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KAMERAT!
Den samling av alle frihetselskende folk som er framkalt aV den nasistiske er-
obringspolitikk, er et overordentlig gledelig tegn på at det skal bli mulig å
bygge en bedre og fornuftigere verden når denne krigen en gang er slutt. Uen
når en skal bedømme mulighetene for å nå fram til et internasjonalt samarbeid
i økonomiske, sosiale og kulturelle spørsmål etter krigen, må. en også ha for
øye at densamling som i dag er kommet i stand, er basert på motStand.mot det
nasistiske og faseistiske barbåri og ikke nm et bestemt positivt erogram for-
hvordan framtiden skal formes. Riktignok holder de fleste forbunne stater på
den demokratiske statsform, men de forskjellige lands økonomiska og sosiale
struktux var før krigen så forskjellitet at det vil bv på mange vanskelig-
hater å stille større krav, til de enkelte staters tilpasningsevne om det skal
lykkes  a  nå fram til et mellomfolkelig samarbeid som gjør krig umulig for all
framtid.
Arbeiderbevøgelsen ha± i alle år kjempat for en omfattende internasjonal fer±
ståelse basert på full nasjonal frihet og selvstendigbet. Det program vi der-
for må stille ppp for den kommende tid vil derfor i hovedtrekkane fallå sammen
med det  Syn  vi alltid har forfektet. Men for at arbeiderbevegelsens syn skal
kunne gjøre seg gjeldende, er det absolutt nødvendig h gjenskeno enheten og
samlingen også i den internasjonale arbeiderbevegelsen. n av fiovedårsakene
til at nasismen brøt igjennom og erobret makton i Iyskland ar å finne laden
splittelse som hersket inn enfor tysk arbaiderbevegelse.
Krigen og de oppgaver den har stillet alle de frihetselskende framstegskrefter
alle"land har brudt-ned mange Samle fordomMer og dogmer. I dep felles innsats
mot den felles fiende er det skapt et SrUnnIpagter,forståelse og samarbeid som
gir de rikeste løfter. Det mest betydningsfulle utslag av denne nye samarbeidets
ånd er Stalins oppløsning av Den Kommunistiske Intarnasjonale. Denna innrømmel-
se fra ruseiske hold er ikke bare egnet til å styrke den allianse som i dag
består mellom de tre stormakter England; Amerika og Sovjetsamvoldet, men den
peker også hen i mot en virkelig internasjonal samling av arbeiderklassen.
Den norske arbeiderbevezelsen var nådd langt fram på: sanlingena og enhetens,
veg da krigen brøt Løs. Den kamp vi har måttet føre her hjenme mot de nasis-
tiske overfallsmenn og deres noreke betalte agenter, har sveiset hele'folket
som arbeiderklaSsen ytterligere sammen. Den endelige og fullstendige enhet:i
arbeiderbevegelsen vil komme og grunnlaget for enheten vil bli den demokratiske
sosialisme. 8osiale franEteg, økonomisk frihet, gjenopprettelsen av folkesty-
ret og den ganle rettsordning, det er de hovedprinsipper vi bvgger på.  Få  det
samne solide grunnlag Må også samlingen av den internasjonale arbeiderbevegel-
se finne sted. - -

