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KAMBRATI
Arbeiderklass&asinternasjonale demonStiaslensdag - 1, mai - har under krigen
og den nasistiske undertrykke1se,fått'en-betydning som-etåredenøye samsvar m&
den opprinnelige feiring av dagen. Beslutningen om å gjøre 1. mai tileen-inte:
nasjonal kamp- og defflonstrasjonsdag ble fattet på Internasjonalens første kon
gress i 1889, Men dens historiske opprinnelse går enda lenger tilbake. De ame.
rikanske arbeiderorganisasjoner hadde allerede i 1860 - 70 årene ført bitre
kamper for erobringen av 8-timersdagen og disse kamper antok i 80-årene stadi
større omfang. I 1889 fattet American Federatian of Labour beslutning om å gå
til generalstreik 1. mai 1890 for å erobre 8-timersdagen i hele U.S.A. Også
de franske arbeidere hadde tidligere reist krav omminstelønn, 8-timersdag og, _
internasjonal arbedderbeskyttelse. Da Internasjonal&ns beslutning ble kjent,
vakte den stor oppsikt og de reaksjonære kyndigheter i alle land innstillet
seg på å møte dens virkeliggjørnlse sommom det gjaldt en direkte trussel om
revolusjon. Men demonstrasjonene ble gjennomført på tross av forbud,politi-
og militæroppbud. Og i de følgende år vokste tilslutningen til de krav som ga
1. mai-dagen sitt innhold's Den faglige-og politiske arbeiderbevegelse fikk i
alle land en voksende innflytelse som førte med seg at de opprinnelige krav a
minstelønn, 8-timersdag og i det hele tattenenneskelige arbaids- og leveviikå
ble kjempet igjennom.

sentanter  i stait- oS kommuneforvaltningen fikk et slikt omlang at det faktisk
var medbestemmende ved fastsettelsen aVden økonomiske og sosiale levestandarc
gikk 1.maiMdagen over til mer Anli en fest- og mønstringsdag. De mektige de-
monstrasjoner snm ble holdt ga nok støtet til at parolene om nye økonomiske,
sosiale og kulturelie framsteg ble stillet i forgrunnen, men den bitre kamp .
sohlpreget dagen de første årene var forelopig kjempet til ende.
Da faseismen.og nazismen reiste hodeLimEuropa og innvarslet en tid Med ny un-
dertrykkelse og umyndiggjørelse ae arbeidsfolket,ble stillingen med et slag &
annen. I Italia og senere i Tyskland ble arbeiderbevegelsen druknet i blod da
fascistene erobret makten,Hitler gikk  Så- langt i sin kynisme at han profanert 
denne arbeiderklassens.kampdag. Med å innstifte 1.mai som  darbeidets dag" unde:
nazistisk kontroll, I vårt som 1 andre frie,demokratiske-land ble kampen mot
den fascistiske-og nazistdske reaksjon novedinnholdet 1 1, mai demonstrasjo-
nene i årene- som fulgte, men Som det senere har vist seg var det ikke tilstr&
kelig å bekjempe nazismen innenfor de eflkeite lands grenser. D.ethele var
spørsmål om å-skape en samlet front av•alle frie nasjoner og denne front kom
først i stand da nazismen allerede haddemsnkset seg så sterk at den,gikk til
angrep og  la  eh rekke av Europas frie nasjoner i sine slaVelenker. m
Men  cim de frihetselskende folk sent ihnSeden fare som truet deres eksistense
så har de dog smidd våpen og samlet armeer som i dag er sterke nok til å ta
kampen onp mot de nazistiske erobrere og i morgen sterke nok til å tilføye
frihetens motstandere et dødelig nederlag,I dag er det også tiden for arbeid&
klassen i Norge og andre okkuperte land å gd lmnai dagen tilbake det gamle
kampinnhold den hadde. Frihetens undertrykkare rekvirerer og sender i disse
dager ungdommen ut for å befeste sin egem ufrihet gjennom arbeid for den nazi
tiske krigsmakt. Den aktuelle oppgaven på 1.mai dagen 1943 er derfor å ta kam
-pen opp og stanse rekvireringen og hindre tvangsutskrivingene. Men for å være
i pakt mad da beste tradisjoner i vår kampdags histomie må vi også gi dagen &
positivt innhold med sikte' på framtiden,Ve må ikke bare være med å vinne krip
ved en stadig skjerping av motstamdon mot tyskerres og nazistenes planer, Vi
må også være med å vinne fr&den ved . å drøfta og olanlegge retningslihjene for
den sosiale og økonomiske nyreisirg som må finne sted når krigen er vunnet,
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gir-nr 7 len'flem mIt YORGE,

