
Nr. 19

KAMBRAT:

FRI FAGBEVEGEISE

3.  årgang  22.  mai  1943

Ve har visstnok tidligere påstått at ingenting lenger kan forundre oss med hen-
syn til erkeforredernes opptreden men vi må tilatå at vi aperret øynene opp
da vi gjennom avisene fikk vite at  NS  ble stiftet 17. Mai 1933, og at forreder-
partiet således kunne feire 10 års jubileum på grunnlovsdagen i år. Men vår
forundring er kanskje forståelig. Innen  NS  var det heller ingen som tidligere.
.kjente til at det var en 17. maidag quisling la fram planene for den bevegelSe
som senere solgte land og folk for i en kort tid å kunne smake maktens sødme.
Men quisling har 1ært av sitt store forbilledep Hitler,.at løgnen kan være et
nyttig og.virkningfullt våpen bare den er gigantisk nok. Derfor gjaldt det om
å erobre nasjonaldagen og fylle den med naziløgn og nazipropaganda for derved
å kåste et glemselens alør-over-vårefrie grunnlov som har gitt dagen sitt
hold.Men selv om forrederen lot seg hylde av representanter for overfallsmakter
og forøvrig av sine nærmeste sammensvorne og laget en enestående karnevalsfore-
stilling med og for sine tinnsoldater, så formådde han dog ikke et øyeblikk å
bringe .folket i forvirring.AIdri har 17,mai betydd så mye for oss som i år.Fol,
ket holdt.seg riktignok borte fra alle offentlige steder - i Oslo var byen som
utdødd utover kvelden - men i alle landets tusener av hjem ble dagen feiret
med en inderlighet som aldri før.Nå forstår alle hva en fri forfatning med
rettsikkeznet, ytringsfrihet og personlig frihet var for umisteliga goder. Men
dagen var allikevel ikke i første rekke preget av fortidan. 17. mai er under
krigen og undertrykkelsen på nytt blitt en kampdag. Vår frie grunnlov og for-
fatning ble kjempet fram i harda og bitre kamper. Gjennom nye lidelser, ofre
og nederlag skal vi vinne friheten tilbake.

- V -
GUTTER MEILOM 15 OG 18 ÅR
eppfordres i et rundskriv som er sendt ut av den nazistiske landporganisasjen
til å søke arbaid som læregutter ved det tyske luftvåpens repai.asjonsverksted.ei

Rundskrivet er sti1let til yrkeslederne i samorganisasjonane, som blir pålagt
å agitere blant,undommen, særlig på anleggene, for at tyskerne således skal få
nødvendig arbeidskraft ved utbedringen av sine morderfly. Det forundrer oss ik-
ke at Odd Fessum og de øvrige nazipamper og overløpere ved denne anledning som
så ofte før, løper tyskernes ærend. De er kjøpt og betalt av fienden og er som
vanlig villige til å medvirke til et hvert forrederi.Arbeiderne vil imidlertid
sørge for at de komis.ke heller ikke denne gang når sin hensikt. Gjør det kjen1
for ungdommen at en slik ansettelse ved tyake verksteder er jevngodt med direk-
te fronttjeneste for fienden og vil bli behandlet deretter. De verksteder det
her dreier seg om er i første rakke Kjeller, Horten, Kambo og Oslo. -

V
FRA OSIO OG AKERSHUS FAGLIGE
samorganisasjon er det sendt Ut et sirkulære til fagforeninger og forbund om
støtte til feriekolonien  dUtøya.Det må advares mot enhver form for støtte til
dette foretagende.Heller ikke må noen sende sine barn.til denne feriekoloni,
som bare  er  en fordekt nazifiseringsleir.

- V -
I.FORBINDELSE MED
lo års jubileet til forrederpiartiet har quisling aller nådigst søkt TerboVen
om amnesti for noen av de mange landsmenn han har medvirket til å sperre inne
i tyskernes konsentrasjonsleire. Det ar også virkelig sluppet fri omlag 140
mann fra Grini, men uaffinestiet" kommer i st noe underlig lys når an vet at minsi
like mange er arrestert og sperret inne de siste dager.

