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SEIREN VST VI AT VI FÅR

1. MAIDAGEN 1943 .

TIL D2T ARBEID-E NDE NORSKE FOLK.

Vi ærer dig -
fordi du var og er og 103.ir vår beste lanso.
Med dig skal krigens krefter feies vekk
og fredens banndr heises på den siste skansu.
La alle mørkets =kter - rasd mot dig om de vil.
I dig blir somren - Iivets lyse sommer til.

Vi elsker dig -
fordi du gir vår tanke større Viden,
fordi du står der ren og rød - som vardevakt i tiden
Og i ditt skjønne farv•spi11  
dur står der skrevet:
Hvnd du vil:

Norge skal vernus ned viljer av stål.



lå den 2. arbeiderinternasjonal2s kongress i Paris, den 14.juli 1889,
ble det bestemt at 1. m•idagen for fremtiden skulle være arbeidernes
internasjonale demenstrdsjonsdag for kravet om 8 timers arbeidsdag.
Helt fra 1886 hadde imidlertid wbeiderne i Worge ( Oslo ) sine
earbeidertog" hver 17.mai oa parolene vart normal arbeidsdag og al-
minnelig stemmerett. Som talere for arbeidertiLgene knn nevnes bl.a.
Ejørnstjerne Bjørnson, Viggo Ullmann 9  Kristofer Jnnson, dr. Oscar
Nissen m.fl. Allerede den gangen kunne arbeiderbevegegsen blandt sine
ledere telle mange av vårt lands fremste menn. Hån og spott møtte de-
monstrantene aen gangen. Hele samfundsmaskineriet ropte til kamp mot
de slitne og fatt4ge arbeidsfolk som demonstrerte sine rimelige krav
for  ael  verden.*Deannstrantene ble siktet, mange mistet sitt arbeidel
og politiet hadde et våkent øye til i'opprørerne". 10 til 12 og 14
timer var arbeidsdagen den :t2:nY  Lønnen var uhyggelig lav, og arbiids
folket i Norge, som i verden forøvrig, levet i sult og nød. Under bit-
ter motstand vokste 1.mai togene seg større og støere. Samtidig vokSte
også arbeidernes og politiske faglige organisasjoner seg mektigere og
mektigere. Ov2r hele verden marsj2rte milliener av arbeidere opp 1.
maidagen und er sitt internasjonale merke, det røde flagg. Fra 1890 -
årene til den annen verdenskrigs utbrudd i september 1939 kan en følge
arbeiderbevegelsens fnglige og politiske vekst over hele verden, men
fremforalt i Vest-Europa. Undor denne veksten var det arbeidende folks
sociale og kulturelle standard blitt hevet i en utrolig grad. Arbeider-
bevegelsen var blitt en maktfåktor som var blitt anerkjJnt ng respek-
tert av alle demokratiske krefter. En veldig betydning hadde det for
arbeiderbevegelsen at samfundsmakten ble erobret i ett enkelt land

Sovjetsamveldet. Her har, på en strklende måte og under overmennes-
kelig innsats, folket bygget opp en moderne industristat i et land
som i 1920 årene var ett av Europas mest tilbakeliggende. Det som av
mange var ansett for å vmre utopi, ble gjort til virkelighot.
Etter verdenskrigen 1914 - 193±. ble Europas folk herjet av etterkrigs-
sykdommer - også på det politiske område. Fascismen og senere også
nazismen - de reaksjonære kreftors hysteriske kamp mot utviklingen -
hypnotiserte store deler av Europas folk med demagogiske fraser -
med løgn. Deh  ulmende glød av bitterhet og hat som vokste frem i
Italia og Tyskland etter Versailesfreden utnyttet de reaksjonære kref-
ter i kam»en mot demokratiet og fremskrittet. MUssolinis brautende
nasjonalpropaganda for et Stor-Italia, fenownet Hitlers underlige
sqvngjengeraktige marsj fra den ene hypnottske masseseir til den annen,
viste fryktelige sykdomstiistande i menneskesinnet. Da så Hit/erfas-
cismen i 1933 erobret-makten i Tyskland, etter en blodig undertrykkel-
se arbeiderbevegelsen 'og deMokratiet forøvrig, ble det fascistiske
Italia det nazistiske Tyskland en affittt fåra for verdensfreden..
Japans aggrusive politikk i østen vnr også et krigsvarsel. Da så anti-
kominternpakten ble dannet, kunne disse-makter -:viftende med kommu-
nistspøklset gå-fra den ene utenriks politiske seier til den annen.
Helt fra 130 har arbeiderbevegelsen hatt som parole 1. maidagen:
Mot krig op fascisma Zen arbeiderbevegelsen og de øvrige anti-fascis-
tiske krgfter hadde ikke tilstrekkelig politisk makt til å få dannet
de demokratiske makters front mot faseismen og nazismen.