e eve-1.6, en e2e'ee Norgsmeter, e jeeeedeeed
aeeee JJ.se tee.C6 ceerale enorm  tle slatning, I tasener og atter tUsener strøm-
met våre bradXe på den ånnen side av Kjølen til Norgesu'løtene for å gi til klen-
no s4e  eempati  og sclidaritet med det kjempende norake folk, Talere i dteeeeoim
ver fre eorsk edde Lars Dvensen og redsktør Tranmæl,Den siste uttalte
°Vi bar  ne?  kommet s??- langt at vi må begynne å tenke på morgendagen og gerisege
for framteden, Etterkrtesproblemene trenger seg på med voksende styrke, eet  hlid
spersmal 31 1.Terges, og Sverigns, ja hele Nordens stilling. Vi var en frihetens
forpcst i Faraoa.- jjkal vi kenne bli det på nytt må Norden åpent tre tram og ta
sin del av det samlinga- og gjanoppbygningsarbeid som ligger foran osse Et nøyt-
ealt Norden  vil  bli et isolert Norden.  IV.t." .stiller oss i-så fall utenfor og for-
somreyo,eee's forpliktele,exe..Det ar nå uitderkrigen-at-gi"Unnidget for . det riordis-
ke leggeS. Hvert varmt håndblag fra svensk side -gjør et eterktinn-
try-kk 1 dce ekkeperte, men kjempende Norge. Det har imidlertid i forholdet til
Nerge ferekomnet ting som her vakt kretihk og misstemning, ja endog bittcrhat.
Disee  u_teldea-e  foxetaelser må gjøres gede igjen,slik at ikke samfo r steelson msl,
lom brodareelkone på don skanddeaviske halvøy blir skadet for lang tdd feamovede

V
^.eeeeee•• ABIdETDSTIWATS.

- L  eteKle UNIFO.WE.P
. Vi gjengir nadenfer se. br ey fra en av e tvangsmobiliserte gatteresom ble sendt

til ieolvik for å tjenestgjøre som 'sjåfør":

Svalvik 15/•-45 .

jee nee 3e-x,mettrm til Svelvik. Og har det atter forholdene bra.Vi beeenec med
aksersis ked en gang vi kom ut,vi må lære å marsjere og bruke hitlerhilsenejår
vi sedieee på lleje og det bite ropt kompani rett på tysk må vi samtinig rope
hell heetler05å du skjø'nner at her er det bare å lystre ordra enten du.viluller
ekke.  ae)r cellting etter tysk manster. Vi blir yekt k1.6 og må stille på linj€

fløyten og da4nr_det gjerne en halv time før Myskerne
faxbse onpetilt-som du vil he. det.Vi 'far fk2e-te permisjoneom ekv-1- e.~1-
vdk for guttene nar vel gjort byon usikker så vi må pent holde oss indenfor
gjerdene  rå0  dag fikk deg undform,sort med blanke knapper,men det er gamle sak
så har jeg ikke vært lasaron,så er jGg det nåeMen det kan gå an å være her nte
mee endform,gen når jeg ska.i hjem på perm på lørdag blir dot verre,men jeg får
yel  sd  om jeg ikke kan få skiftet på vestbanen nåx jeg kommet inn.Min ad/esse

ed feltcost„..„ men vær forsiktig med å skrive for det blir Sensurert,
Hils alle kjente.

