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"ånd og handling" vender-seg I første tekke til studen-,Hr
lærere, teknikere„:ångendører, arkitekt:er, prester, Iæger,
tanniæger,:juridter, fnrfattere, skuespillere-,.bUdende kucec,-
nere, musdkere: Det. vd1 .arbedde for å samle allede ulike
og særgrupper av inetellektuelle og folket,ellers.i en haneiu-
kraftig neimePront. Bladef, vil bringe neJ.41,nger ådn har irin-
resse særlig tor.:de intellektuellelen det_vij. g ta op
spørsmål ay mer ålen betYdning.

De intellektue4le inntAr en serstilling i folket: Vi s ser
fra alle iag av"giket.:Det:direkte grUnnlaget_for:Vårt arbeede
er et frLtt Andsilv , et åndsliv der mininger OC-L-rtker bryees

-tilloe'sfe—frorfolkets og-hele 'Verdens utVikling: Historien ciser
.nt:et-frj_tt-åndsliv bare kan nå sAn fulle'utVikling'i en_
nasjon.. Den tyskecokkupasjonen.og tyskerneS kUlturnedierytee..e

-framferd. river Vekrgrunniaget fer vårt årbeld, Tret er derifor
et liVshehovefor osS at nAzisamn, i alle:dens aySkygginger
Uttryddet,-Pa.grunn'aV vår utdannelse Og vårt yrke skulle ka
forutsetninger for - bedre enn de fleste Andre --kjennom:Je
og avsløre nazismens vesen. Men det er ikke nok. Å re klaL
over bvad som truer en - og så ikke kjempe mot det med  all sdn
kraft det er å.begåyforræderi mot seg sjøl.

1,11 må lære av den historiske'utvikllng i vårt land.
der:hASSo'ne:Fe'fri:donsstrideM i forrige århuhdre ble •e intc; Hkt
ttitefle og.detøvXig"C-:•folket knyttet sts.dig"--fastere' sammen,
s'tørstb»vdtMkalesmonn og kunstnere, menn som

AYnauer Hansen, AaSen, Bjørnson, G'arberg, TideMznd,
Chr.:krOkg; tiordråk,-Grieg, viste livskraften og utviklinge: en
i'detLtitricketblke•tr-.- De beste aV landets'intellektUelle str.
ned i .forreste linie,

Vitlærerteland i
EUrop42:.0g.da kAnske særlig cv Våre granner i Danmark. De
danske'rntnllektUelle-nytter sine fagkUnnåkaper:i*en aktu
situaS:yern.-I intint 84Marbeid med alle: d e_:andrEg.grupoer e
lag»d'fOl_ket: er de med-og. gjennomfører engsabetasje som på
har&ste rer tyskdrneS krigstiltaki •

-Vd Må ^lære hend.i.-nger under okkupasjonen i vårt eget laige:
Som tySkerne-i årend før krigen og i de første år av den kugne
un4lertrykkeredet ene land efter det andre, Tordi de dgemokretiske
matteMe: ette spl±ttet og ikke saMlet seg i en felleS-Tront  zst
ångripnrne, har de her i landet rettet,Sine slag' mot en grcgoe
om gangen Mnt.høgeterett, mot fagorgarisasjonen, mot lerctre,
mdt.in;duâtrifbrbundet, mot kirken-; mot offiserene., mot
stUdentencY0g Stadieg er terroren blitt skjerpet fra fengelings-
straffer til masSedeportasjoner og avrettinger..

at de intellektuelle ikke er nee fox eeg sjø1 nen
en del av Tolket. Vi må være ett ned det, for ellers kan vi
ikke Vinne fran.til fridon. Vi må bruke våre kannskAper slig
krigen Jùever det; dve. ikke til beste for den tyske krigepre
dukQjnnen og den tyske krtgsboIitikken, men direkte mot_
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beste for det folk vi sjø]: er sbrunget ut av.
V1 må være med og samle det norske folket til en makt og være

med å gi heimefrbnten en fast ledelse som kan lede kampen på
alle områder, en ledelse som ikke venter på at tyskerne skal
spilla ut, men sjøl tarinitiativet og fører _kampen slik at
tyskerne får de mest følelige slag, og den norske heime-
fronten ilder minst mulig tap.