- V -
DET ER MED STOLTHET
vi kan konstatere at hovedstadens befolkning ga forrederne og de fremmede et
verdig svar på den provokatoriske, offisielle feiring av 17.mal. Ohat Noir,
Karl Johan teateret og Det Nye Teateremåtte innstille forestillingene av mange]
på publikum.På Sallen var det  32  tilstede og på Centralteateret 610På kinoer
som ikke hadde tysk program vRr besøket 1/10 av normalt.Paraden på Slottsbakker



ble praktisk talt ikke besøkt ov nordmenn. Gatune Var også sa godt som tom-
me etter kl. 191På trikkene var trafikken l0-20% av det vanlige.

- - V ,
KAMPEN MOT TVANGSMOBILISERINGEN
av norsk arbeidskraft'for tyske krigsformål får stadig bredere oppslutning.
Den 8.mai sendte den midlertidige kdrkeledelse følgende protestskriv til
quislins:
"Herr. ministerpresident quisling.
.Det skjer ting i disse dager i vArt folk, som tvinger oss til å vende oss til
herr ministerpresidenten. Vi sikter til den måte hvorpå loven av 22.februar
1945 om almindelig nasjonal arbeidsinnsats ble gjennomført.Etter lovens titel
og dene Uttrykk måtte man gå ut frå at arbeldsinnsatsen skulle ta sikte på å
styrke det nasjonale arbeidsliv i Norge og "ved øket produksjon å styrke vårt
næringsliv og folkets forsyninger i de vanskelige tider som nå forestår.i/
Men nå da utskrivingen er i gang synes det klart at mange av våre menn ut-
skrives til en tjeneste, som i virkeligheten er en tysk militær innsats,under

'tysk kommando,i tyske uniformer, til dels under trsk militar jurisdiksjon og
med tysk eksersis.B1.a. er det offentlig uttalt at en del blir satt inn i
Organisation Todt.
Vi er fullt klar over, at  vi  scm okkupert folk i følge Haagerkonvensjonen er
forpliktet til visse ydelser i form av varer og arbeid m.v. overfor okkupa-
sjonsmakten.Derfor ble det heller ikke gjort innsigelser ved innmeldelsen el-
ler innkallelsen til den nasjonale arbeidsinnSats, idet man gikk ut fra, åt
'utsktivningen ville bli foretatt i overensstemmelse med Haagerkonvenejonen,
som tydelig uttaler, at de nevnte ydelser 'ikke skal være av den natur, at de
innebærer forpliktelser for befolkningen til å ta del i krigsoperasjonen mot
Pedrelandet." Den form for tjeneste, som menge av våre menn nå blir satt
strider avgjort mot denne bestemmelse, og går dessuten egså utenfor det som
lovenavci. febr. tok sikte på. Dette virker ikke bare sårende for den nasjo-
nale følelse, det bringer våre menn inn i de verste samvittighetskonflikter.
-All den stund det hersker krigstilstand mellom Tyskland og Norge, er det klart
at de innkalte kan bli tvunget til å delta militæroperasjoner eller i hand-
linger eom nar militære mål, til baste fer den makt med hvilken Norge befin-
ner seg ri krig. Overfor denne samvittighetsnød kan Kirken ikke tie. Den ville
da svikta både sin Herre og de menigheter og de enkeltmennesker den skal tje-
ne og verge. Som kristne må vi se på vårt land som en Herrens gave som er
betrodd vart folk av Gud. For enhver norsk borger - som for andre lands bor-
gere - er det derfor en ubrytelig samvittighetsplikt å være trofast og handle
rett mot det land og det folk som Gud har,satt ham inn 1.Denna plikt er hel-
lig, fordi den har sin rot i Guds ordning og er bekreftet i Guds ord.
Gud har kalt Kirken til å være samvittighetens vokter overalt hvor det øves
tvang mot sjalena. Ut fra dette vårt kalj ber vi ministerpresidenten om å av-
stå fra å utskrive norske borgere til en tjeneste, som strider mot deres sam-
vittighet og rettsfølelsa.
Gjenpart av denne skrivelse sendes landets prester til personlig orientering.