Sender dog on tanka,

Breeet or et nyet bovie nå at mange av de som nå blir utkalt til denilnasjonale
ar'neddsdrbsatsedten vddere bldr stillet under tysk kommando og iført tVskc
uniformer,Derfra or veien tii aktiv fronttjeneste for landets fiender-ekke lång
Det ar mce dunne uhørte krerkelse av folkeretten den norske ungdommen d deg
relsar seg til protest og motstand.

- V -
HØSLJØRSL4i,TDADEN,
Vi har tel etadighot avseLexet korrupsoneskandaler innen vlser at ret-
tenskanen innen dot "statseeerandeuparti-er bunniøs. Og det-er ikke titeeIdrge
meddemmer som danner hovedtyngden i svindelen. Virkulige dimensjoner far•eee
torereeleeno fue an seteer søkelyset på du disposisjoner personer innen den
indee,ledende krats har gjoere' seg skyldig i I dag skal vi berste om den systc

utplyndx.ing av det kjente kursted Føsbjør eed Hamar.I fjor sommer ble
deete meedeeemeseig overeatt av tyskarne, scm skulle bruke det som hjem for
tyeeertøsee med barn. Etter en tid måtte det oppgis da det hadde ført tde et fc
ferdelee ecetakkel nå gi= av alt det bråk kvinnfolkene fikk i stand, Stedet
ble el o,redelete ïS vee ee inteessentskep under ledelse av restauratør Jørgensen
(eolesetningsforar i ETitt Feek),Riksøkonomisjef Trondsen og NS-ombudsmann
Whiee. eieektox ble krovert leartin. Hesbjør ble så åpngt som kurhotell for
NSeeelk, Hotellet nle nå stedat for utskeielser uten like 9  og dette kanno snare
meeeee e bøkene, Tross etoee tilskudd fra Fritt Folk og partiet viste kaesen

på leort t1d  321  manko på 120 000 kroner. Forholdene utarte t  slik at det ble.nød-



vendig å foranstalte en undersøkelse. Føsbjør var blitt totalt rundstjålet.De
gjaldt ikke bare kassen. En stor del'av alt dekketøy og servise,håndklær og
annet utstyr er simpelthen fjernet, Hotellet er ribbet for alle lagre av mat-
varer,brennevin og vin, Det gårdsbruk-4on vår knyttet til hotellet har lidt
samme skjebne. Besetningen hvorav flere okser er slaktet ned og solgt på svar
tebørsen i Oslo sammen med det andre. Trafikken kunne foregå helt uhindret da
alle de partimedlemmer som sto fQr stedet Var folk pbm'lenge hadde utmerket
seg som de verste børssvindlere. De kunne som"framstående NS-folk greit og
enkelt føre varene med seg i sine biler til Oslo og unngå enhver kontroll, Fo
uten de som er nevnt var  også  stabssjg: Thronsen innblandet i affæren.
Historien må imid4ertid være blitt forødrøy selv for de nåværende makthavere.
Herr Jørgensen og-riksøkonomisjefen er 'arrestert. StabssjefsnLsitter temmelig
utrygt  i sin  stilling og skal Være suspendert fra denne. De'øvrige impliserte
skjebne er ennu ikke kjent, men det er sikkert flete framstående NS-folk som
har fatt lurt seg . unna allæren etter å-ha smert seg godt. Rundt regnet beløpe
underslaset  os  hele svindelen seg til vel 400.000 kroner, Bare det som er snl
på svartebørsen regner man har innbrakt bver 1/4 mill.
Undersøkelsene pågår ennu,men en kan regne med at "myndighetene" vil gjøre al
for å dysse saken ned. Vi vil imidlertid fortsette med å avdekke svindelen Of

skal ved senntre høve bringe nye avsløringer av korrupsjonen innen forredernes
rekker.

- V -
STATSTJENESTEMENNENE.
I den kamp det norske folk fører mot de tyske overfallsmenn og NS erP,tats-
tjenestemennenes holdning av særlig betydning, Helt fra første stund har tys-
kerne arbeidbt-for å gjøre statapparatet til et føyelig redskap for sine plan
I dette øyemed ble NS satt i splssen for administraSjonen i det man gjorde
regning med at tjenestemennene ville la.seg lokke eller skremme inn i det

.I!Statsbærende" parti. På trose av midlar har vært brukt har dog tje-
nStemennenia a3,--5rozian e- ratningslin
jer metstaffien er organisert etter, oppstilles Således:
1. Prepagandamøter med "tjenestlig innkallelse må ikke besøkes.

