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NASJONALE UNGDOMSTJENESTE. Dot er nå nosten  it år siden lovbn !m don nasjnnalc
ungdomstjeneste kom. Den skulle gjeldo all unglom mellom 10  oe  18 år,  ce  myndighotone
regnot med at mellom 50 og 60 tusen gutter og piker skulle innkalles, I fjor ble det
ejort en del fersøk i de-distrikeer hvor NS føl-te seg sterkest. I r er det igjen gjort
en del forsøk på. Sørlandet, Vestlandet og i Trøndelag, Også i Narvik og i Eammerfest er

blitt satt i gang leir*r. Barnas foreldre nekter i stor utstrekning å sende sins barn
t'l denne tjenesten, og ca. 40 foreldre har sittet inne i kortere eller lengere tid fordi
de har nektet å la sine barn gå til NSUFle møter, I Agle ved Snåsa i Nordtrøndelag var
lederen for guttene nn 16-årig hirdmann og for pikene en Jb-åring, og også andre meld-
inger tyder på at leirena blir ledet av ganske unwo uerfarne hirdfolk Selv NS-folk har
Innsett manglene ved leirene, og selveste "biskop Zwelgmeyer protesterte nylig overfer
den sål,alte minister Schenche og ungdeesføreren Arl Stafle.

I de siste dager er nazemyndighotene i Stavanger gått til utsIsivning av barna til
Unghirdmarinen. Vi gjenger her de ganske avslørende brev foreldrene har
mottatt.i den anledning:
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Kort nr. oo736

Til den foresatto.
De underrettcs herved om at N,N, :e

or sbal møte første genge onsdege 9/8e1943 kl.
S' e  'k'"7/ triTairl . "Heil og  Seel.

NS Uhgdomsfylking Rogaland
dee 9. juni 1943

Ungdomstjeneston.
Ftemr. 11-Regaland.

K.emr,  46-Stavanger.
utskrevet til nasjonal ung(emstjeneste,
19oe."eSted eStavangne leoklubb, .Peradisveiee

J9=n stan:Le(151.122e)
---Fylke sungdomsleder.

P1'.å Fylkesurigdompstaben.
Feomr.11 flogaland; Stavanger dene8 juni'1943
Boks 247, Stavanger

Til foreldrene.
Som vedlagte innkallelseviser, er re-res nn Ilt8ICOvet til Nasjonal ungdarstjeneste

g skal inntil videre tjenestgjøre i en i Stavanger nflprettee amdeling av  Unghirchnarin-
en. Unghirdmarinen er et av de viktigste ledd i gjeneppyggengen av vår handelsflåte og
dermed også vårt lend. Ungherdmarinen er derfor en reut faelde institusjon og tjener de
sawno mål som f.eks: våre fagskoler, husmorskoler og likn, Den skel på det tidligst mu-
lee stadium bibringe vår ungdom mest mulig iHrkunnskae: og derved gjøte den beet mulig
s'rekket til dens framtidige yrke. Alle kjenner ordeaket! Den må tidlig krøkes som god
'fleok skal bli. Det er hermed ikke ment at alle de gutter som tjenestgjør i Unghirdmarin-
ee, skal bli sjømenn. På den annen side er det også av vesentlig beeydning at størst mu-
lie  del av befolkmingdn får forståelse av sjømannens yrke,. Det er nenlig de som sitter
:e'emme som overlates å styre landet oE dermed bestenme sjøMAnnens kår,

Foreldrene må derfor veke klar over at Unghirdmarinen i første rekke dkIce er en ae
-Jne,jonal Samlings kamporganer. Få den annen sids vil en ikke søke å skjulo at Unghird-
e- eeen er underlagt N.S. Ungdemsfylking, og at all dens ledere således er tilsluttet
vartiet.