- V -
DET TOIADE IANDSFORBUERI
som quisling og hans gjeng har begått i forbindelse med den såkalte -nasjonale'
arbeidsinnsats, møtes og må fortsatt møtes av den mest absoIutte vilje til å
gjøre denne rakkertjeneste for fienden illusorisk. Vi vet.at de som ble utkalt
i den første tiden, før en var heJt klar over rekkevidden  9.7  dette nye .nnslag
mot vårt folk, nå gjør sin plikt og arbeidstempoet vad de militære anlegg  os
annen tysk virksomhet er bestemt ut fra det hensyn at en ertvunget til å
gjøre folkerettstridig krigsarbeid for landets fiendar  og  overfallsmenn. Alle
som har pårørende eller kjente ute på tvangsarbeid må sørge for at denne inn-
stilling blir fullstendig. Det er selvsagt på den annen side hver nordmanns
plikt å sørge for at de utkalte og deres fåmilier ikke lider noen nød på grunn
av de sultelønninger som utbetales. En skal tenke på at arbeidslønningene er
basert på akkord, som er stipulert etter hva fagarbeidere kan prestere under
nwmale forhold og at:lønningene derfor nå nødvendigvis ligger langt under
eksistensminimum.
For dem som heretter blir utkalt gjelder det SW/1 vi før har pekt på, at en
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hke ey:e  aah uteeger for unedra se slavenrheilet. Det er nå det 'rene at
denit 'nasjonalearbeidsinnsats utelukkende tar sikte på å stvrke tsskernes og
nas 443tenes militære stilling og. skledes er en direkte:hån mot alle krigens og
folLerettens  bestemmelser. Vi  vil  dessuten innskjerpe at alt arbeid for tvs-
kerne - i industri, Iandbruk, transport, omsetnine, offentlig tjeneste osv. -
er å betrakte på samme måte. De tvenee okkupanter hat selv og gjennom sine be-
talte norske lakeier brutt alle rettsregler og innført gangstermetoderli sine
angrep på vårt folk. Vi svarer med - på Haagkonvensjonens og folErettens-
grunn  a  unndra oss eller gjøre illuaorisk det tvangsarbeid som rettsstridig
blir  palagt bee av landets fiender.

- V -
HILKDN EEYER UNDER DOBBEIT IID. -
7i trodde sant å si at gestapoagenten Håkon Meyer 'etter at han var falt i
un:;.de - var fjernet helt fra fagorganisasjonen de han ble avsatt som komis.k
i Kommuneforbundet og senere som deder av turnkontoret i landsorganisasjonen.
Men forleden dag oppdaget den overkomie.ke Fossum at kayer framdeles var ko-
mis.k i Samvirkende foraninger (der som kjent er den administrerende instans
for leilkets hus eiendommene) og øyeblikkelig sendte han ut et skriv hvor denne
komis.ke stilling ble opphevet. Ennvidere ble det pål.agt innkalling av re-
preeentantskapsmste til valg på ny forEann og dette mi te fant sted forrige
tirsdag. i tross for åt Meyer hadde drevet et iherdig forhåndsarbeid bg på
selve mstet anbefelte seg seIv, oppnådde han ikke en eneete stemme ved vo-
teringen til eormannsValget. NasiStenes annen kandidat, "kontorsjef' Kyrre
L.O., fikk 6 stemmer, mems Gustav Strøm som yar fagforeningens mann, fikk 40
stemmer..
For nasistene kan dette valg være et lite varsko oM stemningen-innen fagfore-
ningene i Oslo, .hlor Håkon Meyer betyr det at han bokstavelig tålt er kommet
under dobbelt ild.

EM TILLIJ-ERE POPUlitE»
sanger, som er kjent i tallrike arbeiderforsaulinger, ar nå blitt en sviker -
og har latt seg kjøpe av dagens makthavere, Erling Kto.h  har -mottatt- engasja--
ment ved Uasjonalteatret og Skal synge i Madame nuttert y. Vi epAr at det
tomt hus ved de konserter og anare tilstelninger som Erling Krogh heratter
vil medvirke

