientet Meddeler: Fra L juli skal kakao

ogisukkerrasjonene settes ned. De nyo kakaorasjonene blir
hekto. De nye sukkerrasjonene kunne ikke oppfattes.

En etterl snin .

O.R.12.15.
GUtter i. vernepliktig alder.fortsetter aa fotsvinne. I dqg

etterlyser'Oslo og.Aker POliti den.26 aar gamle Reidar Eugen
Nilsen somfer.savnet fra.Sitt hjem, paa NOrdstrand.
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O.R.
Det er stor mangel paa vedhuggere i HedmarksbYgdene.

O.R.
noTgen kveld overf*er Norsk Rikskringkasting en opera

fra Itom. Det er gjort reklame for denne overfgfringen i hele
dag.

Si]ortsnvtt. 


Idrettsklubben "Bragd" arrangerte nasjonalt fri-idrettsstevne
dag. Det var mange deltagere, og det oppnaadd en rekke meget

gode resultater. Naar guttene faar litt mer konkurransetren-
ing, vil resultatene bli belt utmerkede.
Paa premielista var det bare helt nye navn, og bortsett fra
100 m. 14et var resultatene daarlige sammanlignet med hva
de nleide aa vaere paa nasjonale stevner tidligere.
Vi gjengir noen av dem: 100 m. ble vuAnet paa 11 blank.
Lengdesprang ble vunnet med 6,49 m., høydesprang med 1,75 og
3000 m. lpp paa 9,25.

Interessen for haandball stiger stadig. Saerlig stor er in-
teressen blitt i Oppland.

Flere fotba1lag skal i ilden sbidag. Av de lag.sQm ble nevnt,
merket vi oss Skjeberg FotbalLclubb og "Noreg" bergen.

Videre vil det bli holdt en rekke fri-idrettsstevner i helga,
minst to av dem blir nasjonale.

Os o-avisene

slaar i. dag stort Opp meldingen om at Tyskland og Italia skal
stenge alle amerikanske kensulater i de to land og i land som
er okkupert av dem.

Landbruksmeldin

Det var noe bedre tilfrsel av alle slags grp‘nnaaker til torget
dag. Lier er for tida det distriktet som leverer mest grønn-

saker til Oslo. Og til uka skal vareruten melom Lier og Oslo
begynne aa gaa hver dag, saa da blir nok tilf,5rselen derfra
enda bedre.

Jorbaer betales naa med kr. 18,00 til 25,00 pr. kg.
Tomater betales med kr. 23,00 for 5 kg. kasser.
Dette er partipriser til handlende.

Tili*selen av kj/Stt til Oslo ble likevel bedre i denne uka
enn ventet. Det ar kulig at den vil bli bedee enn forige ukes.
Det kommer an paa hva morgendagen vil bringe. Men vi maa Iuske
paa at man maa tilbake tiI mars for aa finne en bedre tilf rsel
enn den vi hadde forige uke.

I dag kom det ogsaa noe mere av gris.
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"Verden o vi" vL.Kristen.Gundelach.

Gundelach talte om en brosjyre om Tyskland. Brosjyrens titel
og forfatter kunne ikke oppfattes,

Ved aa lcso donne brosjyten kan en hver nordmann med aerlig
vilje f&a n anledni,ng til aa forstaa det nye Tysklands kul-
turlivo Lan kan gjsre det paa en halv time.

Her hjemme var vi tidligere bare vant til bli servert bak-
vaskelse af den nye tyske kultur. Den ene norske avisen var
ikke bere enn den annen naar det gjaldt aa rakke ned paa det
nye TyskIand. Den samme holdning fant. man ogsaa innen uni-
versitetskretser.

Samtidg med at man haanet den nye tyske kUltur, hevet man
det norske kulturbarbari opp i skyene. De tyske fors4 vakte
ba-co haan og hat blant dem her hjemme.

SaeMg.faar vi i denne brosjyren et godt inntrykk av den nye
storke tvake arkitektur. Denne viser hvordan det er lykkes
Adcl hiUct aa vinna plass i det tyske kulturliv.

Hitler har 1Sftet de tyske kunstnere opp fra sulteforhold til
ablikkeLbge arbeidsforhold. Naar Tyskland i dag bryter mot-
standen paa alle fronter, kdmmer det av at det paa forhaand
hadde seiret paa den aandelige front. Hitler har 'gitt folket
et ideal som er noe aa kjempe for. Derfor staar Tyskland
skrkt og ubeseirlig.

Fru kl'aue B rusom forteller •m t ske kvinner.

'1 "Aktuelt" ble fru, BjSrnsdn intervjuet om sinTysklandsreise.
Fru'enbarnemlig vaert i Tyskland hvor "hun har brukt Synene og
4ene

Fruen fort-ale fSrst at hun hadde reist til Tyskland for aa faa
et av den tyske.kvinne iv i dag. Sacrlig hadde hun
studert'kvinnoorganisasjonene:

I kskland har Dan ikke lenger bruk fox innho1ds1Sse.piker. De
blir tatt i skole av de forskjellige kvinneorganisasjonene.
Alt naa utfSrer de tyske kvinneorganisasjonene imponerende
arhcier. De griper inn i alt, i hjemmet og tar seg av sol-
datel, som er hjomme paa permisjon. Det er nasjonalsosialismens
samlelso som gir-kvinnene denne kraft. .

Deretter cmtalte fruen noen sikkerhetsrom mot britiske bombe-
angrcp, hvor mSdre kan fSde barn k sikkerhet selv under de
haardeste flyangrep. Hitler omfatter denne innretning med
saerlig varme fSlelser.

Fruen hadde opplevd bare ett britisk flyangrep paa tre uker
Tysklan2.

HuA hadde besSkt en Gauschule og Europas stSrste og mest moderne
kjøkken. Det var et av Velferdsorganisasjonens stSrste tiltåk.
Det koker for soldater paa permisjon.
En hver tysk kvinne tenker paa sinineste, det kan bare forekomme
i et land med en stor fellesskapsfSlelse. I Tyskland omfattet
man Norge med stor interesse for tida, sluttet fru BjSrnson.



21.'uni 1941.Nr. 59.
a losen in er re a• unl.

4.

Fortroli .

Utenlandske n heter over Oslo Radio.

De siste senkninger: Tyske bombefly har senket en lastebaat ogskadet tre andrealvorlig i sj4omraadene rundt England. I At-lanterhavet har bombefly 9kelagt et handelsskip 3500 tonn.Et skip paa litt over 1000 tonn er senket utenfor den britisketreadlsgrense.

Kampene i Nord-Afrika: Det tyske kommunike sier at det harvaert speidevtrksomhet paa begge sider. En annen tysk meldingsier at General Wavells offensiv i Nord-Afrika er brutt sammen.Det italienske kommunike sier at det foretaes opprenskningerSollumomraadet. I Tobrukomraadethar det itallenskeartilleribeskutt fientlige kolonner i bevegelse. Videre har luftvaapenetbombet forsvarsverker ved Tobruk og mekaniserte kolonner syd forSollum. Om kampene i øst-Afrika heter det at et fientlig angrepi Gondar-omraadet er slaatt tilbake, og at fienden etterlot seg400 drepte og saarede. Et annet fiendeangrep ved Debra Tabor ‘111#er ogsaa brutt sammen.

Liftangrepene mot England var rettet mot havner ved Yårmouth06 en flyplass i Syd-England.
Flenden hår kastet bokber i Vest-Tyskland, og 9Sde1agt beboel-s,-shus.

Kampene i Syria: En melding forteller at engelskmenneneharineledet flere offensiver, og at det utkjempes flere blodige
ciag, det franske kommunike heter det at et fransk krigs-



acip.grep inn i.kampene i gaar. De britiske angrep mot Damas-kus gaar var uten resultater. Franske soldater slo britiskeog indiske'tropper tilbake og tok 400 fanger. I den sistenuldingom Syria sies detat stillingen for franskmenneneLibanon er vanskelig.

en melding fra Berlin opplyses det at i tiden 15. til 18. jufiktdble 96 britiske fly skutt ned. De tyske tap i samme tidsromvar 12 fly.

Avisene i Berlin beskjeftigersegi dag med Churchills uttalelseom at stil ingn i slaget om Atlanteren skal behandles paa ethemmelignite i Unerhuset.

Lii britiske regjering vil i neste uke be Parlamentet om en1<-2u3.ittpaa 1 milliard pund. Det er en stadig stigendeinflasjonI. Ii1riland. Sendingen av kanadiske troppertiI EngInnd er umulig-gior ved de storeskipstap. "Fritt Folk" bringer enmelding ombrdtiske fly igjenhar gjort se# skyldige i bruddpaa deninternasjonale foIkerett. De-har skuttpaa et tysk fly etteratrI.e hadde nptdlandet.
Den 'y2itiskeskipsfarts vansker blir stÅrre og stibre for hverdag som slaget 1 Atlanteren fortsetter.

Fr?Tokao gjengis en melding om at Japans politikk medhensyntil China ikke er forandret.
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Nirtt fra Danmark.

O.R.22.50
Representanter fra danske jordbruksforeninger har dr/ft>tet

planen om en systematisk unders4else av jordbruket.

OÆ.22.50
Paa grunn av den sterke nedbyfren mnn har hatt i det siste

har stiIlingen for det danske jordbruk forbedret seg.

D.Rd3.30
If41ge innberetning fra Lindon er motorskipet "Olga I" gaatt

tapt i engelsk tjeneste. Baaten var paa 2265 tonn. Hele be-
sc-cningen er reddet.

Aditallet av eiendomsforsikringer i Danmark er i 14et av det
siste aaret steget med 2000.

D.R.13.30.
Forhenvaerende formann i Dansk Arbeiderforbund, Lindblad,

er avgaatt ved

D,R,13.30.
Paa mÅte i Centralforeningen av jydske bakermestre i gaar

1-,7;a1te formannen at det siste aar var det vanskeligste som
Larstanden noun gang har hatt paa alle omraader.

f'ra SveriRe. 


O_R.21.45.
De svenske aviser behandler i dag i sine ledere den tysk-

tyrkiske .ftnnskapspakt. "Stockho1mstidningen" skriver at ikke
en gang i London benekter kan betydningen av denne pakt for
Tvskland.

O.R.22.50
I Sverige,gjgSr man store anstrengelser for aa bruke generator-

uis til skipsbrensel.

S,R.23.00
"Trol1eholm" av G4teborg er forulykket. Besetningen er red-

bevilget
tiolras stad har/- '/30 mill, kr. til opphugging og lagring

kveld raste det en stor brann i noen lagerhus i Stock-
Skaclen oppgies i dag til 400 000 kr.

Nytt fra Finnland. 


O.R.12.15.
-2)94 og senere aarsklasser som tilhgfrer reserven skal innkal-
traks.

S.R.23.00
Det er inngaatt en handelsavtale mellom Finnland og Danmark

for siste halvdel av 1941. Avtalen gjelder forskjellige varer
til en vordi av 32 mill, danske kroner.

Det er innfl&-t pressecensur Finnland.
----- _ _
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Nytt fra Nor

Deutschlandsender.14..00.
Under en skogbrann i Norge har tyske tropper gitt f4rstehlelp.

Børgermesteren i den byen som ligger naermest den herjede skogen,
takket den lokale tyske kommandySr. Takken for hjelpen ble gitt
paa vegne av befolkningen.

O.R.18.45.
En melding fra Ringebu forteller at man ved J4nsaasseter har

oppdaget en sverm av larver som /Sdelegger grasrota. Svermen
sprer seg med stor fart.

Lederen for Kvinnera Landarme fru Andersen, har bes4kt tre
arbeidsletrer i Akershus. Fruen appellerte til folket og sa at
arbeidstjenesten er frivillig og ba publikum hjelpe til i sine
ferier.

0.R.19.45.
Taleren, sannsynligbis en leder i den norske nazistiske ung-

domsbevegelse, fortalte om sitt besySk til Berlin Hovedformaalet
med hans reise var. aa studere nazi-Tyskland og saerlig nazi-ung-
dommen. Han hadde ogsaa hve til aa kontrollere de britiske luft-
kommunikeer. Engelskmennene har fortalt at de natten til 16.
oktober dela forskjellige jernbanestasjoner i Berlin, men enda
han hadde beskt Anhalter Station, Friedrichstrasse Station og
Stettiner Station, hadde han ikke sett noen 4deleggelser. Berlin
og de andre store byer i Tyskland har et utmerket advarselsystem.
En forelAig alarm gies i viktige etablissementer som restauran-
ter og hoteller.

D.R.21.50.
HISstutsiktene i Norge er over det normale, saerlig naar det gjelder
frukt og 1315y.

Nytt fra Danmark.

Hilversum 17.15.
Det danske parlament diskuterer den 4kede interesse som vises

av kapitalister for dyrkbar jord. I tida fra 1938 til 1940 er an-
tallet av gaarder som er solgt til ikke-jordbrukere, Åket fra 635

, til 1 071. For aa sette en stopper for denne utvikling har parla-
mentet utarbeidet et forbud angaaende salg av dykbar jord til
ikke-jordbrukere.

Hilversum17.15.
Forsituasjonen i Danmark er ikke helt klar enda.

Hilversum 17.15.
siden krigens begynnelse har tilfyS rselen av dansk fisk 4ket

betydelig. Men da det samtidig har vaer en 4king i eksporten av
fersk fisk, har man fors$kt aa ke fiskepreserveringsindustrien.
Danske preserveringsfabrikker kan snart fabrikere fiskeprodukter
til en verdi av kr. 9 000 000. Hittil er det ikke blitt innf4rt
noen restriksjoner i forbindelse med krigen, og man haaper at man
skal kunne skaffe tilstrekkelig med italiensk tomatpuree og olje.
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P,adjoscndinc;or frode,g k0. luni 1941.

Yvtt fra Dc=rk.

Brrndforsicing S1sb bogynto sitt 1--prosentant-
__ pl,:apsmte i dag. Den finansielle oversikt ble opplest. Det totale

forsikringsbeMp var 9,3 mill. kr. Det har vaert en pficing i sel-
skapetsvutbytte.

D.R.12.30.
1C5benhavns, byrett har i dag avsagt dom over en person som for-

skte aa forlate landet. Han satte avsted i en liten motorbaat
og sa at han ville prve aa komme over til Sverige for aa faa
igjen noen penger han hadde tilgode der.

D.r.19.00
De Danske Statsbaners tall for 1940-41 viser en bruttoinntekt

paa kr. 80 000 000 sammenlignet med kr. 139 500 000 i 1939.

D.R.19.00.
Paa siste mike i K1f6benhavns Borgerrepresentasjon ble det opp-

lyst at inntektsskatten for Kjbenhavn sannsynligvis ville bli
kr. 2 200 000 mindre enn det var satt opp paa'budsjettet.

D.R‹,21.50.
Den danske justisminister har i dag offentliggjort nye bestem-

melser som forbyr at meddelser til og fra Danmark sendes paa an-
nen maPte enn gjennom Det danske pastvesen. Det betyr at ingen
kan be venner sende brev og meddelser videre fra andre land.
Overtredelser av disse bestemmelser kan straffes med fengsel paa
opp til to aar.

N tt fra Sveri e.

Moskva Radio 11.00.
Riksdagens f*atekammer har etter lang debatt vedtatt regjer-

ingens lovforslag om tvungen militaerVing for skolebarn. Tren-
ingen vil bli tvungen i de 4verste klasser.

Moskva 11.00.
Riksdagen har vedtatt en bevilling paa over kr. 61 000 000 til'

forsvaret. Det meste av det skal brukes til aa utstyre flyplasser
og til aa fabrikere antiluftskyts.

S.R.
40 000.hektoliter motorbrensel og 20 000 hl. kull ble clelagt

under en brann i Stockholm i gaar kveld.

Deutschlandsender.
Den svenske riksdag har vedtatt aa innskrenke pressefriheten, og

IT.ammusur vil bli innf)16rt i tilfelle aw krig eller krisetilstand.

Hilversum 17.15.
Markedet for svensk kvalitetsstaal er fremdeles preget av stot

etterspo/rsel. Utenlandsk ettersp4rsel kommer saerlig fra Tysk-
land, Russland og Sveits. De svenske edelstaalfabrikker maa inn-
fre rasjonering av forskjellige produkter,

D.R.21.50.
Den svenske stat har gitt kr. 3 500 til studenter som studerer

svensk ved Islands Universitet.

En ny stor kraftstasjon bygges i Stockholm. Den vil koste kr,
34 000, 000.
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Nytt fra Finnland.

Lahti Radio 18.45.
Forsyningsministeriet har vedtatt en forordning om at all

rug, hvete og bygg og erter som er rekvirert av reg:Jeringen maa
leveres av lendene for salg paa wzrkedet innen 10. juli.

Lahti Radio 20.30.-
.1 de naavaerende omstendigheter finner Europa sin egen

økonoieke eirke1 -kvor det sine forejiner. Finnland
har bestilt landbruksmaskiner fra Tyskland. Det kommer til an
få traktorer av et spesielt slag. Disse bestillinger vil sann-
synligvis dekke Finnlands behov.

LahtiRadio20.30.
I løpet aV hele forige åe har transporten vært meget vans

kelig. Dette gjelder se)rlis for matvarer. Nå da transporten
på de finske kommunikasjonslinjer er blitt enda mer begrenset
er det en stor mangel på levnetsmidler i finske byer. Det
er srunnen til at finske familier som ikke har noe tvin-
se påskudd til bli i byene, blir bedt om å flytte på lan-
det hvor det er større foråd på levnetsmidler.

Lehti Retdio
For å sikre en rettferdig fordeling av ved for neste'vinter
har det finske forsyningsdepartement bestemt en rekke for-
skrifter. Alle private forhandlere av ved må registrere og
større salg må foretaes skriftlig. Vedprisene skal fastset-
tes. Det er underlig at man må gå til alike skritt i
Finnland; landet 'med de store skoger.

Amerikansk Radio.
To områr,Åer i Finn1and, Gutenfalk og Helsinki med omegn

ble i dag lukket for utlendinger. Ungdommen overryller
togene for å slutte seg til hb3ren. Lufta i Helsinki var
full av elektrisk spenning, folk undret på om de snart ville
bli drevet inn i en ny krig med Russland, denne gang med
Tyskland som deres allierte,

Cairo Radio.
Frie Franske Telegrambyrå melder at den finske minister i

Bern har besøkt den franske minister der og meddelt ham
at det tmicxx er fem tyske divisjoner i Finnland. Det sies
at Tyskland har lovet Finnland de områder som det tapte i
den siste krigen uten at den finske hr til bli bedt om
å ta del i krigen. Den eneste hensikt med å mobilisere den
finske hmr ville vere å imobobilisere flere russiske divi-
sjoner. Det meldes også at den svenske regjering har med-



delt Finnland at hvis Finnland går sammen med Tysklend, vil
alle forsyninger bli stoppet,

•
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Tanker i Tiden".

O.R. 19.00.
I Programposten "Tanker i Tiden" talte idag Ragna Prag Ma-

gelsen. Med bebreidende stemme apellerte hun til det norske folk
aa slutte op om N.S., hvis medlemmer gikk inn for den nye tid
og Norges gjenreising, frihet og selvstendighet ut fra de edleste
motiver.

Det gamle styre bestod, utelukkende av 14ggnere, forklarte hun.
Frekke løgnere som ovenikj pet vaaget aa kalle hennes meningsfel-
ler forredere og lgnere. Hun fant det meget beklagelig hvor liten
forstaaelse det norske folk ennaa hadde for den nye tid. "De reg-
net ikke lenger syndefallet fra eplet, men først fra utryddelsen
av paradiset", sa hun, og la til at det var en tragedie hvor mange
det var som ennaa hang med hodet og ga seg svartsynet ivold. Det
som var hendt burde kalle paa oss alIe.

Fr. Magelsen rettet seg til alle befolkningslag med sin apell
og sa herunder mange ubevisst pussige ting.

"Norske kvinner, skal dere la oss klare brasene alene". (Kom
like etter en uttalelse om kvinnen som mor).

"Og du arbeider: Gullet ligger ikke lenger i kjellerne
Norges Bank. Du som jeg setter arbeidet i hiftsetet".

"Og du bonde: Du har intet aa tape ...".

"Og du laerer: Vokt deg for aa saa gift i ungdommens sjel
idag".

"Og du prest: Glem ikke at Mesteren var ydmyg og, mild. Vi
trenger din kjaerlighet og forstaaelse idag".

Videre kom fr. Magelsen inn paa gjenoppbyggingen av lan-
det ved hjeb av binders og flagg i knapphullet, og fandt det
aa vaere en :orbrytelse mot det norske flagg. '4Det er de samme
sqm naa utsetter flagget for alskens vaer, som før hadde den
røde klut til samlingsmerke", uttalte hun.

I slutningen av sin tale bebreidet fr. Magelsen det nor-
slçe folk for dets ustanselige mistenksomhet. "Hvad vil dere
f le naar denne mistenksomheten tilslutt har tatt vaar for-
stand"? spurte hun.

Det forstod at det norske folk vilde komme til aa angre
dypt. Derfor var det bedre for det om det sbttet opp om N.S,
Det var plass for alle saasandt de elsket dette landet.

Bes k i Vestfoll F lkesmuseum.

O.R. 18.15.
I programposten "Mikrofonen var mod", ble lytterne tatt

med paa et bes4 i det nyo Vestfoll Fyikesmtwum i Tiksberg.
Konservator Hals viste rundt bl.a. i Nøtterøy-huset og andre
bygningcr som naa or fordig oppsatt etter ca. 2 aars arbeid.

Mikrofenen var ogsaa med hos bygningsjof Hoffstad, som
skal ha verdens st/Srste samling av prospektkort.
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Livet aa Svalbard aar sin vante an

O.R. 12.15.
Etter meldinger som er inn1,Spet til Store Norskes Harstad-

kontor gaar livetvnaa Svalbard sin vAnte gang. Til tross for kri-
^efi er transportprOblemet allerede løst, og de første kullaster

,commet sydover,

Vi sk faa norske kulturfilmer.

O.R. 12.15.
Fritt Folk har hatt en samtale med vaar kjendte filmdirektr

Leif Sinding, som bl.a. opplyser at den gamle tanken om norske
kulturfilmer naa endelig er blitt tatt opp. Den første film er
henlagt til Nord-Norge, og regissySr Lauritz Lie og Fotbgraf Rein
dar Lunde reiser nordover om et par dager. Senere vil det bli
tatt kulturfilmer fra Telemark hvor skuespilleren Einar Tveito
vil staa for innspillingen.

Kulturfilmene skal brukes som forfilmer paa alle norske ki-
noer, men de vil ogsaa bli sendt til utlandet hvor de vil bidra
vesentlig til spreding av kjennskapet tilvaart land og kultur.

Man e rissaker i 0 lan

O.R. 12.15.
Prispolitiet i Opland Fylke har tilsammen hatt over 300

prissaker tilbehandling. For det meste gjaldt detSganske ube-
tydelige forse'elser, og uaktsomhet var som regel aarsaken.

Fra manda faar vi fork' rsels ater i Oslo.

O.R. 12.15.
I ettermiddag begynner politiet aa sette opp de nye skil-

ter som skal betegne forkj9frselsgatene i Oslo, og allerede man-
dag vil en sammenlengende gAte fra SkSyen nesten til Kongshavn
vaere ferdig oppmerket. De øvrige vil vaere ferdig i 14pet av
en ukes tid.

