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eke1øvet til jernkorsets ridderkors. De russiske geriljatropper kommer
ganske sikkert til å spille en str r.,)11e i de komiLende blodige'opgjør på
Østfronten. Disse er nå kommet under kontroll av armeen og danner en
stor folkets arme bak de tyske linjer.

. I. Libu  har britiske styrker drevet tilbake mindre fientlige kolonner som-
ogsa'hadde tanks og panservogner.

Det ser ut til at tyskerne har oppgitt håpet om å kunne ta Malta.
De voldsomme angrep cr avtatt. I løpet av april måned er 154 tysXe fly •
skutt ned over Malta. Dette er gjennomsnitlig 5 fly pr. dag. LOrd
Gort som var sjef for de engelske trrpper i Frankrike har overtatt komman-
doen på Malta. -
Det flerne østen.

I sjøs1aget ved Salamonøyene i det vestlige Stillehav oppgis det
at  japanerne  har mistet 20  skip,  hvorav 13 krigsEkip. Sjøslaget fortsetter
Det foreligger ennå ingen meddelelser om de alliertes tap,

Den japanske framgang i Burma fortsatte i uken som gikk. Mandalay
er erobret og de japanske hovedstyrker er nådd videre fram til et punkt
.som ligger 100 km. nordvest for Maadalay. Andre japanske kollonner sbm -
rykker fram ncrøst for Lashio langs Burmaveien, står nå 40 km. inn i  Kina.

Corregidor fallt også i uken som gikk efter 149 dages kamp mOt over
makten.
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Skolestriden i Nr)rg.e. Situaslonea idag.
Skolestiden er kommeY.—fnd-F-tTii—Kyfase,  da Kirxe- og Undervisniags-

departementet i en rundskrivelse av 25,71 tok tilbake visse vilkår Som det
,tidligere hadde satt opp for å åpne skolene igjen, ag rundskrivelsen med-
deler at lærerne kan tiltre sine stillinger igjen fra den 1.  mat.
gen  er følgende:

Den 20, februar sendte lær~ erklæring oM at-de efter  sin  overbe-
visning ikke kunne være medlemmer av Norges Lærersamband..Departementet:
.svarte i brev av 23, februar at de lærere som ikke innen 1. mars hadde
tilbakekaldt sin erklæring, skulde få avskjed, Praktisk talt xt±*.ingen.
lærere tilbakekaldte sin erklæring. Departementet luxket skolene og
gunet stengningen•med "brenselsferiel,1

Den 7, mars erklærte Departementet  at lærerne  var å betrakte:-S0M--
løst fra sine stillinger, hvis de nektet å gi skriftlig erklæring drilatde
var medlemmer av lærersambandet. Lærerne nektet å gi en  slik  erklæring.
l'en 17.. mars erklærte Departementet at skolene kunne begynne igjen, men
bare •hvis lærerne vilde være medlemmer av sambandet. Ingen skoler kom
igang på denne betingelse. Den 24, mars erklærte Departementet— for å
forsøke å bryte lærerfronten at lærersambandet skulde være upolitisk ng
at det ikke dculde stilles noget krav til lærerne som kunne medføre noea
endringer i deres tjenesteplikter. Lærerne ftrstod imidlertid denrskjulte
mening i dette og mange stedersvarte de med å sende en erklæring hvor de
pointerte at de stod fast ved sitt standpunkt mot medlemsskap i sambandet,
men at de ønsket å fortsette med sin lærergjerning. .31K

Departementet skiftet nå fullstendig taktikk ag erklærte dea 6 ap-
ril at skolene i Oslo og Hamar bispedømme skulde settes igang fra den 8.
april. De andre skoler skulde få beskjed senere. Nå ble det  ikke  lenger
forlangt noen erklæring fra lærerne om at de var medlemmer av sambandet
Men departementet uttalte at de lærere som gjenoptok undervisningen i 08'
med dette var medlemmer. Men noen lønn skulde ikke utbetales før det fore
.1å skriftlig erklæring om medlemsskap. Lærerne hadde hele tiden hatt det
standpunkt at det var deres rett og plikt å fOrtsette skolearbeidet ng det

- var de selvsagt også nå villige til. De godtox j_k.e departementets for--
trlkning:  at de var medlemmer  i og  med at de underviste, og de vilde Over.