DEN FINSKb1  LMDSORGAJNISASJON
har nylig oversondt statsminister.Linkomies en henstilling som lear vakt stor
oppsikt bade i og utenfor Finnland. Landsorganisasjonens sekretariat fram-
holder at joienger krigen varer desto større blir Joakjenningene, særlig for
arbeiderne, De får alItid bære de størstebveraer. Derfor,kreees det.en mer -
rettferdig fordeling av krigsbyrdene. Det understrykes 1 henvendelsen at kri-
gen må slutte så mnert landets frihet og sikkerhet kan bli garantert.. Viart -
folk, utteles det videre, kan ikke frigjøre seg fra neeeoskanet med Sovjetuni,
onen og heller ikke fra østersjøems kyster, like så litt som fra det øvrige
Nordern Det advareS på-det kraftigste mot å avhryte den dipomatiske forbin-
delse Med U.S.A. Et slikt akritt kan få skjebnesvångre følger:
Minister lanner brukte i sin 1. mai-tale ijammerfors et meget krattig språk„
Sosialdemokrytiet som landets sterste oartieville ikke, sa hAe n finne seg i •
å bli betraktet som en gjøkunge i et bergerlig rede. evis det ikke ble tatt
sterre hensyn til arbeidernes interesser, bør de• sosicddemokratiske ministre
tra ut av regjaringen.
L.O.s henvendulse til regjeringssjefen og Tanners tale-han frt til en livlig
preeeadiskusjon. Den sosialdemokratiske prese helt bak opeosi-
sjonen. Dee laberale presse medgiinogså at opposisjonene synsmåter stort
sett faller:sammen med det store fLrtalls interessar. Nasipreseen skjærer
±emner og den konseevative presse er stterst forbeholden.

- V -
e0VD O.. LI VS VIKTIG ARBEID.

å foreby ge e at arbeidskraften blir brukt til mindre nyttli,,senieid, fikk de
arbeidsminister nevin gjennomført loven om livsviktig arbeia. Denne

nov har fert til at henimot e millioner arbeidere er samlet i krigsnødvendige
industrier. Fagforeningene har vtet sin medvirken ved organiseringen av denne
veldige arbeidsopogave. Alle stridssparsmal i industrien blir innbragt for en



Leudå Li: aVtE,JKfli. av  en  nepresentaat fer at-
beiderne og en for arbeidwiverne med sn upartisk opnmane.
Encland har midt under den lang7arle og kreveade krie 'icke tehøy i gå
tvangsutåkrivning av arbeldre tiL de  kr. gsn.4 vendige j_ndustrier. Ved faorga-
nisasjOnens bistand har det  na  triviriignet:Jns ve g 1-Ylc.es :L11-dei2a stor-,
stilede mobilisering som er ar av?,jørende betydn ing  rar Englands krisinn-
sats.'Det industrielle demnmyrti har her bestått pr'vei  p Pn gli-mrsa•)e
Produksjonen ligger nå ct  =set  hbyt nivå og forholde meLlom aa-baide:ne og
bedriftsledelsen er den

GAN .

VESTFROVTEN. I mai måned.bla det  :=Av e-ngelse fly s-hippet ned c:er 10 300 t.
bomber over tyska_mal i r Br. I .oet av den siste enmbev,,,kten onp
i ca. 7000 t. Hertil'kommr sa det som amerikanske flyvere har kdStet-red,
alt overk-år mai måned alle tidliger måneder if4r det gjelder antall stora=en
og mengden av bomber, sammanlikning k,en nevres at tyskerno til crm:rt

under alle sine,angren London kastet ned 900 t, bomber. Unden ani-rep
har R.A.F. gjennomsnit]ig tapt  5Z  av de innsatte stvrker, mens tv:»eirs har
hatt.et gjennowsnittstac nA 16:'sh  under sine anP:rer på Sngianl. til den
26. mai ble DUsseldorf utsatt for.et stoyanrep av engelske fly, Fvert minutt
så lenge angrepet   rarte ble dot slupnet ned  a  totonns bamber. Ved siden av
angrepet mot Dort•und aatt  ti  den 24. var lette krirens krafti:ste :.-c;re-,a, 2
dØgn senere konsantrerte c7,; engalske flyvere seg om tesen. I mars earil ble
Essen bombet kraftig 3 gange-.;.. under disse angrep ble det sluppet ned over
3000 t. Angrenet torsdagsnatten over2ikk Essen har vmrt utsett
for. Etter den oversikten en har akaffet 5e7 , .,red av lultfotogra:ler
regner en.med at 2/3 av Krupoyerkene i ssen er licrdagsratten angren
.de engelske bombefly - Uppertal i sammo store mLlesteik. Wuppertal er en indu-
striby i.atnrområdet med oven 4G0 000 innbvggelle sedene er cmffeLtende..
Ved-siden av disse betydningsfulfe nattangrep er det gjeanomfsrt taL3rike •
dagangrep mot.er~ke adg,rop anctikaMIske f2v-vene Eastrin-
gez ubåtbaser langa franskekysi,,en lørdag. ettermiddag.