Stor reisetrafikk i:Valdres o Jotuheimen.

O.R. 12.15.
Det meldes fra Fagernes at man ventet stort innrykk paa

hotellene i Valdres og Jotunheimen isommer. Mange feriereisen-
de er allerede kommet og nye fffl.geretter for hver dag.

M nstrin av heste for Deutsceh Wehrmacht

O.R. 18.45. (Utydelig)
en kundgj4iing fra Politimesteren i Oslo og Aker om men-string av hoster for cl,entyske Wehrmacht,innkalles hesteeiere

fra Oslo og Aker aa mg5te opp paa Kontraskjaeret 25 juni kl. 10.
Hesteeiere fra Asker og Baerum skal mIdte opp Sandvika samme
dag. Det gis unoktagelse for visse hester som drektige hopper o.1.
Undlatelse aa mpfte opp er straffbart. Tislutt gjft6r vdehrmacht u-
trykkelig opmerksom paa at mønstringen foretas naa for aa und-
gaa stopp i jordbruket.
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Idrettsuken v Storm S rlie.

O.R. 17.15.
Kaaseriet ble innledet med fanfarer ganske etter tysk mÅn-

ster.

Deretter omtalte Storm Srlie gaardsdagens store begivenhet,
Bragds kve1dstevne paa Bislet, og erklaerte at idrettsprestasjo-
nene hadde vaert av usedvanlig 1416i klasse. 11 blanR og 11.1 paa
100 m, var ikke hverdagskost, og vinneren Einar Lindal fra Gran
hadde levert et flott Blandt kasterne var det hr. Lund fra
Snarum som hadde utmerke7, seg med over 40 m. i diskos og nesten
13.50 m. i kule. 00 meteren ble vunnet av F.R. knudsen fra Sta-
bekk Idrettsforening og 3000 meterea av formannen i Sylling
Idrettslag med tiden 9.25.00.

Morgendagen betegnet Storm SSrlie som "en a,v de virkelig
store sports&dager", og begrundet sin pretenti se betegnelse
med f4gende stevner som skal finne sted: 8 jentelag skal spil-
le haandball paa Bislet, Bragd og Noreg skal spille fotballkamp
ogsaa paa Bislet, og 4 juniorlag skal spille fotball paa Ullevaal.

Siste del av kaaseriet omfattet en radioreportasje fra sko-
leidrettstevnet paa Bislet ifromiddag. Dagen var den saakaldte
skoleidrettens dag, og alle laerere og elever hadde troDpet opp
i samlet flokk. Det ble konkurert i haandball (slett ref'erert
fra Spirlies side), gitt oppvisninger i gymnastikk og foretatt
forskje11ige balleker. Banen var full av "sp,rek og rask ungdom,
som gikk inn for sporten med den rette gløden"og'Barna frydet
seg over aa faa lov til aa vaere med aa leke og konkurrere".
"Av det som laeres i skolen var intet viktigere enn idretten",
mente en (skoleinspekt0?).

Ogsaa kl. 19.45 ble det gitt en reportasje fra skoleidretts-
stevne, dennegang fra Frogner. Stovnene fandt sted paa allo
Oslos idrettspIasser.

N arbe'dsleir aa ner

O.R. 18.45.
Arbeidsleiren paa Finsland ved Kristiansand aapner imorgen.

150 mann skal forlegges der.

Slutt aa makrellseson en.

O.R. 18.45.
Kontorsjefen i Norges Makrellag oiDplyser at makrellseson-

gen naa maa betegnes som slutt. Det er tilsammen blitt opp-fis-
ket ca. 3000 tons eller omtrent 600 tons mer enn ifjor.
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(Fra B.E.C.'s lyttetjeneste).

Radiosendin er 1 rda 21 .uni 1941.

Nytt fra Norge. 


Boston 01.00
2 amerikanske studenter ved det amerikanske konsulat i Oslo

er meldt arrestert siktet for fiendtlig aktivitet. Den ene ankla-
ges for aa ha sendt meldinger om tyske troppebevegelser i Norge
til Sovjett-Russland.

Nytt fra Sverige. 


Lisboa 23.30 paa portugisisk.
21 over1evende fra det svenske skip'Bunda", som er senket

av et tysk fly utenfor Gibraltar, ble bragt inn til en portugi-
sisk havn idag. Det svenske konsUlat har tatt seg av de skip-
brudne.

S.R. 20.00.
Fra neste rasjonerings,)eriode nedsettes fett- og saaperasjo-

nene i Sverige, idet rasjonerip.gsperioden forlenges fra 5 til 7
ukr. Det viI senere bli innf rt en standardisert saape.

S.R. 20.00
De svenske Vdstkustfiskarnas F8rening har anmodet regjerin-

gen om aa protestere hos de krigfrende makter overfor forbudet
mot fiske i Skagerak og den ostlige del av Nordsj$en.

D.R. 21.50.
BiksdagensAnnetKammer forkastet idag med 112 mot 84 stem-

mer regjeringens forslag om obligatorisk verneplikt for skole-
ungdom over 15 aar. For noen dager siden ble forslaget vedtatt
av Første Kammer med 89 stemmer mot 43. Forslaget vil naa anta-
gelig bli forelagt den samlede riksdag.

Nytt_fra Danmark.

D.R. 19.00
Det danske priskontrollraad har fastsatt maksimalpriser

paa alle slags involler og slakteavfall som lever, hjerte, ny-
re, grisetonger etc. De nye priser er forskjellige for byer
og landkummuner

D.R. 19.00.
Det danske justisdepartement har utnevnt kriminalpoliti-

sjef Eyvind S. H. Larsen i Kp‘benhavn til sjef for det nyoppret-
tede politisekretaeriat ved justisdepartementet.

fra Finnland.

Lahti 18.45.
Det finnske forsvarsdepartement har paabudt alle bileiere

aa anmelde sine vogner de militaere myndigheter innen utgangen
av maaneden.

Lahti 12.10.
Alle restriksjoner paa omsetning av frisk frukt i Finn-

land oppheves frn idag.
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(Fra B.B.C.'s lyttertjeneste).

Radiosendinger sgfridag_22. luni 1941.

Ït fra Norge.

Moskva Radio 19.30.
Moskva Radio gjengir en melding fra Stockholm om at mange

ledende personer i Oslo er blitt arreptert.

Nytt fra Sverige. 


S.R.11.40.
Den svenske jernbanefergen som var ferdig til aa gaa fra

Trelleborg til Sassnitz, reiste ikke, men fergen mellom Malmgf
og Kjøbenhavn gaar som vanlig. Telefonforbindelsen mellom
Sverige og Berlin var midlertidig av1:rutt i gaar kveld, men
er igjen Llitt gjenopptatt. Telefonforbindelsen med Finnland
har ikke vaert avbrutt unntatt ved Mariham hvor forlindelsen
var brutt 20.40 i gaar kveld.

S.R.20.00.
Jernbanefergen mellom Trelleborg og Sassnitz er innstilt

inntil videre, heter det i en senere melding.

Deirut Radio 20.00.
Den svenske regjering vil sannsynligvis forsvare landets

nøytralitet i den tysk=russiske krig.

Deutschlandsender 22.00.
Overskrifter som Sverige neppe har sett maken til fp/r,

forte1ler det svenske folk om de siste krigsbegivenheter.
Følgende eksempler er hentet fra "Dagens Nyheter": Marsj mot
Sovjet Unionen, Hitlers proklamasjon om Moskvas forrederi mot
Reich, 160 russiske divisjoner truer.

nyttfra Danmark.

D.R.08.35.
Kommiteen for evakuering av barn har naa mottatt tilbud om

300 steder hvor barn kan tilbringe sin ferie. Det trenges imid
lertid 400 plasser, og en ny appell er sendt ut.

D.R.21.50.
Det danske handelsdepartement har instruert alle danske skip

i østersjgfen p1st for Gedser om aa syfke inn til danske havner
gfyeblikkelig eller aa ga til tyske havner.

D.R.21.50.
En dansk frivillig arbeidsleir er blitt aapnet.

nytt fra Finnland.

oskva 22.30.
(Gjengir det svenske bladet "Arbetaren") Man forteller oss

at det hersker fullstendig enstemmighet i Finnland. Men faktum
er at det har aldri vaert saa mange sosiale og politiske uover-
ensstemmelser som naa. Misnye har spredd seg i mange kretser.
Et typisk eksempel er at Virtanen har trukket seg tilbake fra
redaktgfrstillingen i det finske sosialistblad "Artetaybladet".
Etter at han hadde trukket seg tilbake skrey han at han ikke
ville gjenoppta journalistisk arbeid fgfr det var blitt frihet i
Finnland. Det er vanskelig aa vaere en fri journalist i Finn-
land for tiden, skrev han videre. Vi har vaert vidner til saa
mange utrolige ting, men vi fikk aldri lov til aa skrive om dem,
Virtanen talte vidre for aa ta foranstaltninger mot nasjonal-
sosialdStisk.prOpaganda i Finnland cg mot virksomhetene til
femte 1:olonne.
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Radiosendinger sndag 22. luni 1941. Fortrolig

Nytt fra Finnland.

.R.11.40.
Det er ingen nyheter fra Finnland om krigen, men den fins-

ke minister i Washington opplyser til Reuter at Finnlands
eneste fiende er sulten. Ministeren uttalte videre at han ikke
han ikke hadde mottatt noen nyheter fra Finnland om den almin-
nelige situasjon der, men Finnland var naa plasert i midten av
internasjonale forstyrrelser. Det var landets ;41ske aa fort-
sette aa vaere en uavhengig stat. Finnland er beredt til aa
kjempe for sin frihet. Det er Finnlands aerlige Ønske aa
opprettholde vnnlige forhold med alle land. Vi finner er bare
for Finnland, og vi ønsker ikke aa kjempe for noen andre inter-
esser.

Lahti Radio 11.50.
Kommunike fra.den finske regjering: Vi befinner oss naa

faresonen Fo aa styrke vaar sikkerhet er reservister alt
blitt innkalt til tjeneste. Naa mer enn noen gang fr maa vi
vaere paa vakt. Det frie uavhengige Finnland venter at en hver
borger beholder sin sunne fornuft og selvkontroll og rolig
fortsetter sitt arbeid og utfører sin plikt i sikker tro paa
Finnlands og dets folks lykkelige framtid.

Lahti 23.45.
President Ryti talte i dag til Riksdagen om den alvorlige

stilling som landet befant seg i. Finnland, som er et lite
land, har alltid inntatt den strengeste nySytralitet. Til tross
for dette er landet alt blitt angrepet paa en raa maate av en
stormakt. Finnland besvarte dette an<zrep med et heltemessig
forsvar. Naa er Finnland i faresonen igjen. Det finske fblk
vil heller dø enn aa leve som slaver.

Amerikansk Radio har en melding om at Finnland og Tyskland ved-
tok planer for samarbeid i Danzig i forige maaned da Mannerheim •
hadde hemmelige konferranser med Hitler og tske militaere lede
re.

Eudapest Radio 21.40.
Stefani melder fra Helsinki at Finnland, som naa er Tyskland$

allierte, har mottatt meddelsen om at det skal gaa inn i krigen,
med glede og tillit. Alle militaere forberedelser er fullført,'
og finnene vil kjempe med det samme mot som forige aar.
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10f lkesmenn sender rotestskrivelse til de artementet.

S.R. 23.00.
10 av Norges fylkesmenn har i en skrivelse til innenriksde-

partementet protestert mot Nasjonal Samlings reglement for utnev-
nelse av (tillitsmenn?). I skrivelsen heter det at reglementet ikke
er i samsvar med kravet om faglige hensyn.

Konst. Axel Stan reist til Finnland som frivilli i

regimentet Nordland.•

O.R. 12.15.
Konst. statsraad Axel Stangreiste tirsdag til Finnland for

aa melde seg som frivillig i regimentet Nordland.

Re-istrerin s likt for russiske statsbor ere i Nor e.

S.R. 20.00.
Reichskommisar Terboven har paabudt alle russiske statsbor-

gere i Norge aa melde seg til aermeste politikammer inn 24 timer.
Paabudet gjelder ogsaa s ats1 se over 15 aar som de ble stats-



løse innehadde sovjett-russis estnlsk, latvisk eller litauisk
statsborgerskap, og personer mec Nansenpass. Undlatelse av aa
fySlge paabudet vil bli hensynsl st straffet.

Falkenhorst verstbefalende for t ske arme i Finnland.

O.R. 19.05.
I wVerden og VY opplyste Fritz Ihlen at general v. Falken-

horst hadde den tyske haerledelse i Finnland.

Oslo-avisene om an re-pet aa Sov'ett.

O.R. 22.50.
Sjelden har noen melding vakt slik oppsikt i Oslo-avisene

som sSndagens sensasjon: det tyske aligrep paa Sovjett-R ssland.
Hitlers erklaeringblir betegnet som en hensyns1Ss avsl ring av
Russlands forrederi og missligholdelse av inngaatte tra tater.

Konst. statsraad Gulbrand Lunde skriver i Fritt Folk at
oppmarsjen mot Sovjett en gang for alle vil avslutte motset-
ningsforholdet mellom de nord-germanske kulturstater og de
bosjevistisk-aisiatiske horder. Vidkunn Quisling har i alle
aar utførlig advart mot den bolsjevistiske fare, men uten at
nordmennene tok noe hensyn til det. Istedet lot man det mark-
istiske arbeiderparti komme til makten, et parti som til og
med lovet bort Nord-Norge til en fremmed makt. Dette faktum
er den egentlige bakgrund for Tysklands besettelse og forsvar
av Norge, slutter Lunde.

I en leder skriver Fritt Folk videre at Sovjett tilslutt
spendte buen for hit med krav ikke bare om finnsk territorium
men css-aa om hele Norden. De var nok de som vilde ofre Finnland
fOr aa mele sin egen kake man behøvde her bare aa tenke paa
det britiske renkesDill og de havarerte regjeringers mullvarp-
arbeid - pen for ble det for dryfit. Det rp3de spøkelse
og den Wisk-bolsjevistiske finanskapital maatte utryddes en
gang for alle.
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"Verden o VS!": Om Finnland.

O.R. 19.05.
Det kan ikke vaere tvil om at quislingene har tenkt aa benyt-

te den naavaerende konflikt mellom Tyskland og Sovjett-Russlandi.

propagandaans tjeneste idet kampen vil bli framhevet som Finn-
lands og dermed Nordens frihetskamp og revansje. I alle fall var
dette nøiaktig hvad Fritz Ihlen glorde i. dagens "Verden og Vi"
foruten at "Dagens Dikt og Melodi" var "Ljussong" av Koskiniemi
og "Vaart land, vaart land•••"•

Fritz Ihlen innledet med aa gjengi en finnsk fe1dwebe1s ord
etter fredsavslutningen i mars ifjor. Saavidt det kunne opfattes
hadde Fritz Ihlen selv vaert tilstede ved anledningen, det hyfrtes
til og med ut som om han hadde vaert av de norske frivi1lige
som deltok i krigen. Feldwebelen hadde ikke oppgitt haapet om
revansje for nederlaget. Styhtten fra de Allierte hadde vaert uten
vesentlig verdi, men han antok at Tyskland i naer fremtid vilde
hjelpe Finnland til aa gjenvinne sin rett.

Idag ser vi Finnland faa sin be146nning, fortsatte Ihlen.
Denne gang har de ikke bare store ord og lØfter men derimot ver-
dens sterkeste haer ved sin side. Som i frihetskampen i 1918
kjemper Mannerheim skulder til skulder ned en tysk general nemlig
g. Falkenhorst,som har den tyske haerledelse derborte, og hele
det norske folk er fylt av sympati for Finnlands sak.

Ihlen mintes deretter Mannerheims ord til de frivillige
24 mars 1940, og sluttet med aa understreke Finnlands store mi-
sjon aa redde kulturen fra dens farligste pest: bolsjevismen.

onomisk oversikt v red. Thon.

O.R. 19.10.
Ozsaa redaktSr Thon kom inn .-paa konflikten mellom Tyskland

og Sovjett-!Russland„ men behandle: den fra et rent Aconomisk
synspunkt. jtersjøens vikthge handelsrom som naa er sperret,
hadde fyhr krigen en aarlig fråktingskapasitet paa over 50 mill.
tons, fortalte han, ogunderstreket i den forbinnelse hvilken
umaatelig betydning krigsoperasjoner derfor vilde ha. Storpar-
ten av sjykmraadet er erklaert krigsomraade, og alle svenske skip
er kalt til svenske havner.

Sovjetts Aonomiske ydeevne har opptatt verdens interesse
mange aar, fortsatte Thon. Saavidt man kunne forstaa ventet

Tyskland seg meget av sin handelsavtale med, Sovjett, men re-
sultatet at samrabeidet har man forøvrig hørt svaert litet om.
Russland eksport har neppe kunnet ta noe betydelig omfang da
landets egen veldige krigsproduksjon etter all sandsyn1ig4et
slukte mesteparten av landets resurser og rikdommer. ,41111,

Europa har nok klart blokaden bedre enn ventet, men van-
skelighetene har dog vaert store og mangs land har vaert helt
avhenglg av gunstige handelsforbinnelser.med Sovjett deri:blandt
Danmark og Finnland. Hvilken betydning det kan faa at disse for-
binnelser naa er brutt er det umulig aa ha noen formening om.

(Fortsettelse)
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41conomisk oversikt. 


(Fortsettelse).
Redakt4. Thon behandlet ogsaa i sin oversikt ukens annen

4conomiske sensas'on De Forente Staters sperring av de kontinen-
tal-europeiske ti go ehavender, og uttalte i den forbinnelse at
den fu11stendige Økonomiske krig mellom U.S.A. og Aksemaktene naa
var en kjennsgjerning. Hvor store beløp sperringen dreiet seg om,
var umu112aa angi. If lge det tyske bIad "Das Reich" skal de
amerikanske terdier i Europa beløpe seg til ca. 1200 mill. $, og
paa den annen side opt.gir amerikanske kilder de kontinental-
europeiske kortQiktige tilgodehavender i d amerikanske bankaer
til 1848 mill. 1$. Ytterligere 2* milliard skal vaere investert
der borte.

Faktum er imidlertid, fortsatte Thon, at det er blitt laast
fast veldige summer, og virkningen har da ogsaa vist seg paa va-
lutabyfrsene. I Sverige ble det øieblikkelig stor ettersl*smaal
etter schweizer francs. Noe dordskjelv ble imidlertid ikke re-



gistrert paa bl6rsenes seismografer.

konomisk Ukemeldin fra Bankenes Felleskontor for statistikk.

I betrakting av de store begivenheter holdt varebørsene seg
relativt uforandret gjennem hele forrige uke. Noe virkelig inter-
essant aamelde var det derfor .kke. Den tyske prisindex steg
med 0.370 i mai maaned til

PAa Oslo BySrs var det siste uke liten interesse aa q2ore
fra kjøpernes side. Industrigruppen gikk endel ned derblandt
Borregaard og Elektrokjemisk Industri. Skipsaksjer viste av-
gjort svikt, og det samme gjaldt i mindre grad hvalaksjer hvor
indexen ialt gick ned fra 108.6 til 108.3. Obligasjoner hadde
moderat omsetning.

St. Hans-fest aa B d nes.

O.R. 20.00 - 24.00.
I anledning OlSokdagen arran erte Oslo Kommune ikveld en

større folkefest paa Bygdønes, me inar Schibbye sOm konfe-
rancier. Hele progrnmmet ble overf rt i kringkastingen i tiden
mellom kl. 20.00 og kl. 24.00 bare avbrutt av nyhetene, og var
meget underholdende.

Kl. 17.10 talte Nicolette om myrtekrans og Jonsok.

Postaa nernes landsm te avl st.

O.R. 12.15.
Innehriksdepartementet meddeler at Postaapnernes Landsfor-

bunds landsmøte som skulle vaert holdt i Bergen, er blitt av-
lyst. De representanter som er paa vei til møtet maa reise hjem.

Presses'ef Be 'erund i Wien

O.R. 12.15,
Pressesjef.Be gerud, som er paa reise i Tyskland, er kommet

til Wieh hvor hri hartrykt baade sin gIede og overraskelse
over den store intei'eSSe for Norgohan har møtt overalt.
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SDorten ute o h'emme. v Charles Hoff.

O.R. 17.00.
Tross den sterke varme eiste elg og sjgSen som lokket var

s ndagens stevner uventet godt bes kt, fortalte Hoff bl.a. i sin
entIige sportsoversikt. Saerlig vellykket ble Lyns fotballtur-

nering paa Ullevaal hvor de 4 klubber, Lyn, Bragd, Vaaler og As-
kim deltok. Dagens sensasjon ble Vaalers overraskende seier over
Lyn i de innledende runder, og selv ikke Bragd lyktes det aa slaa
det velspillende lag. Finalen endte uavgjort 1-1.

I en haandballturnering hvor.8 lag deltok vandt Eidsvolls
Damelag over Oslo Turnforenings Damelag med 8-1. BlAndt de ivrige
deltagere merket vi oss lag fra Lena, Kongsberg, Gjøvik ok ille-
hammer.

Paa gjvik endte fotballkampen mellom Hugin og Lena med stor
seier for sistnevnte klubb: 8-2.

70.000-75.0002 mennesker har naa deltatt i riksmarsjen, saa
naa syns jeg oppriktbg talt det bfØrvaere slutt for iaar, fCrt-
satte Hoff. Deltagelsen har vaert langt stSrre enn ventet fSrste
aaret.

Hoff fortalte deretter at oppryddingen blandt sabotSrene
gikk raskt unda. Mange av klubbene var blibt overtatt av nordmenn
og andre var blitt lukket deriblandt Oslo Turn, Lyn og
Ready.Soff fant nt mange av dc likviderte klubber hadde vacrt
fullstendig overf1Sdige. De var ikke idrettsklubber men selskaps-
klubber, og et stort antall av medlemmene deltok aldri i åktiv
idrett. Det var paa den maaten at det samlede medlemstall i de
tidligere lag hadde kunnet komme opp i et saapass hySit tall som
40:)00.

Idag har vi over 40.000aktive idrettsmenn, fortsatte Hoff.
Vi har deltagerne i skoleidretten og i konkurransene i arbeids-
leirene foruten medlemmene i de enkelte idrettslag. Vi har der-
for all grund til aa vaere forn4d med vaart arbeld. Hvorfor
skulle da heller ikke nordmenn drive idrett selv om situasjonen
er aldri saa vanskelig? Se paa Tyskland og RoMania som igaa ut-
kjempet landskamp i fotball til tross for at begge land samme
dag erklaerte Sovjett-Russland krig.

Post o tele raf overf res til n tt de artement.

O.R. 18.45.
Melding om arbeidsdepartementets sakomraade: Fra og med

idag overføres Post- og Telegrafvesenet fra Arbeidsdepartementet
til Handelsdepartementet, hvor det vil fortsetfe som egen av-
deling under navnet Handålsdcpartemente%s Post- og Tolografav-
deling. Det vil bli benyttet samme kontorer og ekspedisjonsloka-
ler som tidligere. Ogsaa Poststyret og Revisjonskontoret over-
fyfres uforandret til Handelsdepartementet.