Folkeforbundet avslørte seg som et ynkclig redskap i stormaktenes
hender. Det tillot ot Japan annekterte Mansjukuo, at Kina ble over-
faldt, at Etiopla ble erobret av det fascistiske Italia, at Østerrike
ble innlemmet i Nazi-Tyskl,bnd, at Spanias heltemodige folk etter knapt

års kamp må te bukke under for nazi-fascistisk intervensjon. For fol-
kene over hele verden var "Münchendiktatet" det siste og sikreste
krigsvarsel, og da Polen sto for tur, og forhandlingene mellom Sovjet-
unionen og England brøt sammen i 1939 på spørsmålet om støttepunkter
til Sovjet-Unionen, kunne Tysklånd marsjere videre og den 1.september
1939 tok storkrigen sin begynnelse. Ved en ikke angreps- og vennskaps-



pakt med Nazi-Tyskland erflærte Sovjat-Unionen seg nøytral. Por å få
denne pakt måtte Tyskland oppgi alle sine interesseområder i Balticum.
Krigen hadde da alleredo vart i flere år på dot politiske og økonomisk(
område.
Ztter at Norge, Holland, Belgia, Frankrike s  Jugoslavia og Hellas var
nedkjempet, sto det engelske imperium alene mot angriperne i et helt
år, til Hitler den 22.juni 1941 gjorde sitt livs største galmannsverk
ved overfallet på Sovjet-Samveldet. I Sovjetsamve1det har Tyskland
møtt sin skjabne. Dets beste tropper er blitt tilintetgjort, over 9
mill, tyske soldater er blitt drept, saret eLler tatt til fange av
russerne. Vi kjenner aile krigans gang fra. 1939 til idag, så vi skal
ikke komme inn på det her, men det arbeidende folk i Uorge vil uttryk-
ke  s x sin beundring og takk til de land som fremfor alt har gjort
angriperstatenes nederlag mulig Stor-Britania og Sovjetsamveldet.

lirtter vel 3 års nazivelde er vårt land ribbet for resurser og verdiar.
Milliarder av kroher har naziene forbrukt. I titusener av norske
hjem har sult og nød forlengst herjet. Titusener av nordmenn er fengs-
let, tvangssendt til arbeide i Tyskland eller satt i konsentrasjons-
leir. Hundrevis er blitt skutt eller pint ihjel. Ilatet mot makthaverne
har vokset seg sterkere og sterkere. Forrederne, Quislingene, er en-
SOMIT2 og forlatte i sitt eget land; forlatt og foraktet av alle bra
nordmenn. Lærerne, kirkens menn, næringslivets menn, arb,:idernas mot-
stand har gitt vårt folk et sterkt moralsk grdnnlag å bygge på.
Arbeideren, bonden, fiskeren og åndsarbeideren - hele det norske folk

står idag i samlet fylkning i kamp mot lulalingenes nyo tid. Heime-
fronten er inntakt, den kan ikke gjsnnombrytes. Våpenløse, mod Andens
våpen, kjdmper vårt folk idag sin bitre kamp mot en ove=ktig fiende.
Idag har vi bare ett mål, en tanke at Norge igjen må bli fritt.