I4GEL OLVI ATLANLL-REN, mcn radikale reduksjon av sonkni=ne som faul sted
april, ser ikke ut til A h vctrt noc isolert fenomen, Den samm Tends har -
g1Ort  sdg  gjeldende i mat mansi mcd ennå stbrre stvrke. Den tyska bverkomran-
dos egne senkningstall utgjord bare 37,j 000 t. Pra alrert side ex de-c, biebIL
.om mange he1dige aksjoner m.a) ubåter, Bare i løpet ar de siste  le  darer i msi
senket ily a tYske ubåter, Dst er ennå ljimvel for tidlig å si sm
er endelig overvunnet. ken neL-angon i. senknine:ene de to saste
ytterligere bedret tonnasjesituasjonen for de allierts.

•
MESDSWAVEJ 1. Elyoffensivon fintsettsr med uforminsket.kratt. Den eropngana-
offensiv som aksenreasen har saTt igang for A få redusert angresre ma bver;
er en god mrlestoick for den aksee socll bldr gjort. Torsdap:. den 27. ma:.
grepene hoVedsakelig retet mot flvpi.e.ssex. Iørdag bombet 100 flyvende fest-
ninger Idvornc, 27 aksefv ødelagit samme dag,. Sisn',ag ble N1.1ans rtt,:rr
besøkt av over 100 tuage bombemaskiner.  Tilano•er ttalias støcbc o vik t ig-
ste industriby. Skadene byena fabriicker em. nå så, omfattanid rs produ\sjsnen
truer med  a  stoope-nelt. 2aritidis. ble den store flypiassen ved  :Tyyrda annepet
:rdiere fly på bakkcn ble satt d brann. Samma dag ble fesifinaen på Sn eliarLa
angrepet for 19. gang på raA4, •

2S1PRONTEll. Russerne her F.,ennomfbrt et etbrre angrep mot de cyske etdflin.=,ene
ved KUban. 2a en rekks punkter bie de tyske stil]in2.ene trvicket-ifyl. 09 russer
ne erobret flere sterkt,beiestede stillinger. Som motrekk tr.akk tskerne sam
men store flyforsterkninger, og i de sistb dager er det kor-met ti2 otorre flv-
sammenstxit over slalsl t.ot. Der russernt såleies at 6.7 "
var skutt ned over l'Tovarosmisk, lan gs  dor  beH ge d av 7stfront.-en er fdr-
bausende stille. Bare fl=rfirlisomneter, holdes opde i sarm.!e målestokk, Den 36.
rettet russerne at større ancrco mot militæra mål Vidsca  •:iaj rus-
siske fly --ingrepet bmolanuk, brjan:rk og mfl langs i r. Tysker på
sin side rettet angrep me1; nssip:ke opo=sjomrg.der, V d flere ijj nrr dc
foTsøkt å kon i inn OTtfl Under et slikt s,ngLap mistaL Cb 20 Tiv,

(AvRiuttet den 2.rH
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DEN E.RITISK_• KRIGSINLWRI
.blir stadig raejonalisert. Uhenaktemessige fabrikker ne.dlegges  or  andre utvides.

av Våpen med U.S.A. økes.konsentrasjonen av.kraftene. Her spil-
ler den aktive medvirken som bedriftsutvaleene har vtet en stor rolle. Bedrifts-
ledelsen radfører seg stadig med disse utvalgene. På denne måten koMmer de mange
tekniske forbedringer som arbeiderne.kan gi anvisning på gjennom utvalgene fram
til drøfting og prøving.