Tr ndela F lkestin

aapnet sine forhandlinger idag under forsete av korstituert
fylkesmann Prytz. 33 saker staar paa programmet.
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Sakarin i saft roduks.onen.

O.R. 21.45.
Paa grund av den nedsatte sukkermengde har forsyningsdeparte-

mentet stadig faatt forespørs1er om tillatelse til aa bruke saka-
rin istedetfor sakarose (sukker) i saftproduksjonen. Departementet
har derfor inntil videre gitt tillatelse til at paragraf 5 i saft-
loven forandres derhen at sakarose erstattes med sakarin. Dog maa
slik saft vaere forsynt med„paaskriften: Tilsatt kunstig sStings-
middel med Minimum 3 mm. høle bokstaver.

Smaan tt fra Nor e.

O.R. 18.45.
I 14et av vinteren og vaaren ble 6761 kg. forcellulose sen dt

til Hedemark, melder bladet østlendingen. Denne mengde svarer til
ca. 90 kg. paa hver ku.

O.R. 18-.45.
Landbruksdepartementet har konstituert fylkesgartner Harald

MySrk som overlaerer ved Statens Gartnerskole.

O.R. 22.50.
Det Norske Totalavholdsselskaps avdeling i Akershus holdt

1Srdag aarsmSte paa Vormsund.

O.R. 18.45.
Lensmannen i Nes baa Rometika etterlyser Reidar Nikolai

Hugenes født 3 januar 1919, som har vaert savnet fra sitt hjem
siden 7 juni.

11•• MOIW

N tt fra Danmark.

D.R. 21.50.
Iaar for fift.ste gang siden krigens begynnelse var det til-

latt i Danmark aa brenne St. Hans •altl, Men det syns ikke aa ha
. vaert mange som har benyttet seg av tillatelsen. Baalene maatte
.vaere slukket kl. 22.00.

D.R. 12.30.
Det danske Poststyre meddeler at alle postforsendelser til

Sovjett-Russland er innstillet inntil videre.

D.R.
Finansministeren ventes onsdag aa fremsette fors1a i Fol-

ketinget om fremstilling av skillemynter av zink. Det vil ta ca.
2 maaneder•aa prege myn ene som vil lyde paa 1, 2, 5, 10 og 25
pfre.

S.R. 23.00.
Det er undertegnet ez handelsavtale mellom Danmark og Un-

garn til et beløp av 2.6 mill, kr. hver vei. Danmark skal bl.a.
Ievere maskiner, fiskekonserver og insulin.
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Nyttfra Sveri e.

S.R.
Det svenske motorskip Trolleholm" er krigsforlist. Hele mann-

skapet er reddet. "Trolle olm" som var paa 5083 tons og hjemmh0-
rende i G8teborg, tilhSrte Svenska Amerika-Mexico-linjen.

S.R. 13.30.
Reuter melder fra Amerika at de svenske tilgodehavender er

blitt frigitt av den amerikanske regjering.

8.R.
Omden nye sensurlov i Sverige skriver Berliner Börsenzeitung

bl.a. at den vil ha til hensikt aa hindre alle artikler som kan
skade landets utenrikspolitiske stilling. Tyskland har all inter-
esse av at vennskapet med Sverige opprettholdes.

D.R. 12.30. ‘14#St4.ste delen av østersjen er naa erklaert farlig for skips-
farten. For Sveriges vedkommen e har de krigførende parter latt
aapan to renner paa hver 10 sj mils bredde for trafikken paa Gott-
iand. I dåsse renner vil s iDsfarten foregaa som normalt under
beskyttelse av marinefart ler.

S.R. 20.00.
Den svenske regjering har erklaert at skipsfarten vil bli

opprettholdt i stSrst mulig utstrekning ved anvending av de sven-
ske territorialfarvann. Hvis det skulle vise seg nødvendig vil
det bli anordnet med konvoyer.

S.R. 18.00.
Den svenske regjering traatte sammen til mSte iformid ag

kl. 10.00. Kong Gustaf og alle statsraader var tilstede. M tet
ble hevet kl. 12.15.

Paa pressens forespørsel uttalte statsministeren etter m0-
tet at det forelbig ikke vilde bli gitt hoen deklarasjon.

Kong Gustaf som oppholdt seg paa Tullgarn, kom til mÅtet i
bil. Etter ca. 2 tåmer reiste han tilbake igjen. Han hadde len-
gere samtaler med statsminister Per Albin Hanson og utenriksmi-
nister Gdnther.

S.R. 20.00. •
I en saermelding i den svenske kringkaster ble riksdagen

innkalt til mAe tirsdag kl. 16.00. Det hemmelige m te som skul-
le vaere holdt fredag, er skjøvet frem til onsdag kl. 11.00.

D.R. 21.50.
Den svenske generalmajor Lindner er kommet til Helsinki

hvor han idag hadde en lengere samtale med marskalk Mannerheim.
Generalmajoren var leder av de frivillige under krigen ifjor.

O.R. 21.45.
Stockholms-Tidningen skriver idag at Sovjetts haap om aa

holde seg utenfor krigen for senere aa slaa til naar leilighet
byki seg, spirgelig er blitt gjort tilskamme. Den krig som naa
paagaar er et generaloppgjSr med bolsjevismen. Aftonbladet fry-
der seg over at det kommunistiske undergravingsarbeid i alle land,
naa vil bli feiet vekk.
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NytF rra Finnland.

D.R. 12.30.
Den finnske folkeforsyningsminister har i en forordning be-

stemt at alle matvareforre=inger akal fortsette sin virksoMhet
selv om eieren av en eller annen grund skulle forlate forretningen.
Det er bierens plikt aa paase at denne bestemmelse blir overholdt.

D.R. 12.30.
300 finnske barn kom til Stockholm fredag for et lengere

ferieopphold.

D.R. 12.30.
Baade Helsinki og Aabo hadde luftalarm inatt, men ifølge et

telegram til Stockholip. har det ikke vaert meldt om at noen bomber
har vaert kastet. Svenske reisende som er kommet fra Finnland for-
teller at reisen over Aalandshavet var uten begivenheter.

5,R. 23.00. *
Russisk-finnske grenseintermezzo inn114er det imidlertid

stadigmeldinger om. Saaledes ble en finnsk trawler beskutt i
formiddag av et russisk batteri i Petsamofjorden,00g det meldes
ozsaaom sprett skyting fra russisk side langs den nye grense i
Karelen.

S.R. 23.00.
Alle finnske statsborgere i alderen mellom 18 og 59 aar

maa melde seg for registrering.

S.R. 20.00.
Den finnske utenriksminister Widding har mundtlig prote-

stert overfor den russiske sendemann Orloff mot de russiske bom-
bangrep paa finnsk omraade. Sendemann Orloff lovet aa overle-
vore sin regjerings forklaring saasnart den innlySp.

S.R. 20.00.
Det har ikke inntraatt noen endring i det finnsk-britiske

forhold, meldes fra London. Den britiske sendemann oppholder seg
fremdeles i Helsinki sammen med sin familie.

S.R. 23.00.
Finnlands tilgodehavender i De Forente Stater er frosset,

meldes fra WashingUn. Finnlands kreditt i Statene er inntil
videre stoppet opp.

O.R. 22.50.
Helsingin Sanomat skriver idag at det finnske folk for

ailtid vil føle seg i takknemlighetsgjeld til Hitler for
han ikke vilde gaa med paa aa la Russland besette hele Finn-
land.

O.R. 14rdag.
Oslo radio dementerte lySrdag rykter om store russiske trop-

pebevegelser paa Det Karelske Nas.,Det var riktignok livlig tu-
risttrafikk paa Neset paa grund av varmen, og Leningrads befolk-
ning søkte alle som kunne til badestedene langs kysten. Det var
ingen grund for aa anse situasjonen som spendt.



1.

Tilleggtil NYHETSOVERSIKT Nr. 61.

(Fra B.B.C.'s lyttetjeneste).

3qp,c1nEer manda 23 'uni1941. 


(paa engelsk).
Liolf Hitlers proklamasjon og v. Ribbentrops erklaering har

ïLxt Loskvas skumle hensikter med Europa, fastslaar Norsk Te--
Leras i sitt kommentar til gaardsdagens hendelser. I aare-

her vi nordmenn levet under trykket av den bolsjevistiske
hetar det videre, men naa endelig vil dennefunebli

den kamp Tyskland kjerner sammen med Finnland og Romania.

' e Oslo-avisenes fySrstesider preges idag av angre-oet paa
r:1.11veldet.
h.,renposten skriver at Stalin og Lolotov har spilt dobbelt-
nej England paa den ene side og Tyskland paa den andre.

har stilt seg paa Tysklands side hvorved det vil bli
aa gjenvinne de tapte ommraader. Med hensyn tilRiss-
el overfor Finnland, har naa Tyskland lovt aa forsvarea
JIblk slaar fast at Finnland naa har gjennemskuet

Jb forrederi ifjor.
Lenite,-,ton skriver at det er betegnende at den svenske miniet
Hide da innholdet av noten til Russland ble offent-
' Foruten ham var bare de land representert som

ak:er med Tyskland.

C. (=ta rtssisk)
radio gjengir meldingen om at Ballangrud har avslaatt

,JtntJ7aelse 4§6± leder av en nasjonal-socialistisk sports-
i)et forlyder at han skal vaere arrestert.

01.•

, fra Danmark.

Co. 07.30 (paa, tysk).
Natt til s ndag kastet britiske fly bomber over forskjelli-

LJ neder i Snder-Jylland, meldes fra KAilenhavn. Det ble ikke
aLeLut nevneverdig skade.

OJL H930.
Uet da ske blad "Faedrelandeth sirriver i en ekstrautgave

7 3i/jprende time er kommet.ikke bare for de nordiske lands
ren for hele Europas. Det euroneeiske fastland kjemper

L;jenvinne sin rett.

J, russisk.)
- iscr bringer stadig meddelelser om demonstraso-

Lio Saaledes baeres det
huilet 4 mynter hvis samlede verdi utgjør tallet

,iyabolisere ppotest mot hendelsene den 9 aDril.
minister meddeler at alle som deltar i demon-

utsetter. seg for fengselsstraff paa

J,

ty2 er for tiden vanskelig aa skaffe i Danmark og
C1,0 dyrt i anskaffelse. Det danske Rykle Kors har
drvr 2=angert med utleie for trengende mSdre. Det kan laa-
nes u.betyr, senger o.l. for et tidsrom av 6 maaneder.

j .
C;
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Radiose din er manda 23 'uni 1941.

N tt fra Sveri e.

Lahti 18.45. (paa finnsk).
Alle Aerotransports flyforbinnelser fra Stockholm til utlan-

det var innstillet igaar med undtagelse av en: Stockholm-Helsinki.
Rutene paa Meskva, Kfifienhavn og Berlin er innstillet innil videre,
men det ventes at de to sistnevnte vil bli gjenopptatt snarebt.

D.R. 12.30.
250 svensker ankom til Stockholm igaar med skip fra Fiinland.

Endel var frivillige sendt til Finnland for aa hjelpe til med
jordbruket. Reisen hadde forlSpet normalt og uten hendelser.

Nyttfra Finnland.

Lahti 12.10 (paa finnsk).
Som venteliE kunne vaere var dagens finnske aviser fulle av

meldinger om de nye verdenshistoriske begivenheter.:Under. svaere
overskrifter gjengas den tyske krigserklaering, men det gas kun
faa detaljer om krigsoperasjonene igaar. Mesteparten av plassen ble
opptab av Hitlers proklamasjon og Ribbentrops erklaering om aer-
sakene til krigsutbruddet.

Helsingin Sanomats Berlin-korrespondent meddeler at han ble
vekket kl. 03.00 ved at telefonen ringte. Han fikk da beskjed om
at det var utbrutt krig mellom Tyskland og Sovjettsamveldet, og at
kampene var i full gang paa en 4000 km. lang front fra Nordisha-
vet til Svartehavet. sammen med andre utenlandske korrespondenter
ble han saa kalt ned til utenriksdepartementet kl. 6.00 for aa
motta Ribbentrops kommunike.

Korrespondenten beskriver deretter i detalj scenen i l,vil-
helmstrasse, hvor h0italere gjenga Hitlers proklamasjon og film-
fotografene arbeidet.

Berlineravisene avsl rer en rekke viktige historiske fakta
som har vaert holdt hemme ig i mer enn 2 aar. Disse avsl4ringer
angaar forsaavidt ogsaa Finnland. Det gis detaljer om ikke-an-
grepspakten mellom Tyskland og Sovjett hvoav det bl.a. frem-
gaar at Tyskland ikke billiget de russiske krav om kontroll over
Finnland og Bessarabia. Det er klart at denne tyske innstilling
har vakt den st,Srste tilfretshet her i vaart land. :!vsly1ringene
av samtalene mellom Molotov og Ribbentrop uAder den førstnevntes b
besøk i Berlin ifjor hØst,har ogsaa den største interesse, det
samme gjelder Ribbentrops erklaeringer om hvordan Russland opp-
fyllte sine forpliktelser ifølge ikke-angreps-pakten.

Til tross for alt dette har vi den tilfretsstillelse i
FinnlaAd at vi med pinliE omhu har oppfyllt vaare forpliktel-
ser ifølge fredstraktaten med Russland. De tyske dokumenter vi-
ser hvilken fare vi har levet i hele tiden. Hitler fortalte at
finnske sammen med tyske tropper fra Norge forsvarte finnsk ter-
ritorium. Av dette fremgaar aet klart at stillingen her nord er
avgjSrende forskjellig fra de fronter hvor det meldes om kamper.
Vaer politikk er aa opprettholde vaart lands nSitralitet, men
vi maa innse at denne npSitralitet lett kan bli krenket. I et slikt
tilfelle er det vaar internasjonale plikt aa opprettholde vaar
uavhengighet ved forsvar med alle midler som saar til raodighet.
Forsvarsmakten har forlangt vidtgaaende garantier for at vaar
nSitralitet ikke blir krenket,^og regjeringen har tatt skritt
i den forbinnelse av effektiv og hurtig karakter. Vi har derfor
bare aa stolepaa a,t disse skritt vil vaere istand til aa skape
dcn sikkerhet som hskes.
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Nytt fra Finnland. 


Lahti 12.10 (paa finnsk).
Uusi Suomi skriver under overskriften "Stormen har brutt

lySs" at for finnene er det av strst interesse aa erfare hvad
soM skjedde under Molotovs bes4c i Berlin. Den storm som naa er
brutt vil utvilsomt bety et vendepunkt i hibtorien, fortset-



ter avisen, og det er vanskelig for noen enkelt aa fatte rekke-
vidden av de verdensbegivenheter som naa faktisk finner sted.
Vaare nerver og fremsyn vil naa bli satt paa en superb prSve.

Suomeen Sociali-Depokraati fastslaar at Finnland naa er kom-
met i faresonen i oppgjøret mellom 2 verdensmakter. Men Finnland
har og kan bare ha en Dlikt nemlig den aa forsvare sin uavhengig-
het og sikre den enkel,e borgersindividuelle liv.

Lahti 20.30. (paa tysk)
Adskillige forordninger er blitt utstedt i Finnland basert

paa krigsberedskapsloven. Saaledes er det blitt forbudt aa offent-
liggjøre meddelelser som kan skade rikets forsvar eller befolk-
ningens sikkerhet. Snreding av rykter straffes strengt. Den finnsk
president har utstedt en forordning om o prettelse av et-offisielt
informasjonskontor som skal kontrollere ,elegrambyraaene og snre
nyheter.

Lahti 21.45. (paa finnsk).
Den finnske regjering har idag utstedt nye besteMmelser an-

gaaende transporten av matvarer og landbruksprodukter. All tran-
sport vil bli underlagt en spesiell transportsjef som selv vel-
ger distriktsjefer. De lokale transportsjefer vil bli underlagt
det sivile forsvar.

Lahti 21.45.
Regjeringen har videre utstedt en forordning om lønnser-

statning for arbeipdere knyttet til det sivile luftvern. Erstat-
ningen vil bli begrenset til to tapte arbeidstimer pr. dag.

S.R. 23.00.
Arbeidet med bureising i Finnland er blitt avbrutt paa

grund av innkallingene.

Finnland applleres det sterkt til alle skolebarn aa hjel-
pe til med jordbruket da det er mangel paa voksne arbeidere.

Lahti 2o.3o.(naa tysk).
Forhandlinger mellom Tyskland og Finnland om t mmerpriser

fandt sted fra 17 til 21 juni i K benhavn. 13 tyske og 12 finneke
representanter deltok.
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Gulbrand Lunde taler i'en.

O.R.12.15.
Statsraad Gulbrand Lunde talte i gaar i Brandbu. I sin

tale sa han blant annet: Hvis vi hadde fulgt Quislings linje
i vaar oppfatning av bolsjevismen, hadde vi i dag staatt sam-
men med Tyskland og Finnland i kampen mot Sovjet Russland til
forsvar av vaar kuItur. Nordmennene maa i dag ta kawen opp
sammen med Tyskland og Finnland til vern for Nordens frihet.
Naa maa vi da endelig forstaa Tysklands hensikter, at de er
aa redde den europelske kultur. Det ville vaere en skam hvis
nordmennene holdt seg vekk fra denne kampen.

N m nstrin av hester for Wehrmacht.

O.R.18.45.
Alle hester i Oslo skal Di_nstres for den tyske Wehrmacht

onsdag den 25. juni. I Asker og Baereum finner mpinstringen
sted torsdag den 26. juni
Fra m4nstring er unntatt avls ?)hingster og (drektige ?) hopper
samt _

d
lester som er under aar eller over 14 aar.

Hestene skal Øres til im&Istringsstedet av eieren eller av.den
som han gir fullinak,t.
Unnlatelse av aa m nstre sine hester er straffbart.

N.S. skal b e setrer.

O.R.18.45.
N.S.-organisasjoner i Gi.dbrandsdalen har tatt opp arbeidet

for aa skaffe Gudbrandsdalsb ndene bedre setrer. Det skal settes
i gang rydning av,setermoer, og setrer skal bygges. Det er men-
ingen at alle gaarder i Gudbrandsdalen.skal faa nytte disse setrer.

Fors in'sde artementets forskrifter for roviant til vedhu ere.

O.R.18.45.
I Fors ningsdepartementets nye forskrifter for proviant til

vedhuggere heter det hlant annet:
Vedhuggere skal faa samme kafferasjoner som andre skogsarbeidere.
Alle skogsarbeidere, innbefattet vedhuggere vil faa hve til aa
kjpe et visst kvantum buljonterninger til proviantformaal.
Alle skogsarbeidere, igjen ogsaa vedhuggere, skal faa ha hgfre til
aa faa etterforsyninger av mel.
I det hele er forholdene lagt til rette slik at vedhuggerne skal
faa proviant nok.

Fra fiskeridirekt r

O.R.18.45.
If4ge bestemmels av 24 juni er det inntil videre forbudt aa

fange brisling til preservéring paa Rogalandsfeltene.
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Det tren es 200 vedhu ere.

0,R.18.45.
Etter de siste oppgaver viser det seg at det fremdeles

j:lenges 200 mann til vedhogst, heter det i en melding fra
Forsyningsdepartementet.

Nordland f kestin be t.

O.R.12.15.
Nordlands fylkesting aapnet i gaar i BodS. I sin aap-

ningstale fortalte fylkesmannen blant annet at forsSrgelses-
forholdene i fylket er blitt betydelig lettere.

Smaan tt fra Nor e.

02,.18.45.
Drammens distrikts skogeierforbund har lagt siste haand

Lea aarsoversikten. Det har i aar vaert omsatt aoo000 khm.
3:mmermer enn i fjor.

Vardal kommune er naa fri for gjeld. Det er ikke mange
ra siden kommunen hadde en temmelig sto;» gjeld aa dra paa.

bkatteprosenten vil bli satt ned til 16.1 %.

C.R.21.45.
Oslo og Aker politi etterlyser Nils Bakken, 16 aar gammel.

Det er grunn til aa tro at han har tatt veien mot grensen.

Lajbruksmeldin .

Det er svaert liten tilgang paa norske egg til Oslo, men det
fu?tsetter aa komme noen fra Danmark.

TilfSrselen til Oslo KjStthall har hittil vaert omtrent som
orige uke. Det har vaert litt mindre med naut og gris enn det

var i forige uke, men da tilfSrselen paa andre slakt til gjen-
gjeld har vaert større, blir det alt i alt omtrent det samme som

siste uke.
Fienne uka har det vaert bare ubetydelig tilfSrsel til KjStt-

hlen, men tilfp6rselen til Fellesslakteriet har vaert en del
berlre.

I dag var det prisfall paa forskjellige sorter grSnnsaker
enda tilf rselen ikke var saa stor. Saaledes gikk tomater og
jordbaer ned. Men blomkaal og spisska'al er fremdeles dyre.

VintergrSnnsaker er saa aa sl forsvunnet fra markedet.

For varer som det ikke er satt maks, priser paa noterer
Gartnerhallen disse partpriser til handlende:

Tomater kr. 21,00 for 5-kg. kasser.

For norslçe varer uten maks. priser betales paa torgene:
Meierism r kr. 4,90 pr. kg.
Egg kr. 4,40 pr. snes.



25. juni 1941. Nr. 62. :. Fortrolig. 

a losen in er juni. 


Filmkrinikk ved Arne G'erdem.

Det er grotid i Norge. Ingen kan komme bort fra det faktum.
merker det godt innen filmen. Fra naa av kommer det til aa

fYegaa store begivenheter i norsk film.

Folk kar ikke vaert vant til aa se noe nevneverdig her
hjomme fra. Alltid skulle vi vaere i bakevjen, mens vaare

gikk framover. Men saa har ogsaa forholdene for filmfolk
v2ert elendige her hjemme. Vaare ledere ville ikke skape noe,
men bare ta. Saerlig da kifiematografene'ble overtatt av kom-
munene, gikk det fort nedover. Dessuten virket all partipoli-
tikken 4deleggende ogsaa for norsk filmindustri.

en naa skal det bli forskjell. Siden nyordningens enn
har tatt fatt, skal det settes fagfolk inA. En av de f rste
opwavene er aa lage kulturfilmer. Den første av dem bkal bli
en 1-,ord-Norges film. Hele filmen skal innspilles i Nord-Norge.
1T.ear denne er ferdig kommer Telemarksfilmen hvor skuespiller
EitLar Tveito skal lede innspillingen. TVcito er jo selv tele-
rardng den oppgaven skulle vaere i trygge hender.

Dette er bare innledningen, men farten i Aorsk
er blitt kolossal. Det er meningen aa k-øre disse kul-

turfilmer som forfilmer. Vi skylder statsrada Lunde i
Folkeopplysningsdepartementet stor takk. Han har skaffet

tlIveie den 93konomiske basis.

Det er noe banebrytende i disse kulturfilmene. Tidligere
var man interesserte bare i utenlandske filmer, de norske var
liksom ikke noe, I Nord-Norges filmen for eksempel vil man faa
fram det saeregne i denne landsdels natur og naeringsliv.

Det var to premierer i Oslo i gaar. Begge filmene var tyske.
ene skildrer nybrottslivet i Amerika, og er en staselig film.