Den midlertidige Kirkeledelse.
C.Hallesby Ledvig Hope (sign.)

- V -
SOVJETSAMVEIDET - POLEN.
Dat har lenga vært kjent at det har eksistert et motsetningsforhold mellom
den polske regjering i London og Sovjet-Samveldet.Fra visso polske hold har
det vart drevet en helt uansvarlig propaganda for et Stor-Polen etter krigen,
det har endog vært antydet at grensene fra før Polens første deling i 1772
skulle gjenskapes. Dette er selvsagt ikke dan polske regjeringS standpunkt, mel
også den krever sterke utvidelser. Den vil bl.a. ha Øst-Prøissen og Øvre-
Schlesia fra Tyskland og opprettelse av grensene mot Russland fra Rigafreden
i 1921. Den arbeider også for dannelse av store fødersjoner i 25st-Europa med
tydelig front mot Sovjet-Samveldet. Av Tsjekkslovakia krever den Teschendist-
riktet. Den tenker seg også en nordisk føderasjon under Sveriges ledelse. Vi-
dere at Polen skal få kontroll over innseilingen til Østersjøen ved at Polen
besetter baser på Jylland og de danske øyar.
Det er klart at slike vidtgående plener må vekke uro i den nåværende situe-



så0n.ørst etter krigens evslutning og etter det er dannet en polsk regje-
ring som virkelig representerer det polske folks mening kan Polens grense-
problemer drøftes i samband med de øvrige problemer som må løsen. - En kan
gå ut fra at dette også er den russiske regjerings oppfatning, og at den
klaxt har villet markere dette -aed å bryte med den nåværende polske regje-
ring og derved presisere at drøfting av slike lese planer ikke virker heldig
på det samarbeid som er så tvingende nødvendig mellom alle dem som enda
kjemper en hard kamp mot de nazistiske overfallsmenn, og at det heller ikke
er noe godt grunnlag for samarbeidet om fredens problemer.

V
AVISENE I DRAMMEN
brakte 12.mai følgende bekjentgjørelse:
uI går ettermiddag hadde Reichkommissar Terboven en rekke konferanser med
tyske og norske myndigheter i Drammen, På grunn av forskjellige hende1ser
den siste taa har Reichkommissar truffet følgende anordning for byen Drammen:
lndalg  eller utlevering av spirituosa og tobakk blir med øyeblikkelig virk-
ning forbudt på ubestemt tid.Unnt2tt fra forbudet er innehaverne av arbeids-
kort.
2. Kinoene blir lukket nå ubestemt tid.
3.Alle forlystelsestilstellinger blir med øyeblikkelig virkning fotbudt.A
Vi tror imidlertid Terboven kunne ha spart seg å Iukke kinoene,det hadde
drammenserne allerede selvbesørget ved en effektiv kinostreik,som vi tidli-
gere har omtalt, og med hensyn til inndraing av tobakksrasjonene,så er disse
nå så mikroskopiske at det blir som å ta mindre enn intet.

- -

KRIGENS GAN G.

