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KAMERAT: •

Sel‘f om vår nasjoraldag også iår feires under trykket av den prøysiske lernhe]
så innvarsler den seiren og friheten i nær framtid og styrker derved håpet og
motstandsviljen i. hele vårt folk. 17, mai 1940 viste Tysklands knusende overlE
genhet i starten. Hitlers lynkrig tok pusten fra Buropa, som den.tok pusten f2

. vårt eget folk. De frihetselskende allierte Stater Var totalt underlegne. I 4:
hadde-de riktignok nådd øket styrke, men var fortsatt underlegne og først  i 2
.oppnåddes jevnbyrdighet med de nasistiske voldsmSnn og undertrykkere. Navnene
Stalingrad og El Alamein betegner det avgjørende vendepunkt. I 1943 er tyngde-
punktet definitivt forskjøvet, nå, er det vi som er de sterkere: den ruesiske
vinteroffensiV Som knuste hele tyske armeer og befrkdde et område like.stort
som Tyskland, britenåS seirsløp i Norde.Afrika som r:edte med at de veldige tys]
italienske styrker ble fullstendig knust, de vunne.slag på Ny Guinea og Sa1om
øyene, den gigantiske bombing av Tyskland'og ItalLa. Og denne overvekt øker fc
hver dag, med aksellererende fart. Det kan.ennå ta tid, men det kan også gå f(
17. mai vil derfor iår - tross nøden og undertrykkelsen - bli er=pets,dag,
vi øyner slutten på .vår fornedrelse, slutten på rettskrenkelser, vold og terrc
og igjen kati se fram til den hevdvunne frihet som dagen representerer. Men de]

• viI også hli'en kampens dag. De harde slag som fienden tilføyer oss gjennom dc
totale arbeidsmobilisering til fordel for sin krigføring, er det vår plikt.å
slå tilbake. Det Vil kreve offer av den.enkelte, men for frihatens og framtil
skyld må vi alle være villiga til å påta cSs byrder som kampen krever. Når vi
tenker på Stalingrads.garnison, på 8. arme på sjøfolkene i Atlanterhaystrade:
på flyverne over Tyskland, pålødelle, polakkene, tsjekkerne, grekerne og jug6
slaverne, har vi ikke'lov å klage elIer henge med hodet et sekund. Og glem aL
at den viktigste avgjørelse alt er falt, seiren er yår 4  intet kan lenger hdnd-.
at Norge blir fritt igjen. Hver dag som går er er skritt nærmere det hålet. Dc
skal  og  må vi holde ut; tvere igjennom alle prøvelser, alle saVn, alle ofre.
"Vi overlever alt!"
Storbritania holdt. El Alamein holdt. cStalingrad holdt.. Norge SkaI også holde
Det er 17. mai dagens budskap.
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HAAKON LIE  HOLDT 1. MAI

, over kringkasteren i New York denne talen:
"Forc4. gang opplever vi nordmenn 1.-mai i krig. I 50 år, fra 1889 ti11939 f
ret vi dagen i fred, stolte over den framgang vi gjorde fra år til år: Delkra:
som ble reist, åttetimersdagen og almindelig stemmerett ble tidlig ført ut i
vet. Nye krav kom til og formet sakte Men sikkert samfundet, og Norge ble:ett
hvert et foregangsland når det  gja1t  sosiale tiltak. Fölket ble reist til øke
selvrespekt og øket verd. De brede lag av befolkningen følte at de var herrer
eget hUS og de hadde rett og plikt til å bestemme.over sitt land og seg selv.
De 4 krigsår har revet ned meget av det vi hadde bygget opp. Vår levestandard
blitt senket til et minimum. Men viljen til selvhevdelse, lengslen etter frih
og trygge kår er ikke drept. Alt det maidagen den gang brakte bud om lever i
hele folket. 1. mai er arbeidernes dag. De har . i denne tunge tiden risseh sin
navn inn i folkets hiStorie. De har:yist det samme samhold i nasjonens tjenes
som de en gang viste i sin klasse. De har ikke vært til salgs; det var i førs
rekke arbeiderne some.veltet quislings Planer om arbeidssamband og riksting. D
har kostet. Hundrer på hundrer av arbeiderbevegelsens beste menn vanemekter n
i tyske fengsler, og nye hundrer må vandre den samme vei. Men fronten vil hol
som hele den norske fronten vil holde.
1. mai er det internasjonale brorskaps dag, den dag da arbeidere verden over
monstrerte mnt krig og for fred. Vi ble aldri sterkenok til,å stånse krigen,
men da den kom så de det som sin oppgave å gjØre størst mulig innsats. Jeg ha
sett Storbritanias arbeidere. Deres innsats er uvurderlig. Her i Arnrika er n
ten 20 millioner mann sysselsatt i krigsindustrien. Jeg har reist landet rend