Dc-1 andre gaar paa Victoria og er en lettere type,

"V(3T]._OP.vi". Finnland ben ttes i 'en.

Qt;:islingene fortsetter aa bruke Finnland i propagandaens
-1(‘Jry,',),. Fy6rst ble lundes ttalelse om Finnland i fordraget paa
Ed,)W6,-,d i gaar gjengitt utf rlig. Talen var en oppfordring til
"_ - nordmenn om aa st;ftte Finnland i frihetskampen for derved
aa ''orsvare hele Nordens frihet." Oslo nadio fremstiller det
strilig som om Finnland er aktivt med i krigen.

Ogsaa i dag var "Verden og vi" viet Finnland og dets nye
fl.,hetskamp. Det var en gj'engivelse av en artikkel av en svensk
pLr,ssemann. Hole pro ramposten var utydelig, men det var ingen
tvil om tendensen.

I dag er situasjonen den samme som i den forige finsk-
russiske krig. Det gjelder igjen Nordens og Europas frihet.
Finnland er en av utpostene for den europeiske kultur, en av
denne kulturs hovedforsvarere mot Stalin, den nye Ivan den Gru-
somme.

For nordboere er det bare en vei. De Baltiske stater,
Finnland, ja hele Skandinavia er truet med undergang.
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"Terden o vi" - fortsatt

Det maa i det minste vaere nordboetnes plikt aa melde sek
som frivillige i denne krigen. Kampen gielder eksistensen til
oss alle. Dette er en hellig stund for JNorden.

Germanerne har grepet til vaapen mot shtvedfgmme.
Maatte Sverige forstaa sin stund.

Grundtvi '.;:lindersens utenrikskronikk.

Redakt9fren snakket f*st om den tysk-tyrkiske vennskaps-
akt. Foruten aa vaere en stor dipIomatisk seier for Tyskland

aadde denne pakten ogsaa praktisk betydning.

Rusten av kronikken var om den tysk-russiske krig.
Tålerenpaaviste her alle de nederdrektige ting som Russ-

land hadde gjort i de siste to aara. Russland hadde for ek-
sempel sammen med England og Ameika staatt bak statscoupet i  ‘1,
JuEoslavia. Under sitt besøk i berlin hadde Molotov satt fram
en rekke kravsmessige spfgrsmaal som var helt i strid med den
tysk-russiske pakt, o.s.v.

Bevisene for alle disse paastandene hentet taleren ute-
lukken e fra Hitlers proklamasjon. "Hitler sa ogsaa i sin
kunngj relse - - - - "

Om Finnland uttalte han: Finnland kan naa gjenvinne det
tapte. I det hele tatt er Finnlands stilling det som interesser
oss nordmenn mest i denne konflikt.

N tt fra Sveri e.

D.R.12.30.
Den svenske riksdag har bevilget :VX) mill, kr. til prisregu-

lerende bestemmelser for landbruksprodukter.

S.R.20.00.
Det vil ikke bli offentliggjort noe regjerihgskommunike etter

Riksdagens hemmelige myfie i morgen.

S.R.20.00.
S-,,eriges kommunikasjoner med Finnland opprettholdes som vanlig.

I dag tidlig gikk ruteflyet til Aabo i •sin vanlige rute, og det
samme gjorde rutebaaten i kveld.

D.R.21.50.
Partiene i den sveAske Riksdag hadde i ettermiddag mfgter hver

for seg for lukkede d,szSrer. Det var den inte nasjonale politiske
situasjon som ble dr ftet. Ingen offentliggj relse av drfgftingene
ventes.

.R.23.00.
folkepartiets ungdomsforbund har avsluttet sitt aarsmte. Ffgr

avslutningen vedtok man en resolusjon hvor det kregdes et sterkt
og effektivt forsvar. Videre het det at det maa vaere Sveriges
oppgave aa holde troen paa humaniteten og demokratiet levende.

Iffglge utdrag som er gjengitt fra svenske aviser, faar man et
sterkt inntrykk av at flere svenske aviser tar et avgjort stand-
punkt for Finnland.
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N tt fra Danmark.

D.R.12.30.
Nesten 23 av den danske befolkning er innehavere av radio-

apparater. Det er naa 874 000 lyttere i alt. Driftsoverskuddet
er 1,5 mill. kr. Det er en halv mindre enn i fjor.
Den daglige sending har i aar vaert 112- time kortere enn i fjor.

D.R.12.30.
Justisdepartementet har gitt tillatelse til aa kj4re vogntog

paa landevelene. Den største tillatte fart for slike 1?ogntog
vil bli 20 km. i timen.

D.R.12.$0.
Kollings byraad har besluttet aa avskjedige alt kvinnelig

personale paa sine kontorer fra 1. januar 1942. Kvinneorganisa-
sjoner har henvendt seg til Innenriksdepartementet angaaende
saken. I departementets svar heter det at det har fraraadet
Kolling byraad aa gjennomf*e beslutningen, men departementet kan
ikke nekte det. Kvinneorganisasjonene meddeler naa at de vil
ta saken opp igjen.

D.R.12.30.
Det har i aar vaert 6,4 mill, flere paasagerer paa de danske

sporveier enn det var i fjor. Det er imidlertid tilsvarende
faerre passagerer paa bussene.

D.R.21.50.
Ved kongelig resolusjon er det vedtatt at stillingen som

hjelpeprest for det tyske mindretall i Snder-Jylland (?) skal
nedlegges.

N tt fra Finnland.

O.R.21.50.
Det ventes ikke noe offisielt brudd i den, diplomatiske for-

bindelse mellom Finnland og Russland i de f rste dager.

S.R.13.30.
"Hufvudstadsbladet" kkriver i dag at Finnland har oppfylt alle

sine forpliktelser siden fredsslutningen, og det er Finnlands
hensikt aa fortsette eg gjf/fi'e det.

S.R,13.30.
gaar kveld og i dag tidlig hyrte man kanonild i den finske

skjaergaard.

S.R,20.00.
1 gaar ettermiddag ble den finske grense krenket to ganger

av russiske fly.

O.R.12.15.
Finnlands menn er paa vakt og er beredt til alt, skriver det

finske bladet . ? . . Det viI svare paa alle krenkelser som
bare det finske folk er i stand til aa gj)6re det.

0 R.12.15.
Den finske regjering har vedtatt flere nye transportbestemmel-

ser.
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Russisk fl skutt ned over norsk omraade.

O.R. 18,45.
Et enslig russisk fly som iformiddag.forsgSkte aa flj inn o-

ver en havn i Nord-Norge, ble skutt r5,ed av det tyske luf vern.

Syru ras'onene settes ned.

O.R. 18.45. (Utydelig)
Direktoriatet for industriforsyning og proviantering har

fastsatt nye rasjoner for syrup for kommende rasjoneringsperiode,
Tildelingen vil bli endel forminsket. (Mere kunne ikke oppfattes).

Om proviant for vedhu ere.

O.R. 18.45.
Som offentliggjort igaar har Forsyningsdepartementet fast-

satt forskrifter angaaende rasjoneringsbestemmelseno for vedhug-
gere. Forskriftene er vedtatt for aa gi skogshugsten de best muli-
ge provianteringsmuligheter. Saaledes vil det bli anledning til
aa kjSpe ekstra syruprasjoner. KjSpmenn som betjener skogs- og
vedhuggere vil kunne faa tildelt ekstra forsyninger av mel, klipp-
fisk, tgfrrfisk og hermetikk.

Forenins1ivet kommer under kontroll av "Innenriksde artementet".

S.R. 23.00.
samsvar med rikskommisariatet har innenriksdepartementet

i en forordning bestemt at alle foreninger -(med visse undtagelser)
skal kontrolleres av et dertil saerlig opprettet kontor. Dette
kontor vil faa til oppgave aa paase at foreningene utøver sin
virksomhet overensstemmende med nyordningens krav.

Svensk radio tilfier at kontoret synes aa ha faatt en vid-
strakt myndighet ogsaa økonomidk.

Stor N.S.-m te i Oslo imor en.

O.R. 18.45.
Imorgen torsdag kl. 20.30 vil det bli arrangert et stort

N.S.-møte paa Youngstorvet i Oslo hvorunder konst. statsraad
Gulbrand Lunde vil tale om bolsjevismen og den naavaerende
tysk-russiske krig. Interesserte vil faa anledning til aa set-
te seg inn i de forhold som har fSrt til denne krig.

Til an en til det. medisinske studium skal begyenses.

O.R. 12.15.
I en uttalelse til "Fritt Folk" om Medisin lkontorets

kommende oppgaver meddelte medisinaldirektgfr strem bl.a.
at tilgangen til det medisinske studium vilde bli begrenset.
Det var av viktighet at den norske laegestand naadde den h0i-
este grad av dyktighet.
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Fiskerimeldin er.

Bergen 13.15,
Siste uke hadde Kristiansund stSrre fisketilførsler enn noen-

gang tidligere iaar. Irisene gikk i,niidlertid stort sett opp over
hele linjen. Torsk beta1tes med 75 Øre pr. kg. mot 43 $4-.e uken
fSr, sei med 34 Øre (27 Sre), lange med 65 Sre ( 60 Sre), og kvei-
te 7,ed 1,70 mot 1.60 kr.

Ogsaa Aalesund hadde praktisk talt like store tilfSrsler som
i foregaaende uke, men dogindre enn de Kristiansund hadde. Tor-

(
skeprisen gikk opp fra 55 re til 63 Sre pr. kg., lange fra 65 til
67 Sre, mens seiprisen fal t fra 70 til 60 Sre pr. kg.

Kyst- og banisfisket forøvrig var ganske bra forrige uke, #il-
dels stSrre enn før.

Landbruksmeldin er.

• O.R. 13.20. «
Regnet som fallt forrige uke og uken før har rettet svaert

paa aarsveksten paa Igstlandet, og utsiktene kan naa sies jamnt
over aa vaere bra. Vaaronna er over overalt, men det er allikevel
like travelt i jordbruket. Ukresset har spredd seg sterkt iaar,
og enkelte steder har ogsaa jordloppa herjet slamt saerlig i Ro-
galand. Ellers staar aacrene bra i Rogaland.

Fra straaformarkedet er det intet nytt aa melde. Det har
mistet all betydning naa da beitingen er i full gang.

Torvskjaeringen gaar sin.gang paa Jaeren. Alt ialt er det
skaaret mer enn tidligere aar.

TilfSrslene av grønnsaker bedrer seg etterhvert som somme-
ren skrider frem, og prisene gaar stort sett nedover. Salget av
meloner har gaatt litt tregt. Aarets fSrste frilandsjordbaer
kom igaar til Oslo.

Mens tilfSrslene av nauteslakt holdt seg forholdsvis bra
oppe hele forrige uke, kommer det naa mindre og mindre til
KjStthallen. Dette har vaert ventet og.bed,ringen hele tiden an-
sett som forbigAaende. Det kommer litt gjSkalv til markedet,
men virkelig gjødde kalver er meget sjeldne.

Hvalkjøtt er det ganske god tilgang paa. Idet hele tatt
har det vaert fanget ganske meget hval laar, og enkelte skSi-
ter har skutt for forholdsvis betydelige belSp.

O.R. 18.45.
Til Stavanger kommer det naa daglig 1400kasser tomater,

melder bladet "Rogaland". Prisene holder seg imidlertid oppe.

O.R. 18.45.
Vest-Agder Landbruksselskpp holdt aarsmSte igaar, meldes

fra Kristiansand.

O.R. 18.30.
Foredrag av frSkonsulent Otto Vie: Vi maa avle engfrS nok

til neste aar. (Ubrukelige lytteforhold).
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"Hoim o samfund" v Molle Kirsten Haa ?

O.R. 13.50.
For fr. Ha var motstanderne av nyordningen noen store, red-

d• barn. n fpite seg paa samme maate som andre barn der var
.t,t1;for tid1igoT)pav'sengen. Motstanderne var ennaa ikke utsovet,
rerl i1dahelst llgse litt lenger. Dette Eikk imidlertid ikke

maatte man våkne for naa skulle det arbeides.

Forvrig fandt fr. Haag at motstanden vesentlig berodde paa
uvidenhet og frykt for aa bli revet med. Hun fandt derfor aa maat-
te upnlyse at det fremtidige Europa stod i samarbeidets tegn, og
at allemaattevaere med aa bygge opp det nye Europa. Her i Norge
skal vi 15-gge paa vaar eldgamle bondekultur, forklarte hun. Vi
maa sette landets interesser fremfor vaare egne.

Restep av foredraget var meget utydelig. Hun omtalte imid-
lertid "fpreren" og slo fast at det var ham det stod paa. Videre
kom hun inn aa kvinnens stilling i den nye orden og forsikret
at kvinon_froMdåles vilde.beholdb sin likestilling.med mannen.
Xvilmen.31aatte dog ha for ffte sin egentlige oppgave i livet nem-
ligdell o.avaere mor.

(Fr Hiag talte hele tiden som en bebreidende mot til uskik-
kelige barn

'Verden og_Vi": En lands annet ansikt.

O.R. 18.05. (Meget utydelig).
Fritz Ihlens hensikt med sitt kaaseri var aa anbefale et

lite hefte: EnElands annet ansikt, som nylig var utkommet paa
et eller annet forlag. Heftet inneholdt -`;a1lrike sitater fra
hvad kjendte engelsknienn har skrevet om britiske forhold. F.I.
begynte med et sitat fra Berknhard Shaw:

Naar England pnsker et nytt marked sender han en misjonaer
dit for aa weke fredens evangelium. De innfødte dreper misjo-
naeren, og 2nEland sender saa tropper for aa forsvare kristen-
dommen. Sammen med troppene reiser alltid en kapellan. Troppe-
ne drepor en masse innfM.te og erobrer landet deres. Avisene
skriver saa at de innf41te er befridd o.s.v.

Finnlands-cro-naandaon fortsetter.

.0.R.
Meldingene om russisk bombing av finnske byer og om andre

angrep Daa Finnland fra russisk side preget nyhetsutsendingene
over Oslo radio idag. Selv om det ikke bIe gitt noeA egentlige
lommentarer merket man en tydelig tendens til aa gjøre angrepe-
ne s-rre enn de var, og at Finnland'av den grund snart vilde
bli nSdt til aa forsvare seg. De Dressekommentarer som ble gjen-
gitt dreiet seg alle om Uen r8de-Fare".

Kl. 19.45 ble det gitt et specielt Finnlandsprogram i se-
rien: 'Noveller fra alle land'. Programposten sluttet med:
"Finnlandi&i.
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Sr&nytt fra Nor e.

O.R.
C310-avis navnet kunne ikke oppfattes) skriver idag un-

d(:r fE3J "en rSde fareH, at angrepet •aa Soviettsamvel-
aen lettelse i Norge. Tysklands overlegenhet

vi gar allikevel spennende dager imøte.

AJ-bidsileil'en paa Finsland ble aapnet iformiddag med en stør-
re hi.LiWii6het, ieldes fra Kristiansand.

O.R.
Ordføreren i Drangedal har bestemt aa hedsette skatteprosen-

ten fra 19.5 til 18.5.

O.R. 18,45.
I Aaseral brendte idag.en strre hytte ned til grunnen. Ska-
bsregnes til mellom 15- og 20.000 kr. Eieren hadde ikke assu-

=t,

0,R.
Norge her en betydelig kjttreserve i sin renbestand. Alt

ialt har maii berenet at det finns mellom 120- og 130.000 ren i
landet, Laen fjellet har plass for betydelig•mer.

Nv1; fra 121and,

D.R. 21.50.
Site folketelling viste 121.368 innbyggere paa Island.

tid„
IC'aevjrksceiaheten i Reykjavik har vaert minimal den senere

0.R. (~,T)a.;3 tvsk.
no in vilje blitt besatt av fremmede tropper,

blitt underlagt restriksjoAer i sin frihetsutfolaelse,
utaLc Ildands nye regent, Svein Bjørnson, i en tale forleden.

Hytt fra 1
•

D.-R, 19.00.

foriag bovilgeL 250.000 kr. til oppfÅrelse av en barakkeleir.
Det L)hske finansutvalg har paa forsvarsdepartementets

0.. 12.15.
pwssjerer fra et kaPret russisk skip ble igaar

landscAtt i Trelleborg.

D.R. 21.50.
Tirsdag 1 juli innfres det rasjonering av generatorbrend-

sc2 i Danma_uk.

D.R. 21.50.
De danske Statsbaners inntekter paa passasjertrafikken

viste i mai maaned en stigning paa 2.1 mill. kr.
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N tt fra Sveri e.

O.R. 21.45 & S.R. 23.00.
Det svenske utenriksdepartement utstedte iettermiddag fSlgen-

de offisielle kommunike:

I den nye situasjon som er oppstaatt ved krigsutbruddet mel-
.1om Tyskland og Sovjett-Samveldet, vil Sverige fortsatt bestrebe
seg paa aa opprettholde sin uavhengighet og suverånitet o paa
alle maater sSke aa holde seg utenfor krigen.

Imidlertid har vi dog blitt stillet overfor visse saerskild-
te spSrsmaal under den nye situasjon.

Saaledes har vi baade fra finnsk og tysk side mottatt fore-
spSrsler om Sverige vilde tillate transitt fra Norge til Finn-
land av en troppestyrke begrenset til en divisjon.

Regjeringen har med Riksdagens samtykke innvilget i at dette
faar skje under former nSdvendige for beskytttelse av svensk su-
verenitet.

S.R. 13.30.
Riksdagens begge kamre traatte iformiddag kl. 11.00 sammen

til hemmelig mSte.

S.R. 20.00,
I FSrste Kammer redegjorde statsministeren og i Andra Kam-

maret utenriksministeren for den utenrikspolitiske situasjon.

Kl. 15.00 ble det avholdt regjeringsmSte under forsette av
kong Gustaf, som var ankommet fil Stockholm fra Tullgarn. Etter
mStet reiste kongen tilbake igjen.

S.R. 20.00.
Den naavaerende situasjon i gistersjSen stiller store krav

til den svenske flaate. Forsvarsstaben meddeler dog at alt vil
bli gjort for ved hjelp av, flaaten aa holde skipsfarten igang
i stpirst mulig utstrekning. Til og fra Gottland vil alle far-
tSier bli ekskortert av svenske marineenheter.

Forbinnelsene med utlandet vil delvis bli innskrenket.

Det svenske Poststyre meddeler at det forel0big ikke mottar
postforsendelser for Sovjettsamveldet, Storbritannia og dets
dominions og kolonier, Eelgiske og Hollandske besiddelser og
franske kolonier paa den Vestlige Halvkule og i Det Fjerne &ten.

O.R. 21.45.
Svenska Dagbladet skriver idag i forbinnelse med avs113rin-

gen av de sovjettrussiske krav om Finnland, at det ser ut til
at Xreml allerede hadde mistet besinnelsen.

S.R. 2o.00.
Godsferjen "Starke", som i mange maaneder har ligget opp-

lagt i Satsnitz, er naa ankommet til en avensk havn.

O.R. 12.15.
Den svenske generalmajor Lindner var idag tilstede under

en offisiell kransepaalegging paa heltegravene i Helsinki.
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Nytt fra Sverige.

S.R. 13.30.
Under velsesflyving igaar styrtet et svensk treningsfly ned

hvorved fSreren, en offisersanirant, ble drept paa stedet.

S.R. 23.00.
Ytterli,gere 2 svenske skip er krigsforslist. Det ene er

damnskinet "Taberg' av Gfteborg naa vel 3000 tons, som etter hvad
det-meA.es skal vaere sunket vest for Portugal. 6-mann av beset-
ningen, deriblandt kapteinen M811er og 2 nordmenn, har reddet seg
inn til Gibraltar._

Det andre er ''Gunda» ogsaa av Gdteborg.paa 1769 tons. Hele
besetningen paa dette skip er i god behold Lisboa.

Svensk radio bragte idAg mange fartSistelegrammer hvori ka
teinene ble anmodet om aa søke svensk havn "med eller uten last'
idet de selv fikk avgjSre hvilket var det sikreste farvann.

S.R. 23.00.
Under et voldsomt tordenvaer idag slo lynet ned i hovedbyg-

ningen paa gaarden (Alby?) ved Linkdping og :endte fyr paa huset.
3 mennesker som opphold: seg der , ble bedøvet av lynet og
brendte inne. Huset stod ikke til aa redde.

Bare ca. 200 m, unda kom en laave ibrand og gikk opp i luer.

Skybruddet som fulEte foraarsaket en togavsporing paa strek-
ningen Link8ping - Kungsfred. Bare materiell skade ble anrettet.

nytt fra  Finnland. 


S.R. 23.00.
I hele dag utfoldet russiske fly•en livlig aktivitet

over Finnland og kastet bomber en rekke steder. Helsinki hadde
med sine 5 flyalarmer inntil kl. 21.00 en uroligere dag enn
noensinne under den finnsk-russiske krig. Det ble kastet man-
ge bomber over hovedstaden og anrettet ganske betydelig skade.
Minst ett menneske skal vaere drent og flere saaret. Sammen-
lagt skal 23 russiske fly vaere skutt ned inntil kl. 18.00
idag

Ogsaa mange andre steder i Finnland ble det kastet bom-
ber og anrettet skader. Norsk, svensk og dansk radio anga
fSlgende steder: Aabo, flyplassen Malm ved Helsnki, ill-
mannstrand, Kemijarvi, Rovaniemi (flere brander), Kotka
(fabrikk truffet, skade for 35-45 mill. fM.), Pvtalaks, Fors-
by, Lovisa, og et sted i naerheten av Borgaa. r'Aabo kom
10 mennesker lettere tilskade, men mange trehus - hele kvar-
taler brendte opp.

Rundt Hang8 var det livlig artillerivirksomhet fra rus-
sisk side, og saerlig Syer mot vest ble kraftig beskutt.

S.R. 20.00.
Tyske tropper har innledet angrep i trakten rundt Salla,

meldes fra russisk hold.
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Nvtt fra Finnaland. 


O.R. 21.45.
Utenrikskommisaer Llolotov meddelte i ettermiddag den finnske

sendemann i MoskvA at Sovjettsamveldet ikke lengre kunne anerkjen-
ne Finnland som ny6itral i den paagaaende konf1ixt med Tyskland.

(Reuter melder at den finnske regjering senere ikveld to
sanger traatte sammen til hemaelig mffte).

D.R. 12,00,
Gjengir meldingen om at Finnland ikke lenger anerkjenner

dP,r1 :'olske Stat.
im , radio meddeler ifSlge Reuter at Danmark har brutt for-

tinnelsen med Sovjettj

O.R. 12.15.
Finnland feiret igaar midtsommerfesten i en alvorlig stem-

ning. Baal var forbudt.

(Lahti radio,
melder ifySlge Reuter om voldsomme, anti-sovjettiske uttalel-

ser i den finnske presse idag. Saaledes skriver Hufvudstadsbla-
det bl.a.: "Enhver borger i dette land fSler naa at timen er
slagen for bolsjevisme og kommunisme. Hvis dette drama ender,
som de fleste av oss tror det vil, betyr det slutten paa en
d delig trussel mot vaar frihet og vaart nasjonale liv".)

