
Den første fase i kampen om skolen i Nor
Da Nasjonal Samling 25. september 1940 av

okkupasionsmaktenfikk overdratt  en viss del av
statsmakten i Norge, represcnterte pmtiet anautt
2 pct. av befollotingen. Ttoss dette identigserre
NS fra ferste dag av der norsk fo[k rted partiet
NS Den som var uenig i NS polifiske ideer,var
en fiende av dct norske fots,

Av alle ofFentlige tienestemenn, deriblant letrerne,
bk dct alt i desember 1940 krevd en erklering,
som innehofdt krav om aktiv medvirkning i en
nasihering av Norge,

Lrcrnc svarte med en erkhrring, der sa at
de måtre være tro mer sitt kall og sin samvittighrt
og loyair berve seg tor de krav sem rertrnessig
bk stilt dem. Dc sa dernIrel uirrykk For at
bare beyde stg for krav Soill stemte rurd lov

lovlige norske mvadigheter, eller som hadde sin
rot i imernasional rert ener Haagkonvensionen
På derre grimnIag har  dr  norske Iserere holdt last
r,ienn:;n:  den  rld  NS har hart makten g  Notst,

på ,inre grurniag står de fast og faller med dtrr.
Alt meget snart kungio:de NS at skolen måtre

vitnes lar dc nve Idet"F diså for Nasiomd Sant.
.1ngs ikioi. 1.1row virtIeren 194014 I søkre
oarnet på mange vis vinne skolcfolks øre for
sin propagaLda. f:isse forsek lalt toralt gjrnnom.
dels fordi lerrerae ?vsky ved å bli bela-rt
folk som i en hard hadde fait sine :andsmenn

ryggen, men selvsagt vescntlig fordi kererne var
i bunn og grunn denig i selve dct syn på opp-
dragclsc og oppleering som ble lagt fram.

I dcnne boldning haddc lærerne støtte :kke bare
av praktisk talt hele den voksne befolkning. Dci

viate seg også at clevenc i alle skolcarter sluttet
Seg manniamnt opp cm samme srandpunkt: Mot-
statd mot natismen Dette standpunkt har de
norske skoledever holdt til denne dag, og det vil
holde framover Det vil tjene det unge  Norge  ril
uvisnelig heder ar det nazistiske stormløp prellet
totalt av mot ungdommens motstånd.

NS som var irritert  over skolens avvisende
koldning Imgynte med terror og vold. sterlig mot
elever. Hird trengte Inn på skolenmange steder
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og elerer bk slått ned og fonskomet på forskkt-
vis  I februar 1941 var tict så ac cinag

mange steder holdt seg Maorx fra skokne Myn.
isgbetam ble amvungetct leke om a Iården kftc
måtte ta seg tiJ rette i skoko, et ferk som Sare
delvis er blitt holdr Denne tid var i dct brk
en rung og vanskelig tid for  skokn:  Yttcrst van.
skehge lokakforbokl, undervisning S  atle tider på
dagen, vanskelige arbeidsvilkår på enbvcr måtc
Dct var bare p.g.a. en offervifkginnsats fra laes
rere og ckver at apparatet kunne Itofdes i gang.
Porboklene ble Ikke lettere ved den stathg tikas
kende forvirring skokadministrasjonea, der erfaroc
folk Ide bytter ut sned nye kråer, Ineis eneare
kvalifikasfrinervar medkmsskap i NS. Mange
Iserere bk avskiedmeteffer  arratert  ng ni  dels
etterfulgt av  heit  udugchgc NSIzergre Angiven.
krangel og pintge opptrinn fufec automatisk med.

I septetaber 1941 bfe 3 heSie skokr i Osio
og I i Aker stengt, anevehg font clevene badde
demonstrert. Skolene bk holdt lukketi 7 uker, og
før kpringen bokh reittor jensen — som cr skolea-
Ajd eg corste NS rcktor i byen — en programtak
hp;  øvrtleerene og rektorene ved Osloskokne Han
rrkkerre at nå ville myndighttent ikke kner nerytes
med oassiv loyalitet. de vilk kreve aktiv medvirk.
mng en naziftsering av skolen. Det ble snart
`rdart fcr lxrcrnt at de i nffir framtid ville bh stik
..vvrior Littv som dc ikke kunne godta. lertstu
sam.et seg om å holde to skanstr som  aidri skulk
oppgis:1/ Larerne vil ikke la seg tvinge  til tuttiff
kroskap i NS. 2/Leercrnc vil ikke i skokn
ve propaganda for oppfatninger som de etter gn
overbcvmning ikke kan godta — I slumen av ket
ble det på spredte steder av lokaIe instanser for.,
søkt å tvinge lerere til NSpropaganda i skolen.
Forsøkent suandet på et ukytelig sambold mel-
lom letrerne.
Atmen fasc

I. kbruar 1942 bk Qyisbngninistcrpresident.
5. februar kam by em Norges Lennamband  og
lov om tvungen denate i Nasjonal Sanilings
ungdomsfylkIng.