En skel også få redegjøre ee del for bakerunnen til deeee utskeiening. Utskrivning
t*1 ungdomstjeneste støtter seg på "Lov av 26, mars 1942 om gjennomføring av den nasjone
"le ungdomstjeeeste". Denne lov inneholder meget klare bestemmelserem ejennanføringen

straffebestemmelser for forsøk på å metarbeide den, Det skal heller ikke skjules at
utskeivningen på tross av dette har vwet sabotert meI hell, idet de fIa før helt cverbe-
lastede myndigheter ikke har hatt tid til å gripe effettet inne Dette vil denne gang
Uce gjenta seg, idet de nødvendige krefter er sikeet på forhånd, En  vel e  dan anledning
ejøre oppmerksom på at hvis en gutt ikke har møtt til den fastsatte eed, blit han innen
et kvarter oppsøkt av en politikonstabel. Er eutten berte uten skjellig grunn, . kan øye-
b1ikkelig arrestasjon aV hans verget finne ste.d, Finnes-Ingenhjemme. vil leiligheten
bli forseelet av Statspolitiet inntil det er avgjort om det va-r skjellig gr unn til fra-
Tnre4 , Er gutten syk, må legeattest fre godkjent lege ved pessenlig fraJmaøte av verge
ris til den fastsatte tid på møtestedet, Legen  ma  godkjennes ved henvendelse til N45.
Ungdomsfyl'ing, tlf. 23292. •

Donme sikeing gjelder ikke bare første mete, men fertsetter inntil en mener A .kunne
sløyfe den. En vil derfor henstille til den enkelte så innstendle som mulig at han ikke
ved tankeløs ubesindighet fører ulykke over enno flerr norske

John Stemee (sden,)
7g. fylkesunedemslcder, l-ferMaa von langb-erfsegn:7
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Dot truende språk seei fdre9  a  donno ekrIyeleen vil noppe ha noen innflytelae på
dp ncreko foreldres rakryggede holdning, -411e fureAdre VAl frandeles stå samlet am
parolon

N1HETENE TORSDAG

iFD2: BAPN TIL UNGDWIS2JENEST2N;

Middelhavsområdet. Kong Gecrg VI av Sterbritanniacledsaget av den britiske krigami-
nistor eg  d'en:hPitleke lurtmin/oter  har- inspisert'd'e allierte styrker i Wordafrika.
limu har dekorert de alliertes øvere4-,mMmonherende:gekorni Eisenhouer med'storkorset
av Hathordenen0 å ha inspisert-denbritAske pg amerikanske Middeihavsflåte.
inem kong Georg ettormiddag til Gihraltan hver.han skal inspisere strateskeattl-

t  1.1.ado:1,44,poh,,,jorn-aytentrostekengerinounskapene_
på handelaflåten fCt-den celle de hadde-spAlt fort  afrikafelttogot. - Den franske
komite for naajonal befrtelne holdt i ettorm±ddag det _første samlede møte under Gi-
rauds ledelse. De Geulle var også  til  etede. .
Flyanep. Ds nordafrikanske flystyrkr ianskrenket  A  går viksomheten til.patrulje-
ring og-cppklaringstjenester. Det er moldt at 5 fiendtlige fly til ble skutt ned
dag, slik at 21 fendtjAge fly ble settt ned dGn dag, De allierte-tap var  7. fly.
Samme dag ble vnd Nobea di Psie, cg CartelYetlane på Siciliseangrepet av
flygende.festningern Crlyple.seen Yed Resltre eglnål ved Marsala ble også angrepet.  Fly
fra kommandoen i Wdtøston har fertsatt angrepene not skipsfarten i Egperhavet. Tre
seilskuter ble skatt i sonk, Alllerte pattjagere ddcla et Junker-88 fly utenfor.Tri-
polis. Alle nllierte fly vend-Ce tilbake fra disse og andre operasjoner.- - BrItiske
bonbefly angrep i natt mål. i Keln og andre mål i RbAnland. Det var Ste nattepå rad
at det var britiake fly cter Ityskiandn'Britjake jagere angrep transporter i Nederland
cg Belgia. 14.britiske bembefly cg et jagerfly savnes. I går angrep britiske jagerfly
skip utenfor Cherbourg og jernoanemål o//råden., /mndt, tre tyska jagero4sle ødelagt.
to britiske £ly gikk tapt._Natt til i Eår Odela britiske jagerfly et tysk bombefly
over Danmark, -_Det norske flyvåpen hax hatt en av sine beste dager i dag,idet.nor-
ske flyvere har skutt ned seks tyske mask:ner, sanneynligvds -to til og skadet seks randr
utan sely å ha.tape . - --
Russland, Russisko fly har anrepet jernbance131 yed nordre. penets. Tyskerne-harfore- •
taff nye angrop i,.:J.;5otfor .Cesel, men er slått tilbako og russerne -holder