O.R. 21.45.
Det finnske skip 'Hammarlund" er kommet til Norfolk med

overlevende fra et belgisk og et hollandsk skip, som er senket
i britisk tjeneste.
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Nytt fra Norge,

Bremen 13.30 paa engelsk.
2,11 livbaat og 15 av mannskapet fra det norske skip 'Ranella"

paa 5.500 tons landet i giguera da Foz i Nord- ortugal igaar.
Skipet som seilte under britisk flagg var torpedert 300 mil vest
for Azorene.

Nytt fraDanmark.

Deutschlandsender. 20.00 paa tysk.
Den nye danske sendemann til Tyskland ankom til Berlin iet-

termiddag.

D.R. 12.30.

4hw
Den danske justisminister vil i naer fremtid sp‘ke riksdagen

om de n dvendige bevillinger for en utvidelse av politistyrken.

D.R. 19.00.
TilfsiSrslene av landbruksprodukter til byene holder seg prak-

tisk talt uforandrede. Ennaa er det tilfrets7,illende tilgang paa
slakt ca. halvparten av det normale. Smyfrproduksjonen er Sicet
med omtrent to. Eggproduksjonen har vist den vanlige sesongnedgang
siste uke.

Nekrophagus- (aadsel)-billen har gjort stor skade paa sukker-
roene iaar. Bare i Frederikshavn-distriktet har 150 gaardbrukere
vaert hjemsøkt, og adskillige rpemarker fullstendig Ødelagt.

D.R. 19.00
Fra 1 juli vil det bli innf$rt rasjonering paa generator-

brendsel i Danmark. Rasjonene vil variere etter normalforbruket
mellom 30 og 70 hl. trekull pr. maanedx.

D.R. 21.50.
Helmuth Rosting, sjef for det danske Rykle Kors'

hjelpekontor for krigsskadelidte, har nylig besøkt _aris og
Belgia hvor han har 2att konferranser med de tyske m:vndigheter
om hjelpeaksjoner for dansker i de besatte omraader. Under sitt
op-ohold i Brussel, ble direktr Rosting mottatt av dronning
Elizabeth.

D.R. 21.50.
Det danske Post- og Telegrafselskap har forbudt btuken

av ubrukte frimerker som betalingsmiddal i utlandet. Filate-
lister maa søke om saerskildt

D.R. 21.50.
Sjefen for Aalborgs sivile luftvern har inntil videre

forbudt endel av sine underordnede aa forlate byen. Denne
ordre omfatter ca. 200 politimenn, ca. 400 f rs:ehjelpsmann-
skaper etc. SAnad kan innsendes for tillate se til aa for-
lat'e distriktet.
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Nytt fra Island o Gr nnand.

D.R. 1900.
..-ilLaus Bureau har nottatt en skrivelse fra det islandåke

Altings ProSident Harald Gudmundson?, hvori denne meddeler den
danske regjering sitt lands takknemlighet for det gode forhold
mellom dc to land siden 1918.

D.R. 21.50.
Da islandske fiskesk iter ikke tillates aa seile utenlands

":_ar isfisket naattet oppre.

Zeesen 23.00 paa tysk.
Det meldes fra KSbenhavn at den grønnlandske befolkning in-

tet heller ønsker enn en gjenowtagelse av de normale forhinnelser
med Danmark. Dette bekreftes ogsaa av en reisende som nylig er
kommet fra Grønnland. Han forteller at amerikanerne llir betrak-
tet sm fr=cde og blir meget kj lig rottatt.

ttfra Finnland.

Lahti 20.30. paa tysk.
Den svenske generalmajor Linder, som for tiden oppholder seg

i Finnland, dementerer paa det besterAeste en uttalelså i Afton-
bladet at han skulle vaere i Finnland for aa oprettet et svensk
frivilligkorps.

Lahti 12.20.
Den finnske feltposttjeneste begynner 27 juni.

Lahti 12.20.
Uusi Suomi skriver idag at krigen ikke bare betyr at to

store nasjoner kjemPer, men at to diametralsk forskjellige ide-
ologier kjemper om herredømmet i Europa.

Finnland har sett faren i kommintern og bolåjevisme., og
var det fSrste land i Europa til aa motstaa dens truende anfall.
Det er bare natirlig at de finnske folk skulle vaere saerlig
overfor vaart nabofolk svenskenes holdning i disse spSrsmaal.
Bolsjevistbevegelsen i Sverige har hatt et kraftig grep om fol-
ket, og ved forskjellige anledninger har vi offisrelt anmodet
den svenske regjerinEaa sette en stopPer for den uheldige akti-
vitet en svensk minoritet har utfolddt.

Helsingin Sanomat skriver at bolsjevismen overalt har frem-
kalt ulykke og total avbrytelse av alt normalt liv. I Sverige
har man sett mange eksempler paa kommunistenes åktivitet av et
omfang som er strre enn man r almindelighet tror. Man har nok
betraktet kommunismen som en internasjonal fare i Sverige, men
noen akutt fare trodde man ikke det var. Alle som har noen er-
faringer med hensyn til kommunismen maa naa innse og forstaa
faren.

Lahti 2.00 Daa tysk.
Det er all grynd til aa vaere paa vakt overfor det kommu-

nistiske underjordiske arbeid. Det utfoldes Ejennem utenlandske
agenter og for«mmes av alle befolkningslag. Denne aktivitet
vil det bli slaatt ned paa med haard haand.
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Statsraad Gulbrand Lunde taler aa k'em em te aa Yun stor et.

"O mars'en mot bols'evismen".

uislin erie har funnet et n tt ar ument: Det er mange nordmenn
son ror a en i iger nors e onge og Nygaardsvolds regjering
vil komme tilbake til Norge hvis Tyskland taper krigen. Men det
er naiv tenkning,for i'det.tilfelle vil den rfke haer trille
inn over landet og fulistendig overta det.

Statsraad Lunde finner o saa dokumenter: Hadde statsraad Trygve
le priva ire e e e on or in e se med Moskva?

Nasjonal Samling hadde i kveld kl. 20.30 arrangert et mSte
paa Yungstorget med konst. Lunde som taler. Emnet var "Opp-
marsjen mot bolsjevismen". Oslo Radio omtalte hele tida m4tet
som "kjempemfftet". Lundes tale ble kringkastet over alle norske
stasjoner.

En innleder (hørtes ut som Einar Schibby) skildret torget.
Han sa at Norden aldri hadde vaert slik i brennpunktet som
dag. Situasjonen er i dag slik at en hver nordmann maa ta
standpunkt. Og statsraad Lunde har gjort denne situasjon til
ramme for sitt foredrag.

Det er en stor menneskemasse samlet her paa dette torg
hvor det tidligere arbeiderparti pleide aa holde sine mdter
for aa forfekte det stikk motsatte synspunkt.

Hele torget er pyntet med norbke flagg og sOlkors. Hirden
tar naa oppstilling i m4stergy1dig.orden. Den marsjerer inn i
hundrer paa hundrer. Det er baade„lenter og gutter.

Ogsaa det tyskb, finske og- romnske fIagg vajer aver torget.
Alle de land som deltar i oppmarsjen mot bolsjovismen er altsaa
representert.

Hirden holder fremdeles paa aa marsjere inn. Menneskemassene
har naa fylt hele dette enorme torg.

Saa kom herr ,Myklestad paa talestolen: Paa vegne av
Nasjonal Samling ønsker jeg dere alle vel mAt. Kampfelle
Torgeir Audunson vil naa lese en prolog som han har skrevet i
anledning dette mfÅet.

Kampfellen leste saa med en helt utrolig.kraftig
Prologen begynte med f4gende linjer: "Kansxje er det i dag paa
sin pIass aa minnes hva Qu,islin saa ofte har sagt".
Slutten paa første vers lød: "Jud signe de vaapen som i dag
kjemper for Europa, for Norge, for oss."

Her spilte man "Ja, vi elsker".

Saa fortsatte kampfellen. Fra denne omgang "klinper" vi:
"Husk det store geni som oppdaget faren". Og: "Naar hakekorset
blir heist i Mosxva".

Her spilte man den tyske nasjonalsangen. (Horst Wessel).

I prologens siste vers het det blant annet: "I Falcken-
horsts haer staar den finske soldat". Lenger ut: Maa er det
gjengjeldelsens stund".

Her spilte man den finske nasjonalsang.
(Fortsatt).
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Yun stor t . forts tt .

Saa kom Widunsons siste "Bli med i denne kamp,
for det gjelder deg selv, kamerat".

• •• • ••• .11

Statsraad Gulbrand Lunde taler om oppmarsjen mot
bolsjevikene.

Norske menn og kvinner.
Helt siden Nasjonal Samling ble stiftet i 1933, har det

framholdt at hele verden befinner seg midt i en stor krise.
Vi lever i et tidsskifte . Og dette tidsskiftet er saa veldig
at vi maa gaa helt tilbake til de store folkevandringer for aa
finne noe Iignende.

Da N.S. i 1933 i sitt program sa at faren«for Norge bare
kunne fjernes hvis ondot ble fjernet med roten, ble det ikke hyS
Nordmennene foretrakk aa leve fra dag til dag ilten aa bekymre
seg om det som foregikk rundt omkring dem. F4eren for N.S.
kommed advarsel paa advaråel, men nordmennene vendte det dÅve
pire til.

Her nevnte Lunde de tingsom fÅreren hadde advart mot. D6t
var kommunismen eller den røde fare, partikorrupsjonen, kapita1-
ismen o.s.v., o.s.v.

Men nordmennene tok ikke advarselene alvorlig. Den store
politiker, Mowingkel, uttalte saaledes at Q,i.isling forstod seg
ikke paa politikk. De gamle politikere skj nte ixke at Quisling
talte dpkisens alvor.

Men da Norge kom, inn i krigen, begynte sannhaten i quislings
eid.wIrsler'aa vise seg. Naa da Norge var dratt midt inn i be-
givenhetene, skulle en ha trodd at nordmennene ville ha forstaat'jh
men en stor"del av folket ville fremdeles ikke se sammenhengen iNuir
begivenhetene. Folket lot begivenhetene paasere forbi. De knyt-
tet hendene i lommene og ventet paa at England skulle komme aa
befri Norge. Men det ss6rgelige for disse mennesker er det at
England aIdri vil komme. EngIand kan simpelthen ikke komme.

Men det som er skjedd i de siste dagene maa da vel aapne
igynene. Naa maa det da vaere klart hva det hele dreier seg om.

Det maa naa vaere klart at det er kulturens kamp mot den rrke
terror. Det maa naa vaere klart at vi staar midt i et stort tids-
skifte, og at en hver maa ta standpunkt.

1 gaar, den 25, juni, er det riyaktig 6 aar siden Quisling
talte her fra dette samme kateter. Han sa da at arbeiderpartiet
gaar sammen med bolsjevikene mot Tyskland. Og han sa videre at
avis denne politikk fortsetter, vil Oslo-dalen bli bombet fra
lufta en dag.

Dette ble sagt fra denne stol for seks aar siden. Men de
tidligere partipolitikere foretok segingen ting. Resultatet har k
naa vist seg. Norge ble dratt inn i krigen, og Oslo-dalen ble  -44,
bo bet fordi Norge hadde latt seg dra inn i marxisternes rekker.
Sp rsmaalet er om Norge finner at tiden i dag er inne til aa
h51?re paa Quisling.

Her siterte Lunde utdrag av Quislings bok: "Russland i dag".
Denne bok ble skrevet for 11 aar siden. Allerede da saa flfreren
klart det som i dag staar klart for oss alle.

(Fortsatt).
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De engelskvennlige maa i dag merke seg at England kjemper
paa bolsjevikenes side. Det er altsaa bare enten eller. Og
husk at utfallet av kampen er sikker.

La oss for et i/yeblikk tenke sli,k som London-lytterne
tenker. La oss for et Syeblikk fors ke aa sette oss inn i
ta,nkegangen til 'dem som sitter opp til langt paa natt for aa
h re sine venner i London. De tror virkelig at et tysk neder-
lag vil bety at den tidligere konge og Nygaardsvolds regjering
viI komme tilbake til Norge. Kan man tenke seg noe mer naivt?
Tysklands sammenbrudd vil bare bety at hele EuroDa blir bol-
sjevisert. Det vil si det samme som at bolsjevi-xenes haer
vil trille inn over landet vaart og fullstendig overta det.
Det er vel ikke denne form av befrielse London-lytterne tenker
seg?

Den norske regjering i London er utgaatt fra et parti som
stgSttet seg paa Sovjet. I 1923 uttalte Nygaardsvdld at naar
det konmer til handling kan russerne stole paa den norske
arbeiderklasse. En annen herre (navnet kunne ikke oppfattes)
i den saakalte norske regjeringi London sa det samme saa sent
som i 1935. Det var meningen til dette partis ledere at Norge
skulle ta aktiv del i kampen paa bolsjevikenes side. Vi hus-
ker alle denne regjerings store dilemma da den skulle ta stand-
punkt til Finnlandshjelpen. Koht sa den gang at vi ikke ma2tte
stelle oss slik at vi kom inn i krigen paa den gale siden.
De hadde gjort seg opp sin mening. Naa viser det seg klart hva
det var som var den gale siden. Og naa er det klart at Nygaards-
vold er kommet paa dengale siden. Disse herver samarbeider naa
med Churchill for aa hjelpe Sovjet.

Det er likevel interessant aa se at Churchill ikke betenker
seg paa aa alliere seg med bolsjevikene. Han lager allianse
med dette land som har latt Finnland blfr og som undettrykker de
Baltiske Land.

Mot alt dette advarte Nasjonal Samling gang paa gang. N.S.
sendte advarsler direkte til den tidligere norske konge. Quisling
gjorde ham merksam paa den faren som truet landet hvis han
beholdt denne regieringen. Men den tidligere norske konge enset
ikke disse advarslene. Han foretok seg intet, men lot det hele
drive. Denne konge beholdt en regjering som hadde lovet Nord-
Norge til Russland etter krigen:. Det var vinteren 1939.

Den samme regjering ødela Norges forsvar for at landet
skulle ligge aapent for bolsjevikene. Dette foregikk mens de
borgerlige partier hadde flertall i Stortinget. Resultatet: 9.
april 1940.

Her fortsatte statsraaden: For noen dager siden kom jeg
over et interessant dokument. Han siterte dokumentet, men
lytteforholdene begynte naa aa bli daarlige, og dessuten leste
Lunde noksaa fort og utydelig akkurat her. Det h4rtes imidler-
tid ut som om det var en kvittering eller bevidnelse for at
sekretaer Trygve Lie hadde faatt innlagt en direkte telefonlinje
til Moskva. Det kan ikke sies helt sikkert om det var dette
Lunde mente, men det er iallfall sikkert at han mente at Trygve
Lie yla en'ellor annen maate hadde faatt arrangert det slik åt
han uten videre kunne faa forbindelse med Moskva pr. telefon;
Og det er ogsaa sikkert at Lunde brukte ordet "telefonlinje'.

(Fortsatt).
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Og det er ogsaa sikkert at Lunde sa at denne linje gikk fra
Trygve Lies villa,Solli", paa Grorud.

Denne mannen var det kongen noen aar senere utvevnte til
justisminister.

Her var det et avsnitt som ikke kunne oppfattes.

	 Usten 1939 oppdaet nordmennene at Sovjet var
det samme som det alltid hadde vaert. Som djevler kastet rus-
serne seg over Finnland, og likke etter ble de Baltiske land
undertrykt. I disse omraader ble det rykle diktatur straks opp-
rettet. Derfor saa vi ogsaa hvordan finnene, som kjente disse
djevlene, heller ga sitt blod enn aa gi seg inn under disse
tyrrannene. Og i dag staar dette hardt trengte land for tredje
gang mot disse bolsjevikene. Men denne gang staar de ikke alene.
Ved deres side staar de sei.errike tyske armeer.

Verdenshistoriens st4-.ste kam-3 er begynt. Det er kampen
for kulturen, eiendommen og hjemmet mot rj3verne.

Hvor staar de norske b4ider i dag? Er de klare over den
faren som truer dem?

Hvor staar den norske kirke i dag? Er den merksam paa at
bolsjevikene tramper kristendommen under sine ffftter?

Hvor var biskoppene da Nygaardsvold erklaerte at Kirken er
en institusjon som maa avskaffes? Hvor var hyrdebrevet
da kongen utnevnte denne mann til statsminister?

Hvor ir de norske vitenskapsmenn og leger da . .(resten
kunne ikke oppfattes.)

Har det norske folk glemt Russlands trussel mot Nord-Norge?
Har de glent, de flyene som kretset der oppe om vinternettene for
en tid side,n?

I dag marsjerer paa Finnlands side Tyskland, Italia og
Romania. Disse land vil komme Finnland til hjelp i kampen for
Norden. I Danmark har man brutt all forbind,else med bolsjevikene.
Kan nordmennene staa likegyldige i et slik $yeblikk? Det er
heldigvis tegn som tyder paa at det norske folk vaakner opp.
Hundrer har alt meldt seg som frivillige til Waffe S.S. Vi er
stolte av disse guttene. Og jeg er overbevist qm at det i dag
er tusener av nordmenn som ikke har noe ligyere ønske enn aa del-
ta i denne kamp.

Her var det igjen et avsnitt som ikke kunne h4res.

Bolsjevikene vil tajorda fra byndene. Sttt b5&idene sier
Nasjonal Samling. Bolsjevikene taler om barnebegrensning og
fosterdrap. Hjelp barna fram, sier N.S. Det maa vaere klart for
en hver at et folk har et maal, og dette maalet er aa holde folket
oppe. Vi kan ikke la folket dø ut. Vern om folkeretten, sier
N.S. Vi maa ikke f/delegge den rene rase. Vi maa ikke blandes_
med de udugelige. De skal gaa under. Alle har rett og plikt n4111,
aa arbeide, sier N.S.

Her vil jeg si noen ord til kirkefolket. Religionen er roten
til alt ondt, sier bolsjevikene. Kristendommen er en grunnvoll
som maa vernes, sier N.S. Derfor vil N.S. fp5re sin kamp mot
bolsjevisme i ålle former. Og de som gaar mot N.S., gaar med
bolsjevikene mot fedrelandet. Vi vet at den vei vi gaar er den
rette. (11'ortsatt).
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Vi vet at den veien vi har valgt, er voion til framtida.

Her var det en stund at absolutt intet kunne h res, men
statsraaden maa ha talt om Finnland igjen, for det neste som
kunne opPfattes var:

lorske arbeidere, b4der og s-oortsfolk ga sine ski og
ryggsekker til Finnland. Og i dag gjelder det om mulig enda
mere hele Norden. Finnland kjewer i dag for Norges frihet.
Dere som bacrer det norske flagget i jakkeoppslaget, mener
dere noe mcd det? Eller har dere ikke bare byttet hammermerket
med flagget? Tidon skal vise det.

Dot er plass for alle i N.S. La oss alle slutte opp om
Finnland i dets kamp for livot.

Bort med bolsjevismen, den r de terror. Fram med N.S.
Fram for Norge.

Etter Lundes fbredrag ble dot utbrakt et"tre ganger Heil
og Sael-for vaar.,f*er Vidkunn Quisling."

Og saa spilte og sang man f4.sto og siste vers av 'Ja, vi
eIsker",

"Verden o, vi" var viet samme tema.

Fritz Ihlen hAdde kalt sitt kaaseri "Toget mot
Han snakket fpårst om det tidligere nordiske samhold. Dette

hadde bare vaert fraser og meget overfladisk. Norge og Danmark
hadde Gi*landssaken og andre uoDpgjorte regnskaper. Svenskene
hadde vaert storsnutet. Hjetteligheten melioM de nordiske folk
hadde innskrenket seg til bankettaler.

Det hadde aldri vaert noe virkelig samarbeid, hverken poli-
tisk eller militaert. Store vansker maa ogsaa overvinnes fyfi.
et Siik samarbeid kan komme i stand. .Jjet er imidlertid enkelte
ting som viser at tiden naermer seg. I dag har vi fire fakta
'klaro:

Finnene er ikke n&trale lenger, men er gaatt inn i
kamten for Nordens selvstendighet og frihet.

Sverige bestreber se paa aa beholde n4ytraliteten i det
lengste, men har forelrhig gitt tillateIse :11 gjennommarsj
for tyske tropper.

Danmark har brutt den diplomatiske forbindelse med Sovjet.
Island som er okkupert av Tysklands fiender, har gjennom

den nye riksforstander, Bj rnson uttrykt nsko om samarbeid
med Norden.

Firå av Nordens land har gitt disse meldinger samme dag.
Bare i det femte landet - Norge - diskuterer man, hvem man

skal gaa sammen med. Ja, man finner her endog tilbAbylighet til
aa ta parti med bolsjevikene mot det tyske riket.

Finnland har tatt største byrden. Det er gaAtt til kamp.
Sverige forbereder aa gjgfre like saa. Danmark fpilger. Selv i
Norge hever det seg noen r4ter for aa ta del i kampen. Men
nord.mennene er sene i tankegangen,og de kommer nok, og da vil
de, komme sikkert. Maatte nordmennene forstaa sin tid. Denne
gangen er det virkelig Norden som er ute aa gaar.



6.

27. juni 1041. Nr. 64. Fortrolig„
Traoseriain 'er Torsd-ag

Norske skolemenn paa studiereiseilyskland.

Foredrag av laerer Jon Bakke.

Taleren hadde ikke tid til annet enn aa gi et l'esyme av
sine inntrykk fra Tyskland, og saerlig da av det tyske skole-
vesen.

Reisa og oppholdet ble fullt ut betalt av den tyske åtat.
Bes ket varte akkurat i tre uker. Det inntraff ingen ubehage-
lige overraskelser av noen art.

Herr Bakke skildret saa fortholdene i Tyskland slik som
de var i aara etter Verdenskrigen. Alle delaagerne paa turen
hadde inngaaende kjennskap til all den elendigheten som eksi-
sterte i Tyskland paa denne tid.

Man kunne derfor ikke undre seg over at mange av dem var
litt skeptiske paa forhaand med 11,ensyn til åll den framgangen
de hadde 1-)4rt om. De hadde jo hØrt at det var lykkes nasjo-
nalsosialismen aa reise landet opp igjen paa denne korte tid.

Han kunne med en gang forsikre lytterne cm at ryktene talte
sant. De saa at dehte undret var blitt utfrt. Det var mat
nok i Tyskland, folk var velkledde og hadde et glimt i 4yet.

Deltagerne paa turen hadde ikke vaert noen saueflokk. De
hadde gjort studieturer paa egen haand. De hadde talt med det
tyske folk. Overalt hadde de funnet dan samme tillit og tro
paa Hitler..

Til den engelske 41elegr:else hadde de sett lite, enda de
direkte hadde vaert paa jakt-etter dem. I Berlin for eksempel
innskrenket disse yicieleggelser seg til en fem - seks hustak.

Deltagerne hadde bes4t historiske steder og store nyanlegg.
De hadde besAct mange skoler. Det hadde slaatt dem at alle
skole.ne hadde store og rike samlinger. Det var installert film-
apparater ved alle skolene. Saerlig stor vekt ble det lagt paa
lek og idrett. Og dessuten hadde de studert den ett-aarige
arbeidstjenesten.

Laerernes 14nni ger var ofte stipulert etter fors9frgelses-
byrdene. Laerernes Økonomiske stilling var slik at ingen trengte
aa se seg om etter ekstrajobber.

Dagsaktuelle problemer ble diskutert paa alle skoler, like
ned i folkeskolen.