Den fonte lov bestemmetat aflehanstemå stå



itom medlanan av Norges Latrersamband og er
uadergitt landiedersein oppurvues av
rapresidentea. Opprettelsen av berersambandet var
forste ledd i ea plan som går ut på sktrie
yrkessepresentasjonmed sikre på erdrikuln som
altal erkIrere Ckasling som rreemenip kandlaver
av statsmaktea 1 Norge.

Loven4:M1 tvutIgell ungdomstjeneste krever at
all ungdom mellom 10 og18 år skal rjenestegiere
I NS ungdomsfylltin?..Nazismen åpnet sitt knge
ventede angrep på dreanorske ungdom.

Larrerne forsto at de var kommet Fram for.
reare linje 1 dm nasjonale kampes og ar den ho1die
ningskolens fok nå tok, kunne bli av avgjørende
berydaing for den vei vårt fok kom tilågå Det
var medig ro momenter som vekt her:

Der farste:Ved rvangsmessig å bli inneullert
et samband vilk Jærerne bli brikkee rt poreisk
spal Leerersambandetvar det Forste av en rekee
alke_ samiand som skt.dle kominc, ag disac sam.•

band skulk skaffeCbeisring den politiske hars
ban manglet. Lat Larenwsegsom de ferste, bruke
dette spill, ville deresholdning kunne bli ekserspek
for andre gruppersentre. Leererne visste på den
annen side at om avsk å vare med dene
falskspilt da vale affe andre grupper i Iandet Celge
dem senere Etter detvar leerernesstandpunktgitt

Det anner moment som vent tungt var Falgende
I og med ar de var medlemmer v sambandet.
ville lærerne Mi redskaper for NS myndighertre t
disses forsok på å naziéstre barna og ungdommen.
Dm åperk~ kunngjøring av det pittakte sams
arbeid mellom skoien og NS ungdornstkeste viste
det Ckg i den planlagte innfaing av NS propa..,
gandai skolen ville keterne bli reekkaper som sm
tnaktelerse giennom sS lydighemplikt overfor
rersambandet Orn laceree gudtok medlerskap i
kenersambandet, vilk de verse udevert til dernking

ci stadig kamskeidende narffisering av skoka
1 midten av februar bk bekdet norske folk

klar ove ar loven orn ungdommjentstert var ta
inagrep I folkets liv av dypestearr- 14. Februar
aendte aile Iandets biskoper et brev mjnistrene
Stang og Skanckeder de protaterer mot loven
ons ungdotankneste

Ette at treerne var btat klar overreskevidden
av de nye alovers, bk det kiart frt demat de ikke
kuanede kager. I dagene etter 20. februar stadte
derfor keree i aIle skolearter og fra alle deler
landetinn t NorgesLærersamband en tddccring

da de sa at de for iin samvittighers skyld ikke
kunne merfrirke til en oppdragelse av Norgcs
ungdom etter rettrangslinkne for NSUF, og at de
Ikke kunae bctrakte seg som medlemner av
rersambanderda medlanskapet vdte stac krav
dem som de ikke kunne påta seg,og ikke var
forplatret til ctte sine ansertekesvilkår. Ca Il coo
kerere, over90 per.hargitt uttrykk for ar detre

dercs staadpunkr.
klyndighnenes svar.

Myadighetate mister her fatningen crg23 fek
sendtedepartementer ut en mekling der *t sa ar
prdtatax 01C3t medkmskapi ærersambandet

frå Isetraktet sona avskkdssøknat og at de
SOM ikke hadde tilbakekatt ismen I. mars,vilk
avskiediget utea kmn og pensjon og inakalt
asbeid i Nord-Norge. I Oslo bk forfallen iona
far fchnme filbakeholdt.