Løsningen ,AV,Ue problemer som reiser seg når krigen er slutt,

er avhengig av innsatsen nå under krigen. For å sikre folkestyret
1 vårt land etter krigen, er det nødvendig at folket er sktivt
med og kjemper.

"And og handling" er organ og uttrykk for de intellektuelle ref
som vil lære av Utviklingen på alle områder, og som tar den .futle
konsekvens av de lærdommor utviklingen gir oss.

Vi strAr. for,fol,kestyret.
Vi vil Være mad å samle hale det norske til en sterk

front i aktiv kamp mot tyskerne, slik at krigen kan forkortes.Vi

vil ta kampen opp mot dem som nøyer seg bed å "Vente Og æe" og
mot alle forsøk på å splitte folkett Alle .grUPpelåteresser må
dag scaire underordnet det ene - å få landet

Vi vil at kampen skal ledes fra et acitain son bar tilIit nos
hele folket.

"Ånd og handling" vil klarlo.gge de intellektUelles stilling d

kampan og peke på de. opgaver som vd kanias.I samarbeid
med intellektuelle fra alle fag og fra alle kanter av .landet vil
"Ånd og handling" hjelpe tAl å løse de oppgaver og spørsmål som

reiser ses i samband med krigen mot Eltler-Tyskalad tor et
fritt Norge.

LÆGFH!ES ANVSVAR.

•Nazdstene-bar nå sendt ut krav..om, kontingent tll Norsk Idege-
forbund. Kontingedten er kr. loo.- pr. åx . mens kontl.ngenten far
krigen til Den norske Tasigeforendng.var kr, er n ganske
kraftig forhøyelse. NA, det kunne:enda gå an om Slet var riktigi
det som blir opplyst om den ideele anVendelaen av penSene til

"hjelp‘for studented?) og ubemidlo,ple Ipsexs,k3.11aktiv forsikring"
pav.

Men densom lilaler kontingenten, annerkjenoer Norsk Lægeforbund
Og hvad er så de te forbundet ? Det er ganske ankelt ela.DIÅ1 a set_

Nazistiske Miaktaebåratot. Den gamle lægefbreningen ble av
omorganisert til Norsk Lmgeforbund, eg A5cel Chrietensankbla inn-
satt som "komisarisk" leder. Riktighok er Christaneen dad i
mellomtiden, men Sophus Broehmann later kteatil bat en verdig
ettermann.. Han er'tuberkulosespenaltst og er mest kjent for

sine origin3le meninger om bekjempeleen av denne sykdoM,
Norsk Lægeforbund er ikke en.organisaajoh vom varetar lasgenes

thteresser, men en organisadjon som skal påtvinge 1,sgene flaziste-

nes interesser.
Det 3r en selvfølge at ingen betaler avgiften til lægeferbun-

det. Nettoo nå da vi sansynligvis står foran avgJørende krigs-
handlinger og må være forberedt på en sterk økt fiendtlig virk-
somhet også på den indre front - nettOp nettop nå trenger vi et

sterker samhold og en kraftigere motsthdsvil.jénn noen gfang før.
Spørsmålet om kontingent tlA lægeforbundet gjeider lkke en enkelt
stand. Det er et ledd i en større innpIrklingsmanøVre .som har til

hensikt å svekke Stand efter stand. Det gjelder at dngen av dem

svikter, Men at de holder den palss-dæ er satt til å forsvare.
En liten svakhet kan.være nok til at hele fronten rakner.



FEM NYTTÅRSBUDSKAP:

Hitiet- 1929 til Uet tyske folk: MA 19400bringe wjørelsen.
den tyske krigsmakten: Aret 1941 konmer

fullbyro den største seieren historlen kjenner.
H1t1er-1941 dot  4:yske folk: La oss be Gud arr,at aret 1942

må avgjørelse-som redder vårt folk og
våre for:»IndsfeIler.