Eer talte laorer Bakke om klasseinndelinger, timetabell,
undervisningsnystem o.s.v.

Slutten paa foredraget 14d: Bare nasjonalsosialismen kan
skaDe slike forhold. Partidemokratiene har en altfor farlig
glier nemlig gullet. Herr Bakke ble paa denne reisa overbevist
om at nasjonalsosialismen betyr folkets frigj)6relse. Men an
maatte ikke tro at alt i Tyskland uten videre kunne overf res
til vaart land. Tingene maa tilpasses. I skolene maa vi be-
holde det gode vi har, fdr det er virkelig godt.

Ulaatte saa ogsaa folk i vaart land reise seg til kamp for
fedrelandet. Nordmennene har en stor misjon aa utf re.
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Ha elin uttaler so om forordninEpn om kontroll av foreninger.

Oslo Radio offent1iggjorde i dag (12.15) den nye forord-
ning om kontroll av foreningslivst.

Konst Hagelin uttaler seg i dag til FrittFolk" om denne
forordning: Den skal gjennomf7fre on nasjonalsosialistisk ord-
ning i foreningene. Do 43 organisas'oners protestsk-rivelse til
Reichskommissar Terboven har foranleaiget dette skritt. Stats-
raaden understreker at det er en alvorlig forerdning som herved
er blitt gitt. Det vil bli tatt do strengelsto forholdsregler
overfor de foreninger som ikke underkaster seg do nye bestem-
melser.

De nye frimerker.

O.R.12.15.
Handelsdepartementet utskrev for en tid siden en konkur-

ranse om nye frimerker med et tillegg ipaa ti iSfre som skal gaa
til krigsher-ede mennesker i Norge. Disse frimerkene skal er-
statte de tialigere Nansenmerker.

Formannen i bed4me1seskommiteen, ekspedisjonssjef Bjarne
Hoff, opplyser dag at det er kommet-inn over 300 utkast.
Resultatet vil derfor foreligge tidligst i slutten av uka.

TvangsutskriyninELtil_vedhogst.

O.R.18.45.
Paa ra4te hos fylkesmannen vedtek man aa tvangsutskrive folk

til vedholgst i Vestfoll.

Manufakturhandel forbudt i.to dager.

O.R.18.45 (Utydelig).
Mandag den 30. juni og tirsdag den 1. juli er det forbudt

en hver.forhand1er aa selge eller avstaa manufakturvarer av alle
slag.

Overtredelse av dette forbud er straffbart.

Norsk h'el til Finnland?

O.R.2.50.
lorsk Telegrambyraa har hatt en samtale med statsraad Riisnes

om frivillig norsk hjelp til Finnland. Statsraaden uttalte at
N.S. har slike planer under overveielse, og dt det regimentet
Nordland allerede kjemper nordmenn sammen med sine finske kame-
rater ved fronten.

N bank i Narvik.

O.R.18.45.
Det skal opprettes en ny bank i Narvik. Det er alt tegnet

en aksjekapital paa kr. 150 000,00., Det er folk i byen som staar
bak.
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L dbruksmeldin .

Det
andre gr
likeveI
etter at kontrolinenida har skredet inn og fastsatt maks. for-
tjeneste i smaasalg.

Paa Gartnerhallen var det jevn tilf*sel.av alle varer.

Det var liten tilfrsel av slakt. Sommervarmen gjgfr ogsaa
forsendelsen meget"vanskelig.

Gartnprhallens ukemelding:
Tilførselen de siste dager har hatt en mer sommerlig karak-

ter, og prosell,e har vaert noe nedadgaaende. Det har vaert stor
kning i tilførselen av jordbaer, tomater og meloner.

Paa Bergensmarkedet har det vaert mindre med tomater.
Potettilf*selen var mindre enn iorige uke, men nok til aa
dekke behovet.

Oslo-avisene i dag. 


Sveriges beslutning om aa holde fast ved D4ytraliteten
opptar avisene sterkt i dag.

Ellers vekker meldingone om kampene paa f/stfronten opp-
merksnmhet.

"Morgenpbsten" skriver i sin leder: I sin kamp mot
Sovjet-Samveldet har Tyskland hele Nordens sympati og sttte.

"Norges Handels og Sjyft'artstidene" skriver i lederen:
bolsjevismen har alltid vaert en fare for Europa. Den

har ritt -buropa som en mate siden Lenins dager. Den bredte seg
som en farsott blant de krigstrette folk. For Finnland har det
vaert en uopph rlig trussel. Det har vaert bolsjevistiske celler
rundt om i verden. en 4-te til borgerkrigen i bpania og til
Fr nkrikes avmakt. Med ov:et som selerherre ville faren bli
st rre enn noen gang. Men c.et er heldigvis bare et tidssp rsmaal
naar den tyske haer staar i Moskva.

"Aftenposten". "Farpn fra ffit" er overskriften paa leder-
en i dag.

ovjet har vaert fryktet og hatat av de fleste nasjoner
i Europa. Dets overfallpaa:FinnIand vakte avsky i mange land.
Ogsaa de som fr var Sovjet-vennlig, vendte naa ryggen til Sovjet.
Mange vaert redde for krigen mellom Pyskland og England vil-



le gji,6re Sovjet sterkt paa de andre lands bekostning. Derfor er
denne krig det beste som kunne hende.

"Nationen" skriver om forhold'her hjemme:
Tiden og utviklingen i det siste aaret har laert oss at vi maa
utvide arbeidsmulighetene her i Iandet. Det er arbeidet som
skal baere baade• den.4conomiske og i vaart land.

dr vaert et sterkt fall i jordbaerprisene. Ogsaa--
s•kpiåer ergaatt ned. Men enkelte priser ligger

yt. Disse kommer nbk o saa til aa maa te gaa ned
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O.R. 08.0.
Db.brislingen hittil fthrvrt LCt liten og LCL, ht.r.

fiskerikreter bet fiskeriirektren sboke brislingfisket.
Han stopet derfor fisket fra kl. 1.00 i

0.R. U.W.
vokse Det betyr det kreves en a er
le,lerne er til et ,velses-

kursus sn skal holes i Oslo fra 3. til juni.

0.h. ..u2.15.
Den svense utenriksinister Inottatt Leling o.L at to

svenske skip er senket i 3 tlanteren, Det er ”Taberl! c)
fra Fielsingborg. De flete av rnn ene er red±.et. To av

"TT_berg"

Nvtt fra Sverige.

0.R. 08.0•
F-1,7-ruten IeLon S verige og FinnLnd ble orettholdt i gr.

De andre svenske flyruter er blitt ,vbrutt.

0.E.
Det svnske LJostvesen oply.er a.t post til og De

531tiske land ikke v 1 bli E.otttt. Viere vil ik -Ae 1Jost bli mot-
tatt til Storbritannia elier ndre deer av det Eritske
Egypt, Felgen, F=sae besielser i•S
og Justralia.

Sansk- RLdio
"Svenska Dabladetn sriver: Alle burde ;:rishe t rer.rusi-

ke terror skal forsvine. En oku,asjon v il l nO 3:\TDen r>ie.e
r er fulgt av terror og

j-Lerikansk Ray±i.o 05.0.
Ovenske reserve2 i m,,=nen og 1=en skal i=kalies 3eblik-

kel g, 'Jier en kringktingsel(l.ing sen(5_t over svesk railo.

Ilytt fra Ddnmark.

D.11. ;1.50
Fornim2:sministeren h r eL ect at b..n.dene bre vil få.

det bindegarnet de har bestUt. rindegn nå be bli brukt
til hstLrbei.det.

H1.0
baor,jret iag at o L ver over forr

nikkellegeinger, rnn iilc, halvfefie produkte s.rc,jern
som fneholder nikkelleering, IciniesteHiet imlen
30. juni.

Heesen 101±0 3.0 0.

	

en ranske presse Trwiark vil
all hjel i rrets frsvarsaL 1 Ot Sovjet
kailes som vil beJteL.,.e Finnins sjebne
for linge generasjonerTf. Av 3 grunn vil gl sin
all hjelp,
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tt fra

Deutsehlndsender 20.W
Folsjeviaes fl.grep ii ner en ny ovjet-rusisk

13rovokasjon. Pen finske hvitbok visr KreLlin gJore
stadig str5rre rav til finlna. Til slutt vr et savjetngre.
"Jå FinnLrnd ventet ver g. Fra ren finsk-rusiske våenstillst
til begynelsen LV en tjsk-ovjetiske krig jL7 sovjettro,er
krenket finsk territorium 199 ganger.

Zeesen Raio 19.00.
"Helsinki Sanotn skriver at :rensekrerii-eiser og luft-

anrep fra Sovjet li r j..T)rt iet unuliE se p i
tal:Ishet.Angreet a& sles tilbke lle uii iller.

nijui Juw-j), gng b r vi (len vi ikke
behver for v re TLuroga mot bolsjevismen

”Kufvut5sta(isbletil: 0 elv noe i
vi en ting rat et is r 0eitst i utr'/Uesen av ien

mrke makt i vern vre en tlistreke gevinst.

Beslutningen er tatt, og spen fot ovjet-
Unionen er begynt, eljer rettee kamn mot boisjevik...;ae, 'L'or vi
hLr ikke noe htt:Jot c.et rusiske folk. Vi kjem mot
som tyrranniserer folk.

20.16.
En meicing fra StockholL forteller krigen begynte

og Sovjet br havedstyrkn v in finske under
mc..rkLik Lirsjert mot Krelen.

N tt fra

0.-J. 08.00
3vein Ejrnsf.2,n tidi gk' in•viet

til Isk nts regent. F•n sfr en :,t,p.tssjefs ......nsvar. I sin.
F.,jrnson vilie forbli er

okupeJ't av en ok,-,usjonsh4ir er kom et tli
vrt 111(1 mot vrt n e1-:et i -1)rksis r tm. ss in i
krigen, også at v:Jr.
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Norge tenker aa aa delta i kri en mot Sov'ett.

S.R. 13.30.
Norge tenker paa aa delta i krigen med Sovjett, melder den

svenske kringkaster. I et intervue med konst. statsraad Sverre
Riisnes uttalte denne at dct var et alment.hske hod det norske
folk aa stille seg paa Finnlands side.

Oslo-avisene.

O.R. 22.50.
Oslo-avisene slo idag stort opp meldingene om de vbldsomme

tyske bombeangrep paa Lcningrad. 0-gsaa den danske regjerings be-
slutning a2 bryte den diplomatiske forbinnelse med Sovjett, ble
gjengitt med svaere overskrifter. Av annet f4.stesidestoff kan
nevnes den finnske presidents kraftige tale igaar i kriggkastin-
gen.

Nationen skriver idag at bolsjevismens dager er talte.

AY innenlandsk stoff som saerlig interesserte avisene kom-
mer konst. statsraad Gulbrand Lundes oppsiktsvekkende tale i før-
ste rekke.

"Verden o Vi": Kvinnen o un dommen i den n e tid.

O.R. 19.05.
Et lite heftc som n lig er kommet ut om "Kvinnen og ungdom-

men i den nasjonal-socialistiske stat", var gjenstand for en
ganske kort omtale i dagens 'Verden og Vi". Det ble fremhevet
at den nye tid hadde tiI maal aa skape sunde og sterke menne-
sker, og at nasjonal-socialismen nv den gru d hadde innftifrt en
rekke forebyggende bestemmelser som bl.a. s kte aa hindre at
mindrevaerdige individer ble istand til an bidra til slcktens
forplanting.

Talersken kom videre inn pna arbeidstjenesten og uttalte
sin overbevisning om at denne i naer fremtid vilde bIi gjort
obligatorisk ogsaa for kvinner. TilsIutt kom hun inn paa ung-
domsherbergene og lovte denne bevcgelse all mulig styStte i den
nye tid.

Skatte rosenten settes ned i Stavan er.

O.R. 18.45.
Stavangers budsjett for neste aar er naa ferdigbehandlet

og endelig vpdtatt. Skatteprosenten vil bli satt ned fra 19.3
til

Stnrt N,S.-nvfte_annbnsercs,

O.R. 18.45. •
Et stor N.S.-mSte vil bli arra gert 28 og 29 juni paa Fe-

?
tesletten i Raelingen og i Lillestr m. Konst. statsraad Jonas
Lie og st bsjef Orv rd Seter vil ta e. Programmet byr ogsaa
pan en st rre hirdm nstring.
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Fiskerimeldinger. 


Bergen 13.15.
Makrellfisket ser naa ut til aa vaere D:a retur naa strek-

ningen Haugesund - Kristiansand, hvor drivgarnfisket har vaert
s aatt de siste dager. Fangstene hittil i uken fordcler seg som
f lger:

Haugesundsdistriktet:
Egersunddistriktet:
Kristiansanddistriktet:
Langesunddistriktet:
LilIesand:
Vasser:

og Fredrikstaddistriktet:

Den totale fangst hittil opEis til 3050 tons.

Programposten aktuelt var viet en radioreportasje fra g
trekkingen ute i fjorden. Storparten av fangsten utgjordes CIV
vitting.

Landbruksmarkedet. 


0.R. 18.30.-
I on oversikt over melkeproduksjonen i mai maaned uppgis

den totaleinnveide melkemengde til 55 mill, kB. en nedgang
paa ca, 70% sammenlignet med mai 1939. Av andre meierinrodukter
viser smrproduksjonen størst nedgang idet den er omtrent halvert
siden mai 1939, Allikevel bIe det kjetnet ialt over 864.000 kg.
Totalproduksjonen av mysost bel4p seg til 418.000 kg., men os-
ten er ikke lenget saa fet. Ystirigen er i sin almindelighet
omlagt til I- og ost.

Selv oM meikemengden ikke var Sa,a stor som vanlige acr,
var den aIlikevel stor nok til aa gjøre det 11.41.vendig da Øke
smgfrinnblandingen i margarin.

Norsk Fjaerfeav1alag har. for aa faa en oversikt over be-
standen sendt et rundskriv til landets hønseholdare med sp rs-
maal om egglegging, foring, klekking etc. Svarene som naa er
innkommet er h0is forskje1lige for eggleggingens vedkommende,
og aarsaken synes aa ligge i fotin en. Ved oppblanding med
noteter er mange kommet til tilfre sstillende resulta er. Klek-
kingen har gjennemgaaende gaatt normalt. A1le h$nseholdere mel-
der om strre etterspgfrsel enn det var muliu aa dekke.

Varmen Sker paa og dermed ogsaa tilførslene til grkansaks-
markedet. Som tidligere meddelt har de f$rste frlandsjordbae-
rene vist seg naa Gartnerhallen og ikke i saa smaa menEder'hel-
ler. Idag kom et vel 100 kg. og prisene gikk ned fra 25 kr.
til 8 kr. kassen.

Idag kom de f,A-ste moreller til byen, baade fra østlandeAmj
og Vestlandet. Prisen er dog fremdeles h0i.

Ellers er det tomatene som interesserer mest om dagen.
Spinat kommer det rikelig av, men den ser ikke ut til aa ha
noen livlig omsetning til tross for at den er naeringsrik og
billig. I butikkene betales den med lt kt. og onnover pr. kE.

4 tons
4.3 tons
48.5 tons
41 tons.
9.5 tons
2? tons
112 tons mesteparten tatt med.

g.
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Landbruksmarkedet.

(Fortsettelse).
I oversikten ble det ogsaa gdAt et par opplysninger om land,

bruksforholdene i Sverige og Danmark.
KlySveravlingene ser ut til aa ha slaatt fullstendig feil, me

rugen staar taalig bra. Rotvekstene staar gjennemgaaende daarlig
selv om ikke jordloppa har herjet saa slemt iaar som tiligere aar
Alt ialt venter man i begge land avlinger som vil komme til aa
ligge under middels og ytterligere nedslakting vil derfor bli
fSlgen.

O.R. 18.45.
Aaarsveksten i Setesdal lover taalig bra, meldes fra Kris-

tiansand. Omkring Farsund vil snart slaatten ta sin begynne1se.

O.R. 17.20.
en radioreportasje „fra hesten,forskjellige arbeidsfelter

var mikrofonen bl.a. med paa et bes k i Oslo Ridende 2olitis
stall, hvor vi fikK et lite innblikk i foringsvanskelighetene.
Hestene fores med cellulose o,pblandet medft.elasse og surmelk.
Dette danner et ganske godt for flox, men høi faar de ikke mye av.
Tolitiet har nylig innkjøpt 8 nye hester fra Sverige.

Kl. 17.00 holdt ingenir Erling Espeland foredrag om sel-
leull og kunstsilke.

Ski skal faa otett rkeri.

O.R. 18.45.
Aks'eselskaPet 'Holstad Potettørkeri" ble stiftet idag paa

Ski. Gar bruker Ëelge Skirud, Aas,-ble valgt til formann i styre

Dampsag nedbrendt. 


O.R. 18.45.
Tangen Dampsa i Skedsmo brendte iformiddag ned til grun-

nen. Eieren hadde ikke assurert.

2 meldinger. 


O.R. 21.45. (Leget utydelig).
Saavidt det kunne oppfattes har Forsyninssdepartementet

utstedt en forordning om tildeling av koks til vinteren. Av
den lange redegjpirelse fremgikk det at tildeling vil finne
sted ogsaa iaar til tross for mindre tilfSrsler og lagre.

Den annen forordning gjaldt sykkeltransport paa jernba-
nen visse bestemte datoer.
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Nytt fra Danmark.

D.R. 19.00.
I forbinnelse med det diplomatiske brudd med Sovjettsamvel-

det har den danske regjering avgitt en erklaering hvori det bl.a.
heter:

En ni fase i det store op'3 jf&- er naa innledet ted at Tysk-
land ven er sine vaapen m(Å Øst.for aa knuse den bolsjevistiskE
fare. Norden har i mange aar fryktet denne fare fra Sst ogSov-
jettsamveldets umotiverte angrep paa Finnland h sten 199 viste
ogsaa at donne frykt ikke var u runnet.

Vaare fffl_elser for Finnland er idag de samme som de dengang
var, men Finnland staar naa ikke:lenger alene. Det eksisterer
utvilsomt felles europeisk interesse i eld3t naavaerende oppgjr
for bevarelse av Europas kultur.

Heller ikke dennegang deltar Danmark i dette oppgjr, men
likegyldig kan vi ikke staa. Danmark har derfor kall sin ser
mann i Loskva hjem og avbrutt den diplomatiske forbinnelse me
Sovjettrussland.

O.R. 22.50.
Natt til torsdag kastet britiske fly endel bomber over for-

skjellige ommaader i Danmark. Det ble anrettet endel skade paa
bondegaarder.

O.R. 22.50.
2 Kbenhavnere dykle idaE av heteslag. Varmen er meget intens

i Danmark for tiden.

D.R. 19.00
FinansutvalFet har godkjendt arbeidsdepartementets sSknad

om tilleggsbevilling paa 25 mill, kr, ifir‘lge beskjeftigelses-
loven.

D.R. 19.00
Danske bakere faar fra idag en ffre mer pr. kg. rugbrfk.

BrSdprisen vil imidlertid ikke bli åtige i butikkene.

D.R. 19.00.
Kakrellsesongen er naa i full ganE og idag kom en scbte

inn til en jydsk havn med 4000 kasser.

v-tt fra Sverige. 


O.R. 21.45.
Englands minister i Stockholm innleverte idag en protest-

note fra sin regjering angaaende transitt av tyske tro3per
fra Norge til Finnland paa svenske jernbaner. England anser
saken som meget alvorlig.

S.R. 20.00.
Linister Prytz, som oppholdt seg i Sverige paa 2 ukers

ferie av helbredshensyn, vendte idag tilbake til London.

S.R. 23.00.
Sjefen for marinen ileddeler: Paa strekningen Arholma -

Svartklubben begynner imorgen ekkortering ifSlge en oppsatt
plan. Morgendagens konvoy gaar nordover.
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Nytt fra Sverige.

O.R. 22.50.
Nya DagliEt Allehanda skriver idag bl.a. at Norden danner

den viktigste bastion mot Sstens barbari.

20.00.
Sveriges regjcring har gaatt med paa aa vareta Sovjettsam-

veldets interesser i Slovakia.

S.R. 20.00.
Sveriges produksjon av stridsvogner er drevet opp i sin hth-

ste ydeevne, opplyste forsvarsminister Skild idag i iksdagen.
Ogsaa fabrikkeringen av vaapen for Panservogner gaar for full
kraft oE betydelige mengder innkjpes fra utlandet. En strre be-
stillinE av lette panservogner er Plasert i utlandet.

S.R. 20.00.
Det foregaar for tiden, forha dlinger i Sverige om krigsresi-

kotillegg og forsikring i stersj en.

S.R. 23.00.
Statens l'risrevisjon foreslaar for regjeringen høiere straf-

fesatser for statstjenestemannskorrupsjon.

S.R. 20.00.
Skol8verstyrelsen foreslaar for regjeringen at skoleungdom

ogsaa ihf6st faar fri for aa delta i jordbruk, baerplukking o.l.

S.R. 23.00.
En voldsom skogbrand raste idag 3 km, syd for Herrljunga

i Ålvsborg Lån, Ved 19-tiden hadde den bredt seg over et 3 km.
langt og 1 km. bredt ommraade, men den lyktes aa begrense il-
den ved 20-tiden. Den hadde da sprunget over Boraasbanen. En-
del dyr ser ut til aa vaere omkommet i flammene.

N tt fra Finnland.

O.R. 18.45.
19 mennesker ble drept og 56 saaret av bolsjevistbomer

under et voldsomt russisk-flyangrep paa Aabo natt til idag.
I den svenske radios versjon av denne melding opPgis talleri2e
til 13 drepte og 29 saarec.e. Det ble gitt 6 flyalammer i 1
pet av naten, og anErepet skal ha vaert det voldsomste Aa o
noensinne har opplevet, skriver Uusi Suomi. Aabo slott saer-
lig den eldre del ble delvis ødelagt.

Igaar var flere hundre russiske fly over finnsk omraade
og bombet bl.a. Kotka, Rauna, Malm og Hejola hvor 13 menne-
sker ble drept.

Idag har det hersket relativt ro i Finnland og bare Eke-
ngs har vaert bombet. Det ble sluppet 8 landminer som drepte
en og saaret endel andre. 2 fly ble skutt ned. Aarsaken til
de russiske flys mindre aktivitet forklares i Oslo radio med
tysk herredSmme i luften ogsaa der.
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N tt fra'Finnland.

S.R. 23.00.
Den russiske sendemann oDpholder seg fremdeles i Helsinki,

men endel av legasjonspersonalet er reist. Lcgasjonsbygningen
staar under bevokting.

0.R. 21.45.
Forholdet mellom England og Finnland blir mer og mer uhold-

bart. I London venter man avbrytelse av den diplomatiske forbin-
nelse naar som helst.

O.R 18.45.
Mange svensker har meldt seg som frivillige i Finnland.

D.R. 12.30.
Sjomraadet i Finnlands skjaergaard er meldt farlige ford

skipsfarten.
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llytt fra Nore.

O.R . 8.00.
Over 1JO m.:1 skog er blitt ei t ved J_-oElpr,:nd i Grue

O•R. Jj.2..15.
HI5departementet :ddeler vt et :Lar oretet et .Jet

sildesalgslag for Nori.-NorEe. Laget v11 få JYJventorer 1 E....r-
stad og underkontorer i Ervik, S:dnesen c.) IlirlimLrfest.