- V -
FREe/SMADENE.
Vi har fått mange beviser på at rår orienterinS omkring arbeiderbevegelsens
stilling til etterkrigsproblemene har vakt interesse og almen tilslutning.

fortsetter deror denne uke med våre oversikter og håper at de stadig vil
danne grunnlaget for en fri og positiv meninrsutveksling, slik at vi om noen
tid kan gi en samlet oversikt i form av et program for den norske arbeider-
bevegelses stilling etter krigen.

AVVE2NIW; OG NETSTNING. 3
Le nasietiske og fascistiske makter må avvepnes.
Krirsproduksjonen i disse land må under tilsvn :17 internesjonale kontrollor--
ganer legges om til fredelige formål or det bør skapes garantier for å avver--
ge nye angrep,
I Tysklend vil det være et livsvilkår for en alvorlig demokratisering at
man får sett ut av spillet den preussiske militarisme som har vært en tradd-
sjonell støtte for reaksjonen or nå senest nasismen.
Atlantdeklarasjonen har gitt Uttrykk for håpet om at alle nasjoner både  av
realistiske og moralske grunner bør gi opp bruken av vold. Avvepningen av de
såkalte aggressive stater skal skje i påvente av at.det blir opprettet et .
permanent og mer omfattende system for kollektiv sikkerhet. Derfor loves
det også årgjerder for å lette rustningsbyrden. •
Demokratiske sosialister kan ikkegi oop_malet omen demilitarisert verden.
l'er man  er  nadd fram til internasjonal nedrustning„ mAerustni~ne—og-de
militære styrker i ålle land være underkastet effektiv internasjonal kontroll.
Rustningsindustriene må nasjonaliseres‘

INGEN NY ISOLASJONISU.

Hiller-Tvekland støttet iv fascismen og fascistiske tendenser i de forskjel
lige land, bærer det umiddelbare ansvar for krigen. Sett i en større sammen-
heng er det imidlertid slik - som også det engelske arbeiderparti har påvist
i sitt etterkrigsprogram våren 1942 - at ansvaret for de fOrhold som .gjorde
den annen verdenskrig mulig, rammer hele det gamle sVstem. Skal en skape
garåntier ior at den nye fred blir holdbar, fins det ingen veg til bake til
verden slik den var i 1938. Uretten skal gjøres god igjen, men utover dette
må man komme de farhold til livs m gjorde at arone fra 1919 til 1938 bare
ble en mellomkrigsperiode.
Dee gamle folkeforbundet spilte fallitt som følge av isolasjonisme og snever-
synt kapitalistisk interessepolitikk som hindret at.det ble gjort alvpr av
denkollektive sikkerhet og som heller ikke tillot at man fikk overvunnet
de økonomiJce krigsårsaker.
Skai en nå fram til en levedyktig internasjonal rettsorganisasjon, så forut-
seeeer det at alle nasjoner frivillig gir avkall på en del av sdn suverenitet
tel e:ordel for den felles-trygghet. Isolasjonismens tid er forbi.
De eilkelte nasjoner mister ikke sin'selvstendiPteet ved å overlate løsningen
av militære,økonomiske og andre fellesoppgaver til.en internasjonal orga-

1nisasjon.
Det grunnsyn på de internasjonale problemer -som her er komret til uttrykk,
vet vi deles av demokratiske sosialister i alle land. Det er vår faste ovet-
bevesning at det også.vil danne grunnlaget når vd igjen skal bYgge vår egen

PRI FAGBEIEGELSE


