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•Flyangrop. Massebombingon av italionske flyplassor og kcgiuniktsjoner fortsatte igår.
D'et kommunik; fri. Nord;i.frikam.)1der at ddt igjon blo rettot angret not
Smdinin, Sioilia on fantelloria. Midt på Sisilia ble det sluppet'en :amIgdo boeber
mot  ct  1../Inftanh)g„ Dananloct blo trufftt, dct or den største kunTtie innsjø i
Europa. Andre mål på Sicilia  t1.3  ogs angrcpct, På Dardinia ble Villabidro bombet,
'bg fli»vende festningur gikk til angrop inc;h Conisa. Allierte bombefly angrup skipsfart
utenfor Kap Mnlea i Syd Hellns. Lt soilskip bronselsmateriell ombord ble senket,
ut annet blo satt i brann og ot tr Jlje ble forlott i synlimido tilstand. - Don tyskc
og italionsImu-motstand Tra srtiluftvornet var megat svak 1;år. To llicrt fly savnes
frn talle-oprasjonone i Middolhav'sområdot, firu fiendtlige-ble skutt nud. - Malta
har hatt to flvalarmer i  lønet  av 24 timer. Do få fiandtlige fly. son 7ist.; sg ov,:r
rivable drevet bort av luftvernct. - Det ,r bket uro ved de itali.nsre fabrikkor.
Fra offisialt hold i :talla or dat citt ordrD om rttalle stridighutur mollom arbeidere
og'arbei r'.s[zivcre øyet1itko1i må avgjøres, - hange italient:re drar tilbake til
Italin frn.Albania. Samtidig har flere av høyskelano i lundot måtte innstille, fordi
aå mange av elovono har sluttot • til g.m.iljastyrkeno,- - Som følgo av du konson-
trerte britisk.J. angrOp mot mål i ftihr-distriktot, fersøker tvskurn, nu å flytte indu-
strien i Vcsttyskland til Sydøst-Suropa ,*"1.en tyskernu.kan hverk,n
eller stålvorkene under don alleruda fortvilte transobrtsituasjon sem hdrskor
Tyskland. Undar do 6 store ancrp mot Ruhr som cr forotntt siden ur det kastet
liko stor bombelast som tyskern, kastet i 90 angrop mot London, - Vioestatsministor
Attleo uttaltc fe&lcdon at doleT Telson av Tyskland  oc  Italia vil feTtsettu mod bombing
fra luftun inntil de forenta nasjoner h nr vunnct on fullst rindig scir,
RuSsland, Meldiner fra Russland fortellar on fortsatt ovbrlurtnhot i lufton for
rumsc.rno, I kampene NØ for Novoros;dsk mistet Luftyraffe G7 fly, mdns russernu solv
tapto 20. Det cr foroløblg intet tarn på nt den ventedo tysle sommeroffunsiv cvlsatt

2 ar siden Bismarck ble s-nkst. I anledninr av to-årsdap;on for sn?:stingen av Bismrck
UtrE;1-6-r-Wni --s-jømilatuider at don tysko ovorvannsflåte ikha har gjort noo
fofsøk på å støtte d3 tyske ytåt.r.i angrep,ne på de:allicrte konvoiur. Dcn viktigsto
nyansTelre som flåten siden da hu. fått ferdig or et svaerthangarskip Om det har
tatt  7  år å byg7.0. Men dot or blitt ferdiR for sent, og tyskurne tør ikko ta dot i
bruk, Siden 19.71 har dot vhrt n r'ck:kt viktigo stratogisko oppgaver som  e,,en tyske
mrine kunne utføre, før.s±og fremst å hindre forsyningene til Nussland og forsøke å
bryte blokaden av Europa, Tyskerne huvder salv at du tysku krigsskdp bindsr don brit-
isk.) hjumneflåte, men i vdrkoligheton or don største dolay flåten opptatt mud konvoi-
tjencste på alle hay. Mcd hensyn til påstand,n om at don tyske evervangsflåto stkror
forsvarct “FesturrL;.Eurcpa"', erkEsr:Jr  Tpb .s in,.idarboider til slutt at når tiden kom-
mer vil briten, viso hvordan don tyske nerine skal behandles..
Hot-S-orin--konfeJrnnsun 2ovj hur nu erklamt seg villig til å medlom
av en verdensolat:ato matv7x0-kommisjon„og donne viktige organisasjon kan dermed
SiOS å vamo sikrdt. Dens hovodopprave cr å rjonwmffira on rcttfordic fordelinc av
levnedrImidlenc.Atur krigen. - Dr, Eyr_un blitt formann i den norske orunrings-
hygioniske avdelincen av dan midlertidig, komite, Undervisningsminist_r
uttaltL på ct møt3  iår  at d_r arbiuidcs med å tn: igjun dot forsønto på undervisninguns
område i olduperte land, slik at Mnn kan fatt så snart som mulig ;A. „;rkrigauns
slutt. Når dst gjolder Tyskland Monte Butler at lyb'haddu litan hensikt å påtvingo
fionden un omlgning av skoluvosonot utcnfr-, Tyskerne solv må ta easvaret og så solv
påta 'seg å endre d,n fllosofi som har fordervct tankocaflun hos den nunendo tysko
gunorc.sjon. Duttc kt_n bRre. s'„tj:; ;_nnunfrr seiL følL;e  ryy  overv,DIonfle militepre ned'er-
12,
Norge. I sted...tfor 5-årig leurorskole og studentkursus, h,ter det i en kunn-
gjøriTrL' fera 16/1 at der nu skal s.ttjs i gang h:nhoUsvis  on  1-åriga: kursor-
Do son sef; til disse kurser, knn ikke gjøre rcf;ning mod å få beholde sinc stil-
linger i skolen ettor krigon, så det vij v?ru bortkastat tid og o,ngor å melde seg