og sett deres umåteldge-rdkdommer. Den amerikanske krigsproduksjon av  194e C.
simpelthen et mirakel. Og i øst er det hffirer soM redder oss alle: soldatene
arbeiderne. Soldatene som kjemper på Slagmarken, arneiderne som flvttet fabri
kene mot øst og bygget opp den nye rustningsindustrien.
Det internaajonale brorskap.er ikke dødt. Denne ksigen har brakt millioner se
men som tidligere ato-fremmede overfor hverandre. 1. mai-dagen pekte alltid
framover, så også idag. Vi skel'ikke,bare.vinne e krigen, men også freden. Vi
kjemper for de mål vi alltid hadde. Yttringefrihet,.frihet fra nød, sosial
trygd, det var maddagens budskap til menneskeheten.  Midt  i'sorgen  eg  savnet
skimter vi en ny og bedre Verden.
I tre år har Norge vært et hærtatt land, en.lang  gang  •fra ondt til verre, og
kanskje det værste står igjen. Men ett vet vi: vi vinner! Vi  er nærmere målet
enn noensinne. I 1943 er de allierte armeer  På  marsj.framover på allefronter
det er  vi  som går på, og vd vil ikke stanse. Derfor er 1. mai påny håpets dag

NYIT NEDERLAG FOR,NASIKOMMISARENE
I forrige uke var forbundsstyret i Kjemisk Industriarbeiderforbund innkallt t
Møte som var berammet åvholdt på Hamar. Som kjent har de komds.ke ledere av t
forbundene hittil hatt det så trevelt med-å følge tyskernes og quislings.anvi
ninger at de fullstendig har "gIeffit" at det fantes en øverste landsmeteValgt
ledelse, nemldg forbUndsstyrene. Imidlertid har den tiltagende isolering fra
arbeidernes sidesjort de komis;ke ledere og deres herrer betenktei. og Ved tr
ler har de derfor nå søkt å kå de lovlige, landsmøtevalgte tillitsmenn'til å
godkjenne deres forbrytelser mot arbeddsfelket. Resultatet i kjemisk var at d
foruten de komis.ke - Asbjørn Bjerke og Rygårdsmoen - møtte 4 mann av 21. Dis
var tidligere .kåsserer A. Gulbrandsen  Karl  Pedersen, Jevnaker; tidl. formann
Rem- og Gummiarbeidernes forening Joh:dn  t arsen, Oslo (som nå var 4. varamann
forbundsstyret) og  L.  østhaug som overhodet.hverken var medlem eller varamann
til forbundsstyret.
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KRI'GENS'GANG
ene

