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kamerat:

Resultatene av de danske folketingsvalgene har vært livlig diskutert og vakt
stor interesse i vide kretser. Det var med stor skepsis en imøteså valg til
en demokratisk forsamling i et land under tysk okkupasjon og denne skepsis ble
styrket av de meddelelser som ble gitt i. den nasikontrollerte norske pressen
om at partiene ville avholde seg fra den vanlige forhåndsagitasjon. Vi kjen-
ner imidlertid ikke til hvilket press de tyske okkupanter har øvet før valget,
men av valgresultatet framgår det tydelig at det danske folk praktisk talt en-
stemmig holder fast ved demokratiet og at der etter snart•tre års tysk nasis-
tisk okkupasjon ikke har lykkes deres danske elever å erobre et eneste nytt
mandat til Folketinget ut over de 3 de alleredc hadde i 1939.
rer de norske arbdidere er det Av interesse å konstatere at sosialdemokratiet
i Danmark har hatt framgang på over 165.000 stemmer og i alt openådd henimot
900.000 av de ca. 2 millioner stemmer som ble avgitt. I den enormo valgdelta-
gelse - ca.90IQ mot tidligere rekord på omlag 632 - ligger også en klar til-
kjennegivelse av at det danske folk stiller seg steilt mot diktaturet og na-'
sismen og fortsatt ønsker en fri og demokratisk statsform hvorunder folkevtl-
jen kan komme til uttrykk.
Hvis prl kunne tenka sdg avholdt et fritt valg i vårt land i dag, ville den
samme tendans i demokratisk, antinasitisk retning komme ennå kraftigere til
uttrykk. Den tyske okkupasjon  og  den folkefiendtlige og forræderske virksom-
het som de hjemlige nasister har drevet, har gitt det norske folk en bitter
anskualsesundervisning om diktaturets vesen. Selv de snevre grupper i vart
folk som før krigen leflat med diktaturet og fascismen, vesentlig som følge
av politisk umodenhet, har idag fått øynene opp.
.Ht fritt valg i 1orge ville 'derfor i dag bety en i sannhet nasjonal samling
omvår gamle demokratiske forfatning og dpns lovlige representanter, konge og
regjering. '*.en det ville ggsåbaty noa mer. Erfaringene i har høstet under kri-
g,en og okkarmasjonen har lært oss at vi hadde nådd langt, men at det onna sto
myo igjen før demokratiat var utbygd til ogs1 å gi økonomisk frihet for allf.
Viljan tål å erobre tJlbaka det vi mistet vod det tyske overfall, er til stoda
i alle deler av vert folk. Og i stigende utstrekning voksar eysd utenfor arbeid
folkets rrkker forstaelsen av det sosielp o • økonomåske syn som i allp er hår
værtleåret fram av den noskp arbaidarbevegelsen.
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K0RRU2SJ0H OG sVI1,;DEL ELOhSTRER.
Pvlkesfører i Stor-Osio og riksøkonomisjef for bS, John Throndsf.n, cein er en
bror av den beryktede stabssjef i Hirden, er evsatt fra sine stillinger og satt

husarrost pe grunn av omfettende underslas og rasjoneringesvindel. John
dhrondsens kriminelle yirksomhet har lenge vært kjent, men fra ledende N3-held
søkt dvsset nad, da han ar en ev 'minister• Eagelins protesjeer. I forbindelse
med de veldige underslag i jeritt ablk og restaurant Victoria, som førte til
arrestasjonen ev økonomisjef Jørgensen, ker det imislertid elike ting for degr
at quisling fant  a  måtte gripe inn, då han skjønte at en o-fentlig skandale
ikke lenåer v3.r til å unngå.