Tradene haddeingen virknin.ç på kerernes bold-
nbsg For å a ea ffis t. dkrerre departareentet
rbeasselsferks ved alleiandetsskoier i 4 uker fra
28 februas.Denne brenseWcrien virket merk&g
da dea kalleste vintata var over, cti dobbeit
merkekg bk der da myndigketea< påmange arader
nekta leererne å gi ekve,,,e hismanarheld og i det
hele å kornme i Ikantakt med dem Lærerrie så det
indtrid som en plikt å trosse myndighetene
i gjøre skadmirkningen av skolesrengningen minst
roulig_I en vis utsteckninglykres der også å holde
ekvene i noenlunde jarnt srbeid 7. mars med-
deire deparumenter at alle de lasrere var last fra
srn starrig scm nått a underskrivecn erklirring
om år de T,ar medlemrner av sambandet. Denne
tmderskrift skulie foreligge Ear neste kaning ble
tstbetak. — S. mars bk ca. ICO lerere inakalt til
vesarbad Lanerne møtte, men det hele løp ut
sander p. s. myndigheenessommel. 17. mars
reedddelte dmanementet at skolen kunne gjenoppra
undervisningenuten bensyn til brenseIsferien,sten
bare mcd bezere som var medkmmer av lerer-
sansbandet- Resukatet var selvssgt Ingenskola
kom igang på dct vfikår.Myndigheterm som gjeu-
ota sin egat verdese atlad hadde kket beleaaken
inn i en blindgate,grep rA til de ytterste middel:
Ter eoren.

20.mnesbegynte massearrestastanene av fatrert
ak er ca 1100kercre hentet isinehjeni og fert

til fergsfer og konsentraSjOadareArrarasjonene
bk formatt av norsk pck mcaflestepanen avdc
arrestate bk fart td tyske konsentrasionskire. Tif
Grini ved Osla korn i ferste omgangca 300,
nac jrnedigere ca 200 fra forskjellige steder uten-
hys. På Grini likk fangnme den behandbag som
er vankg på dette sted. Dert28. fikk fangent be-
skjad ora at de sont var vage tsl å meldeseginn

sambandet ville skppe fri. De fikk btenkningstid
iii dea30. Ved oppsrlifingpå bak dennedag er-
kitcrte4 av de ca. 500 at de var villige ri å
inn i sambandee Er pat ay rEtin hadde da bart
santrombrudd. De ovrige var uboyelige,

31. mars om morgenca fikk fangene vanfig
morgenmat. et par stykker bradog kaffe.€.1aver

formiddagenbk de så kjørt i busser ti1 Lysaker
ag ina i fukkede gadsvognescres umuliggiorde en-
Isva kontakt mellomfangese og utverdenen. -Toça
bk onelen til Loagnfor vidrekjøring tli Faberg.
Det siva fan to at fangent skulle til Jarstadmten.
— På Locnga var en raergde pårerendestrommet
rif og det bk ursailt mange gripende scrner da
bustrue og barn makre og få t-t gfint av sinc
kjerc. — For fangaz ble reurn megethard. Ien
rekke av vognenc var det ingen oppvarnfin og da

temperintten  var  8-10 kuklegt Fres mangesterkr

Til dette kom at  de  ikke fikk mat Det.var ikke
r. c, i vogneneog barc ea gang unde resert kkk



heelefle under oppsikt av vasta med auto-
åmeshe Matola. Rasen varte ca. 12 timer, fra%41
on).ettamiddagen dl 3-4 ddra om morgencn neste
deg. &zlmeogfrosncbkfangtnestdtopp pi
Fatbeg stasjon. De haddc da Ikke spIstsidee
foregående morgen på Ont, — Fra Fåberg ti
jerstadmoco a det 4 km. Det var konadare og
merkt. I ruk tfidels sprkgmarg måtte
kingenc Sbakeltsge denne vdca, mange med tnit
ackk og koffen eller annet I bendene. Mange falt
På da glatte bre, mm konspå benent WenIrscieg

kotemandoordese tWeter, cLaufen.Da de kom
fram dl Jentadmorn bk fangcne rmta. frm I kakie
bmkker, og mange som v”..; avette ettermarsks
frøs sterkt og ble frAlelet denne førett matteo.

