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Vi nærmer oss arbeiderklassens internasjohale mønstriugsdag l.mai; soM i år
for fjerde gang i vårt land irntreffer under tysk og nasistisk undertrykk

Til tross for at de orøvelser som er lagt på vårt folk er tyngre enn ti.6'3nst
og vi er klar ever art: den-nærmeste tid vi går i møte vil kreve nye  offe'r  av
så er det en brennende tro på framtiden som preger hver norsk kvinne pg

dag. Interesseh for selve krigshendingene-er fortsatt levende, meh gjenreis
og fredsroblemene opptar on stadig brodere plass i vår bevissthet,  For
derklaSsen er det:av :ardig:irteresse å gjøre seg klart de fredsmål som må
les og som bade virker samlende og peker fram Mot et samfund basert på
sosial og økOnomisk frinet, 1.maidagen 1943  bør  derfor vies droltelsene av
disse framtidsplaner t mindre sammenkomster av sikre og pfolitelige erbelds±, .
rater og Meningsfellere
Krigen kan bli vunnet militært eg tapt politisko Den virkelige seier bli rf o
oppnådd når en overvinnor de -semfundsmessigc og mellomfolkelige forhold opm
fascistiske og naslstiske fare er fremgått av. Arbeiderklassen og de  seSisE
framstegskrefter må derfor skape garantier for at ikke krigkatåstrofen gj6n1
Seg. Vil en fram til en stabil fred, må en også ville de politiske og ckenor
ke åtgjerdet som må til for å trymge domokratiet og gi folket hele den
makten.
De norske arbeidere ste og står fortsatt på den demokratiske sosialismes  gr,
Sammen med alle frihetshUngronde felk går vi inn for den totale seir  over  in
men og fascismen. Vårt cositive program er utbyggingen av et sant folkustyr:
personlig frihet og rettssikkerhet, økonomisk og sosial rdttferdm Vi kjempej
for en utstrakt •amfundskontroll med nærngslivet for å unngå kriser, skape
orden og effektivitet og oepnå størst mulig Ckonomisk og sosial
Vi vil sikre folketz.hesbondsrett ved hjelp av sosialisering i den forstend
samfundet gjennem demokratiske organer og frie sammenslutninger overtar
på betryggende vis regulerer de viktigste grener av produksjonen, finansves:
og konsumsjonen, Vi vil platibusholdning med det formål å framskaffe forbruk:
rer og trygge retten til arbeid og velstand'for hele folket og å tjene freem:
get og kulturen. Fred eg 2amarbeid 3  respekt for lov og ratt, bannlysing em
grepspolitikk og avøkonomisk imperialismo er hva vi tilstreber i de mellem
folkelige tilhøve,
Internasjonal planlegging under demokratisk kontroll må til for å sikre an
sjonell utvekeling-av varer og tjenester eg utnyttelse av råsteffkildor,
ter og tekniske land?vinninger for alle nasjonar og for å jevne ut den øknIm
miske og sosiale ulikhet mellom de forskjelligé folk, Vi arbeider for et ee:
listisk demokratim nasjonalt eg internasjonalt.
Det er dette grunnsyn som vil prege de drøftelser innen arbeidSfolkets nkki
som tar sikte på å finne fram til de konkrete og praktiske retningslinjer f:

å  løse og gjennomføre det program vi har stilt bpp. Selv 'OM  all fri meniums
ytring i dag medfører tnkthus, cg endeg dedzstreff i vått iand, yil allikeva
bre meningsutveksling om de her reiste spørsmål kunne gjennomføres i mindre
private sammenkomster, i kamratkretzen og.blant kolleger på arbeidsplaseene