Hit1er 1J942 til don t-ske krigsmakten: Lret kommsJ, kanskje tit
å by nå v'anskeligneter, . men ikke stø:-re enn i detbforegmende år,

ifitler 1943 til oen tyske krigsmakten: Aret 19,s4 kommer til å
bli et mecet tungt år.

Men "Fritt Folk" ic*r, mot lysere tider".

FINNUAND.

Den viktigste nendingen i senere tid er det at den finske re.
gjering har søkt• kontakt med Sovjet-Samveldet fcr å undersøke
mulighetene.for en våpenstiliStand/mellom de to land. Etter  de
.store framgancene til Den røde arMe over :hele østfponten, ble
det etter nvert klart for finnene at det ikke var noe håp om at
de.ekulle vinne det Stor-Finnland som Mannerheim lovte dem, da
de SaffiMen med Tyskland overfalt Sovjet-Samveldet. Finnland er
på mange måter avhonglu av USA, og da Amerika kom med i krigen .
og deu tok til å bli-kTart at TyskIand ikke kunne vinne, fi_ck
de finske politikere det travelt med fortelle at Finnland
ikke. var med i stTyrigen, men hadde sin egen p-rlvate krigofor

. .sjøIetende. USA gå »inniand flere advarsler og: nilb;(1 ser a
..mek1e Mellom Sov.jSt-San..tieldet og Finnlande Men enaå var det håp
Tor en akseseier og finnene avslo blankt. Ført i februar ut 
talte den amerikao ntenriksminister Hull at huls ikke Finnland
nå kom til en forrtåelse med Sovjet-Samveldet, ',Junne det ikke
vente noen frantlUi7- støtte fra USA. .Flere anmkaliske aviser
krevde samtidig at den diplomatiske forbindelse med. Finnland
skulle bli avbrutn, og at-USA skulle erklære Finnland krig.

I midten av.feHrJ,ar kom så den tidligere finske statsministe.
. ren Paasikivi og en  n.ekke andre kjente finske belitikere til
Stockholn. De opholt seg der en tid i forskellire flprivate"
ærender, og stråks 1Akom tilbake til Helsin. bte det ho1dts
flere 14ngvarige :Jejs.jine'smøter, og den 29. fevoruar holdt Riks.
dagen hemmelig møte:

Samne kveld sendte kringkastingen i Moskva ut ordlyden av
våpenstillstandsbetin-relsene. -Hovednunktere er at FinnIand

• skal'avbryte alle f0r3indelser med  Tiskland og Intornere de tys.
ke tropper som står i Finnland. Tyske Skip i finske havner  skal
beslaglegges. Om Finnland ikke kan klare a internere dem alene,
er Sovjet-Samveldt beredt til å hjelpe,dem ned sin røde arme og
flyvåten. De finske tropper skal trekkes tilbake tilgrensene

ifra 1940. Alle allierte, milltære og sivile, som er nternert
i Finnland eller sO. r.brukes til arbeidere der, skal frigis og
.sendes heim. Sporsmllt om demobilisering av den finske krigs.
makt utstår til-forbandlinger i }1.10skva. Spørsmålet om Petsamo-
området utstår til forhandlinger i Moskva. Spørsmålet em skades.

. erstatning utstår t»1 forbandilinger i Moskva.
Noskva opplyste om konferansene i Stockholm at en framtredende

svensk finansmarn badde oppsøkt Sovjet-Samveldes ambassadør, fru
Kollontay, og spurt om hun ville ta mot en rspr- tont for den



finske regjeeingen for å forhandle om vipenstilletand. Det ble
svart at Sovjet-aamveldet ikke hadde noen grunn til 1 være særhe
lig begeistret for der sittende finske regjeringenl at det
i. fredens interesse likevel ville forhandle med den. Paasiviki
kom så til fru Kcillontay og ba om å fl betingelsene for-s Yn  våpen.
stillorand mellem Fin1and og Sovjet-Samveldet. Ved et møte da-
gen etter, ble de pveerrakt. Ifølge pakten mellem de allierte
ble Storbritannea egdiSa hele tiden holdt underrettet om forhand-

• lingene i Stockholne
- Meldingen understreket at det ikke var tale om at russiske

tropper skulle besette Helsinkl- eller aedre finske byer, og at
det ikke ble krevd regjeringsskifte eller annet som gikk ut over
finsk sjølsture

Pressen i alle allierte og nøytraIe land gir uttevkk for sin
glede cver våpenstillstandsbetingelsene eg-streker under at be-
tingelsene ee forbausende moderate. Sovjet-Samveldet har det
sin makt å kreve betingelsesløs kapitulasjon, men det stilte be-

. thngelser scm ikkL kunne være mildere. Den svenske pressen op-
fordeer. Finnland til å godta betingelsene.