Sovjets midhettskc.Mmuniku melder at tyske ±arger .har,uttalt at de hadde. fått
erdr.e om å gjenopprette stillingene koste hva-det tlile, Vest'for Orel•har- rusSiske
benbefly angrepet jerntrnoknuteuunktet Uneleja. Luftvafe har- forsøkt'seg:på et nytt
angrep M.ot'Saratevyed Volga FOre.neen fåktyske fly nådde frantil byen. Russiske
flyvere  hnrs enket en tysk ubåt t StAttedtavet tg et fcrsyhirgsskip cg en tankbåt i
haringshavet. Fra Smolensk meldes aa alcjener fra friskarer; De har angrepet.jernbane-
sjasjoner, sprengt tog luftem og tatt fanger. En'tysk general har.innrømmet  hva.fri-
skarene bak linjen: betyr ay vourskeligheter for tysknrnen. Eerlinen Børsenzeitung-
ver at ofte.når •ikkeproviant, .3.111alnisjon3 fram til.fronten. IDepoter, bunkers og
innkvarteringssteder blir ødetagt, Soldr.to:-på permisjen:b-lAr skutt ned. TYskerne må
holde store mannskapentAl all elags 1 rkyttelsestjoneste,'Tidllgere har en-benyttet
eldre årganger til dicce arbeider, men nå må on ofte benytte første klasees tropper.
Bngland. Rå et m$te i Lenden i dag ble det vedtatt en reSolusjen der det-heter at ingen
varig-fred er iaulig hvis ikke Tyrkirnd blir fullstendig avvepnet og ..detsJaggressive
ånd rykket med roten, - De:egertc- fra do okkuperte land har talt på det briti-
ske arbeiderpartis kenferanse. :er9 Nurge talte Kenrad Nerdahl. Han fortalte an den
kamp som alle lag av befolkaingen  e Nozt.e den'tycke unde-trykkeIse, -spesielt
om arbeidernes kamp- hele tidea under terrer GE undertrykkelse har nordmennene Aldri
tapt troeh på at tyskerno vil bll slått,- Nordmennene ser frem til Storbritannia og
speetelt til denbritiske arbeldorklassen I do mdrke dager i 1910 var det Storbritan-
nia som holdt håpet vedliken
N,S.A. 2tter do allierte konferaser i Het Spring- om erne,ringsspørsmål er det nå en
WRIranse i 7ashington bl,  ae  aft szahilicerinen av de fordcjellige lands valuta et-
ter krigen. Representaneer var tilstede fra De ferento stater, fra Storbritannia r/g
.deres demtnions, Euvjotsa.,avelde4c, China, Frankrike orge og andre av de forente na-
sjoner,
Tyskland. V1311ischerBecbaehter haddc juni on artikkel sem kan inn på uviljen mot
WEriaS:Tonalsosiallstiske parte. Det hntor artilrien eve, vi nå erjenne de bånd dbm
binder sss til partot, sA.:;jt±det ktever ncto enettG' sca Partolgenosse er slit-
son± cg ikke alltid behagelig. Den ramno uvailje mot partieS gjør seg også gjeldende
i Italia hvor det nylAg ble hevået at det var en anessak å ve i partiet, men at det
krevdes meralsk mrt til å E3 ned -eererken