TYSK UNGDMM VÅKNER.
Ved universitetet i Mtinchen har stUdentene gått til alVorlige demonstrasjo
mot hitler og nasityranniet. Bakgrunnen for ureen er den hensynsløse ofriug
av tysk ungdom på si-agriarkene i første rekke ved Stalingrad hvor 350 000
tyskere ble slaktet ned, Den ytre foranledning til studenteropptøyene i
chen var en talo gauleitur Gicsler holdt Ved en universitetsfest, der har
framkom med rekrorkende uttalelser om de kvinnelige studenter,  1M'eld dere
tjeneste i ammunisjonefabrikkenom eller finn dere Sterke menn ng fcd barn
kan bli nye soldaterg, uttalto :han,  :I stUdieno er bare skalkeskjul for å
unna arbeidet i fedrelandets tjeneste. Uttalelsene ble mottatt med piping
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slagsmål,hvorunder aen naSistiske studentfører ble prylt opp.Opptøyene va,
vilt røre i byen.Flyveblad med oppfordring til å kaste nasikket av ble ser,
ut og rundt omkring så en malte opprop på husveggene:Ned med Hitler:Hevn S
lingrad: Vi vil ha frihet: Sikkerhetspolitiet grep nå inn og besatte hele u
versitetet. Ved hjelp av en angiver ble studentene Hans og Maria Scholl og .
rian Probst arrestert for å ha forfattet og spredt et opprop til studentene
Til tross for at Scholl og Probst begge var soldater,den første hadde delta
ved Stalingrad, og såledee ekulle dømmes ved krigsrett, ble de etter spesie
ordre fra Hitler stillet for den beryktede "folkedomstolen". A.otig og uforf
det gjentok de her anklagene fra oppropet,til tross for at de var klare ove
at døden vantet dem„Gauleiter Giesleieforlangte dem hengt foran universitet
men av hansiktsmessige grunner ble de henrettet vad halshugging. Da Eans 3c:
steg opp pA guillotinen var hans sista ord:"Leve friheten:"På alle som var •
stede gjorde disse unge studenters ukuelige karakterstyrke et dypt inntrykk
av "dommerne n  uttalte etter rettsforhandlingene:a0pposisjonen har fått sine
martyrer.-

- V -
DER ALWARES MOT
telegrafbestyrer Idwriiing,Brønnøysund.han utgir seg for god nordmann og
jøssing, men opptrer som angiver.

- V -
VÆR PÅ VAKT:
Por å skaffe arbeidskraft til krigsviktige formål vil man nå søke å lokke
flere kvinner inn i arbeidslivet. Ved VINkONOPOLET averterer man således i
se dager etter kvinnelig arbeidskraft utelukkende for å erstatte menn som
derved vil bli prisgitt arbeidsmobiliseringen. Disse stillinger som nå aver,
teres er derfor boikottet. De som allerede har søkt, må trekke sine ansøk-
ninger tilbake eller i alle fall ikke.motta ansettelse.
KVINNER VÆR PA VAKT: Vad å ta ansettelse i denslags stillinger som nå aver-
teres av Vinmonopolet og andre, kan dere gjøre gode nordmenn arbeideledige
tvinge dem til å ta krigsviktig arbeid. Vær rakryggede og dere redder våre
menn fra tvangsarbeld og dere selv fra vanære.

AV SINE EGN2 SKAL EN HA DET.
Omkring nasifirmaet M.Hustad og comp.,Trondheim, er der oppstått en strid,
hvor mange ledende NS-folk har tørnet sammen.Det dreier seg om en del ulovl
sildekjøp hustad har foretatt nordpå og som har ført til at tyskerne har nye
høve til å rekvirere 3 av firmaets båter etter foranledning av andre NS-foll
som står i konkurranseforhold til Hustad.Saken har avdekket ss mange
ter og avslørt så mye av råttenskapen innen det "statsbærende" parti vi
kan beklage at plassen forbyr oss nærmere omtale. Dog kan vi ikke avholde
fra å gjengi slutten i et skriv eom "minister" Blehr har sendt "før'eren" i
ledning denne sak: "Slike saker skyldes gjerne at A vil ha tak i nestens,B^:
forretninger eller tjene penger i strid med loven.Til den ende er alle midl
gode.Spillet begynner gjerne med de små kortene,Der intrigeres gjennom lagf,
rer,ordføreee og venner trekkes inn og bevitner at A er en hederspasja og at
er et fjols,hvis han er NS, men er han ikke det, da er han en bedrager og e:
fæl jiessing. Der insinueres litt om herrene i Forsyningsdepartementet. 11e1:
nå ikke dette, gripes der til større trumfer,fylkesmann og fylkesfører må i
ilden og kanskje holder en vennskapelig sinnet minister, uten å kjenne nce
større til saken, en indignert tale i riksrådet. Eller der arrangeres med
statspolitiet en arrestasjon av den stakkels B. På dette stadium av saken f
nes det formålstjenlig med en underhåndshenvendelse til det Tyske Sikkerhet
politi. Nå hender det utrolige at vedkommende fagminister framdeles ikke er
Møttakelig for fiernuft og det må da antas at han ikke har fått seg saken a
dentlig forelagt, hildet og halvblindet som han sitter der mellom sine jgs-
singer, da er Zyeblikket kommet til å spille ut de største trumfer og det
skjar henvendelse til Hika[ommisariatet eller kanskje til og med på slottet
Ettersom det ikke er mulig a få saken flettee inn i kirkebønnen, er første 1
gang i spillet dermed til ende, og vedkommende halvblinde minister får så
kanskje til slutt den utakknemlige oppgave å telle opp stikkene.