II"  17. febrdar sao det en artikkeli ded svenske kommunistavisen
"Ny Dagn, der våpenstillstandsbetingelsene ble skiSsert slik- som
de-nå viser seg være. "Uusi- Suomi' det konservative finske-
regjerIngnorganet, gikk den-gang inn for våpenstillstand pl det
grunniaget som mar kommet til uttrykk i "My jag", men nå synes
'Uusi-Suomi n  og hele den  re fleke pressen for øvrig at betingelse-

.ne er altfor harde
Firansminister Tenner søker å.trekke drøftelsene av betingel-

sene i langdeag e e  det håp at krigslykken skal snu seg. Pressen
i de allierte land advarer mot forhaling av saken og sier at
riete gang vil Finnland kunne vente å få så gode betivigelSer.

Vapenstillstandsbetingelsene fra Sovjet-Samveldet,til Finitnd
har \;-akt stor odmerksomhet i de arkh-e vasallstatene. til Hitler-
,T37rdklaed. Etter ungarske telegrambyeL-meldinger 4. Stars søker

de alllerte oe.det kan dippnivdoenstillstand etter til-
svarende betingelser, •

eiLI riHR 1VIrlaSIæT.
,

w^stfroeten. I før.3tenav januar begynte sovjet-troeiene sin
offensiv mot de tyske styrker som beleiret Leningrad. Og det er.
på'norefronten at de viktigste kampene har funnet sted i senere
tid. I løpet'av en reåred ble rinskebukta renset til utIøpet av
Narva-elven, og tyakbrne ble kastet ut av omrldet mellem Narva,
østUredden av Peipueesjøen, jernbanen Pskov - Staraja Russa, Il-
mensjøen og Volkhce---elva. Under kameene tåpte tyskerne  9o.000
mann i drepte. alent de avdelenger 301/1 erlolitt revet op, er .
1Regiment Nordland. Det blir n 2t  kjemeet i det nærmeste grannela-
get til Pskov, cg eovjet-tropeene som rykker fram sør-vest for
Zlmenskoen over khelm, står bare 12 km. fra Ostrov, son ligger
.50 km. sør for Pskov p1 jernbanen til Daugavpils. OstroV er det
siste sMore støetepunktet som tyskerne har øst for den latviske
grensen, 2. mare meldte ruseerne at de hadde gått over elva
Narva, sør-vest foe byen av samme navn. 3. februar var byen helt
mringet, idet eroopene var rykket nord til finskebukta. P1 den
kVite-russiske frent ble Rogatsjev erobret 25. fabruar, og rus-
"derne rykker videre fram mot vest .1 Dnjeorbuen ble malmbyen
Krivoi  aog  befridd 22. februar , bg eusserne fortsetter PffenslVen

m V i retnteg eoe alkulajev og Kherson, krivoi aog var det siste



, Sruvedistrikitet ty ekerflzsode i Sbv jet-2 amv eldet 22fabrder
var. Con de a.mes 26 if-Lredas Staådn ga eb dagordre, der ban
opplysto e.t )/4 a ea socjetjtirdsom fienden badde Lasatt, nå

,Var.renset, -Jess (den- fdoek.-,e:regjering.: droft:et coofordringen fra
CSA om å tr:sko. ut av:-1-frdgi-istens. det 'ennå er tid, bc nbet
rUsserne_kraftii: Fø1ptink34 <-=‘bb:cUledborg og andre krigsviktlge

-
•

finske'bver,
. bLir, stddg kraf'higere og kreftigere.