.hodet ikke skrive noen erklæring om at de var medlemmer, så de  pa  den måte
kunde få sine gasjer utbeta1t. Få dette grunnlag kom noen skrIler litt ef-
ter hvert igang, Lærerne sa fra til myndighetene at de ikke var medlemMer
av sambandet A?g at de arbeidet uten xaz å regne med lønn. :
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Skolens stilligg var nå mere innvieeleteenn-noen-grig tidlisere. Nep-
pe 2_kommuner satte samme betinselser, overalt var det rot os røre og-bare
nogen få- steder• var deten noenlunde fullsteadig skolegang. Depurtementet
forsøkte på mange måter å komme seg ut v vanskelishetene os følte seg frum
for å få istand forhandlinger. Men det vdr forgjeves. Lærerne lotdes ikke
lokke til forhandlinger med myndishetene, fordi de ikke kunde stole pa myn-
dighetenes ord, Den faste mitstand stagget departementet os tvang det til
å finne en løsning. Den 25, april sendte det ut en rundskrilse: i•denne
krevet.de ikke lene,er at lærerne skulde vedkjenne seg Mealemsskup i samOune
det f.4r skolene kunne besynne igjen, slik som det hadde erklært den 17. mur
hellereikke forlangte departementet at lærerne skulde si noen skriftlis er-
klærinbe om medlemsskap før det.ble utbetelt lønn, slik som det krevet
20. mars, Felgelig kan en slå fast:

Departementet tilbakekaller sin 'erklæring av 7. mars om at "lærere
son nekter å underskrive-denne erklæring om å melde ses inn i sambandet

er å betrakte som løst fra sine stillinger," Departementet har gitt
op-å.få lærerne til å ta i sig lgjen protesten d1n mot medlemdskap i sam-
bandet.Departementet har også opgitt å fordre noen erklæring fra lærerne
om at de er medlem av sambandet. For lærerne er saledes stillingen denne:'

De har ikke tatt•tilbake sine protesterklæringer mot medlemsskap i
sembandet og de har.absolutt nektet å godta nogetsomheslt xrav om medIemi
skap senere, -Mtrimot er de nå sOm før villige til å fortdette mtd skulee
arbeidete •

At.Departementeti samme skrivelse av 25. april sier at •"mealemdskap
i Norges Lærersdmbend følger automatiskmed lærerstilli4een" kan ikke fUr
andre lærernes stdndpunkt. De godter selvfølgelig ie departementets for-
tolkning og anser des ikke for å være mediem av noe samband. Hvis departe-
mentet vil holde fast på sitt synspunkt,..at læeerne automatisk er sawbands
medlemmer, så får det stå- for departementets egen rebning. Lærerne tr fust
besluttetpå-å avvis. alle krav som ',j4cTrErdEMbandt matte komme  ti a stil-
le -dem overfor,:fordi deefter sit synspunkt ikke er medlem av dambandet.

• .Detee er sakens •kjerne. Kommer skolene nå isang, fortdetter lærerne
med sitt arbeide som (16 hele tiden ndr øaaket det. De nåværende makthavere
vil kanskje forsøke å Ia.det se ut som om lærerne har sitt efter, men læ-'
rerne.har ikke gitt efter på ett enedte punkt. Ordet"sreixa nar vært bruxt
om læreraksjonen Og kenskje vil rtyndighetene nå si at lærerne har• tatt til
forstand og bedt om godt vær, Dt er imdilertid lodrett løgn. Lærerne hur
ikke streiket, det er myndighetelne som har hindret dem i å undervise, .det
er således i virkeligheten en •form for lockout. Det ut skolene kommer isans
igjen, viser at det er myndigheten som har opgitt sine krav. Lærerne føl-
ger sin optrukne linje og deres front er ubrutt. Herefter som hittil vil
de motsette seg enhver sambandsordning og sette ses til motverse overfur
ethvert forsøk på å 'nazifisere skOlen.

I alle skoler  hvor undervisningen blir gjennoptatt, leser lærerne
for elevene, eller gjengir innholdet av, '"Erklærins fra de norske lærere"
av 9, april. I denne erklærine: slår Iærerne fast at de efter sin Overbe-
visning ike kan være medlemmer oe_ at de vil fortsette med solesjerning
på det.grunnlag de er tilsatt på. I erklærinsen lover videre lærerne ele-
vene 'et-de aldrig skal gi efter overfor noSet krav som strider mot deres
overbevisuing og aldrig fremlege„e noe,et anet for ele• vene enn det Cle 111(7.T
er Sendt os rett.