MIDDE1HAVET. Den 13.mai k1.11,45  onnhørte  all motstand i Tunis.De allierte
tok 200 000 fanger hvorav 3/4 var tyskere.Videre ble det tatt 17 generaler.
Av disse var 14 tyskere.Den tyske øverstkommanderende von ArnihM ble tått
til fange av indiske tropper og befinner seg nå i. England.Store mengder
krigsnateriell falt i de alliertes hender mellom annet 1000 kanoner, 250
tanks,30 000 motorkjøretøyer og 4,5 Mil. 1. olje,500 fly og en regner mcd.
at 1000 ble ødelagt, Aksetropperne har i Nord-Afrika tapt i alt 627 000 mann,
hvorav 227 000 tyskere og 400 000 italienere. De engelske tapene går opp i
20 000 marn, De alliertes flyvirksomhet over Sicilia,Sardinia og Italia
øker nå stadig i intensitet og voldsomhet.Natt til den 13.mai ble Neapel .
angrepet av tunge bombefly. Dan 14, ble flyplasser på Sicilia kraftig bom-
bet i dagslys. Natt til den 17. ble Roms havneby Ostia angrepet av engelske
maskiner fra de britiske eyer. De møtte da overhodet ingen motstand fra natt-
jagere eller luftvern. Hertil kommer daglige angrep i større og mindre måle-
stokk på alle de viktigste byene på Sicilia og Saxdinia. Heftige angrep av
både flåtestridskrefter og fly har vært rettet mot festringsgwa Pantellaria.
VESTFRONTEN. Flyoffensiven mot Vest-Tyskland og okkuperte områder er blus-
set opp i den siste uke. Natt til den 13. ble innlandshavnen Duisburg utsatt
for det kraftigste angrep det britlske flyvåpen har gjennomført i denne kri-
gen.34 britiske fly gIck tapt. Den etterfølgonde natt var allierte flv over
tallrike mål i Enropa. Mellom annet ble Ruhrområdet, Berlin og Scodaverkene
i Isjekkoslcvakia angrepet. Fredag gjennomførte amerikanske flyvende fest.L
ningar større angrep mot Kiel og Antwerpen. Dagen etter ble havner 1 Nord-
Tyskland utsatt for liknonde nngrap. Under disse operasjoner kom det tid
heftiga luftkamper mellom de eskorterende allierte jagerfly og tyske maski-
ner. Likeledes hadde de store bombefly livlige dueller med det tyske jager-
forsvaret. Torsdag,fredag og lørdag ble 121 tyske jagere skutt ned under
disse kamper. Søndagsnatton bombat engelske fly to demninger i Vest-Tyskland.
Den ene,Ederdammen sør fcr Kassel,innholdt 200 mill, t, vann og den andre,
Møhnedammen innholdt 130 mill.t. vann. Demningene ble brudt i omlag 100 m.-
bredde. En rekke elektresitetsverk i Ederdalen ble ødelagt og hele landska-
pet med store deler av byen Kassel ble stående under vann. I løpet av et
døgn bla den store Ederdammen tømt.Enna mer omfattende ble skadene av de
vannmasser som strømmet ut av Msennedamnen. Vannet som strømmet nedover Ruhr-
elven,rev med seg elektrisitetsverk, fabrikkGr, jernbanestasjoner og veier.
Dortmnnd ble helt oversvemmet og etter de siste rapnotrter  fra  engelske fly-



-vere er Dulisburg-ItaAv stor bntydning sr det t.g'vt'den sture Mitteriana-
_ -kanalen som forbinde*-Rdhnen Mea Weser og  Elbenaire ttfarbar på-gerunn av for

lav vannstandee3veltsiske turbiningenjører-som inntil for kort tid siden arba-
det ved Ederdammen, uttaler at dette er den største katastrofe som har rammet
Tyskland under denne krig.
ØSTFRONTEN,  Det er fOrtsatt flyoperadjonene som preger østfronten. De kraf-
tige angrep mot jernbaneknutepunkter i de tyske oppmarsjområder har holdt
fram også denne uke.Spesielt framhever de russiske koMmunikeer boMbetokter
mot de store tyske troppekonsentrasjoner i Briansk-Orel sektoren eI de td:førs-
te ukene av mai har russerne ødelagt på bakken og.skett ned 1300 fly!.•
Patreljevirksomheteneeå bakken har til dels utviklet Seg til lokale,kamper
åv ikke liten omfang.Russerne har gjennomført et mindre angrep i Lieishans-
Området og de har bedret sine stillinger ved Velikie På Kubanfronten
er tyske Motangrep slått tilbake med store tap for tyskerne.(aysiuttet 19/5)