Enge3r:ko d1y: "4„,+4.;*.tF1-,Ie'oiguar.11‘7oo ter,nbeimber over Tyskland

under  nattmro.  maye b-.-ukte engeloknr-nnene for forste gang

bonher boo -kg Det bi kastet over, en- tysa . flyfabr. ikk
' Nord-i&-ankr  fiot . fP:rst og -fremsE' de tyake flvvåpen som

.vestmaktn; .edker  1.-lemme d singflyangrep nå nt målene

.'for .bombingen og kulelagarfabrikker i 3othe,
Stiitzgart, -;.dmpken, Seityensburg, Halberstadt, Regensburg, •Sélnweln.
furt og Stcy r. begynt med Loordluerte fiyangrep
mot fra baser i En:siand og Italia. :ddldtmre mål i. Nord•
Frank:råke fl4 og:&-å:sdp, bombet slagststt. Churehill
sa sin l Cen..?2. .febru;.?.;rs: .1,Bombingeri binder tre mill,..oner
mann Ty6".(1and Olg- 4/5 b.-.; dån..;qske ja,Terflystyrke, .os egst en
del av b‘cflynt.,!rken E nder i vct og rettet. tiOt OCE Tys•

• kerne *.atte:t r“),=,,n ar_g-b:p Tiot- Sorsst-EnSiand .med Lonebn. •An-
gbepono Var de .krsftligeste på langHtid, men det vii ikke si

• V .
s ti Ital4a er det -ikke noen vesentlig endring i situas.;koAen. I

:;.løpet tro dl:.er'Sar-tyskerne rettet tre harde angrep mct Anztøl.
2111-it tilbeke, der arnce  b0-

Lve44' ,vent Jer- _ front  har .-vesemtlig v Brt patrulje.

tokte.T. T.20. bånd,er nå 19 tyske,divtejeer i Sdr- Italla.
Vret \ d _

folkeerme under, TitO:f&rtleetter J441vellykte
kaspi';u1r .;t .opo' av- JUgP.slavias  j3rd• er undsp
Tioe hOlder 2/3 .ati DC  t'l  -Tas aa ci r den

ketiedtStbb.n's.te'f', Eålers operordr den nesten alle
griLi.Un av dt ua”-late'diga arniag mot jgirobene-

ne må tdyskcr11,,, ls,ngs kyst'ån og her har det britie.
ke flyvåpell ut2:cidet e.„11  1, aktvite og ssnkot en :eskke far-.

: -tsøyr.
St'pl 1Cr_i_av nol dent

kane; nes •beridey Red hele .1arshailardd-tea3et er n under
amirikarsk siSte 'har amesHi=,,anerne gitt 1 land
på Admiral-it::etemyene 1:-;luer.‘P.kanSkefly- ç Idtt'eistyrker har
bet .fruk i 1rIneno iter apanrke BkID bfle, senket pg 201.
fly ule ;9.1-1.ttit amerikanerne ta-ue, 17 2114 og ikk skadd
ett skto.' l'actet mot på Nye3råtannia,

• Saipan og ,atncirre .-:apanske baS\er det, sø.rveatre Stillehav.
japar.eko sere drin n1rt :33111t Ved forskjellIE;e operasjoner. .

rykk:L-• iden 14, britdskearne framover etter å na
tilbako angrktp._

•(.,\721:_,ett

byggoluee, A7 b-js

seierompndpient i

-e,eoc»}eds"sidelast; svarende til 85 %-av bes
oc frikker ble Sami4 lge ødelagt,
ciJan pkenlegor r'eise et 75 meter bo:rt

CH.b1c.2 ha-^ forlått fllmon  Cer den tid krigen Han
- " - -al-

lykte L›, - T 7 md IZoeF:s, bak seg.



Generaloberst N, F. Vatutin er holt og holdent at produkt av
Den røde arme, Han har arbe1dd seg opo fra vanlig menig soldat
gjennom alle grader. Ha. viste imldlertid tidlig sliku talen-
ter at Den røde armes soesielle officersobpdasere tok seg av ham,
plaserte ham i utdannelsesanstalter og ga ham de militertekn1S4e
kunnskaper han trengte. I 1941 kjempet han med stor tapperhet
på sentralfronten, etes fra major til ober samme  år,  ble gene.
ralmajor velnteren le42, generalløytnant sadme høst og general.
oberst 1 1943, da han obererte p1 Dnjjenrfronten, Ean sar mer ut
som en ung landbruker enn som en hard og dr1stis officer.