Den krig som idag pågår ur en krig for freden og det internasjonale
samarbeides sak. Det er en forsvarskrig fra alle frie demokratiske
folks side mot de totalitære styremakters djevelske barbari.
Det kvelertak som Tyskland og Japan har hatt om Europa og store deler
av østens folk, skal løses.
Nazismen skal knuses. Vi har gjennomgått tunga tider. Vi skal ennå
gjennom måneder, ja kanskje år av forfølgelse, sult.og nød, men seiren
tilhører oss.
Foruten å være en internasjonal demonstrasjonsdag til protest mot
urett og undertrykkelse har 1.maidagen i ovar 50 år også hatt videre
betydnings Den har vært forkynnalsesdagen for sosiallasman, for dot
samfundssyn som forener verdens arbeidende fOlk i troen på et soliga-
ritetssamfund til avløsning av Undartrykkelse,.kapitalistisk utbyt-
ting og kapitalistiske kriserske konflikter. Den samme betydning har
lete maidagen også i år og mer enn noensinne tidligere.
1.maidagen liger i våren og er Symbol på livets evige seirende kref-
ter i kampen mot kulden Og ødelagwelsen.
Idng lever vi 1 en reaksjonsperiode. Fascismen og nazismen har tilsy-
nelatende vind i seilne, men historien h-9rer oss en tingt fremskritt,
utvikling. Ser vi livet og til=elsen i flukt med det som har vært
vii vi også innse at fremtiden lir ger i lyset. , Morket ligger bak oss.
FascisMe og nazisme er reaksjon av verste slåg. Det er kapitålens
diktatur. •Til tross for disse  ødele,e gende kreftere kamp mot frihet og
d2mokrati vil utviklingen gå sin,gang. Dan kan kanskje forsinkes, man
den kan aldri stanses. Selv åm vår tid er mørk, selv om nazibarbariet
truer verden, selv om vi àkal gjennom katakomber for å nå fram til
lyset, så vet vi i kraft av livt selv at vi sår mot lyset, mot
nazismens nederlag, mot knpitaliamans nedarlag.
På 1.maidagen sender arbeidsfdlkat i Norge'sin flammende hilsen til
konge og regjering, tiZ de nerske soldater, flysare, matroser som
kjemper vår sak i utlandet. Vi Sender vår,hilsen med løfte om ubryteli
solidaitet til de om uta og hjemme kjamper sin kamp mot barbariet,
mot Europas undertrykkere.



NORSKE KVINUER OG MENN,-

lste maidagens parole er

Skjdrpet motstand mot undertrykkerne.

øk sabotasjen på tyske anlegg og i krigsviktige bedrifter.

Ingen nordnann møter fram til arbeidsmobilisering,

Ingun fraternisering med fiendens soldater 5  heimefronten nå,
vøre fri for LUS.

LEVE DET FRIE NORGE.

LEYE SOCIALISMEN.

• 000000000000000000000

Den militære utvikling de siste 14 dager har i vesentlig grad
vært preget av de alLiertes oftensiv i Tunis og den økende luft-
offensiv i Middelhavsouwådet og på Vestfronten. Også i Rusland har
luftoffensiven tiltatt fra russisk side samtidig som svmre troppe-
masser marsjerer opp på begFe sider,
Diverse nyheter: Ber-Lin, Rostoek og Stettin ble heftig bombet av
allierte fly natt til 24. april. 31 fly gikk tapt. Duisbilrg ble bom-
bet natt til 27.april. 17 fly gikk tapt. Angrepet over DuisbUrg vor
et av de kraftigste som noengang er foretatt over denne by. Angrepet
varte i 3/4 time, og der ble sloppet ned 30 tonn bomber i minuttet.
Skaden var 20 sanger så stor pr, km.2 som det største angrep på
London.
Natt til mandag ble 2 bensinbåter i TuniSbukta senket og igår ble
et forsyningsskip senkut samme sted.
Britiske fly skadet igår et skip på Norskekysten  os  senket antagelig