TUNIS. Kampene om Tanie er.slutt. I .den siste uke har utviklingen gått ovet
måte hurtig og den har 194,dd-Påen rekke dramatiske detaljer.Torsdag i forrige
uke gikk. 1.engelske armeen-til storm på den siste sperrestilling foran Tunie
sletten, Denne avgjørende kamp fant sted ved Djedeida 20 km. vest for TUnds.
De tyske stillinger brøt fullstendig sammen under vekten av  den kraftige al-
lierte materialinnsats, og alt fredag kveld rykket engelskmennene inn  d  selve
Tunis. Omtrent samtidig falt festningen og byen Bizerte i amerikanernes hene
der.Etter inntagelsen av bateur rykket de amerikanske panserkolonner rett mot
Bizerte idet de omgikk alle aksens forsvarsstillingeri terrenget foren ayen.
Frå nå av utviklet aksetroppenes sammenbrudd seg med rivende fart. K1.11 søn-
dag morgan kapitulerte den motstandsgruppe som befandt seg Ute ved kysten mel
lem Bizerte og Tunds. Bare her ble det tatt over 25000 fanger, derav 6 genera
er. De små styrkene som befandt seg i området ved Medjez el Bab og Tebourba
måtte hurtig gi seg, og det samme var tilfellet med de styrkene Som bleinne-
sluttet ved.Pont du Fahe etterat franske tropper tok Zaghouan søndag. Det stø
ste motstandssentrum dannet seg på halvøya Kap Bon som stikker ut i havet på
vestkysten av Tunis. Men etter harde kamper trngte de allierte mandag  innepå
halvøya. De tok sMåbyene Hamman-Lif og Soliman rett sørøst for Tunis og treng
fram over halvøya til Kaurba, Dermed er dette siste motstandaområdet delt i 2
og "motstanden opphørern er umiddelbart forest4ende. Hittil er bragt dnn oVer
100000 fanger, derav 8 generaler. Det er ingen tvil om at sammenbruddet kom s
en stor overraskelse for det tyske folket. Inntil 2 dager før Tundafall ført
tyskerne nye tropeer over. Dette forteller at de trodde kampene skulde vare,e:
nå i lang tid. Bandt de faktorer som førte til sammenbruddet er det Verd å me:
ke seg at aksens tåtale underlegenhet i luften regnes som en av de meet utela
givende. Under kampens mest avgjørende fase yiste aksefly seg i det beledleke
over kampområdet. Dette ga de allierte fly fritt spillerum, og de grep intei
kamnene DA en  Avgiairende MA±p_ n,Ra rip Qllirt.o flAtPctriritpftamr
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i seiren. I de siste dager har den ligget utenfot Kap  Ron  eg hindret aksetrop
ene å flykte. De-allierte bombelly har rettet kraftige sngrep mot tallrike
mål i Midde1havet.  Sønd4g  bombet 400 amerikanske fly Palermo. Bare over dok-
kene ble sluppet 500 t. bomber. Titsdag var 200 fly over Marsala på Sicilia.
Videre har den italienske festningeøy Pantellaria vært utsatt for en rekke'
heftige anfalle Aksens skipsfart haz lidd nye harde :bap, fra 6. til 10. mai
ble 47 skip senkt i omradet ved Turis.
øSTPRONTEN. Kampene ved Kuban har væXt vel så heftigesom i Tunis. I slutten
av forrige.uke slo russerne en kile inn mellem de tyske og rumenske tropper.
Etter voldsomme kamper, der flyene har spilt en dominerende rolle, har rus-
serne trengt seg gjennom de yttre fetsvarsverker rundt Novorossisk og de står
tett opptil byen på flere punkter. Den flyoffensiv russerne startet for ca .
10 dager sidcn holder fram. Det er •e tyske oppmarsjcentra på midtfronten og
i Ukraina som ahgripes, særlig Orel og Brjansk. Det har utspilt seg heftige
luftkampen langs hela fronten. I løpet av sn uke har russiske fly skutt ned
930 tyske fly. Foruten.ved Novorqssisk har russerne rykket noe frem ved Ve-
likije Luki.-Det ar høyst sannsynlig at en står foran  nye  stors kamper.på
østfronten. Pravda melder således at tyskerne trekker Sammen enorme styrker
på midtfronten. En må regne mdd et omfattende tysk forSøk på å erobre 'MOskva
i nær framtid. Ellers er det kjent at tyskerne også har plener om, å foreta -
et omfattende angrep mot Leningrad. De øver for tiden et sterkt press på fin-
nene for å få deres hjelp under en slik operasjon.
VESTPRONTEN har hatt en relativt rolig uke.' Værforholdene har lagt en demper
på flyoperasjonene. Det siste storangzepet mot Dortmund i begynnelsen av for-
rige uke var forøvrig et av de heftigste under krigen. 400 firemotors fly
slapp 1500 t. bomber på kort tid. ødeleggelsene var eborme i denne viktige
industriby. (avsluttot 12. mai)