Det danske 'ordbruk ble sett på som Tysklands sista matreser-
ve. kå har tyskerne begynt å angripe denne reserven for alvor.
Inntil 1. desember 1943 er  73.00o  tonn flesk eksportart til Tysk-
land mot  17.5oo tonn 1 1942 - en økning på ner enn  400 %..  Likeså
er eksporten av smør steget betydelig, fra 54.500 tonn til
47.7oo  tonn.

KULTURELL NYORDNING.

Hitler-Tyskland satte verden 1 brann for å vinne verdensherre-
dømmet. De tyske imperialiste ville ha "Lebensraum". De ville
utbytte  os  utplyndre hele verden. Det skUlle bare vere en nasjon-
"Gross-Deutschland u . For å gjennomføre en slik politikk var det
nødvendig å knuse eller undergrave alt åndelig liv, utrydde eller
svekke de enkelte nasjoners ledere  or  alle de som kunne tenkes å
bli det. I alle de land Aksemaktene har okkupert eller gått til
angrep på, har professorer, lærere, prester, studenter og skole.
elever fått føle tyranniets brutale hånd. De er blitt'forfulgt
og har ofret liv og siendom for forsvaret av frihet og sannhet.

Det foreligger ed rapport fra en fellos komite aV TILondon
InternasjonaI Aseembly and Council for Education in World C1tizen-
ship", som er uoffisiell forening av folk fra alle cle; forente
nasjoner. Rapporten, sbm gir et overblikk over stillingen 1 hvert
enkelt land med hensyn til skole- og undervisningsvesen  pr. 1. fe-
bruar  1943.  er nå foreldet, men det bildet den ruller opp, er san-
nelig forferdelig nck:

A. Belgia:
Inntil nå (1. februar 1943) har bare universitetet 1 Louvain

lidd større materiell skade. I mai 194o ødela tyskerne et dusin
universitetsbygninger inklusiv det herømte bibliotek. Av  9oo.000
bøker er  1.000  blitt reddet, og av  800  manuskriter bsra 15.
Bryssels frie universitet ble lukket etter lange forhsndlingen
som følge av professorones fientligsinnede holdning like over-

for nyordningen", og manse av dets medlemmer og akadomiske lede-
re er blitt arrestert. Fetre måneder senere forsøkte tyskerne
1sjen å åpne universitetet, men professorene nektet, då da 1nn-
så at meningen var å gjøre det til e't statsuniversitet og sene-
re nazifisere det. I sko:,.ene har tyskerne forsøkt å utslette
all patriotisk tankesang, lærerne er blitt fengslet, lærebøker
sensurert og i enkelt t1Lfelle forbudG. Hundrevis av bøker er
blitt fjernet fra de offentlige biblloteker.

3. Frankrlke:  
Alsace-Lorraine. Politikker nar vert å germanisere ungdommen

fullstendig os så hurtig som mulis, men store sanskerer bpp
stått. Man har f,eksikke kunnet finne ledere for Hitler-Jugend
og Bund Deutscher Uddel, til tross for rundhåndede beStikkelser.
Skoleordningen foreskriver for hver -
politisk undervienins



2-3 U.gj rtstorie 4 tdmerr-geografi; matematlkk og fysiKk 2
timeui'ùl ogi' 2.timer, 1 eller 2 timdr
latindOe -r)ge1sk"og 12 timer tysk.e-Fransk er forbudt.