ElIrt A1 fYSE IkI
ne overtok Continental og Teatercaffeen er ti:[ligere kontorsjef på. Eristol,
b. mØrk, ansatt soM direktør. Noen dager etter at han slattet nå Bristol
der etter angiveri av hr. Mørk ved pn pulitirassia funnet et større hamstrings-
lager i hotcllet. bakgrunnen fer dette angiveri ver at hr. Mørk, som selv var
innforstatt og mcddelaktig i anskaffelsen og disponeringen av de ulovlige
vardr, ikka fikk utlevert  sa  mye soa han forlangte.
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bms1X2R 03'ke
Sverre Torp, er vs t fra. sin stilling. I hans sted er ansått tidligarc av-
delingsbastyrer tidletor Holm, som for en tid siden gikk inn i NS og som sikkert
med retta antas å vere villig til å  ga  tyskernes ærend vad utskrivningen av
arbeidskraft. belvsning 3V nasistanes etore omsorg for nytte folk mod



kvalifikasjoner, kan nevnes at visesangeren Denrik Dahl samtidig er aneattest
avdelingsbestyrer.
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1E2 ER MeNG3
inn-n avisens lesekrcts srm har anledning til A skrive den-av og spre den vi-
dere. Eusk at selv om vi når langt, så er det anda mange som ønsker og har bt
hov for orienteering. Gå derfor igang allerede denne ukc, men vis forsiktighei
og  ansvat- oa  knytt forbindaelse bare med folk du er helt sikre på-
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POREOLDET LIPPESTAL.- POSSJae
At samarbeidet og endrektigheten ikke alltid er like stor innen det "stats-
bærende- parti, har vi hatt mange heviser på. I den senere tid har det vakt
særlig interesse å isktta skjerpingen av det metsetningsforhold som lenge hax
bestått mellom -landslederen- i AeF.L., hr.Fossum,  eg  sosialminister • Lippe-

. stad.  nr.  Idppestad som er den øverste leder såvel av lanasorganisasjonen so
arbeidsgiverforeningen,  er  i likhet med andre ledende nasister, avak i pange-
veien og hans mange underlige disposisjoner på dette område har rammet lands-
organiSaejonen hardt. i et brev  tal  "sosialministeren", skrevet allerede i
fjor høst, beklager Fossum seg sterkt over dette ferhold og særlig over at ut
giftene til planleggingen av arbeidssambandet ensidig har måttet bæres av
landsorenanisasjonen. Det heter i brevet: “1.11e de utgifter som er gAtt med ex
utelukkende blitt betalt av Det dreier seg om et beløp på emlag kr.
.140:000.I tillegg til dette er det bestilt materiell for nærmere 2 millioner
kroner, som såvidt jeg kan forstå også er meningen at Arbeidernes
Landsorganisasjon skal forskuddere. Sammenliknet med første halvår'1941 er
landeoreanisasjonens inntekter steget mad kr. 98.3S6.- i førete halvår 1942.
Poruten dette beløp, som er gått med, er der ogsh trukket ph landsorganasa-
sjonens formae, slik at  jeg  regner med at denne også snart er oppbrukt. • Vi-
dere beklager PosSum seg oven at Lippestads sekretær, kampfelle 2jell og Ey-
lander, hever gasje og feriegodtgjørelse i landsorganisasjonen uten at de hax
noe-med denne å gjøre. "Selv om mi_nistaren har tiltenkt disse te kampfeller
stillinger i Arbeidssambandet, burte utbetaling av lønn.først skje etter olop-
tatt arbeid", skriver hr.Fossum med en påtatt ranatendighattfølelse som står
e&r:ig  i samevar med hans egne korrupte disposisjoner amed axbed.dexix..esepanger.
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02BSLUTNINGEN OD DEN AMERIKAIISKEFAGRFNEGEISEN
har vært meget betydeIlg under krigen. Siden 1941 har medlemstallet i A.F.L.
øket med 1 milleflon og ialt teller den amerikanske fagorganisasjon omlag 13
millioner medlemmer. Under den omleaging av industrien som er nødvendiggjort
av krigen, har fagorganisasjonen spilt en betydelig rolle og mange av dens
menn er satt inn i administrasjonen. Spittelsen i organisasjonen er dessverre
framdeles et faktum og selv om samlingsbestrebelsene i den senere tid har til
tatt, må en regne med at veien fram til hel samling i en landsomfattende fae-
organisasjen blir tung og besværlig. Fagorganisasjonen har av hensvn til
krigsinnsatsen forpliktet seg til å forhindre arbeidskonflikter, men da reak-
sjonære,kapitalistiske krefter fra tid til annen søker å høste profitt på ar-
beidernes bekostning, har arbeiderne i enkelte tilfelle måttet  så  til streik
for å nevde sine rettigheter. Den unge amerikanske fagbevegelse har imialerti
vist en overraskende tilpassingsevne Og disiplinen innen rekkene er god. For
å hindre forstyrrelser som kan hemme krigsinnsatsen, har en derfor gått inn
for en smidigere behandling av tvistene på arbeidsplassen.og dette problem
blir sannsynligvis løst ved at der opprettes en serie av lokale arbeidsretter
Jom falge av dan peisstigning som har funnet sted har fagorganisasjonen gått
inn for larmstorbedringer og dat er oppnådd et tillegg på omkring 15a i vissc
industrier. Arbeadernes inntekter er også øket betydelig på erner av den øke-
de arevendning av overtidsarbeid. For å hindre en ytterligere prisstigning, sc
jo alltid ensidig rammer arbeidsfolket, har fageraanisasjonen slått til lyd
for rasjonering og forelebig er kaffe,sukker og hermetikk rasjonert.
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ElAN, ORDEN'OG aR3EID.
Times skrev for noen tid tilbake, at det på denne side av Atlanterhavet vil
bli hilst aed eleda  en ana nulia