skip ved Jersey i Kanalen.
Lette britiske enheter har vært i kanp mot en tysk konvoy ntenfor
Bretagne. 2 forsyningsskip ble ant. senket. Videre ble der senket
2 eskorteskip og 1 E båt.
En beklager å måtte meddele at den norske destroyer Eskdale er sen-
ket i kamp mot fientlige styrker. Den var ferdigbygget den 20/7-1942
og var siden uavbrutt i tjeneste både ved Stor-Britania, i Atlamter-
havet og i Middelhavet. få disse 9 måneder hadde den gått 25000 sjø-
mil. Den deltok på en fremragende måte og hadde vunnet mange tref-
ninger. Kapteinen,som er bl. de over1evende, er tildelt flere av de
høyeste norske og engelske utmorkelser. Bosetninsen var på 180 mann.
De pårørende er underrettet.ved Røde Kors.
Den polske statsminister Sikorsky har vært i konf. med Churchill som
igjen står i intin kontakt med Roosevelt og lederne for de andre al-
lierte stater i anl. av tvisten mellom Polen og Russland. Iflg.
Sveisiske aviser har den tyske ambassadør åpenlyst uttalt at de ikke
ønsker å hjelpe Polen. I  os  med bruddet har de oppnådd sin hensikt.
og de tok mer enn gjerne æren for å ha klart det. Engelske og ameri-
kanske aviser skriver at Godbbels hovedhensikt er ikke sannhet, men



å skape split mallom da nllf2rte 5  man deres holdning var fast og be-
stent - ingen vakling i det E;oci-J s=nrbLlid mellom Amerika 5  Englend og
Russland.
En høyere tysk statsmann (Gørins dller Himuler ?) hor vært i Vichy og
forlangt aV Laval at han skal skeffe ytterligera 200 tusen nann til
org. Todt.
jlera tyske troppestyrker er ført fra nordfrontun til Middelhawt.
Cvenske nvisor melder om tysk ntrvøsitet for feldskje=tropper i
Norse. Tyskerne er begynt å lete ettar dum langs svenskegransen. Smrlir
stor er nervøsiteton i Trondheinstrakt,ne 5  hvor Terboven & Co. her
vært på besøk. I Stjørdalen er der satt an grcnsevekt for hver 300 m.
Tross.ninister" Lippestads forsikrir3 oc,7  dementi om at de tvangsut-
skrevne til den såkalte nasjonale arbeidsinnsats ikke var eller vilde
bli scndt utenlends - er der påny innløpet meldinser om nye forsendel-
ser til lyskland. Hulheten i propagandafll fra N.S. om at det særlis
sjeldar å skaffe folk til jordbruket for å redda landets forsyninser5
forstår man lett når dut opplyses at der cr tvanp:sutskrevet folk selv .
fra de nest typiske jordbrukbysder.
sjhførcr i Svelvik er innrullert i SS "Vikins"  os  er iført tyske pan-
serkorps uniforner.
I Italia li;Tger krissproduksjonen nade båda som følge av mensel på rå-
stoffer  os  på srunn av bombingen. 10 divisjoner er ødelagt i Sovjet-
sanveldet. 30 div. cr stasjontrt.på Balkan og entagelis 40 div. har
Itelie igjen til forsvaret av hjenlandet.
I Romania 5  et av Europas rikesta kornland 5  er dur stor matmangel på
grunn ev månglende arbeidskraft. Alle våpenføre mann er på østfrontun.
Mellon Ronania og Ungarn råder ut spent forhold i enladning Transylva-
nie-spørsnalet.
Bulgnria sendur tropper til den tyrkiske srense.
76 % av soldatene i den britisko 1. arn2; og 90 % i den britiske 8.
nrnå dr fra Stor-Britanio. Av tapene er 87 % britiske soldater.
I tiden 1/1-15/4 1942 her eksen hatt ct tap av 66.000 soldater
Tunis. Dernv er 36.000 fanEer. I sonme tidsrom har de ellierte erobret
250 tanks 5  3000 motorkjøretøyer og 425 kanoner. 918 aksefly or skutt
nad i luftkmper og 500 fly er blitt ødel0Et på bekken.
Enslenderne har sjøsatt at 35.000 tonns sIngskip og emerikanorne et
honserskip som kan føre 80 fly.