Den naajonale front i Norge  er  sammensveiset som aldris før. hvert
lag i folket  og hver nordmenn er beredt til å gjøre sin innsatd, når-det
gjelder å verse vårt folk mot nazismen. Under hele denne striden nar 12e-
rerne hatt  folket  med seg. Når striden nå kanskje går inn i en roligere
fase, er hele  det norske folk  på det rene med at det ikke har sin srunn i
at lærerne har sitt efter os at det ikke er noe nederY for den nadjonalt
front mot NS. Tvertimot,  her  lærerne vist at det nytter å sette seb til

.motverge. I virkeligheten har NS gjennem striden mot skolen og kire..en fått
et gruunskudd som det vil være vanskelig å vinnt over. Sammen med den nad-
jonale front i sin helhet står lærerne Xlur til å ta nye tak.
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2å  TlyiMe  er  de.t den senere tid blitt otsatt60  maskingeværræder,på rh'i-
W-rfe S'Idommer, Byfolk som br sine sommerhus dernede har'kort og godt
fått meldinp. om ot  t'GlnndIlek" så og så er beslaglagt av.den tyske Wehr-
macht, ut,_n  t.2x.n3 for eieren., •

:Foränstående• redegjøreise er ved akolen apa.ing by læretne sild'rlik..udlt
både elever og fåreldre og kontankten mellem hjemmene og skolene- et  faste-
're  oL intirc  enn  noec gan før i vår-historit,  Foreldtene hat ogsåSelV
-ved 8rift 1 .jg,.Likiingt etøttet ot om lærer1L,..S aksjon. NS nedetic&; er'
så åpenbar, at selv ikke  den  ensrettede  presaes løgnpropeganda vil  J1Une. ,'- Skjul& de7:,, .Bet er  da o-)',oa symptomatisk at den

t-, mai  fik.,,,  pressen otate
fra 2einakO=Ossoriotets Presseabtei.Iang om ikke  a innth i 'avisene mere
stoff ,omrerstriden ...,0 uske paraIelt med fotbudet mot  a innta  yttetli,.

,gere  "tbleikk brnkirkestriden,
'• .1\lstPnL :aar selv lene v,ætt tå'det rene med sitt nederlag  Alle-...

rede  den ',.?. , aprj1 sender N8 skolefatyreformann LL.Julseth i Asker et
cirkulær e  i'l kommunens :ærere, som peker i retning av nederlaget:

. ..viITIder  henvsn'Lnq til telefonsamtale med enkelte lærere ved'samtlige
skoler»meddeles heTver,', F.JÅ skoledirektøreni konferanse ,den .27ds0 meeeelte
at deter-a•øgnfor:-,Iærere som.,ikke  etiunmeldt i.N-1-1.,+_å begynne,.skOlen.'
Dog kan ict,; garaceres.med henSyn.til lønn for diS8e, m'en'har.de"6 ii.å.P'at
vanliglf,inn vj, -.:b.:-i dem itbeta1 i sin ;tid,  :1,  beholde vanlige tettihe'tet,
uten å wære mediem :. -v N*L+ lar seg il,.-„e gjøre.  >,,

. Jeg benstiller atter til læretne å Melde Seg  inn i N4.1,+ og jeg nev--
ner påny at IæTerne  4. N.L, ikke vil bli tålagt andre'plikter enn de'hittil
har ha':,t- I., raT nes medvirknicg i'ungdomstjenesten.blir en frivillig  .8. ..k.'

Fra 1/5 må de 1ærere 3CM har boli og  ikke er medlem av..N.I.,: betale
husleie medi.'1/12 av, kr, 400 pt, maned_ -kr. 33,33 og læreriuner l/I2 av _.
kr. 250 pT, måxd . kr,, 20,3;5. .

- LæTere. s3om enn ikhe  har.sendt melding om  avholdte skoleveker pr.
-7.,,mts d,å, sælkildt fOr stor. og småskclen, anModes om a sende melaing
uopholde -Aser Skolefassstye den,29/41942

Heil og Sæl' L.L,Julseth, . ..r_

Orvar Sther synes også å erkj.enne nederlaget i fr6.1-.*•'
gende cirkulære, som hac den 1,mai sendte som orientering til norsk lærer-•
sambanda,tili,litsmen
n_florsk Ll.rrsambands tillitsmenn må. iakta følgende:

å uncg miSfotståerse må enhver diskusjon om erklæring eller ikke
crklæng und.gåes. Det skal ikke:fOdres noen underskrift,

2. Fylkelederne ska. 11C gripe  inn noe sted. Det er departementets. til-
litsmenn *Som.bat avgjøreisen ved'åtning og..lukning av skolene,

.30  2asa-derJ,Mbt godt på hvem som  er  trådtrekkere og sktiv dem op. Rappor,.
tet inn både dem de s'oM ikke begyriner'skolen.