Vi innskjerper at det gjelder møteforbud d alle tilfeller hvor det er den
minste grunn til å tro at innbyderne har til hensikt å snakke om politikk,
Det ligger helt utenfor statstjenestemennenes plikter å ta del i slike meit
selv om det er i arbeidstiden.
PROPIGANDATER AV ENHVER ART ER BOYKOTTET.

2. Det er tidligere gitt påbud om at alle kommunale stillinger er boykottet,
likhet med dette innskjerper vi at følgende tjenestegrener er helt boykoti
LENSMENN, POLITI, POLITIDEPARTEMENTET,KULTSRDEPARTEMENTETIDEPARTEMENTE2
FOR ARBEIDSTJENESTE OG IDRETT, ARBEIDSTJEN TESTEN, DIRKKTORATET FOR ARBENDS-
FORMIDLING. Ta hellwnaldri imot forfremmelser eller ansettelser scm  har
sin grunn i at den som før hadde stillingen er blitt avskjeddget på grunn
av sin politiske holdning.
Szk aldri stillinger hvor besettelsen skal foretas av "ministerpresidentel

3. Ingen foraldre åå Ia sine barn søke stillinger hvor arbeidet ellers må ut.
føres av voksne.
Ingen kvinne må 00ke peg inn i yrkersom normalt betjenes av menn. Når
kvinner og barn tar slikt arbeid) frigjøreS tilsvarende mannlig arbeids-

. til fordel for tyske tiltak.

4. SØL ALDRI EN STILLING UTEN Å FORITÅND,1:, HA UNDERSØKT OM STILLINGEN ETTER
DE RETNINGSLIHJER SOM ER TRUKKET OPP.FORAN ER BOYKOTTET.

Det som er sagt her angår også personsr som ikke er statstjenestemenn.
Gjør derfor denne parole kjent også'utenfor statstjenestemennenes rekker.

- V -
INNBNRIKSDEPARTEMENTETS SPØRRESKJEMA(JØDESKJENA)
som angivelig skal brukes til fagkartotek, sendes ut til stadig flere etater
Det inneholder vesentlig en rekke personlige spørsmål sbm ikke angår arbeide
Det innekjerpes at skjemaet skal leggestil side. Det skal ikke utfylles og
ikke sendes tilbake. EN ER IK-NS PORPLIKTET TIL Å BESVARE NOEN SPØRSMIL PA ET
SLIKT SKJEYA,



4 1ff
FAGLIG AII-BRITISK MØTE I IWDON.
En faglig kongrass med representaaer fra de faglige hovedorganisasjoner
Storbritannia og Dominions som Canada, Australia, New Zeeland og Syd-A2rik
begvnte i London mandag den 12, apri1. Kongressen er kommet istand på init:
tiv av den engelske landsorganisasjon. •
211 behandling på kongressen komme34 en-rekke viktige spørsmål.av organisa-
torisk.og prinsipien karakter. Etterkrigsproblemer av sosialpolitisk karai
ter vil få en bre plass på dagaordenen og likeså spørsmelet om denefaglige
internasjonales rekonstruksjon. Pra Norge vil fagorganisasjonen vare reere .
sentert ved bl.a. L.0,s formann, Konxad Nordahl, som også er medlem.av sty:
i deh faglige internasjonale.