J:';'rente staters regjring vil ta epo til buhandling med.representanter for de •
q. )2‘te og forente hasjoner de praktiske tiltak som en må gå til for å kunne
løse  de økonomdake-oppgever AtIanterhavs-dklauaflonen peker på. Denne erkle-
ring følges av en oppl;ygsia.trig president Rr•osevelt nylig avga, om at det for-

geeredes an internasjonal konferanse for å dr4afte im~flotUsu.s~sar.amålet etter
Twigon. Altså ikke bare den øyeblikkelige hjelp til de folk killar--hargrtp-lynd.
ret og utsultet,men også spørsmalet om en permane.nt ordning Yålet må være
skape plan Og orden og full beskjeftigelse for alle.
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ARBEIDISgOULLIURINUEN.
Det foreligger na opolysninger um at der i løpet av kort tid vil bli innkalt
samtlige innregistrerte konterfunksjonarer i alderen 18 -.30 år for å settes
inn i krigsviktig arbaid. Dette blir sannsynligvis det første framstøt som
skal gjøres4 wen en kan regne Eed at det vil støte på atskillige vanskelighe-
ter å gjennomf)ore planene. 'geningen  er  å erstatte de mannlige funksjonærer
wed kvinner men det er klårt at en slik fullstendig utskifting av arbeidskraft
vil føre til kaos og store foretyrrelser i produksjons- og forretningsvirksog-
hetun. Dessuten er det klert at kvinnene vil vise liten interegse og inittativ
når det gjelder å sett4. seg inn i det nve arbeid de blir påtvunget, på saffine
måte soE de menn som 4ir tvangsutskrevet, vil vise densS•ksrste motvilje og
ulyst til å utf,2)re folkerettstridige krigsarbeid for lanfiets fiender.
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NLitINGSSAM6ANDITT SkAL DANNES.-
Av den .aktivitet som i den-senere tid er kommet til syne, hva angkr nasifise-