Nytt fra Da.n.rk.

D.R. 1:.......:.30.
Ko:L....ende ±'rukth.st i DH::"...:k :reg-let til 1b.0.. ton:,

so.,'L.ereler,1.000 tons h,,tele, 70.000 ton vintee_Ler og
30.000 tons vår.,:_,r t.L1._.,...en 1,:i,.:::),DO bon ,,_Ley. Dec.n -~L1
ty rerdh.st og til :-_miLenli_gniLnE -kn oplyss '::-..t e11h.3ten
IJ40 b-re utrde '5.000 ton. Oså ... •(J l'r-ilkterter vil
det _J.i i.,:e ::::.v.

D.R. 1J, J
K1o:syteLet runt S.:_cor i omiees. tr:: omlieLEin-

gn skulle. b•cforhold'J::-Ie og i:trndforholene bli 5EiUJ_il -.
bedvet.

Lhti 110 finLsk.
Det anske Re Kors h_r sptrt r..'i.--1....nd hvor 1,.E,: 11n

oE sert.L :':.et ,,-,nser :1-L. r,.:,:.. rk. n. rt 1E/nhet,Jne E r :in
til-tese vil de..:: bli st hjelp til Fi........ind. Utstjr til en
verdi ..,v JO.0W,D kr. .L-LEer .:;:rdi., 2or .:.en.::.1n.

Nvtt fr.:-,. Sverie.

O.R. •b.00.
I k 11h1LJtr. .:,e o'r.i'.,, n •(±,ien ..,.,,:n.:=3-ie rjerIns U11-Le1-

se til tritt Lv t.,:ske troer ',:J:ov et tgn på ..t Svere•er
vilig til i kjeLe mot bolsjevin. Det:te L;r1 koLLer
freL i en Ertikkel i 1-1rribur.Lier Fre.,...‹Ienb1att,.

D.R. .i-U.00
D en J17 ..nske finnskoL',Eite ;,ar 11Å offentligjort t-Lds:jettet

for j.-,:evrelide finnsr en,J,...e i ,..elie L.H,c1.. UnersL,,,,u(ret
belper Le€:, til 1.7 Li::...:,.ier kr. ,,D:E I ette -uniershud ve-
st_:Ige til 4 ',T,i..;.„...-ier kr, i i:c.t ,,1/4. De totle bt....t.tgter
vtr ;:::.., r:j_III, 1,,er :.r.

Nvtt fr. FinnInd,

1,1-Iti ::::0.'30 ;2::::,:
Det finHse si,-,QoE tl,:.rafsels4p .:_:: :e1er ::.t ..1.1. ..:o::t.--

forhile er blitt :.v1-)rutt i H'., f....le -.L.Hrid.: -._',ovj....,ve.i_.et,
Storbrit;::nni, C....d.... oE ndrs britise kft:.)1nier c) 

Egt, ,i_e hoi: .dLke, be:LgiSnO c:,-:; fr;=:ITI besieier i.:J.:_-1,3..,
A.sia og Austral.... Feitttjwesten heY:L-)J.....e-IL-Idg.

LEJ-Iti il,.b ,:. fi-L'_ sk.
De firr......se -1.i.yni-ltr:::r b_..v s.j.kt ,:et d aske R:je "X;)rs arfi

Hb--linse:Ltelell. De d;:-.(iseer::-jorcT.e d 11:to unor
den ll'orrige fin_sk-riste kmg.
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R iosei-Idiner fr....... 7  '111  IjL4.

N ytt fra.  .-Pinind,

.1.1hti 21.45
fl e fin:Jske biskeer -hr utsendt et hyrdebrev -..vori folket

an-lodes om•:1 stole-j»å. Gud uner den 11:)vren("_e krig,

:!",hti ..1. 4'.,5,  p:.:1 finnsk.
Den finne resiient 1,:...r undete 'et et roretoriun -.:or

gjeldsinhbeting f,Dr fin :":,..ke soldater.

I.,hti 1.25 p3 finask.
Russiske mel(Lnger om  1,;• iovjettrusiske fl,v  .J..3.:::: ,.,.....r Lire-

"Jet Vske  Tril  i Fil -1-,-.1nd er lo....-:rett ln. Bre finke steder
er blitt bombet hittil i krigen. P,este eksemi .,:». ,±,.et e bombingen
iv finnske ipter i skjrgrden.

L:fhti 1::,.10 finnsk.
Det fii. ...ke nyhtsbureu  "J-J:,32 n2  . tt-tt n.ere enkei.thter

om bambingen ev Turill (iibo)  natten Lellon (3-1s  og tor_d.
flyalLrLer ble :',.i.tt i fet hele, men :_.re giJger bIe Jet  katet
noen bomber. D et ble fors...ket Leget .::_kde. lb kv;,.rter ble
fuLLstendig  gdeLt av brLnd og 2 andre -£;vrtler ble :-Ivar
sktet. Ovr 100 trehus ble ddelt og vinustuter '.]:a.g i vid
om_rets. Fra de hittil irLilpne :weldinger ble 1.':, me,.,ker dre.i:t
og 2j sjret. 13J_, ndt de crete beft seg et trn (:)::', en brnd-
mann. Over 800 mennesker ble hjemlse. Sken i forretningskvar-
teren vi.- meget stor  1:i.n =.å. strre i villtrk,ne. Det gmle
nistoriske  .3:,.ott -21-kk ±here fufltrefirere og ble 1;:er ell-el' ,...inre

	

delLt. De -',i.,.i:le grn.IttLurer str '1,..jn,  :H.:n ',::_ri ,1......te .el. ...v
',:i_ottet ble fu. Istendig he:jet ,.-.v br....id. Kobbertt akLeet ();',
de firkntede tirn styrtet si-fien. II.:-...igvis ble ,ilseet redc,et.
Det befLnt seg i (:.ri nyere t.el -v. siottet. .L.I trebygingene i
i _H',rken dei'imot strjk ",-. Non . v (.-)eL he Leget stou ethnogr-
flsk veri. Utn.for bjen ri•ttes en re skoL.br nder, 1._en. :Je-.t
Ijktes hel.igvis ticidig .1:' dEJL:uner _ntroll og•de v.r
sluket -1-7,:,r neste natt. Vestre bon-bingne intrtte  1..ilom  02. ae
og 05..1l,„ og rellom 06.08 og OE''',O.

1,nti rdio,
::.e:I.delte 26 juni  at  aet i fretiden vilde sende to dige

nyheter .;,z rusisk og estnisk.



1.

NYHETSOVERSIKTFRASKAND RADIOSTAW=
Fra

Regjeringens I.F.K. & Haerens Overkommando.

29.'uni 1941.Nr. 66.
-RrelaroseHarnaer11daiifi.

Fortrolig.

Boka om uislin utkommetpaa_ty4,

O.R.18.45.
Boka om Quisling er naa utkommet paa tysk paa Lists

Forlag. Den har faatt en god mottagelse i yskland.

Stor interesse forN.S„Ustfo11.

, O.R.21.45.
I formiddag ble det aapnet et Etort N.S.-stevne i Rak-

kestad. Alle tog og biler har i dag vaert fulle av tovne-
d,e1tagere. Interessen for N.S. har grepet sterkt om seg i
pstfoll siste uke, saerlig etter ukens politiske begivenheter.

T ske 'enter t 1 Nor e.

O.R.21.45.
75 tyske jenter kom i formiddag til Oslo for aa tilbringe

to uker i Norge. Paa stasjonen ble gjestene 149ht av repre-
sentanter fra N.S.U.F.

Storvedhugst i Buskerud.

O.R.18.45.
Flere hundre arbeidere har dratt paa vedhugst i Buskerud

i de siste uker. I Lier er en fabrikk stanset og arbeiderne
er reist paa vedhugst.

De nvefrimerker.

O.R.12.15.
Juryen avsIutter i disse dager sin bed4Mmelse av utkastene

til de nye frimerker. ReSttltatet kan ventes tirsdag.

Bedre skatteut'evnin .

O.R.12.15.
Innenrilssdepartementets kommunale avdeling arbeider for

tiden med spp6rsmaalet om en bedre skatteutjevning.

Man e s knader om kulturbeite.

O.R.18.45.
. Antallet paa s4knader om kulturbeite Aer stadig loaa Hade-

land. Det er kommet inn over tusen nye sAnader.

Norsk Rikskrin kastin etterl ser.

O.R.18.45 & 21.45.
Norsk Rikskringkasting etterlyser frÅken Hj9frdis Aanerud

som er paa ferietur i Fjrdal. Hun bedes sette seg i telefon-
forbindelse ied kontoret da det gjelder opplysninger.
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Fiskerimeldin

Brislingfisket: PrÅryefiske har vist at brislin en i aar
er liten og mager. Etter at fisket var begynt den 1juni
etter en n"idgendig utsettelse, har man i llogaland igjen maattet
utsette det innti1 videre da brislingen her var meget liten og
mager.

Seifisket i Finnmark: Fangstene har vaert Daa 10 - 20 000
kg. Det meldes at seien staar naer land. UtsiÅene for sei-
fisket meldes aa vaere gode.

Idrettsuken. Ved Storm 


Landet rundt har man fortsatt med skoleidrettsstevner. Og
flere stevner staar for d4-en. Og naa da vi s.taar foran som-
merferien, er vi sikre paa at ungdommen kommer til aa fortsette
aa drive sin idrett ut over landet i ferien. Men vi roper en
liten advarset: Naar dere driver idrett ute paa landet i er-
ien or dere ikke under den kontroll som dere er vant til. Vaer
Hderfor forsiktige.

Vi staar atter foran en stor i4rettshelg. I Oslo arranger-
es Norg,smestcrakapet i 10 000 m. 1 p og femkamp. Etter an-
meldelsene aa dømme vil det bli gode konkurranser. Det har
sjelden vaert saa mange anmeldelser til disse pvelser som i aar.
Det er glcdelig at saa mange gaar inn for mangekamp.

De idrettsgutter som naa gaar inn for konkurranseidrett,
gj4- det med et helt annet aIvor enn vaare tidligere idrettsmenn.
Vaare naavaerende idrettsmenn er fri for alle primadonnanykker.

Fotballen tar seg stadig bedre op. Naa er don gledelige
melding kommet at den gamle kjente Skiensklubbeh "Odd" slip er
sine gutter 14s igjen. Det er typisk at det er de gamle go e
klubber som f&st trekker i ti*a. Tidligere er jo hørn" Horten
kommet mcd. Videre viser dct seg at dct er kl&bene utenfor
Oslo som begynner f4»st. Det er forklarlig for det er i Oslo
at de gamle lederes terror virker haardest. Men dette er bare
verst for dem selv.

Av helges fotballkampernevAer vi: I Porsgrund spiller
"Uredd" mot Vrn", mens "Bragd" møter "Odd" i Drammen.

I denne uke er det spilt oljt skolemcsterskapet i hanndball.
Rosenborg skole vant mesterskapet.

Ogsaa i arbeidsleiTene drives det mye idrett om daFen.
Guttune fryder seg over dette. I arbeidsleirene er det nemlig
ingen som skremmer guttene.

I disse dager gaar de norske idrettsmenns tanker til
Finnland. Der maa idrettsmennene igjen skifte idrettsd2nkten
med uniformen for aa gaa inn i kampen mot de russiske barbarer.
Finnland har alltid vaert vennlig innstilt mot Norge. Ogidet
er ikke mange uker siden en norsk idrettsmann, Per Lie, 1.p,
paa finsk 'grunn. Vaare tanker kommer naa til aa f4ge de finske
gutter, og vi haaper at den tid ikke er fjern da vi igjen kan
konkurrere i et fritt og uavhengig Finnland med vaare finske
venner.

(Fertsatt).
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drettsuken . fortsatt).

I morgen skal hele UnLdomsfylkingen konkurrere. I den
anledning sa idrettsleder Jonassen noen ord.

Han uttalte at det vil bli konkurrert paa alle baner
byer og stgfiTe stder. Man regner med at 4 - 5000 gutter og
jenter kommer til aa delta. Det vil bli mange kjente idretts-
menn blant dem. Maalet er en norsk ungdom som er sterk og
sund og som er seg den,nasjonale ide bevisst. Morgendagens
mønstring vil bli en lanstring av hele landets ungdom.

Andre oppgaver er store arrangemanger 13. til 17. august.
De vil bli de strste som er holdt hittil.

I aar skal det dessuten sDilles en fotballkamp mellom
Oslo og Dresden. Denne vil sikert hjelpe til aa knytte et
vennskapsbaand mellom norsk og tysk ungdom.

Til slutt sa idrettsleder Jonassen at det var en veldig
interesse for haandball ut over hele landet.

Storm Srlie spurte forsiktig: Men interessen for fot-
ball er vel stor ogsaa?

Jonassen: Ja, naturligvis - interessen for fotball er
meget stor.

uislin har skrevet sitt navn i historien sier Ivind Mehle. 


I prograwaesten "Tanker i tiden" talte Øving Mehle om
"Minner fra boisjevikenes fSrste tid i Moskva".

Han saa langt tilbake i tiden som til 859. I dette aaret
kom nordboerne. til Russland. De brakte med seg nordisk stats-
skikk og nordiske rettsbegreper. De satte mange merker etter
seg som vi fremdeles kan finne i Russland.

Russland har hittil hatt tre grupper av makthavere. Urst
nordboerne, eller vaare egne forfedre, som ved aar 1000 skapte
den russiske staten. Deretter, i 1300, mongolene, og saa
endelig i 1917 bolsjevik-jdene.

Det er naa den enropeiske kultur mot den asiatidke det
kjempes om. FOr avgjsfrelsen av denne kampen siller det ingen

hva vi nordmenn gjyr, men for oss selv er det av den
største betydning. Fordi vaare forfedro, som grunnla denne stat,
or i slekt med Vidkunn Quisling, har Quialing maattet ta sitt
standpUnkt i denne kamp. Han maa fortsette den kamp for den
europelske kultur som vaare forfedre innledet. Dette er et
stort.og klart standpunkt. Hvor forskjellig er ikke denne mann
og hans tilhengere fra de moskovitiske London-nordmenn. De er
et ynkverdig pakk som gjør skam paa vaart flagg. HVorfor tar
ikke disse menn skrittet fullt ut og iffgrer seg den r4le drakt?

Vi som er nordmenn, nordiske nordmenn, og som f4er ed
finnene, kan ta det rollg for vi er ogsaa mange. Vi beh ver
ikke aa vaere redde kringkastingen i Moskva og London som
truer med j4diske stemmer. Derfor kan sovjetpakket i London
belage seg-paa at de har sett Norge for siste gang.

(Fortsatt).
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uislin har skrevet . . fortsatt .

Deres tilhengere - stemmekveget - har baaret alle slags merker
for den internasjonale kaA.talisme i kna-)pehullet. Likevel
vil alle nordmenn her hjemme en gang •igge om et merke, og det
mei-ke er solkorset.

Iflge Lonon Radio diskuterer det engelske parlament
hva man skal gjp6re med Quis1ins tilhengere etter krigen. Til
det er bare aa si: Vi frykter ikke.

Jeg skulle Snske at alle de nord enn som gaar her hjemme
og ikke vet hvilket standpunkt de skal ta, had e set hva Quis-
ling har gjort i Russland. Han var elsket og aeret der borte
for det arbeid han u-Wrte for dem som led np3d. Denne aerlige,
blonde nordboer gjor&J inntrykk paa dem. Det fins ingen ting
som kail gjøre Quisling re3d, Elen det betyr ikke at han ikke
har ff6Jelser. Men.oesker soin har d2I Tendt, bringer taarer
fram i rynene han3.

Hvorfor skulle ikke da det samlede noiske folk i takknem-
lighet mot forsynet hilse denne mann og takke fordi de har
ham til aa lede seg gjennom denne vanskelige tid? I historien
har Quisling alt skrevet sitt navn.

Smaan tt fra Nor e.

0.E.12.45.
Frelsesarmeens kongressbleaapnet i Oslo i gaar. Den

fortsetter i dag og i morgen.

O.R.18.45.
I Heddal fins det nosten ikke arbeids14shet naa.
Paa Notodden er arbeidsledighetstallet nede i tolv.

O.R.18.45.
Det skal foretas en ny regulering av Storsj4n. Vannstanden

vil bli hevet ved hjelp av demhinger.

O.R.18.45.
Det er paa tale aa bygge fire nye bad i Vestfoll, meldes

det fra Tkisberg.

O.R.18.45.
Fylkesgartneren i Venesla forteller at det ser godt ut for

baerb4sten i distriktet. Saerlig lover blaabaerne og jord-
baerne godt.

O.R.21.45.
Nordlands fylkesting har avsluttet sine forhandlinger.
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OsJo-avisene

slaar idag stort opp meldingene om at de krske tropper alt
sta22 knt inne i ovjet.

"Morg2npo5ten" skriver om-Danmarks brudd av en diplo-
matiske fprbindelse med Sovjet; Uhder hele den f rste del av
krign Danmark en streng ttralitetspoliti k, ogsaa
under de'ri finsk-russiske krig. en naar Danmark naa trekker
sin representasjon i Moskva tilbake, er-det ikke bare et tegn
paa Danmarks sympati med Finnland, men viser ogsaa at det  vil
gi til kjenne sitt standpunkt i denne store kulturkamp.

"Nationen' skriver i plederen i dag: Et hvert voksent
menneske maa sti112  ft2g følgende sp&smaal: Hva vil jeg gjSre,

tva  tekenis den rde-haer en. dag ruller inn over

	

Nytt fra 	

O.R.18.15.
Fredag fortsatte frivillige svensker aa str‘me til den

finske legasjon i Stockholm. Interessen for Finnlands sak cr
ikke mindre i Sverige denne gang enn i den forige krig.

O.R.18.45.
Den svenske marinesjeg 4ar meddelt at det er lagt ut miner

i svensk suvrenitetsomraade )6st for Gott1nd.

O.R.22.50.
En engelsk protest vil ikke bli tatt til flge i Stockholm.

O.R.22.50.
Det er inngaatt en avtale mellom Sverige og Danmark om et

varebytte for IO mill. kr.

S.R.13.30.
Den svenske riksdag traadte sammen kl. 11 i dag.

S.R.20.00.
Kong Gustav reiser mandag fra Stockholm til Skjaer over

Gyfteborg. Hans majestet har frabedt seg all oppvarting baade
ved avreisen fra Stockholm og ved ankomsten til GAeborg.

S.R.20.00.
Forsvarsministeren har faatt adgang til aa nedsette en

koTirjte som skal utarbeide en utredeIse om samordning av hem-
forsvarets ulike'grener,

S.R.23,00.
dRekksviksveckan ble innviet idag av landshp‘fding Ericson.

Ordf*errin for handtverkerorganisasjon talte om hadtverkets stil-
ling i Sverige.

S.R.23.00.
eilisctnings- og utsekjenkningsavgifter paa drikkevarer er

det i alt innkommet over 159 mill. kr.
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N tt fra Sveri e.

S.R.23.00.
For kj41 og lagring av baer og frukt vil Livsmedelkommi-

sjonen avsette 5 mill.

S.E.23.00.
Det ble i dag avslÅrt qt bilde av en svensk lktnant som

stupte i Finnland. 1Flere høyere offisielle representanter var
Iilstede under avsl ringen.

N tt fra Danmark.

O.R.18.45.
Danske fiskerbaater er igjen blitt angrepet av britiske

fly. I dAg meldes det at fiskekutteren "Signe" fra Esbjerg
er blitt ødelagt av britiske fly.

D.R.12.30.  Kommiteen for hverving av frivilli e til Regiment Nord-

land" har bedt "Pressens Radioavis" opp yse fSlgende: Hver-
vingen foregaar hver dag, ogsaa sndag r i (her ble nes-



ten alle Danmarks stp6rre byer elnlest). Det vil etter hvert
bli op,rettet kontorer over hele landet hvor man kan melde seg
til kampen for Finnland.

Kl. 21.50 meldes: 125 unge menn henvendte seg i dag til
hvervingskontorene. Mange av dem var offiserer fra den danske
haer.

Foruten 'Regimentet Nordland" skal det opprettes et Fri-
korps. Dette kommer bare til aa oppta unge menn med militaer
utdannelse.

D.R.12.30.
den Sjaellandske Bondestands Sparekasse har overskuddet

siste aar vaert kr. 525 000,00.

D.R.12.30.
Syd-vest for Holtebro oppstod det i gaar en hede- og

plantasjebrann. Flere frukttraer ble 41elagt.

D.R.21.50.
I Odense er detaljprisen paa surmelk satt ned med 5 øre pr.

flaske, og paa skummet melk med 3 Åre pr. flaske.

D.R.21.50.
Man regner med rekordsesong for de danske ungdomsherberger

i aar, og det opprettes derfor nye herberger. Hittil i aar er
aapnet syv nye herberger.

D.R.21.50.
Landbruksministeren meddeler at det i tiden 1. -3. juli

kjSper gode svaere hester mellom 3 og 8 aar.
Den 4. juli oppkj4es slaktehester til eks,)ort.

D.R.21.50.
Nye tannteknikerlaerlinger kan tegne med 14nninger mellom

10 og 25 kr. pr. maaned plus kost og Iogi.
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Nytt fra Finnland.

O.R.18.45.
KnAe tropper har besatt Aalandsyene.

D.R.12.30.
Den finske statspresident har meddelt at det er gitt

moratorium for betalinger av en hver art for finske tjenest-
gjSrende soldater til utgangen,av 1941.

S.R.20.00.
Det finske innenriksministerium har gitt nye forskrifter

for reisetrafikken. Etter disse er det bIant annet umulig
aa reise fra Helsinki til Aabo eller omvendt.

S.R.23.00.
I gaar ettermiddag gjorde russiske fly flere angrep paa

finsk omraade. Det ble ikke gjort saerlig stor skade, med
det ble antendt et par skogbranner. Disse ble dog hurtig
slukket.

O.R.22.50.
I anledning kampen mot den felles fiende har det funnet

sted en hjertelig telegramutveksling iellom statssjef Anto-
nescu av Romania og den finske presidenten.

O.R.22.50.
Den finske regjering har utferdiget en forordning on

at de'gjeldende bestemmeIser for overtidsarbeid skal opp-
heves.



Tillegg til NYHETSOVERSIKT Nr. 66.

(Fra B.B.C. Is lyttetleneste).

Radiosendin er 1f6rda 28. :uni 1941. Fortroli .

Nytt fra Nor e.

Moskva Radio 20.45.
De tyske overgreptxx i Norge har satt landet tilbake til

1200. Quisling og hans hjeffi_pere har apprettet et terrorherre-
dmme over den civiliserte norske naslon. Folk blir henrettet
uten dmn. Men dette bryter ikke ned aanden i selve nasionen.
Nordmennene er et stolt og fritt folk, og ingen ting kan fkle-
legge deres kjaerlighet til fedrelandet. De hater og forakter
forrederen Quisling, men for 6yeb1ikket blir de undertrykt fordi
de ikke har noen vaapen, mens Quisling og hans gangsters har
den tyske okkupasjonshaer bak seg. Hatet blir sterkere og ster-
kere rundt de fascistiske barbarene og deres haandgjengere.
Regnskapets dag er ikke langt borte, og da vil detxxx norske folk
ta hevn for alle sine lidelser. Det vil bli en edel hevn -
fedrelandets befrielse.