Etter et pås thzer bk fangam kommandat ut og
&k mvtdg.ddaL Det ver da 26 dmer siden
s.. _aft• • - - .one atspt,bortsett !!! de! haddc fitt
noen aldver brad  som avdbefolltaiagen undavds
haddc kasta Inn 1 vognene

Oppholdet på Jorstadmoco bc haedt og gcs-

baskist, sarlig for de yngste som fdtk en atritas

mett thersis enn de eldre kfatrasketene var bek
utilstrekirlige:200  p. bred pr. dag, 20 gr. smer
og noc pålegg. Middagsmaten var hver dag poter-
suppe,2 talkrknertil hver, Utovcr dette intet. —
CrymnastIkken, eksansen eg de nadige spring-
marsja var meget kreventogprogrammet var langt
Fra kl. 7 til 12 og fra 13.3o til 19. — Dc fleste
greide dog anstrengelsene, og stemningen blant
hererne var tross alt utmerket Det urvildet scg

et enestående kameratskap innenfor deenkelte av-
dehngeneI alr vat det ca. 730 fanger på Jerarads

mota — En del var kommet til fra andre lands-
delet — En av de forste dagene bk fangene kalt
inn enkeltvis og spurt om de ville gå inn i Irrer-

sambandet. Alle nektet Sencre ble det undt trt
e t Sirkultre med samme spersmål og Issfre orn fri-

het til de som svarte imetekommende. Den hardc
behandlingunder betenkningstidenvar ment som
et ofiddeltil å få lacrerne til å kapitulere — I I.
april om kveilenfikk ca. 30 beskjed om å stille
neste morgen.Disse 33 fikk da beskjed om at ele

var fri. Det var alle syke. cldre mennaker. Sam-
men med disseble ca 20, som i kepetav narten
hadde erikert scg valig til å gå inn i sambandet,
sloppet fri og reiste hjan — Det var nå ca. tI50
igjen på jørsradmome. Av disse ble ca. 100 den
13. april sendt tilbake td Grini. Det er sarmsynlig
at det sarlig dreicr seg om eldre eller sykelige
mennaker sbra skal holacs i fortsattfotvaring da.
Resten av lærerne, ca. 550 ble samme dag sendt
nordover,500 cil Troodheim,de eveige et annet «ted.

De 500 som kom til Trondheirn bk direkte
overfert til dampskIpaSkierstad, for å bli senat
sendt videre nordover, Denne transporteo vil bh
en skamplett som de nåvarende maktbavere
Norgealdri vil få vasket bort Beramiegeo oat
den opprorende behandling av fredefige og lovlydige
kerere er alt bfet kjert i vide kretser ivktland.
og das vil gå ut dl Iscledeo slvifiseste verden.

Banningeo om asse 500 kerats beitanot og

hdelass til vekke en sr mic sis tig araiien
typtcoole og bedkne ut av  lasdat vårt

14. april tekgmkrtefylkanamen i Ser-Trende-
lag tg Qinsling at de hygleniske forkdd ombord

ne " inerhge, adpet kaddelare til
250 aseareaker, det var utibtrekketig medValln

•

Dr. Itlat (ezdt av forak te!!!";:r::
itmet 11 kreg aiqraiate30 premar i Treede-
l% af Terbons, Qgaiwg og  Skaackeog baOVI

at traamorta I a bartakertighets navoaskee
sensca Datvar for øens.  Den 16. svartc Cbir
gag at forftaidareglee set bererneVff CII felge
av biskop Baggranstantienthr torksomber,og
at prestent burde ferc de villtdte tgbake. I mot-
satt fall viLleytterhgene forholdsregia fl  nadsa,-

dlg'" Delte skal aidri glemeta, og Vidlum
tgå angredrue ord. —

Narten menem lå. og 16. ape6 „4.tztikk Skerstad
fra  Troadlicim. 1 aapt og avarand falgar riv
med berann videre sk»ne. Vi a dkrepå at
de mrt at de barak she kadmcnnsmakermed
acg,og at da ril seg bdike. Vi a stoke
av dem,wke tapre og ~1r. laadaama
stangenidar Etter påskefamaiøordc departor

mentet at skolan i Oslo og Hasarkispedesamer
skulle sams igatog, dog låst skokse i Oslo og
Aka. Dc Irercresora glenopptok undervinisgm
vår å betraktesom andlevemer i larersambaadee
mea ikke a lato fer de onlersksev caaktre.
rIng om medlantakap. Dette vrervf kais schmagt
ikke ha DOCfl inniyodse på larerom boidniag.
Lererne a enig cen å mem fraas overalt der skos
Ime åpocr og å beume å oadervisc. De aner.
Idenner ikke på noe vis departesentas syn, de
er medlemmer fcrdi ota deuoderviser. Dtt er
lasernes ptda og rett og ursderviae landets barn
og ungdom, og det formater de med Ea  kge
orudater ikke å foreta en oedvosaigopmasjoo