- - V -
DE RYSTflDE KJENSGJERNIN;ER
om tvangsinnlamming i den tyske krigsmakt i forbinnolsa med "nasjenal arbeids
innsats dhar vakt forferdelse i hele vårt folk. De ungdommer som under falske
forespeilinger og trusler ble uttatt til de såkalte sjåførkurser,  er  i de opp
satte leire søkt tvunget til å sverge den' tyske lydIghetseden til Adolf Hit-
ler. ,Dette, må være_et-elyerligevarako_til alle som mottar.innkelling til
tvangsarbeidet. Blir du innkalt 5P1forlang å få vite hvå du skaL gjøre og
bvem en skal arbeide under. Gjelder det erbeid til fer.-51  for okkupasjons-
maktens krigføring så nekt under henvisning til EaagerkonVenejonens artikkel
52 som lyder: "Ytelser in natUra  og  tjenester kan bare avkreves kommuner og
innbyggeze når det skjer til dekning av besettelseshærens behov. De skel stå
i forhold til landets hjelpekilder, og være av en slik art at de ikke medfø-
rer forpliktelser for befolkningen til å ta del i kzigsoperasjonene mot sitt
fedreland. Ytelsene og tjenestene kan bare avkreves i henhold til bemyndig-
else fra den person.som fører kommandoen-på vedkommende besatte sted.a
Blir du avkrevet ed i forbinnelse med arbeidet, så nekt unAer henvisning
ertikkel 45, Som lyder: liDet er forbudt å tvinge befolkningyr i et besatt om-
råde til å avlegge ed til den fientlige makt."
Hvis, tyskerne hevder at Haagerkonvensjonen ikke gjelder, fordi arbeidsinnsats.
en er foranstaltet av quislingregjeringen, så henvis til artikkel 51, der det
bl.a. heter:ilYtelser kan bere oppkreves i henhold til skriftlig bestemmelse
og på øverste hærl eders ansvar."Og henvis videre til at bade . tyskerne og quiS•
ling apent har innrømmet at Norge fortsatt er i kxig med Tysklånd og at quis-
ling er innsatt av den tyske okkupasjonsmakt.
Det er forbunnet med større risiko og fare idag å la sSg tvengssende til de
tyske arbeidsleire ellex endog måtte trekke i tysk uniform enn det er å rekte
det folkerettsstridige arbeii for fienden. For dem som al3z=rede er sendt på
tvangsarbeid for vårt lands undertrykkere, gjelder det - også på grunnlag av
folkeretten - å sørge for at deres arbeidsinnsats blir av minst mulig betyd-
ning for fienden.



Pi OSLO BØRS
holdtes for omlag 14 dagar siden et møte under ledelee av nasisten Hans Gade
hvor tyskexnes planer for sammenslutning av de ledende forretninger  tOelo
ble lagt -fram. Gude optlyste at det var meningen å slå sammen Steen Strøm,
Robsahm og Johan 0. Larsen Robsahms gård, videre Tetrine NielSanl:DObloUg
og Ganerius Eettersen..i sietnevntes lokaler, og GiasMagatinete Emil 01sen,
Coward&lowsen og i den sistes gård i Torvgt. DefrigjoXte går-
der skulls så stilles i1 tyskarnes disposisjon. Samtidig har forrederen -
Schlytter, Henriksen gjennomf,-trt an ødelaggelte av bankvesenet, idet'hele  60%
av bankfilialene i Oslo, Aker og Bærum er tvangsmessig nedlagt.