Heil og Sæl
E. Blehr.'

Det er vel sjelden en med større begrunnelse kan si: Kommentar overflødig:
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MEDDELELSE

ANG.S.ENDE DEN "NASJONALE" ARBEIDSINNSATS.

11. • • øeøøø

For  alle  er det likevel klart at ingen må la seg tvinge til å ta del i
krigsoperasjoner mot våre landsmenn eller våre allierte. Forsøker tys-
kerne på dette, dtives vi til den ytterste desperasjon.

Tyskerne og deres håndlanger I N.S. regner med at de bedrifter og for-
retninger som nu ved tvangsutskriving berøves sine arbeidere nok vil
greie seg, særlig ved øket bruk av kvinnelig arbeidskraft. Det gjelder
at Vi ikke hjelper tyskerne heri. må ikke hjelpe til å overvinne
ulempene ved tvangsmobiliseringen og derved endog muliggjøre nye ut-
skrivinger.
Vi må derfor stille følgende ubetingede krav:

Ingen arbeidsgiver må gjøre forsøk på å besette de poster som blir ledi-
ge på grunn av utskrivingen til den "nasjonale" arbeidsinnsats. Ingen
må søke slike stillinger. Spesielt innskjerper vi at ingen norsk kvinne
må søke arbeid som nu utføres av menn

Innkallelsen til den "nasjonale" arbeidsinnsats er begynt å komme og'
folk spør med engstelse hvordan de skal stille seg.
Siden april 1940 har tyskerne hatt megen nytte av norsk næringsliv. Dette
er beklagelig, men har ikke vært til å unngå, Vårt samfenn har måttet be-
stå også i disse år, og da måtte hjulene holdes i gang selv om det ble
til hjelp også for fienden.
Det er i disse årene oge‘ mange som direkte har arbeidd for tyskerne.
Noen har gjort det for å tjene penger. De vil få sin straff. Ahdre har
gjort det for å leve. Det har ofte ikke vært annen utvei for den alminne-
lige arbeidsmann, Også dette er beklagelig, men har ikke vært til å unngå.
Det er en helt ny situasjon som foreligger nå. Det er ikke lenger spørs-
mal om å holde horske virksomheter i gang, det er ikke spørsmål om å
finne levebrød til folk som trenger det. Nå skal nordmenn tvinges fra sitt
arbeid i norske virksomheter over i fiendens tjeneste. Etter 3 1/2 års
krig er mangelen på menneskemateriell Tysklands største vanskelighet.
Tyske fabrikker og verksteder, kontorer og forretninger ma avgi sine folk
for å fylle de tomme xekker ved frontene. Til gjengjeld mobiliserer tys-
kerne de hærtatte lands befolkning. Etter de opplysninger vi har ser det
foreløpig ut til at de nordmenn som utskrives, skal brukes på tyske an-
legg i Norge. men der er Ingen sikkerhet mot at de når som helst kan bli
sendt til Tyskland. Formålet er utelukkende å hjelpe Tyskland i dets
krigsførsel, hjelpe det til å vinne krigen mot vått eget land og våre
allierte.
Det er betegnende for den tyske krigsmaskin at den mener ved tvang å
kunne innrullere store befolkningslag i en tysk sivil hjelpehar under
Organisation Todts ledelse. Det tiser at Norge er et eneste stort feng-
sel.
Dikevel må det være klart at alle som kan, vil unndra seg arboid for
tyskerne. Noan  vil  ikke møte fram, andre vil rømme, nA eller senere,
noen vil stikke seg vekk, noen vil apent ta alle konsekvenser av sitt
standpunkt.
Vi hax intet i mot å dra på matauk eller vedhogst, men denne innrulle-
ring under O.T. går vi aldri frivillig med på. De som ikke kan komme
seg unna, vil gå med bittert sinn og det vil ikke bli stor nytten de
kommer til å gjøre for seg.