forM om mytnfighettme påstårat haa derma1 er
medlan av ct kgesamband Men han anerldermer
seivsagt heller ikke en slik fantastisk påstood. —
Og nocn erkleering om medlemskap kommer leetv
ernealdri til å avgi. Ved dc forkoldsma få skolcr
da undervisningencr gamoppran, kar hercrne sagt
tydelig og klart fra om dette Enkelte skoltr cr
da Igjen hlitt manset. IOsloa detstaitet cn
heyere skole med barc NS leerere og NS eleva.
Heryst2 pm. ar devene i Oslo har radeert på
slik skolegang. Også denne undervisaing er senere
innsfillet. Somgrunn oppgis at elevac må få fri
for å kunne delta i våronna, sannheten erbeddlerild
at frafallet var for stort sedv blant barn fra
typiskt NSchjem.

Det går to klarc linjer i den kamp lacrerne i Norge
har fert dtt siste halvannet år, fra 25 sept 194a

Lecrerne vil loyedt fedge norsk lov og rat eg

baye seg for de krav okkupasIonsmakten kaa
solle i hcabold 111Internasfonal rat, uttrykt an-
norn Haagkonvensjonen Men okkupasjonsmaktea
elier deas repratemanter har ingca rat dl a gripe
tort I undervisubsgm eller å tvangsorgarasere for-
akktItge yrkesrupper. I eks. 14211711e.med skte på



NANSENS NAVN
Pru Sigrun Neascn har den 6/3 sendr Quisling

følgende brev:
•Da jeg i de siste tO år ved fiere anledninger

.jyjf funnet Fridtjof Nansens og min navn trukker
trelh- for offentlighetengom tiellate for Detts nå-
vaerende poktiskestandpunkt, ser mig nødsaget
til å fremkomme mee følgendekorrigerendeopp.
lystfinger:

FridWof Nansen skriver i fororder td sln bok
'eRussland og freden, utkom i 1933: <For
mig står det som sannsynlig ar ikke alcac kaa det
bli Russland som en dag ikke så langt
frem — bringer Famopa matertell redning: men
det blir også derfra dcn åndelige fornyelse vil
komme., Side 44 skriver han: eMan har opgitt

lese med dagsbefalinger de mange tusen problemer
som det praktiske liv stilla hva dag. Man har
full forsaelse av de etkonomiske fenotnemerssam•
mensarte natur og den farc som ligger i statens
stadigeinagripc0-1 "altiUstrieas,handelens oglands
bnimrs kv.s 1 Deres bok eRussland eg vi•
atkom i 1930 sknvcr Dc på sidt 27: sTenk
på hvorledes vi nordmenn kan stå iså vår rert i
krart av våre  frie instirusjoner.hvorIcdeshos oss
cnIacrsmenneskeverdi er ntspektert, og la ossVære

glade over om ikkc  aeid mcd — at vårt  sam.
fund cr så uniåtelig megctndeRECR den riktige
forening av inclividualket og felleashap som bctmger
menneskehetens fremskrin Og side24 skriver De:
<Bolsjevistene har også optatt dea fordemmellge,
om enn effekrive metode å bruke gidsler og repre.
sancr.,

Det kan vel ikke nektes at dct advatrande styre
i Norge er gått over til rksse efordammekge mero.
der, — mdog r,idtjof Nansens senn er jo offer
for dcm

jeg Imr, Dem dafor ikke gjøre bruk av Fridfief
Naascas ella mitt navn, da jeg cr heJt ovcrbcrist
orn ar han aldri haddeveer enig i Derecpolitikk
• Mitt forsvar for Dem under Stortingsvalget i
1934 hadde tapt sin brodd ved at overskrifien ble
tatt vtkk av hvem vet jeg ikke den
•Stenamesedriclaibeff Vce-ft eneste våpen ved
valgitampen

De 111« ukcr iur vset pregm av tradigrierkere brit-
isk flyaktivitet. Angrepene ble inniedet med de cold-
romeac sniall mot Pornauvrektne verl Paris, ndon
de brisiskekrigakommunikeer daglig inneholde
gerom nye aore tokter mot Tyskned aler tveknk
pen omride.

Den 14. spril bledet 1; etanorafart vi aagrep over
Nord-Franknie,10111  Tar det stersIg dagangrap mmi ds.

meeallerede dee 16. spri: kons csnytt nor. angratp
som overgikkalt inntil da Tyeke flyplarier I Frankrike
og Holland,uthlthavnen i Lorrientog mange ,ndre
reeder var nallene. telr 1200 briritke botabefly deltok.