ABBEIDERNES FENGER SØLES -BORT.
De mange fagblad som  nå  utgies av den "sakkyndige" presseavdeling i. landeor-1 .
ganisasjonen, er blitt en kostbar affære. Den korrupsjon som overalt preger
det nye cstyre har ogsk:her ,gjort seg gjellende, og underskuddet er for året
1,942 kommet opp i oVer 200000 kroner.

V31)-- g0PBBRI.
i nærheten av Trondheim er det nylig funnet sted alvorlige sabotasjehandlin-
ger. i den anledning ble det utstedt forbud i.Trondheim mot telefonering, og .
visitasjön pg undersøkelser ble igangsatt i. stor stil.

ARBEIDSVILICARENE VED TYSKE BYGGE- OG ANDEGGSARBEIDER
er, som vi-tidligere har omtalt, vesentlig forverret"ved den nye riksavtale
som er kommet istand ved "samarbeid" mellom tyskerne, og  de  komis.ke ledere
i lffindsorganisasjonen og bygningsarbeiderfarbendet. I et sirkulære æm er ut-
sendt fra Arbeidsgiverfowendngen redegjøres for de nye bestemmelser. 1 første.
rekke er slått fast at alt arbeid skal bortsettes på akkord. Vid,ere at gar-
antien av timelønnen som tidligere vear -gjort gje1dende nå er bortfalt Og der.-
bare skal utbeetates 80% av etimelønnen t forskadd. Disse 80% exiktig rnok garwee-

• antert,  men største delen av den tyangsrekvirerte arbeidskraft mm nå settes'
inn  vil aldri kunne oppnå akkordoverskudd, da de jo er helt ukyndige i aritegk
og byggearbeid. De må derfor regne med at hele fortjenesten vil innskrenke -
seg til 80% av timelønnen, hvilket Vil si følgende satser: Fagarbeidere kr.
1.28, spesialarbeidere kr. 1.12, hjelpearbeidere kr. 0.96, gUtter på 16 år
kr. 0.48; på 17 ivkr. 0.68, på 18 år O.QB. Den største grupren blir hjelpee
arbeidere, idet beting"e1sene for å kunne oppnå spesialarbeiders lønn er ves-
entlig skjerpetn Selv jordarbeidere med lang erfaring er nå satt i hjelpear-
beidernes gruppe. Forøvrig:omfateer riksavta]en  - SOIY1 jo er ren tysk diktat -
en rekke bestemmelser som forverrer lønns- og dietgodtgjørelser for folk fra.
private firmaer som er engasjert til lengereeIler kortere jobber og dessuten
for formenn og oppsynSmenn.
For den norske arbeidetklasse kommer det 'ikke som noen overraskelsa at sulte-
pisken skal svingeseeånytto En har hele tiden vært klar over at nastsmen ikke
bare innebærer terror, vold og innskrenkning i alle rettigheter, men også be-
tyr en stadighedsettelse av arbdidsfolkets levestandard. Det vekker heller
ingen forundring at de kjøpte forredere d fagorganisasjonen:uten innvendinger
går med på de nye slavevilkår tyskerne dikterer. Den nasistiske og komis.k
ledede fagorganiaasjon har jo helt siden septumberdagene 1941 stillet seg
som gårantist for overfallsmennenes forbrytelser mot arbeidsfolket. Svaret
på de nye provokasjoner Vil derfor bli den mest hensynsløse kamp mot over-
fallsmenn, forredere og medhjelppre, inntl vi pånytt. kan samles i en

FRI FAGBEVTE..,TEDSE