Moskva Radio 23.30.
Ifølge "Svenska Dagbladet" er SO personer blitt arrestert

i Norge som flge av de norske organisasjoners protest mot
okkupasjonsregimet.

G.R.08.00.
Den frste frivillige kvinnelige arbeidsleir paHudbark,

b11.11:Ittat

N tt fra Danmark.

O.R.12.150 •
Det danske parlament har tatt ferie. Hvor lenge den 7i1 vare .

beror utelukkende paa situaslonen som flges med den strste in-
teresse. Hvis det blir nfkvendig, vil parlamentet bli sammenkalt
paa kort varsel.

D.R.21.50.
øvelser i kunstig aandedrett skal holdes i Kl4benhavn og i

alle andre store byer i landet.

D,R.19.00.
Foreningen "Det frie norden' opplyser at den vil gj*e alt den

kan for aa hjelpe finnene slik som den gjorde forige aar.

D.R.19.00.
Det er forbudt aa lage surrogatkaffe av korn hjemme, noe som

er blitt gjort heller ofte.

D.R.21.50.
Tolvrdanske nasjonalsosialister oppholdt seg i Berlin i tida

16. til 17. juni som gjester hos Reich kvinners organisasjons-
ledere.

Nytt fra Sverige. 


Radio Algiers 14.30.
Den svenske presse opplyset at den tillatelsen som er gitt

tyske tropper til aa reise over svensk territorium til Finnland
bare gjelder for en vei. Det er ikke gitt noen tillatelse til aa
reise tilbake over Sverige.
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Radiosondin er 1Srda 28. 'uni 1941. Fortroli

Nytt fra Sveri e.

S.R.z20.00.
I natt fant det sted en eksplosjon i Kopparbergfabrikkene.

Aarsaken er ukjent, og politiet foretar undersSkelser.

Lahti Radio 19.45.
Den finske presse diskuterer Sveriges holdning og uttrykker

tilfredshet over Sveriges boslutning om aa gi Finnland all mulig'
hjelp, og om aa tillate gjennomgang for tyske tropper. Noen
aviser bemerker imidlertid.at det or tvilsomt om Sverige vil vaere
stand til aa opprettholde sin nSytralitet i det uondoligo.

Avisene peker ogsaa paa at Sverige er et av de faa land hvor
kommunismen ennaa ikke er erklaert ulovlig. Kommunistiske agita-
toror er fremdeles tillatt aa utbro sine 16gnhistorier.

Ankara Radio
Nya Dagligt Al1ohanda" melder at den svenske nordfront blir

organisert mot barbarismen. Den sovjet-finske konflikt ortxx ikke
en enkel politisk konflikt, men et meget dypere sp4rsmaal.

Nytt fra Finnland.

Roma Radio
Det meldes fra Helsinki a ring er blitt tildelt den h4yes-

to finske dekorasjon.

Lahti Radio.
Tross den sene vaaren blir vinter og vaarhveten betraktot

som tilfredsstillende, og hSsten vent,es aa gi det samme som i 1939
som var et middelsaar. 1-tug- og rothSsten ventes aa bli enda bedre
enn i 1939. Men gresset har lidt mye paa grunn av tSrken, saa
det vil bli betydelig mindre med hSy enn i et gjennomsnittsaar.

Lahti Radio.
I 14pet av aaret er nye bykvartaler bygget under Helsinki.

Faa mennesker vet at bombesikre rom er minert ut av fje1lot. Taken3
paa disse rommene er 8 til 15 m. tykke, og lengden av hvert rom
er 900 m. Ved siden av offentlige bombesikre rom er det ogsaa rom
for hjelpearbeidere. Et fullstendig hospital er bygget 22 m.
under jordoverflaten. Dct har to etager. Det er hovedsakelig
bestemtfficx for ofre for flyangrep.

Lahti nadio.
Det meldes i kveld at i juli kan bare brSd som er laget av

hvete selges. Havremel kan bare brukes til barn.

Lahti Radio.
Innenriksministeren op:plyser at fra imorgen og inntil videre '

er alle passagertog langs kysten mellom Helsinki og Turku stoppet.
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Regjeringens I.F.K. & Haerens Overkommaddo.
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"Der,F)ih' har o stilt norsk legion til kam mot bols'evismen.

Terboveviktige erklaerin-.

O.R. 21.5,
I hele Eaar ok idag annonserte Krigkastinegn at Reichskom-

misar fdr die besetzten Nor,egische Gebiete Terboven vilde komme
med en viktig politisk erklaering ikveld kl. 21./4-5. Her er hoved-
punktene i erklaeringen:

jorske menn og kvinner.

Avvisningen av Sovjetts krav har fSrt til krigstilstand mel-
lom T77skiand og Sovjettsamveldet. Av de fordrinGer som ble av-
slaatt av oss er cet saerlig en som kan fremheves her: Sovjett

orLÇf:rie hcnder 0-r.rf>or FinnlancL Hed andre ord: Etter inn-
av d3 Baltiske Stater var Finnland det neste offer paa

vei til aa lide den skjebne •a skulle bli innbefattet i det bol-
sjevistiske system og all den ulykke dette system fSrer med seg
for folk os land.

Overfor dette anslag paa de nordiske stater uttalte "der F-dh-
rer' et kategorisk nei, og-tok dermed det avgjørende steg. til til-
inetsjSrelse av det bolsjevistiske system.

Det maa derfor vaere snlig for enhver at frontene har faatt
sin endelige oklarins og åt kampen naa Ejelder Norden OQ der-
ned ossaa NorgeS fremtrd og lykke: Det kan ikke her lenger vaere
sp rsmaal om lingland eller Tyskland, men alle maa fra nåa. av heve
segover partistridigheter os meningsforskjell og innse at valget
staar mellom enten europersk kultur• eller asiatisk bolsjevisme.

Det er en glede for meg aa se at denne forstaaelse har fen-
et i det norske folk, blandt deltagerne i arbeidstjenesten,
låndt politiets menn og, av sportsrekkene. 2n flom av bønner,

fksker og krav har striamet inn til meg, til .de konstituerte
statsraader okmange andre om at det norske folk skulle bli gitt
anledning til aa delta i denne kamp. I samsvar med det har jeg -
derfor.bedt "der F-dhrer" om aa oT-)pylle dette almindelige t&iske
hos det noreke folk, og jeg kan i denne historiske time med stblt-
het kundgjSre:

"Der Fuhrer har innvilget i det norske p‘nske og har latt
oiDDstille en norsk legion. Denne legion vil bli utdannet og inn-
sat som en selvstendig enhet under norsk ledelse os etter nor-
ske retningslinjer.

I dette $ie'olilçk er jeg helt og, fullt hos det norske folk,
og mine oriktige Ønsker f)61ger det i en stor fremtid.

(Einar Schibbye leste opp den norske oversettelse).

O.R. 18.45.
Ogsaa i vaart sydlige naboland er det blitt dannet et "fri-

karps Danmark', som skal ledes av danske offiserer og underof-
fiserer i ka= mot Sovjettsamveldet. Bladet Faedrelandet melder
forpSvrig- at det stadig strømmer inn et betydelig antall fri-
villige til regimentet "Nord1and', og at danske Rde Kors-lae-
ger aIlerede er i Finnland og har tatt opp sitt arbeid.
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Ve,c1 hHrverk har holdtaarsmAe. 


O.R.
Irc% Kobberverk holdt aarsmSte igaar. Det fremlagte regn-
,

skaT vt c at 1940 haddc vert det beste driftsaar i Kobterver-
kets itarie med et c;verskudd paa 77.000 kr. Ocsaa fremtidput-
siktTc2c 7ar lyse uttalte direkt-r Lange.

Nve  rbte ameiser.

O.R. 13.45.
...:*>irektoratet har fastsatt nye maksimalriser for utleie,

og, nyr, -13er aa shurlas+,. Fors-ningsdepartemeiltet har fastsatt-
6 /iingaaende naermere enkelthe-

'

Kror Hedemark,

O.R. 12.45.
Det ser ut til aa bli krohaar for multer i Hedemark laar,

meldes fra Hamar. Rebultatet de senere aar har ellerS Vaert)Yt-
terst skralt.

SDort,

C.R. 19.05.

Svcrige hvor det svenske esterska-) i de samme grener ogsaa
m. og 5-kamp. Ideen har cuislingene antagelig faatt fram

i,orges Idrettsforbund arrangerte idag norgesmesterska,pe,t
i 10.0C0

 

gikk av stabelen idag.

itter en innledning av fanfarer ga Storm E lrie et referat av
mester2ka-:-)et hvor den sortslige innsats fra de taEernes side
var hist b9,merkelsesverdig. Saaledes hadde den rye norgesnes-
ter -oaa 10.000 m aldri deit'att i et slikt 1 p f r. Banc var
han heller ikke vandt til, da han i sin hjem ygd Sylligg hadde
over 2 mil til :aaermeste bane.

Reultatene ble:
10.000 m.:

1 Rolf Gyrandsrud, Sylling 35.25.7.
2 Thomas Vedding, V. Aker 35.28.6..
3 A. Lvensen, &dsvold 35.41.7.
4 Ivar Rugland, Ready 36.47.e.
5 Egil Romberg Andersen, St. Croix 37.15.1.

Norgesmester i 5-kam- ble Ture Lund, Snarum. 9 mann startet
mot 5i 1939. Av andre deltacriere kan nevnes Reidar Svversen,
Garm Trondheim, Svein Røstad, Askim , Bjrnstad 0s110 Tunal
og Andreas Eid S. Land. Den sistnevnte vandt lengdehopp med
6.44. Nostemann,greide 6.04. Svein -Rstad kom saavidt over
40 m, i diskos. Under stevnet var varmen meget sjenereude.

I en fotballkamP i Trondheim idag mellom Odd, Skien og
Bragd, vandt Bragd m'ed 4-2.

ørn, Horten vandt over Uredd, :orsgrund med 8-(0?).
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Nytt fra Danmark.

D.R. 12.30.
For 5 aar siden nedsa'Ae det danske justisde-partement et ut-

valg som skulle overveie en revisjon av de Ejeldende regler for
skiftet oc- uskiftet bo. Utvalget har naa avgitt sin innstilling
og frensa t en rekke forslag.

D.R. 12.30.
'aiaderslav Domkirke lukker i juli maaned. Det vil Lli fore-

tatt omfattende re-aarasjoner som vil vare flere aar og koste hen-
imot 400.000 kr. Zaderslev Domkirke cr fra det 13de aarhundre.

lyabalfraSverise. 


S.R. 20.00.
Statsminister Per Albin Hanson talte i Edrge i naerheten av

U-y)sala idag oE berSrte bl.a. den aktuelle utenriksnolitiske si-
tuåsjon og Sveriges tillatelse til transport av en t,sk tro—ae-
styrke ra Norge til Finnland. Han slo fast at SveriEes centrale
-ao1itikk under hele tidon siden krigsutbazuddet melloA vestmaktene
oE Tyskland hadde vaert aa holde landet utenfor kriEen, og man
hadde trodd at det kunne ha sin betydnine for Korden som helhet
at Sverige boldt,fast vnd denne -aolitikk. Alvorlige --.)aafrestnin-
gar' -pda vaqr nS,itralitet:hjemskte f4st Sverige da Norden ble
direkae ber)irt av krigen, fortsatte statsministeren. Vi reagerte
og g'orde denne reaksjon tvdelig paa forsk'ellige maater. Vi ydet
Finn and all den hjel-a vi unne og nektet ransitt av tyske tro -a-
per under feltto et i-Nor e. Men vi vAr fast bestemt paa aa o-T-)-
-rettholde vaar n itralite o- holde oss utenfor krigen i samsvar
med det centrale i vaar poli ikk. Det samme gjelder ogsaa idag
naar vaart broderfolk irdst paanytt er innviklet i krig Denne

ang er imidlertid saken ennaa alvorligere og 'Haafres-cninaarna"
da ogsaa fSrt til at regjeringen i samsvar åcd riksdagen har

tillatt tranw)ort av en divisjon tyske troiner fra Tjore til
Finnland til hjel-) for Finnlands foravar. flar rett tiY selv la
bestemme 'avad som skal skje i vaArt land har doa ikke blitt satt
paa -arøve, At beslutningen hal 1246-tt betcnkelicheter er det ingen
gru,nd til aa skjule, men tillatelsen ble Eitt etter omtenksom
-orpiving og etter inngaaende dr$ftelser. Som man lett kan for-
i3taa kan jeg ikke her komme inn arEumentering, for eller imot,
'laat det skjedda vara vad det år' men her hjemme b$r man i
alle fall undvike diskusjoner som bare kan skade, handlinEen
misforstaas i utlandet er forklarlig.

Tilslutt uttalte statsministeren: IIvad som enn skjer maa
vi fortsette vaart arbeid for aa bevare vaart lands fred, uav-
hengighet oE selvstendighet med innsettelse av alle krefter be-
redt til aa yde det ytterste.

S.R. 23000. '
Ogsaa statsraad Gdsta Eag e ber$rte i en tale idag den uten-

rikspoIitiskc stillingog fremhevet den forskjell det 1a2.i de
2 beslutninger Sverige har tatt angaaende tillatelse til transitt
av t,-ske truy,cr paa svenske jernbaner. FiSrste gan.E Ejaldt det
troT)ber som Var tenkt satt inn i kami mot Sveriges cget nabofolk
nordmennene. Denne gang gjaldt w*sMaalet troT)per som skulle
scttes inn i forsvar for finnsk territorium. Situasjonen var saa-
ledes en helt annen, men allikevel burde man erindre at det bare
var sp,framaa1 om transitt av en divisjon og kadestySperier derom
hadde ingen hcnsikt.

(Fortsettelsc)
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• N.1±-1_fra Svcrige.

(Fortsettelse).
Statsraad Basse innrSFlmet deretter at Sverige meget lett- kun-

ne bli dratt med i malstr mmen og sa saa tilslutt:
Skulle det bli satt krav paa oss slik at vaar nyfttralitet,

selvstendighet os'uavhengighet skulle utsettes for fare, da maat-
te vi avvise dIsse krav seIv med de ytterste midler. Svensk haer-
makt staar rede til aa settes inn for alt det vi har kjaert og
regner for det dyrebareste i livet.

0.R. 21.45.
Sveriges holdnins har fremkalt stor forbitrelse i offisielle

kretser i Jtorbritannia. Iformiddag, oDps$kte den britiske sende-
mann den svenske utenriksminister og hadde en lensere samtale'
med ham hvori han redegjorde for Storbritannias misbilligelse
overfor den svenske beslutning.

O.R. 21.45.
Den sveAske riksdag som skulle tatt ferie 19Srdag, blir sit-

tende etter p6nske fra regjeringen.

O.R. 18.45.
, Som kjendt reiser den svenske konge til sitt sommersted i

Sar6 imorgen. I Sverige .tar man dette som et tegn paa at spGn-
ningen som har hersket i forbinnerse med den tysk-russ*sko kon-
flikt, naa er utIbt.

D.R. 12.30.
Sverise har erklaert seg villi, til aa re-oresentere de dan-:..

ske os finnske interesser i Eoskva. Videre vil-Sverige overta
de russiske interesser i Finnland, Italia og Romania.

S.R. 20.00.
Det vil ikke bli Orettet noe svenSk frivillikors i'

Finnland. Dc svenskers'OillSnsker aa delta som frivillige kan
faa tillatelse til aa delta i finnske svensk-talende avdclin -
ger. Om dette gir den svenske sendemann i Helsinki alle oTy)lys-
ninser.

Nvtt fva Finnland.

S.R. 20000.
Det har vaert livlig seidervirksomhet langs dcn finnsk-

rtssiske Erensen idag, men det meldes ikke om alvorligere trcf-
ninger. Lange byer oo steder har vaert bombet og endeI skade
har vaert anret:et. hadde flyalarmer idag. I lia-r)-
land o-Dpstod det endel mindre skogbraAder.

Imatra i Finnland saa man ifølge Hufvudstadsbladet
russernefor noen daser siden dra mengc3evis av bensintanker
inn i cte store Enso-fabrikker like over grensen. Igaar sto
fabijkkbningene i full brand os de skal naa vaere helt gSde-
lagt

Etter bombeangrePene -oaa Aabb er 800 mennesker blitt hus-
ville.

sovjettrussisk ubaat skal vaere gaattaa en finnsk mine
og sunket.

D.R. 12.30.
Feltmarskalk Lannerheim utstedte tidlis idasmorges en dags-

befaling til de finnske tropper. Han slaar fast at den -itre
fred med Sovjett bare var en vaapenstillstand og apellerer til
folket aa samle seg til nytt korstog mot fienden.
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(Fra B.B.C.'s lyttetjeneste).

Radiosendinger siSn_.cl29juni 1931 Fortroli

HytLfra  Norge. 


flOskva 19.14. paa russisk.
I en nropagandatale i Moskva radio be :dan Ll:a. for-

holdene i Norge under den tyske besåååelse. Som overskrift var
valgt: "Fascistene utnlyndrer Norge",

itter besettelsen air Norge startet tyskerne yfieblikkelig
med aa danne en saakaldt "norsk regjering" under ledelse av en
viss major quisling. Denne  Plan  m5rk,te iiidlerLd saa stor motstand
hos befolkningen at den foreløbig maatte oppgis. Tyskerne forstod
at de bare kunne holde seg i landet ved bruk av vaapenmakt, o til-
kalte derfor horder av tyske tropper. Fascistkommisaeren Terboven,
overtok den norske regjerings funksjoner og tyske fascister be-
gynte aa gjennemfre den nye orden. I august ble det norske kom-
munistparti opnlffit og lederne feggslet.-Kort tid etter satte
Terboven stortinget paa porten og oppliSste alle nolitiske organi-

NNY sasjoner. Den eneste undtagelse riar quislingpartiet og Quisling
selv ble utnevnt til det norske folks fører. Visse industrigrener
ble nedlagt og arbeidslsheten steg. Levestandarden fallt og. mat-
situasjonen bIe verre og verre. Nedslakting av kveget ble nSdven-
dig Paa grund av mangel paa for. Ikke desto mindre plyndret tys-
kerne landet etter beste evne. Fascistene beslagla matlagre og
sendte dem til,Tyskland. De tok store mengder frsk, kjrrftt, mel og
poteter slik at det ble mangel paa nesten allt paa ganske-kort

Rasjonering maatte innfgfres paa alle forbruksartikler, men
allikevel var rasjoneringskortene ofte ikke vaerdt papiret-de var
skrevet paa. Og de fascistiske utbyttere ga seg ikke med aa ta
br4let vek.k fra norske arbeidere og bSnder, barn og gamle menn.
Bandittene robbet ogsaa den norske stat. Alle pengene stjal de,
og hittil har de stukket av med henimot 1* milliard kr. fra Nor-
ges Bank.

411,Tyskland har en arme Paa 300.000 mann i Norge. Dessuten del-tar Cuis,lings norske fascister i terroriseringen av befolningen
understøttet av de tyske okkupasjonsmyndigheter. Missfornøielsen
vokser og massenes forbitrelse slaar ofte ut i aapen strid. -.,..ro-
testdemonstrasjoner har funnet sted i en rekke byer, og alvorlige
sammenstøt har forekommet i Oslo mellom arbeid ere og fascister.
De fascistiske blohunder har imidlertid innført strenge straffer
ogsaa dSdsstraff. ,:3aaledes ble en arbeider djSmt til flere maane-
ders fengselstraff fordi han hadde spvttet da han passerte en tysk
soldat. Som et eksempel naa det norske folks samlede vilje og be-
slutning til aa motsaa banditten «uisling og hans blodhunder,
kan nevnes at 44 arbeiderorEanisasjoner nylig innleverte en pro-
testskrivelse til Terboven. Spenningen stiger daglig i Norge, og
folkets tro paa en hurtig seier over overfallsmennene vokser fra
dag til dag. Den dag vil komme da de stolte nordmenn vil reise
seg alle som en og rense landet sitt for de fascistiske barbarer

Moskva  9.00  paa tysk.
A.P. 's Stockholmkorrespondeit melder om stadig nye sabota-

sjehandlinger i Norge som skal ha skant adskillig nervøsitet
blandt tyskerne. Stadig vekk inntrer et forstyrrelser naa jern-
banene saorlig paa Bergensbanen. I februar ble et tog airsporet
ved at sviller var lagt over skinnene. Trafikken ble stoppet i
flere dager og.vaktposter maatte settes opp langs linjen.'Paa
et kulturmAe i Fredrikstad fikk Lunde en mildest talt slett
mottagelse av befolkningen som ikke vilde ha noe aa gj4.e med
fascistbevegelsen.

I Oslo kom 20 politiembedsmenn og S.S.4medlemmer sammen
for aa diskutere forholdsregler overfor den voksende motstand
mot okkupasjonon.
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rIwyRadiosendinger skidag_27juni 1941.  

lIytt fra Sverige.

Lahti 20.30. Paa tysk.
Demonstråsjoner ar funnet sted utenfor den finnske legasjon

i Stockholm. Det ble ropt hurra for Finnland og Marnerheim.

Nvtt fra Finnland.

C.R. 3.50.
Skipstrafikken mellom Aabo og innstilles fra idag,

meldes fra Stockholm.

Lahti 8.55 paa svensk.
Den danske forening 'Det frie Norden' har utstedt en erklae-

ring at foreningen vil gjrc alt mulig for aa hjelpc Finnland naa
saavelsom i 39-40. Foreningen vil forsSke aa skaffe saarede finn-
ske soldater opphold i Danmark.

Lahti 22.00 paa svensk.
KrinkaStingen mec-:,deler at all sending til utlandet vil bli

innstillet inntil videre.

koskva 17,C0 paa engelsk.
I Je rusSiske sendinger til Nord-Amerika var stadig forhol-

det mellem Finnland og Sovjettrussland paa tale. Det ble prote-
stert mot dc finnske beskyldninger om at Russland stadig skulle
ha blandet seg åpp i indre finnske forh,old siden fredsavslutningen.
Vaart svar er, het det bl.a., at den røde arme meget vel kunne ha
fortsatt sin triumfmarsj og besatt hele landet etter at Manner-
helmlinjen var brutt. Istedetfor tilbød Sovjettsamveldet en aere-
full fred o de gunstigste betingelser. Og siden fredsavslutnin-
gen har Sovjett oppfyllt sine forpliktelser til detvyttrste,
men havd har Finnland gjort? Finnland har innledet en sammensvaer-
gelse med T:r-skland mot oss og tillatt tvske troppper aa oppholde
seg i landet. 20 juni 1941 mobiliserte landet oktilkallte ytter-
ligere tyske tropper. 23 juni forsgkte 6 tyske fly aa bombe Kron-
stad fra finnske baser. Paa slutten heter det: Lannerheim og
hans skum haapet den 22 juni at deres tro paa et stor-Finnland
omfattende Sverige og Norge skulle gaa i oppfyllelse. Disse di-
liriske dr4mmer vil de dog hurtig vaakne Opp av. Sovjettsamvel-
dets taalmodbghet er slutt. Leningrads sikkerhet skal garanteres
for bestandig.
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