Nyh.Jtene
Tunis: Iflg. kveldskominunikeet er 8. arnc påny gått til ongrap 5  og
hnr hett ny frengang, Du fronske styrker står nidtveis mellom Mcdjez
ul Bab og Tebouiba. Den 1. anne har måttet forete en liten tilbal-
treknins etter to voldsonne tyske uotangrep 5  son har kostat fienden
store tnp. Nnpoli og Messine har vært kraftig angrepet. Jaserfly fre
Mflte har bonbet Syracus 5  o. fikk fulltreffere på kaienlegs og E-bå-
ter son lå på hevnen. I Tunis her e,.sen nistet 22 fly 1 de ellicrte 2.
Adnird Lützow innrøiinet i en radejørelsu t den tyske ubåtkrig
Middelhovet Og Sor-Atl:nteren hedde vært an fjasko 5  or): at man ikke
hndda klirt å forhindre nt da ellierte fikk frem store tilførsler5
mens aksemaktenes tilførselsveier vrr helt kontrollert av de alliertes
flyvåpen. Dennu redusjøralse konner som et sv;7r på Sisnor Geydes nr-
tikkel 5  hvor denne kritiserer nt dt Lllicrte hnr fått frem stora for-
syninEer til Afrika på tross nv tyske ubåtar. - Latte britiskd sjø-
strilskrefter har senket 2 forsyningsskip5 un E-båt  os  ytterligere 2
ackorteskip utenfor Bretane. Den nest omfattende nineutleggins siden
krisens begynnelse har vært foratr:tt v btitiske fly inett5  os  Je
særliE østersjøen 1  son er øvelsesplass for de tyske ubåter. Von Run-
stedt 5  son ur øverstkonnanjerende på Vestfr. 5  har senit en henstilling
til Berlin on å bringe jernbennateriellet i orden5 oo- har n=lut on
at Frenkrike får tilbake de lokonotiver  os  de 30000 jernbanevosner
som ble tett fre den.



Russland: I-Kuban-ourådet fortsetter den voldsomme russiske Luft-
virksomhet, Sterke forpostpatruljer 3ppererer nå i nærheten av

Novorossissk.-Det meldes fra Moskva at store -5porasj3ner er nær fore-
stående og at det skal bli en overraskelse for tyskerne hyor der
blir slatt til.
WilheImshaTen har vært kraftig angrepet. Tapot av fly var 23.

Sverige: Derer oppdaget et tysk minefelt innenf‘r svansk territorium.
Den svenske presse fortsetter sine angrep på Tysklamd i anledning av
."Ulvehfts forsvinnen. Stockholmstidnin gdn  Mener at man bør Torlange

,enLundSkyldning og en sikker galamti for at denslags ikke gjentar seg.

Det blir Muldt  uoVer StockhoIm at 'to båter på havnen i Oslo
-er sunket otterflere eksplosjoner. Det var en tysk 3000 tonner og en

nOrSk 6000 tonner, tlan mener at det er sabotaaje, og undersøkelser

pågår. Uroen i :Romania er blitt akutt, mdldes fra »Istanbul,

Kampene i Tunib foregår ovee en 180 km. lpms  front. Aksen har ført

freM nye forsterkninger bestående av S.S. tropper. .Det er sannsynlig

at Hitler vilofre arneen i Tunis i håp op at den allidrte,offensiv

i Vdst vil bli sinket. Fra alliert hold uttcles imidlertid at planene
i fotbinaelse med den 2. front vil bli fremmet nånsett hvor langvarig

felttovet i Tunis vil bli.
=Amerikanske, verfter leverer nå 5 handelsskip pr. cirgn.
ArbeidSkontoret i Oslo er herjet av brann. Naziene påstår at brannen
er påsatt. En rekke arbeidere er arrestert. Under nrrestasjonen. bLe

2 drept og en hårdt såret.'Det er ikke usannsynlig nt vi her står

overfor en "riksdavsbrann".

Vi ber deg-være forsiktig mea avlsen. HUsk at fi.. neten har lange
ører. Lever den videre kun til pålit4j.Ve folk.