- t4r  -
ILDEGAD FRAIISK SOSIALIS=GRES.
eor noen tid siden ble det holdt an stor sosialistkongress i en inntil vidE
ukjent by i flankrike. .Det møtte omlag 100 delegerte fra alle aknter av
det på tross av vankelighetene med å koemie fram. Mens møtet pågikk gjennom.
søkte Gestapo hele byen, een var ikke istand til å finne møtestedet. Kon-
gressen vedtok flere resolusjoner, deriblandt en som oppforret alle fransl
menn til å motsette seg forordningen om arbeid I Tyskland og en som ea det
franske folk anvisninger som gjeldt forskjellige former for sabotasle,

V.
TAIL Ce. KRIC;EN.
Den engelske parlamentssekretær, lord Bruntisfield, meddelte for1edon at de
allierte hittil bar senket, skadet eller erobret 3.365,000 tonn tyske.skip,
For italienske fartøy utgjorde det tilsvarende tall-4.027.000 tonn.og for
japanske 1.857.000 tonn. Tilsammen har sålodes de allierto tatt  ea.  92 2 mi:
tonn aksetonnasje ut av spillet.
Produksjonsdirektøren i det awerikanske krigsdepartement, general Krudsen,
opplyste på en pressekonforanse i bagynnelsen av april at U.S.A. skal pro-
dusere 90 000 fly i år.
Ifølge Reuter har.skipsbygger  Kaissr  i en pressekonferanse opplyst at . âene :
innen-utgangen av-dette ar skal pt^cRtaksjonen av hangarfarteyer  ga  opp til E
i måneden. Disse fartøyer skal kunna brukes både som egcntlige hangarfartø3
er og til transport av fly.

- V -
V.Z2BIED3K0ma2 I BRITISKE HAVELIPYER.
Etter initiativ av Arbeidsministeren, Bevin, er det nedsatt velfordskomitee
i de britiske havnebyer. Du Skal ta seg av sjømennenes interessor nåx de ei
i havn.Den viktigste oppgaven er å skaffe dem gode herberger, sund underho]
ning og atspredelse og påse at deres hygianiske forhold er i orden.
Den norske ragjering har i samråd med sjemannsorganisasjonen og Nortraship
tatt seg meget energdsk av dette spørseål. Således- er dat i London stilt
til s‘lfolkenes, disposisjon et flott hotell, Gounty Hotell, Der •er det ogs
plass ior festlige sammenkomster. I Neweastle cr det opprettet ot tidemessi
herberge. I Glasgew ble det nylig innviet et vakkert klubblokale, Også
andra stora sjøfartsbyer arbaides dot mcd lokalsoørsmålet. I Wales& ikke 1.E
fra jardiff, er det innkjøpt et pent og moderne feriehjem. Det er også
avsatt yngre,driftige og sosialt intresserte legar i havn2byene. Flere nerE
ke sju:khue er opprettet. Det største og best utstyrta ligear i EdinbUrgh.

4 V -
FI=EN  ni  SOVJBTSAkYEIDET.-
Roosevelt meddelte fox en tid siden at Engleind og U.S.A. i 1942 sendte
3000 flu, 4 000 stridsvogner og mor enn 30 000 lastebiler samt andre kjøre-
tøyer til Russland. tessutenfikTe Sovjetsamveldet flere hundre tusen tonn
levnetseidler, diverse krigsmateriell, medisiner og andro krigsfornødenhete
De amerikanske sendingene alone oversteg i  1942  2 500 000 tonn. I oktobar
ble det transportert 9 ganger så meget krigsmateriell til Russland som i
januar 1942.

- V -
ALJE" TAk.
:Jorsk tidend har offentliggjorten større artikkel der det på gninnlag av
tilgjengeliga publikasjoner og informasjoner foretas en beregning av de



tyske tap under krigen, Bladet kommer til den konklusjon at om man regner me
årgangene 1943 og 44 og dessuten regnened at soldater som under tjeeeet-
gjøring fyller 46 år ikke blir sendt hjem, har Stor-Tyskland siden krigens
begynnelse-kunnet mobilisere 1575 mill,, soldater. Av disse beregnes nå 7 mil7
å være satt ut av spillet; 3,5 mill. falne? 5 mill. dødelig eller så hårdt
såret at de er blitt kampudyktige og iØe .mill0 tatt til fange.