",trinen av næringsorganisasjonene, har (let stått klart for alle, at NS forbere-
der en  ny  eksjon for å oppnå kontroll oVer næringslivet. Det cr også nå kjent
at qvindleren Alflsist, som er NS-ombudsmann på dette område, i et Skriv til
departementet for noen tid siden, forlangte at nvordningen skalle trumfes
gjennogEfor då nAningsorganisasjoner som ennå hadde sin gamle ledelse. Den
viktigste var"NOrges Industriforbund, som da også som omtalt tidligere -
fikk ny ledelse med genera.lkonaul hilditsch som president og Giertsen som
adM.direktør.Når samtlige organisasjoner var nyordnet akuIle der så fra disse
rettes en formell henvendelsc til hministeipresidentenJ om å gi tillatelse til

eorsprett,els..en av et Norges Nahlrgc-;aml?and, JOM skulle.telle representanter fra
:21ftndeSta-to hovedyrker og  være  ledet av en formann oppnevnt av

må imidlertid gå ut fra, est selv om disse planer nå med tvangsbud hlr satt
ut i livet, vil næringslivets menn sørge for at rasistenes hensikter ikke leJir
nadd.Alle godu nordmenn har hittil betakketgaeg ecie-can~befatning med de
nasifiserte organiaaajoner. Isoletingen og boikotten vil nå bli ytterligera---

:jerpot og det enestu quisling og storsvinflartJn ühistfl3. oppnå.wt-åstabl,)
på bena nye tomme apparater uten liv on uten inniaojd. Den. `3s...Ligei1 • p de
så gjerne innkassere.
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- KERIGENS GANG

TUNIs. bøndag var nedkjempelsen av -Mareth-linjen et faktum. Den engelske of-
tensiv start.,t den 20.mars, og alt den 21. hadde de engelsku tropper ute v:d
kysten kjempet seg inn i linjen. Tyskerne satte inn store masser av sitt
te materiell og aine beste soldater i voldsemme mctangrep for å drive fienden
ut av innbruddsstedet, og til en viss grad oppnådde de det.. I mellomtiden til-
tvang den 5.amerikansku armr2ens framstert fra 51. Guettar og-Mak-

' nassi seg stadig mer av tyskernes energi og oppmerksomhet. ladt i uken innle-
dot Montgomery et Leftig flankeangrep fra området ved Ksar Eiblåne . T løpet
av et par dager rykket disse-styrker fram 150 km. til området ved tl hamma og
omgikk således hele Mareth-linjen. Fredag den 26.mars om ettermiddagen nådde

• slaget om 2hareth-linjen sitt heydepunkt. Allierte flystyrker rettet da et
overmåte heftie flyangrep mot dc:t tyskti stillingssystem foran El Iamma. gn-
grepet varte i omlag 2 timer og var et av fia kraftigste en har opplevd under
denne krigen. De tyske stillinger ble jevnet helt med jorden. 11-gs'serne måtte
trekke seg tilbake i all hast og Jeareth-linjen ble rømmet for unngå fullsten-
dig omringning. åøndag rykket engelske tropper inn i byene Pgareth,Natmata on
Douz.Mandag middas var hele linjen i &ontgomerys hend.-Tirsdag ble Gabes inn-
tatt og den 8.arme fortsetter framrykkingen nordover. Under kampena tok engela
mennene et rikt bytte og over 3000 fanger ble brakt inn- - Men slåget om lunis