4. Hold f6rbinhelse med landsledeluen cg ikke foreta  Dem nOe ekst,ra-
ordinært uten å spørte."

5. Sett op en liste over dem som De mene far alltid bør fjernes fra'sin
stilling 0iQ, 1, mai.1942

Orvar Sæther, Landsleder,

• DeL mrke iunk i. det katitel scm heter skolestriden i Norge,.et
de detorterte læTere. Mandag den 4 mai holdt overlærerne i Oslo et møte

Oslo, herr jensen, og bad ham henstille til myndig-
hetene å frigi le-anholdte lærete. Skoledirektøren gav-et'noe undvikende
svar n'ærmest noe som ;nåtteopfattes Som henimot et avsLag.  Det vites dog
positivt at samme herr Jensen hL.r gjort forestilling overfor tyskerne'
direktey- idet h•n har undiatt  å ga  veien om quislingmyndighetene - i Sa..»

kens anIedning og at forhandlinger tågår.'

V V.7
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Sannlit,cm  Fm "det feige lakholdsangrep på to SS-mean på en y utenfor
Ber.2,en":er dennee . ,•

.2  av  våre landsmenn:som var kommet over hit fra.England for å.kjempe
-fcr vår felles sak varnalosjert. hes  peståpne-,en i Televåg  pa  øya Sotra:.
.utenfor Bergen. De ble angitt EIV statepelitimann Bjørgan (legpredikant
Njøten)...som:for omkring 'på .øya g kolporterte kristelig literatur og spio--
.nerte. Natt til søndeg 26/4trenste så bevepnete Gestapo og SS fr,lk inn i
huset for å gripe de  te •nerdmenn Disse satte ses til motverge og skjøt

Gestapes pssakontor i.Bergene Bereatz, og en annen gestapomann
Henchen. En statspolitlmann ble såret. Den ene nordmann ble drept på ste-
et, den annen i l.ivløs tilstand brast til Bergen hvor-tysk,erne gjorde alle

. .nstrenselser fcr•å:holde liv i•ham, .heldigvis.forgjeves
blindt  raseri  .sjerde•tyskerne følsende:

.skjøt 18 fengslede nordmenn
ti -k.

pcståpneren i Telavåg, samt svidde av hele dtedet og  da.  60 mindre
hus brendte helt ned til uunnen.

Alle Televågs m,,,.nd.1se  innbyggere ble ført til koncentrasjonsleir,
menalle.kvinner og barn, helt ned til en„liten.unge på 4 dager ble inter
,nert_på et annet dted, '

Stedetsehusdyr ca. 60,kuer, endel griser og sauer, ble tatt . om.krigd
bytte og sendt til Bergen for slakt til tyskerne.

,1« .efleksjonene•sjør seg selv,

vVv
Dr. Julsrud fra Oslo •ar sist søndas ute på sitt sommersted på Gasøen sam-

men med sine 2  Pløtre  os  sønn samt 2 venner av barna.
De arbeidet litt i haven og tok siden et solbad ved sjøen. Mens dee:

sitter ved .stranden kom'en seilbåt som manøvrerte så klodset at de 6 fikk-
-aniedning til å more seg på seilerens bekostning. I båten fandt seg imide
lertid herr Terboven oghele selskaret ble derfor omgående arrestert -
sitter fremdeles på Grini,

-vVv

. mai var en plakat e med "Adgang forbutt" blitt revet nedepa
veien cpp til hovedinngangen. på Grini.- -Tilfeldige forbrpasderende trodue
derfor  at-de  hadde lcv til å gå helt frem til hovedporten og benyttet  seg
av dette. Der-ble de kl, 15 om middagen plutSelig tatt vare på av tyskere
i uniform.og- ført innenfor gjerdet og her matte samtlige, kvinaer og menn,
stå stram giv,akt timer'og efter enetysk tordenpreken ble de•sa -slut-
pet fri kl--A om •aftenen,

Norges Skibsrederc har tatt samme standpunkt mot tvunget medlemadkap i et
-6.V.-Ng-Of-fe--€Te-f-n- Fbund som legene, lærerne, advokatene og prestene tidli
gere.har gjort. I skibsferten står alle, fradekksgutten til rederen, fat
.på det;norake.dtandpunkL •
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»Judas Lie o el Stang måtte til.med foredrag om den såkaldte "Norske
Lesion", Trlslutningen ernemlis meget dårlig og tyskerne forlanger mere
norsk kanonføde. eImidlertid er det slett lenger så lett for NS kfå„
sine partifeller ut i denne straffekoloni og tilslutningen fra hirdbærmen
er nå vanskeliggjort fordi tyskerne.har laset en ny bestemmelse om at legio
nærene må være ustraffet, De to "ministre" holdt to eiendommelige forearag
i propagandFøiemed hvor Lieeuttalte at nå endelig går situasjonens alvår Op
for det norske folk mens Stans sterkt understreket at det norske folk iAke
skjønner noen ting av ziden vi lever i. Han mente naturligvis tiden NS-
lever.i,

vVv-



Begynner wsekrfuen?
I Presseabteflungs meddelelse til avisene dea 3. mai heter det:

1. Avfsene anmodes Om å slå japanernes siste militære seire-godt op.
2,. Kembinasjoner omkring regjeringsskiftet.i Damark er  ikke  ønsket, Avi-

sene skal avvente den offisielle meddelelse,
3, AnVendelse aV giftgass er blitt.drøftet i forbinnelse  med  den.forestå-

ende sOmmeroffensiv i øst. Det henvises til at avisene-ikke pa noen må
• -te  skal  beskjeftige seg-med anvendelSen av giftgass. Heller ikke på ]21.
• den måte ot man tar avstand fra det eller skriver at gfftgass. kke

komme til anvendelseb
4e -N-4-T4-13-1-har Sendt ut bilder fralpfSettelsen av de to medlemmer ay,sikker

hetSpoliti i Bergen, Disse bilder  Skal Offentliggjøtes på  første side.
5, Meldingen om oprettelse av en arbeidsfront i Nederland-skal  ikke  om-;.

tales,
vVv

EPørerens garde"-
Avvertissement har stått inne etter nye folk og 35  akal ha  meldt seg

foruten de 115 den består av fra før. Lønnen for disse beløper seg tfl
25.000 kroner måneden foruten alt det Som går med til proviant,lønn
ledelsen i garden, representasjon  (ikke  den minute kontoen) etc. Tiel.dette
kommer Q1isling appanasje, hans slott Gimle gård som kostet mellom 1,5 og
2 millioner kroner så skjønner enhver hvad dette styres ledelse koster lan. 
dst,

vyv

-Våronna
blir en venskelig affære. Ikke 1.‘fanes det arbeidsklær å få.pa anvis-

n!ngeL-le 1.4 L  çLflaL  eL  en 4.el  vil ike nom- ie

hjelp  nek," NS holder,fra t  d til annea hverVemøter for å skafle so1dater
til østfrOnten  efter  paleg fra tyskerne, samtidig somde agiterer .for at
alle mann må aV huse for a arbefde i jordbruket, som trenger 30/40 000 mann
i våronna. Årets artianer skal ut  men det  er bare 2 tusen mann så det mon-
ner ikke stort. Døndene vil dessuten betakke seg for a få byfolk ut på
gårdeae sine uwnt som de allerflcate er med.slikt arbeide._ e

, Tyukerne har  igjen .tatt mange hester'bre bønderne men det forindrer
dem ikke i at de glerne vil "hjelpe" nerdmennene med Våronna og.leier ut,
hester til-kx, 30 dag, en pris Som de.allerferreste kan betale, I -
Eagolandsavisene etår det en annpnae -om  salg. av hester til tyakerne:

"Grimene skal følg e :ned i  kjøpet, Der  grimen  ikke følger med skal der trek
kee 20 krener i kjøpesummen,,"

De Kirkedeprtementet  fef en tid siden. 'orlangte lest opp et opprot-.fra: _ .
q,uis1i11,2-ei 'kfrken var det en. prest på e, avsidesliggende sted,som  ikke had
de fått beskjed om at hon ikke Skulde lese det opp. (Beskjed fra kirkenS
ledelse), '.1) .aresten hadde lest op ledelsens opprop, leste han derfor ogsa
opp Quisllngs. En gammel kone reiste seg opp og sa da hun hadde hørt  på en
settning; 'Ye..i_, ditta vfl jeg  itte høre på le1", . .

hvorpå hun ruslet'ut av kirken. i. neste nU  hadde hun følge av de øvrige i

den -ffillppkkede kirken, •

vVy.

vVv

Fra Trcndbem meldes Naten til 5/5 angrep 16 engelske fly havilen; i

Trondheim.- Slagkryescren Prins Eugen ble seaket. Likeledes senkedes et
9000 -tOns, o'g:et 6000 tons tr,nsportskip med :krf,rsTriteriell og  soldater.

1 av de engelske fly ble skutt ned- kaiene ble meget ødelagt.

vVv.
Ftu Quisling bestilte 9 modellkjoler forelden i byeas dyreste motehua..

vVv