OPPOSISJONEN STIGER I ØSTERRIKE,
Den 26. februar ble det henrettet ytterligere to esterrikere for høyforrederi
og landsforrederi. AntalIet_henrettede østerrikere de siste:5 månedene har
dermed eteget til 104, Det er her bare spørsmål om slike nenrettelger som. •
offentliggjort av de tyske myndigheta"-

. - V -
UKENS  SMIL.
uNå lysner det for arbeidalivet' sa Oslo-gatten da arbeidskontoret brant:

-
I DRAMMEN
ble de kommunale funksjonærer for noen tid Siden utsatt for ganske drastiske
repressalier fra de naziatiske myndigheters side. Det var sendt-skrdftlige
innkallelser til et NS-møte med på1egg fem møteplikt, men resultatet var hel-
ler magert for de "statsbærende". Frammøteprosenten var praktisk talt lik
null. I raseri herover ble samtlige lavtlønnede trukket for en'måneds lønn
og de høyt lønnede for tre måneders lønn. Som motdemonstrasjon erklarte byen
befolkning .kinostreik og det er med glede vi konstaterer at kinostreiken i
Drammen er 100 prosent effektiv. Nå t±Uer nazizstene med å stenge kinomatogr
fene helt og sende betjeningen på arbeidstjeneste en åpen innrøMmelse av
at de står maktesløse overor den kompakte norske fronten.

FARLIG  ANGIVERSICE.
Friserdame Mery Danielsen fra Drammen er angiverske,i Gestapos tjeneste.
Ved, siden av driver hun svartebprshand el av skumleste s1ag •

KRIGENS .GAN G.

TUNIS.  Mandag den 19. april gjenopptok Montgomery offensiven mot aksestillin-
ene nord for Sousse. Etter noen timers'heftig kamn rykket engelskmennene inn
i den lille byen Enfidaville, og omlag 3 døgn senere tok de en viktig fjell-
stilling lo km, lenger nord med storm,. Siden da har kampene på den tunisiske
sørfront nærmest vært av stasjonær karaktar, Det sar ut til at den 8.arrAen
har fått til oppgave å. holda preeset vedlike for å binde størst muliga styr-
ker,mens den 1, britiske armen foretarrda'avgjørende framstøt nå vestfronte
Det terreng den 80arm6en nå har for ssgfloyr på så store fordeler for forsva-
rerne at det vil falle ufornoldsmessrg dyrt å føre fram hovedangrepet her.
Langfredag gikk den 10britiske armåeen til det ventede angrep fra vest. I det
veSentlige følger dette framstøt Medjerdadalen, og det første målet er områ-
det rundt den viktige jernbanestasjonendjez El Bab. I løpet av påskedagene
steg slaget om denne siktige byen stadi4 i intensitet og heftignet, dar1ig
har sammenstøtene mellom tanksavdelingene vart voldsomme. Et alliert gjennom
brudd her vil beaeile byen lunis skjebne, eg det vil gjøre Ptiliingen fer
de aksetropper som står lenger sJor ved $one de Fahr uholdbar, Tvakerne kaste•
derfor- hele vekten av sin forsvarsenrn lenn i slaget em denne stilling vel
vitende om at der avgjøres slaget om Tenis? Lenger ser gjør franske tropper
et framstøt langs jarnbanen fra El Arussa mot Pont du Fahxn Disse tropper
har besatt en viktig ås som behersker  Pont  du Fahr„ Helt i nord er de ameri-
kanske tropper som ble frigjort etter aksbtroppenes flukt fra Sør-Tunis,sat-
inn t framstøtet mot dat vitale jernbaneknetepunktet Mateur. Her står de
allierte nå bare omlag 20 km, fra byern-tlyvirksomheten i Middelhavsbmrådet
har vært overmåte omfattande i de siste 14 lager. Dag og natt har allierte
fly rettet kraftige angrep mot aksobasene på Sioilia, Sardinia og i Sør-
Italia. Den 18. april var den heldigst dag hittil for de alliertes flyvåpen
i Tunia. En større tysk Iaftkonvoa  På  ve4 nordover ble angrepet av amerikans .
ke fly. Etter heftige luftkamper ble 58 tyske transportfly og 16 jagere skut
ned. I det hele mistet aksemaktene een dagen 86 fly Tunis mens de allierte