FiI fAGBEVEELSE

er ikke over med det, I dc nærmnste dnger får en se hvurleden  r-2nre]  klarr-ø
tilbaketoget. I '&jdt-TunHs prcsserameriJcartrn nfvrt kmt,tde-Hav en:mbands-•
linjene mellom Enmmel eg von Arnim. De etøter fra El Guottar mst abes og
fra nnIknanei mot kysten. Videre rykker de Tram fra området ved Fichon og Si
Saad mot Snuese. Der trekker eet npp til st større slag. Helt i ndrd har den
1. brdtiske armeen fcr advor satt seg i bevegelse. Det kjegpes forbitrst ved
J2edjez S1 Bab snaue 55 km. vest for  byer  Tunis. Det allierte flvvåpen har
spilt den største xdlle for operasjonenes forløp hittil. I forrige uke ble
snledes 9 skip senket og 6d skadot av engelske og amerikanske flv. I alt ble
det 1 denne tid sluppet ned 16.000 bomber mot fiendtlig frersyningstrafikk.
RUSSLAND. Vårværet har nå fnr alv eir lagt en demper på kampene på 2stfrcn1en.
Likevel har russerne fortsatt sine hoftige angrep på Midtfrnnten, ved Ilmen-
sjøen og sør for Leningndå he har hatt noen framgang og en rekke bebodde
steder som ikke er navngitt, er tatt tilbake. Sørfronten følger:nå stort set
D onetz øvre lep, men russerne holder en rekke stetkt befestede punkter på el
vas vestside. De spredte tyske fersøk på å sette nver elva er overalt slatt
tilbake. Få Aubanfronten er våren så langt fragskredet.at bakken har tatt ti
A txrke, og mullghetene lar atørre operasjoner er øket tilsvarenda. husser-
nos aktivitet har her vårt sterkt tiltagende, eg det tyske bruhodet skrnmper
stadig inn. lorsdag meldtes at russerne har inntatt Rryinskaja, dot siste
tyske støttepunkt foran Neveressisk.
  JSWFRONTBN. Den allierte luftoffensiv har blusset epe med øket heftighet.
Natt til 17sedag bombarderte etørre etyrker Ruhrområdet. Søndagsnatta angrer
tallrike tunne bombefly av alle typer Berlin. Dette var det 6.angrep siden
nytt&x,  ng  det v2r stdrre snn nnen av- de foregående. Tilsammen ble det slup-
pet ned aelag 900 tonn bemeer og tusenvis av brannbomber. he a1lierte fly-
verne kunne se de kraftige brann,;.ne helt til de nadde Uordsjøn 400 km, bort
på tilbaketuren, kandagsnatta ble den viktige tyske u-bAthavna St.fasaird
njemsøkt kor 46.gang. net 1, storangropet mot Berlin siden nyttår kom natt
til tirsdag. Ogsa dette angrerot var i største målestokk. Brannene fra an-
grepet  d  dager før var annå ikke .slnkket. Samme natt ble den kjente industri
'by noehum i ennrogrådet ngså angre-net av en større styrke. Andre mål som er
bnmbet de slsts dager: sielp ag vertter i Rotterdam, Philiips radiofabrikker
1 hol1and, jernbanetamter i Abbeville, boehum og andre steder i 2uhr.
Den  en gelske marineminister Alexander sa i en tale tirsdag at i de siste
Turueder har nyayggingene av handolsskip oversteget senkningene med 2 mill.
tonn. i UnÅ ble det tirsdag sjzsatt 12 handelsskin siden 1. januar 341 og'
siden UbA gikk. inn i krigen 1183 skip. Torsdag ble det opplyst at senkninge-
ne i mars  i ex  var større ann i jenuar og februar men betrektelig mindro onn
senkningene 1 mars i fjox,
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ARBEIDED VIL MEL SIUSTE ITERLSSeJ
felse utviklingen av de nye nasifiseringsframstøt. Det ar åpenbart at etab-
ldringen av dt Nmringssamband bare er et ledd i planene om å opprette et
-Naringsting". Og i følge NS program skal dette "ting også telle represen-
tanter- fra arbaiderne, ferved står man på nytt ovexfor den situasion at
Lorges Arbeidssamband Vil bli søkt tvunget gjennom.
Let er fer tidlig på det nåværende tidspunkt å uttale noen mening oz hvilke
motaksjoner bør settes i verk for å hindre gjennomførelsen av disse tvangs-
inngrep. Så vet vi dog at det er de samme nasipamper og overlønere i dan
offisialle fagorganisasjon som også vil bli ledere i et eventuelt arbeids-
samband under quislings og tyskerncs kontroll. Tår arbeiderne derfor i disse
dagdx skjerper kamnen m2t .dokomis.ke ledere i den korrnmperte fagorganisa-
sjend, banndyser enhver forbindslsd og gjennomfører isoleringen av de nasis-
t isks instenser til 100 present, så er dette dot mest effektive svar vi i
iyeblienbet kan gi. Sjennag isolering ag undergraving av våre motstandexes
organasaajener aktiviserer vi vår egen kamp for en