- V -
FREDSMALENE.
Vi behandlet fdr noen uker sideri.de fredsmål som arbeiderklassen eg.andre
sosiale framstegskrefterni de forskjellige land må stille  seg  for at der
Skal skapes garntier for at krigskatastrofefi ikke skal gjenta På
denne plass i tiden framover gi en oversikt over de'problemer soffi'i den for--
bindelse melder sege:
DE.FIRE PRIHETER. ;
Fra ansvarldg hold i de ledende allierte land er det blitt  lagt  fram prinsi-
pielle synsmåter som-langt på vei står i samsvar med edet e syn internasjonal
arbeiderbevegelse har gjort seg til talsmann for lenge før'krigen

Demokratiske sosialister slutter seg uten forbehold til Rooseyelts like
enkle som forjettende progremerklæring:

Ytringsfrihet, samvittighetsfrihet, frihet fra ngd og frihet fra frykt.
Atlantdeklarsjonen av august 1940 som har fått tilslutning:fra samtlige

alliette regjeringer, er basert på anerkjennelsen av de fire friheter.
Vi tror ikke Atlantdeklarasjonen kan være demokratienes siste orel men vi
mener at de prinsipper den har slått fast, danner et brukbart grunnlag å ar-
boide videre på.

Det ber være en oppgåve for demokratiske spsdaliSter å'sette seg imot,
at  demkratienes fredstal blir fotkludret ved de-hatkjensier soM øker som en
forståelig følge ay nazismens barbariske framferd.  e-

Freden må byggeS på fornuft. Hat danner ikke noe holdbart:fredsgrunnlag.
Etterkrigspolitikken må ikke bli behersket av heve, men avevilje til felles
konstruktiv gjenreising: .

Den nasjonale samling som har fått et.nytt oppsVdng og spilt en stor
rolle under kampen mot nazismen, strekker heller ikke til når elen nye fred

-skal bygges. De problamer krigen har reist og som må bli løst ved fredsoep:-
-gjøret, er ikke bundet til landegrenser og bør tas,opp ut fra en internasjo-;
nal innstilling.
NASJONENES SELVBESTEMMEISESRETT.
Jetlantdeklarasjonen slåsefast at de forente easjoner ikkeetrakter etter erob-
ringer av territoriell eller annen art.De ønsker hellar ikke at det blir
gjefinomført noen territoriell forandring som ikke stemmer overens med de be-
rørte folks fritt uttalte ønske.Stalin har ved flere høve Understreket et-Sov-
jet-Samveldet fører en forsvarskrig og ikke har erobringsplaner eller aggres-
sdve hensikter overfor andre land.Fra Tsjangkaisjeks Side foreligger dettil-
sVarende erklæringer om Kinas politikk.

tet står derfor fram som et bestemt fredsmål for-de forente nasjoner'å
sikre naslonenes selvbestemmeleesrett og å sørge for at alle folk får leve sit
eget

De' forente nasjoners rogjering har forpliktet seg til å gi tilbake den
nasjonale frihet til alle folk som er blitt fratatt den yed vold.

• Vi understreker disse prinsipper og betrakter det scm en plikt fer 'd2T110.-

kratiske sosialister å holde fast ved dersom deeblir-dmstridt under krigens
videre forløp eller samband med fredsoppgjøret,

Vi kommer senere tilbake til andre problemer som opetar den norske:Som
den internasjoanle arbeiderbevegelse, problemer som må • finne sin løsningeom
Vi skal vinne ikke bare krigen,men også freden og på nytt bli istånd til å
bygge opp en FRI FAGBEVEGELSE