mistet Il. - Det er ikke mulig på det nåværende tidspunEt å ha noen forme-
ning om hvor lenge aksetroppene i Ttinds vil holde stand. Von Arnihm har
200 000 mann til disposisjon og di" tropper  fhr  stadig nye forsyninger så
det er sannsynlig at Eitler har gitt Ordre til at Tunis skal holdes så-lenge
det er råd. For aksemaktene gjelder det om å vinne tid slik at de kan forbe-
rede seg ordentlig til det slaget om Europa som må komme etter elaget om
Tunis. Siden 1.januar har aksetroppene hatt følgende tap i Tunis: 66000 dre
sårede og fanger„ 918 fly er skutt i og 250etanks  og  3000 kjøretøyer er ød
lagt eller tatt som bytte. I sanne Virsrom en 34 Ski eS4=steolo8 skadet.
Men det er sannsynlig at Hitler hele_Afrikakorpet far kunne kon-
solidere sin stilling i Europa.
LUPTKRIGEN. Den rivende utvikling soM det engelske og det amerikanske flyvå-
pen har gjennomgått i de to siste å" gir seg stadig kraftigere utslag'i den
aktive krigføringen. Det blir stadig klarere at de alliertes flyvåpen spille
og kommer til å snille en vesentlig.r011e under &en endelige nedkjempelsen
av Tyskland. dgså det russiske luftvåpen har i den siste tid  vist  stigende
aktivitet. Natt til den 16.april bombet russiske maskiner Kønigsberg, Tilsit
og Danzige Natten etter var 600 tune britiske bombemaskiner på vingene. En
større styrke angrep Skodaverkene i Tsjekkoslovekia/ og en annen stor styrke
angrep industribyen Manheim, En tredje avdeling var over Ludwigshafen. Om
dagen den 17. bombet amerikanske flfleende festninger Focker-Wulfverkene i
Bremen. Det kom til heftige flykamper over byen. Herunder ble 52 tyske jage:
skutt ned. De amerikanske tap var 16 bombefly. Natt til den 21. ble Rostock,
Stettin og Berlin hjemsøkt av britiske fly mens russerne var over Tilsit ig;
2 døgn senere rettet 200 russiske bombefly et tilintetgjørende angrep mot
trafikknutepunktet Ineterburg ved KønigSberge Endelig ble Duisburg i Ruhrom
rådet kraltig bombet natt til den4
t m. m=a~ 4-' 3.1n,;ednAUsslanded hr så -det,er sannsyn-
lig  at - optrasjonene vil komme igang langt tidligera k  2,1.beEJ
sider gjøres store forberedelser, og det er ikke mulig å si hvem Sem ferst
går:til angrep og hvor det kommer. For øyeblikket gjør russerne energiske b
strebelser for å elininere det tyske bruhode på Kaukasuskysten. Litt etter
litt tvinges tyskerne tilbake. De holder ut i det lengste i det håp at en
kommende tysk offensiv skal redde dem. (avsluttet den 28.april)

- V -
I. MAI.
'Ioven' om 'arbeidets dag,som er et av nazistenes plumpeste forsøk på.å.
-vinne sympati hos arbeiderna, er i år også gjort gjeldende her i landet. M€
som så mange ganger før vil tyskerne og forrederne oppdage at arbeiderne i)
lar seg villede eller innfange av slike  agunstbevisninger'. Tvert imot vil
denne profanering av grbeidernes kampdag føre tilskjerpet motstand og øket
aktivitet. Bak beslutningen om å gjøre 1.mai til fridag igjen kan en skinit(
hele kobbelet av forredere oe overløpere i fagorganisasjonen. Og er det no(
arbeiderne hatur og forakter så er det disse skadedyr.som var med og dolke.
vår gamle organisasnpn ned. Den norske arbeiderklasse vil derfor 1.mai sam
les i sine illegale,underjordiske organisasjoner fpr å drøfte planene for  1
framtidige kamp mot tyskerne  og  deres norske lakeier i og utenfor fagorgan.
sasjonen og legge grunnlaget for en ay, handlekraftig

FRI FAGBEVEGELSE