Konen. Petain Og-hanS regjerins har-fiørSøkt-å refor-
mere uvidere-isningen etter nazilihjer,  særlig_med  ungdomsbevegel-
ser ette tysk menster. Både'i dentokkuperte.os dea uOkkuper,-
te dele-t seArtstøreteparten-av lærerne ste•ltymot regjeringen Og
lnnpoke: etee elevcr'efi patriPtisk And:-Universittetprofessorene
står såmmen ued lærerne'.. mange er blitt .arrestert o 'noee-hen-
rettet, men det-hardkice lykkeSselv med derk hardeste behandling
å dr1ve den franske ånd vekk,fratskoleneeog-universitetene.

e : .
Z4-1-Ser i HelIas er blitt Aelvdu eller torta7±t,  »de:lagt ved

tære opeersjoner luftengrep.Org:jordskjolv, fl.:oMyggelig over- '
elag at skoler fpr 9P-loo.000 barn.erebrUtt_Utelettet.
det‘omr-sielet som er besatt av bulgarer, er bare floen fåt:skOder
åpne'fod Rco,doo barn, tog deler:alle sammen bulgarske,..en
don foT gedrerne. Begge desrese UnivereitetertoAten:og
niki,.e P-Att lukket, ("4 -,d5e studenter og .profeeprer.erAfl-:-
det som likhet med:andreiland er Hellaseblittrøvt
for verdlId manuskripter, antikviteter etE, e.

D. Y.eddrlend. • , a _
Dni.e,:esitetet Leyden er lukket, og fra.alle.uniyerSitetbrer

manSe --secdescorer arrestert. L bkoleneter'lærebokene-1, særb S-1
hiatorie - blit revidert og na-zistiske lærere innsatt:. —

--B."Nsddo
Tys_:=d har i Stor utbkrekning Tekvirert-skolehe til brakker.

RapporK:e tysmhever sterkt de norske lærernes kamp eg Poi:nterer'
særlig e ebslag AV tre på-det demekraltiske.1ivssyn soti fikk "
12,000 -earges 14.Ooo--lærere til A ta kampen opp:mot Makt pg
terror, betcnes Samholdet Iellbmearereros.elever ogion4e-
lig beti,ennsen av den erklæraIng TærernOT morSiiSe-skoler
leste oee for sine elever 9.fapriI 1:942;e:Denne.-.erkl,æi,g sies
å være A-d nistorisk betydning og en inspirasjon tor lærere over
hele vdedsn; nå o-g framtida, og ddn er-1agt;ved son biaasL,11'
bapporteel

F.  
.1 1*J:? hadde Polen A,659 barnekrYbber, t8,881 folkeøkolirr og

7E39 . høgie, skeler. I tillegg til-disse var:det 2-685-yrkesåkbler
os 28 uaidersiteter,'I de besatte omrAdeer_al1e. polske gkoler-
av•enhvo art pt'eTlat. Bare-ty-skaLskole-r er trnatt, eg enhver
reMinisee: a\tnasjonalikpltur-, er,dtildntetglort Lærebøker polske::,  
kart titeloteker er blitt:4"ødelagt Lær,J,-;4obi- skut. depor-

nel- .2.ter:t fergSlet.. det såke:Ite : -=11'  
arreste.:-L  og  skutt,aien et-vistHanLall-s.-4._&03:.6satto .under
dtere venSke-,•.

Palsee ecgre skoler forekemfflepHd.kke lenger'is -Yrkesskolene
underviae-e bere i elemtære, Mekandska-fag, og alt utstyr er

hldtt fjeeedt, priversitetehe og andre høgre_undervisningsan-
stalter stangt sideri begynrelSer_avtokkUPMsjonen. Hele grup-
per av pseteszorer er blitt sendt tit kenåentrajoneleirer, og -
loo Vites Kcd sikkerret å være døde Aer i, leipet av de to første
år. Alt t tkt antas det at 5o.000 mennesker i undervisningsvese.
nets tjdnesto er blitt drept av.tysHirner -

G. relcsland.
-Noe eomte.ett bilde av situasjonon i de tyskbesatte 0mråder fore-

ligger ekle_ men det som er kjent, er uten sidestykke i Verdens---
historien T denne ørken aV ruiner, blod og redsler er det prak-
tisk talt, entet igjen av undervisningen.