å opprette en korporativstat. Lererne kaaderfor
åtke la segbruke som brildter i ct polittak sptll,
som tilfelle blir om de tvingcs Inn I kerersambase
det Dette cr den cne ktde.

Den annenbygger rå rodestede tradisjonn i
norsk kulturkv-,retten og plikten til å opdra barn
og ungdoni til å søke sannheten og til i leve i
samsvarmed de grunnregler vårt folk bygger sitt
kv på, Derfor avviser lecrerneenhverform for
propaganda I skolen og enhver opplcaing I en
kvsanskuckse som er dct norske fedk fremmed.
Dafor avviser det ogsåethven forsøk på å
tvangamolalliacre dcn norske ungdom I en naslates

1042 OG :Ckl.F._!,:+43

V1 gjengir siste 3.J111 den russuike
sendemann i London, Maiski. holdt dal 25/3 i
forbindelse med overrekkelsen av Leninordmen
4 engelskeflygerm Fienden aetter alt inn på ert
korr I 1942. I løpet av våren og sommeren vil
de gjøre de voldsomste krafranstrengelser for å
kjempe seg seiren. De alherres oppgave er klar:
Også de må sate alt inn på året 1942. Det
ofte henvist til at de allierte ennå ikke haravsluttet
sine forbeedelser, men jeg tviler på om dct amen
gang i historienhar verr enheerfører som har
rømmet at han har  veertfullstenckg forberedt

Selv on imidlertid forberedelsene ennå ikkeer
fenfig, så vet 4 at de allierte i de sIste to årene
har gjort morme franiskritt Når vi slår alt sam.
mcn så rår dc allicrte over de vesentigeneekr
som kan bringe seier. Vi har ikke alk anledning
til i vente fil den siste knappen er ydd i unifprmen
til den sistesoldatert. Det gjs situasjoner da en
cr nodt til å kjempe sch om dct Ikke cr
I slike rilfeller må en hurrig forandre sinc planer,
og tilpasse seg de nyc aituasjun. jag tror at
tidet for dcrte modea nå Dette år cr derav.
gjørende i krigen, og den ave»rende krigukueplass
er østfronren. Ingen tviler på ar 4e altrerte er fast
beslutter på å scire, og hvis dett skal oppnås,
må alle de kreFrer som de rår over kames Inn
slaget i 1942. Når og hvor er spørsmål sorn
generalstaben må avgjøre Der avgjøreade faktum
cr hare at  generalstaben må vfere gjentromsyret

den iankel942 cig ikke 1943.

Der stallte antall Ry amistene betyan tig av i et en-
kelt angrep beric 1940 var 1000 ily. De ryake dit-
kte tap var mellom 30 og /80 hly. Der brieiske tag 16.
april var 2 fly1

17. april fley britiske bornbcfly toot ångstarg i
Bayern, ee toke pl 1600 km. Acypepes4c1.1r fertyr:
med de nye Lancaster bombeily, dc humagstc tmre
banadefly rom finnes.MIlet for toate var sits emeav
Tylklands m e-blernotorfabrikka, og dc britake bnen-
ber forinaket store skackr.

Svntictig ble en rekke viktige bectrjoar i Nord-
?rankriac bomber ay 500 fly i clagslys.

Den 19 april var 300 So•betly og 400 flerily
nver ftentlig omride pi Vesdronten.

Das 24. april ble den cyskc øvrerirehavn Koacock
angrepecStore deler av byere ble edelagesvikrige rurt-
aingthedrifter jerna med jorden, og fane og 1rman
blc eddigit forrid av kripmateric11 san skuilc tardss
tå frontan i sar nlintergjort_ Angrepeevar am mulig
sant tea eletangrepmce, ble renes mot 1.6beek
takerf

Isk ungdontsorgaalsasjon. Hele det troeske fokk,
med unntagelse av de par proseat som er illslurret
NS, står samletbak kezerne I dettesyn

NS sekermed de edeste midler å knekke
Irererfronten. I en konsentrasjonskir I Trendelat
hvor kererne var truet med standrat lerts de
beytt seg, komdet — tilsyndatende Innsmugkt—
en lapp td lerene umiddelbart fae fraten udep :
eNorge trenger levende Imrcre fske dede roartyra,
Ortp Fornuftens.De lientre smn på denne måtc
blir tvunget til overgtvelse har ct anske. acmit
at alIe de øvrige lererne Isaider frcenca og fera
kampen til sar.


