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 Sondingon i kvall bogynte med en utførlig omtale av aksjonen mot
lærarne. jtterat myndighetene forgjevos hadde forsøkt A tvinga lmrarno inn
i sambendot ovartok tyskerne ledalsan av aksjonen og arrasterte 11O. Av dis-
so ble 800 fra Bargan og østlandet sondt til Jørstadmoon, og iflrfra bla 300
sendt nordovar, antagelig til Kirkanes. 2ttar påska forsøkto lærarne å fa tko-
lane igang igjan, og vad nlla skolar hvor undcrvisningon ble gjenopptatt lza
ste lærerno opp en erklmring for olevene. •I denno orklæring het et at lu-
rarna hadde maldt sag ut av lærersamandet, fordi et madlamssknp ville stri-
do mot deres samvittighat og kall. "rarornes kall cr ikk0 bare  a gi barna
kunnskap, man 2.lære dem til å tro og ville dat som er sant og rctt." I orklas
rincen sitertar  ou ,4 et brav som var sandt til nyndighatena. Ilyndighetenor
evar på danna honvand.J1sa var tarroraksjonar mot da nrrzstarta lirara.
Flvqngroo.  For fjarda natt på rnd ble Rostock i nntt angrepat nv en krnftig
loritirk flystyrka. irannene fra de tidligera angrap var fremdeles i full
gang dn da første britiska maskiner kom fram til byan. Stora bomber okrplo-

dertz bl.a. på Hainkelvarkana hvor dat utbrøt nye voldsonme brannar. Dokkana
Dunkarcke ble bombat og likaladas tyska flyplarsar i Nedarland og

og miner bla lagt ut 1 fiondtlig fnrvann. Jt tysk forsyningsskip blo satt
i brnnn utenfor kysten av Dantark. 2ngelrkmennana mistot 3 bOmbafly og 1
jagar. 4 tyrke fly bla skutt ned og mange• andre skadet. Tyske fly nngrep i
natt byan Bath i Vartangland for nnnan natt på rnd. Dritiske bombe- og jagar-
fly har ocrå i natt angrapat dan franska .kyrt i an strakning nv 400 km. An-
gropone fortratte i formiddag med bombing av,tyska flyplasser.
14t4arr  tala. For at år sidan i dag kunngjorde tyrk kringkastirc„: Som føraran
har sagt vil det komma til an avgjørelse i år; innon utgsngan sv aret 1941
vil dot britisko verdansrike tallo sammen. Eitlors tala i går, hvor han ut-
nevner sag til øverste dommermyndighet, hvorvod han får SAMMe MAkt  LnOM at-
ter Røhm-affæren i 1934, viser hvor alvorlig rituarjonen or i Tysklnnd. hosk-

va kommantarer talan slik: Hitlors våroffonsiv ar bogynt - mot det tyska folk
Amerikanrka avisar uttslmr nt når Hitler atter 8 års diktatur nå forlangar
ny makt  kan dat bnra skyldas utilfradshot i da kratser som står for høyt til
at an kan løse problamat rctt og slott vad hjolp av konsentrasjonsloira.(New
York Hmrald Tribuna). Hitlors krav ou større myndighat viszr at ikka alt står
så brn til på hjeumzfrontan. Han griper til piskan for å holda hjammafron-
tan saimuen. Dc tyske arbeidere skal ved truselen om de strengeste straffor
drives til størra -1,rbeids:telsor, og til c),; med barn fra 10 års alderen skal
benyttes I industrien. Disse siste åtgjerder er av sa drastisk nrt at Yitlar
på forhånd har ønrkat å sikrz en riksdagans og partiats delaktighat i ansvat
rat. Situasjonen kompliseras ogsa ved don vtiganda opprørsstemning i Frankri-
ke og da øvrigo okkuparto land.
Russlaqd.  Hoftige kampar utkjempas i -Sordfinnland på Sallafrontan innunfor
greneone av 1939. Finnone har har mistat 2A,00 mann på de tro sista ukar. Dat
maldas om rureisk framrykning nord for jzrnbsnan mellom Loskva og Riga. Her
har russarne knust to tyska divisjonar. I Smolanskavenittet er 1000 tyskara
tilintetgjort på t lager. Russisk kavallari oporaror bnk de tyrke linjor sam-
uen med friskarer, oE utrattor stor skade. FrodaE og lørdag ble BJ tyska fly
skutt ned. Dat tyska flyvåpen or magat mindrz offektivt ann før. I motrat-
ning til tjorårate tyska flyvara manglar de nåværanda erfaring, do tør bl.a.
ikke oppholda sca lencaro tid ovor mAlct. 1. mai skal væro full arbaidedag
holo Rusrland.

;AD,Ut.  Patruljevirkromhoten fortnotter på bogge sider. Italianarnes rtilling
or blitt yttarligare vanrkelig ved tap av 4 fullastedo forsyningsskip. Itali-
enske troppor er blitt nngropet nv frie fransko flyrtyrker rom opermror fra
basor i lentralafrika. Dritirke fly har vært i virkrowhet ovar slagmarkona.
2tter et opphold  pa  nastan at døgn ble lealta bombet icjen i gar. britirko
fly savnor attor operasjonort Ovor 11.1 Aghzila, Agodabia og Bonghaai.
a fr sto • AMerikansko tropper,,fly  oc  krigsmatoriall ar på vei til

New on r:n • Da ar lite nytt fra de forskjalliga frontar. I Burma holdar
kinaSarno framdelos byon Paomo som de nylig tok frn japanorno. Alliorto
tly har angrapetjapsnske ånål p Hyguinoa og Salomonøyane. t angrap på Port
Moresby er  slatt tilbnka.
I t  s rettet ndmiral Riisor-Lars:in cr personlig appell til
gonora obare von ,alchenhorst.