H. Ts ekoslovakia.
Fra okkupasjonsøleblikket, 15. mats 1939, har streng sensur øde.

lagt all frihet 1'.presse;'radid, teater og  film.  Skolene ble satt
under tysk kontroll.-Alle:UniverSiteter er lukket for godt, uni.
versitetsbygninger og biblIciteker sYsteMatisk -plyndret, sanateta
arkiver ødelagt. Alle studenter SoM ikke ble "fengslet, fikk
24 timers frist  ta.1 å  finne manuelt arbeide eller b11 sendt til
Tyekland. En Ster. deLay  tofessorene og andre lntellektuelle
leere er blitt 4rept. 60 '% av folkeskelene-er lukket i Behmene
Måhren. Ethvert•_tajekkerbarn ventep-å kunne snakke perfekt tysk.:

12-årsalderen: 'Det er tillatt å-Utekri-ve 'ethvPrt barn over lo
år til arbeid hvor som helst. Bare  1/3  av det normale antall
barn er i innevætende  år- gitt adgang til de høgre skoler, og plker
erfullstendigiute],Ukket. .Lærere er blitt brUtalt behandlet,
Tyskere og 'ungarere Sar PysteMatisk-plyndret-hele landet for ver-
AlfUlle bøker, 4Okumanter og museUffisgjenstander.

I. JugoslavlaJ .
Landet har- lidd  under tyskere,:Italienere,' bulgarere og anga-

rere. _I den såkålt uavhenige stat K6atia'ha*Pavelic og hans
tilhengere ghort iherdige forsøk  på å  naz1f1Pere ungdommen. Mange
lærere er blitt skQtt , dendt til kOnsentraSjOnSleirerhller drevet
ut av landet..

I Slovénia har tyskerne grassert voldsomt. Mange lærere og
professorer har kjempet,og er blitt drept friSkarenes rekker.
Ifølge oplysninger fra 1941 er  5oo  studenter, hVorav mange piker,
b1.itt skutt for sabotasje. En av de mest brutale handlinger ble
foretatt i Kragujevac i oktober  1941::;' då alle iærere og elever fra
6. 7. og 8.  klasse i byens. høgsko1e bI-a slaktet med me-eLmnski-aga.
værer.

Under ungarerne har det,ikke vætt:m1ndre-brutal1tet. lange ser-.
biske lærere og studenter ble hengt 1 Panceto sammen med nandre
opprørere". I Subotica ble talløse Studenter skolebarn skutt
npd foran den høgre skole. UngarerheS hensikt var å ødelegge-en-
hVer form for jugoslay1sk kultur t skoler og kirker i det
liv.

Under bulgarerne 1 Sør-Serb1a er alle serbiske lærere blitt .
drevet ut av landet. Det bulgarske språk er det eneste som er
tillatt. -
• J. Det f'erne Østen. -

Her har japanerne vist en barbar1sk ånd'soM vanskelig kån aam-
menlignes sjel med nestforbryta:lsene. I  1937  universitetet .
1 ankin fullstendi ødelagt. UnIvers1tetets studenter hadde
til stådighet demonstrertot japanerne. Universitetet i,Shanghat
'1316 boMbet og stengt, og Taing Hau unlversitetet i Peiping ble'
brukt som brkkkdr.'Aåt i alt ble det I det første krigsir-2o unlver-
siteter og høgre skoler enten øde1agt eller beslaglagt. Av Kinas
1o8 institusjonerfor høgre underVisrding Måtte 25 stenge. 14 ble
fullatendig plyndret og 15 alvorlig skadd. Japanerne forsøkte å
reorganisere Undervisntngen som propaganda.

Siden denne rapporten ble skrevet, har aksemaktene økt terroren
möt kulturlivet. Antallet av fengslede og drepte intellektu-
elle er steget sterkt.- vi har deportasjonen av do norske  studen,-
ter i friskt minne. Gjenoppbygningen av undervisningsvesehtt'i
de okkuperte, og like meget 1 de fiendtlige-land, blir ikke den
minst viktige oppgave I etterkrigstida.

Kommisjonen legger derfor til slutt fram detaljerte forslag
til organ1ser1ngen av dette arbeidet og betoner sterkt dets be-
tydning for formingen av en ny og bedre, en samvirkende verden
etter krigen.