SVENSK.
Et tysk  ilkurerfly" vei Tfl 2dun1.0113 tj.1 mritte 25..februsr redloud.
i Vårtland, i.• flyet var det k9 n-aczttentord og det ble konstatert at flye
førteunedmentemte' Er. :1.uilo tro at saken dermed fra svonsk
synspUnkt var neks oppl•.:At og at de beveprede soldater ville bli interneen
men det undcrl-ege skjer ty;:ksrnå unc;cr .svensk militær ledsagelse d bile:
blir kjort fom dorfra videre å reise til Norge, Len sve:
ke pressen h9r zmUctigsok som kritisort regjeringen og uton-
riksmin;rter Gm.fotly;r fer actUo nye bud,-,d'pe ontrallteten, men en skulle
at også de svaåske myndigact•r e:uptre nue mindre servilt  overfor
tyskerne og basdha neytrelActuns leverogså når det gjelder overfalIsn2
som har lagt det nersko Iclk i lenkere Det norske folk står fortaatt ufor-
ståendc overfer.dut offi2te i Iti jln.triges holdning til "permittenttOgn,fange-
transperter med tyske beter'd svenak -wrritordalfarvann.  ranglende dlolona .
tiske re.ireeentansios 1103 den norske regjenng og nå Sist "kurerfly" s•

'tillates ü reclar.de uten at trn -cri r a de nasistiske soldaer finfler
sted, Vi oss sltere Dva ukeavisen ITNU skriver 31enars i denne
forbindelsc; e-e.e e:ut det kundo tolkas som ren serviLitet, vilketc ju
år sårskilt otrcrlaçt da man fak:Liskt inte vot, on inte tyskarna var
våg til kor5rd f6r att r\rkebuseringar av norske patrioterom •
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KORRUE,SJOI. 'US,1£1; BildELIGF.32E3. - •
Den ovork,:ndt::-.gene svindel leeci rasjoncrta varor som NS-folk landet over
gjør seg skyldig j• er så ,jr.avet så vidt at det har vakt betenkeligheter

.på høyesto hold, Dot cr partifg:i.ernos eksempel som bar smittet og de lokale
størrelsar har fulgt godt mcd "nr da gjelder rekviraring av rasjedert•, .
varer til prhvede parti..-.sammenlorns-:;er og andrc•anieduingor, Forsyndngde-
partementet har derfor mettet sende et rundskriv til fyikesmennene, hvor ds
advarer mo± denne og hvor det bi.a. heter1
"I anledning IJerav skal js e:jøre oppderkSom på. ot en ordfører iki•a  kar
dighet til å forsyningenevnia ordre utokrive anvisninger på rasjo-
nertre varer eller ti..1 selv å Yrekvirore" varen rartiets funksjonærer er
heller ikko tiditegt myndighet til A kreve vdrer stillet til disposiajon
til bruk ved nevnte aniodninger,

DET ER N. BLr3JT. FA2T
der “nasjone7_0'arbeidsrtO11.1:euring og tuzJener cg atter tusener mottar i

disse dager 1.nnkal1ing telegrafick og blir sendt avsted. Den 'nasjosale
arbeidsinnsåts' sum nel j første ongang skal sattes . i verk, er stfllet under
Organisatien Todts  ledolåo og består i. å  forsere byggingen av krigsvikttge
jernbane-Ivei- og befiestningsanogge Derned ar også all.svada  em  arbeids-
innsats for norske behov fullstendig gjennomskudt og det foroliggar
et nytt klart brudd fra okkupa•Jjonsnriktens side på folkeretten og Fs.agken-
vensjonene nfli ncr3ke felk :reiser seg på nytt til orotest not dissa skjen-
dige rettskroakinger, Vi vet et vi i dag ikke e:pent kan stille oss til
kamp og til 100 prosent å uc.5.ra hss de nye byrder som voldeldg blir ons
pålagt, Len vd vet et vi i rettens, menneskeligketerfl og den nasjondle selv
hevdelsos ånd vil leggo alle de hisdltlsger 'icm• er muldg i veien for dette
hye.slavearboid for fisnlen, Vt viser til artikkel om dette . pA aide .3.
Arbeidsfolket har ned stlgende forferdelse sett deres gamle fagorganisa'-
sjon er blitt fordniret til en sentral for A. skaffe tyskerne ny og økot
tilgang på arbofdskraft De• forrædere i fasforbund og landorganisasjon
som lånsr seg til donne rekkertjeneste for fienden, vil d _tiliegg
tidligore  forbryteleer  onr sndrt stå til regnekåp for denne sisto-;.-1 for-
akt og vemnelse for don offisiefle, korrumperta xägorganisas jon'marejerer
arbeidsfolki,t videro uiTet. og  motig fran not en
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