til dca, skriver an fri norsk avis, som samtidig rjør epp=ksom-på at dot or NS-
rcktorer ved lwrairskolenu i Notoddon, Lovanger og Stord, - "firkudepartomontet"
nekter Kirkenes-lra,Torne å WET.- mcdlem av consurkomitoon ved årets artium. Sem følge
herav har samtliro la.:rore ved don 11.yoreskole orklecrt 33r, uvillige til å innvelres i
komituon, så mcrot mer som det bestumtu tilfelle skrl tas politisle. hensyn undur
bodømmelson.
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AVSLØRING AV TYSKERNES LØGNPROPAGANDA. i 1240 hlo dot utpdtt on bok i Borlin: "Ddo
Polnisohen Grouoltnton an ch.sn YolksdeutsOhon n Polun" hvor dot prosisoros: "Auf
Grund urkundliehen Beavoismateilals" esv.

Denno bok, sem or i vår bosiddolse, innoholddr mengder av fotografior, som angiver
lig Vi.ser dolakkenos grusomhot•r ovorfor tyskorno i Po],en undor fottoget i 193D.,

Vi er ïT aYE3TTd også i besiddolso av en fet brosjyre botognut "Vordonsfirnden"
som ble distribuort i OSG_o under utstillingen "Sovjetparddisot" på Tullinløkkon i fjor.
Dt'nne brosjyro inneholdor også menrit€r nv billoder som angivolig forustillor do gru-
somhcter russ.;rne har forotatt overfor tyskerno.

Vi lniÇsTtivt dokumentero at enmeng.. a- billeder som or reprodusert i
Verdonsfionden", utg±tt i Oslo et par år. ettco2- , ur nøyaktig do sammo s^m i "Pol-

nisohon Orouoltaten an don Volksdoutsehen in Polen" mod don forskjall at i  ifVurdons-
• fiondon" or det russerno som har foretatt dem overfor tyskorno.

Do bovisor irT—dWEL'rmod er så sikr, at vi positivt kan slå fast at don tysks
propagandn fra onde til unnon or løgn. Vi kan v01 også gå ut fra at tyskorne kjunnur
bedro tiluhommolighctonoh i Katynskogen enn russerne.

Rundskriv fra Po/itideparumontet.
J.nr, 458/,:,3S.
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Berr Politirrustor.

Bruk av klesplagR som demonstrasjon.
6:d-itTrerskjellie slags hlitsplogg i stor utstrekning

blir båret som demoustrasion mot Ståt og Parti cller som tugn på sympati for bot-
sjoirtsmen. iTs'S'o-db-rions.trasjoider har flore stodur gjort politidts inr.gret påkrevut,

For å hindro slike tilstsndcr skal sn snsodu politimostroso oin strsks å gripo
inn ovorfor ethvert tilløp til demonstrasjonstundodsor av denne art.

Det har s2rlig demonstr.irt titcri ndssolnor" (tooplu r med dusk i snor)
uansete fsrR,o, samt rdu toppluor, skjorf, vantor og sokkdr, uia,ntuolt kombinort med
andre pla:T so,.1 på n.Averdir:ondo måte symbolisorr_r nasjonalfargsn.

Politiots inhgripon skal foruton å kombintrss med den ch4 iRe ordenstjonosto
iverksettes gjennom luilighotsvisc oksjonor. Folitimestroene artrodes om enorgisk å
iverksette -:»2danne aksjoner, jum pa ds floste stsdcr msst hensiktsine scig vil kunsu

• Peregå som "flyvsndo patruljsr" pr, bil oc av politisk s-:)solutt pålitelige tjenesto-
Monn, chfrant dot ikke has tjonostemonn som tr modldmmer av NU til disposisjon.
Omfattende aksjonor bør nå forhånd planlegges i somr6.d mod dcnstodlige hirdføror,
eventuelt fører for‘Germsnske. SS Norgs, og gj.onnoinfres samtidig,. av politiet rip.;_de
novnte formssjoner.

Det ssarlig legges an nå gripo im overfor sportwunp;dom på stodor hvor dut
kisn skje uten å voldo vc.seintlir:e ordensforstyrnAser.

Insgripen forutsettes kle:1 foretstt overfor personor som antss å veure ever 14 -
'årealdoren.

Eeruton å Dcssr,lur..re •e gjoustander sem blir bt'n'ot i chomonstrasjonsøyemed, skal
pelitiet indskrenke seg til saframt tid, stod og situsajon ellors tillnber ddt,
notern domenstrantenes navn, idet straffeforfølgnin: sntas um_dcivendig nten i syrlir.e
_  

Do heslaglagte njonstandor med mest listo ovor d3,wnstrant:,nu,
blir å sbsdu Inn til Politidepsrtwentut, Ledtred av sikkorhotspelitiet, som vil
foreto,dgt fernøGno med hsnsyn til inndragninn.

En pldnlagt aksjon bør Odhand:_s most malte Uummelig så den ikke på. forhånd
kommer til domonst=tenos kunnriap.

I STUDENT-Fik1li?,0N for.
blant snnst:

"1 polYo±ftken or mit
or mnt dosnoti i onnver
(for tilf:11, dottc sists

Oslo, den 3,flai 10
Sverru

(stucUnton0 fru. 1802) skrivar "ministur" Eiv, Bil,hr

tvolgsprog: "Frihet for Thor, sb2,221 som for Lolh,"idet jcg
orn, hvo enton oldonhorgsk, museolinsk elbr ,44o.svitisk
s innfOr lse torheholdj jer me7r., dog rutt til wsinr;sfor-


