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KAMERATJ•
En artikke1 som for noen dager siden ble gjengitt i den nasif.iserte pressen an-
slar panytt hyrdetonene overfor arbeidsfolket. Det heter:
"Under alle forhold har det vasrt arbeiderne som har baret bvrdene i et samfund»
Det vaere seg under de sakalte '' go de tider";, hvorunder^ bade smliborgerskapet og
de kapltalistiske klikker skummet fl0ten av de abnorme* tilstander med hjzye pri-
ser - eller under de sakalte darlige tider med arbeidsl0shet og derav f0lgende
elendighet. De er seg bevist at arbeid er alle verdiers skaper og gruhrilaget for
all menneskelig lykke. Men alltid er de blitt skuffet pg bedratt - pa en eller
annen mate* At de derfpr til a begynne. med stillet seg skeptisk pgsa pverfpr den
nasjonalsosialistiske bevegelse var bare en riaturlig konsekvens av tidligere
bitre erfaringer, Selvsagt kan det vsere bittert, at-ikke alle forstar at vi ute-
lukkende tilstreber det fell.es besteo Ja, mankan undertide'n fristes til a si
at " nei dette nytter ikke", Kanskjeligger feilen i vel sa stor utstrekning
hos oss selv, Kanskje har vi lagt vart arbeid feilaktig an. Kansk"Je opptrer vi
ikke i det dag-ligo liv pa en sadan mate at det skaper respekt for oss som menne-
sker. Vi ma komme pa talefot med hverandre. Og er vi f0rst kommet sa langt, da

,den nasjonalsosialistiske ide's seier, dcV.s., den sunne fornufts seier^ ikke
langt unnai!. : • , .
Bortsett fra den helt ulogiske konklusjpn kan vi understreke de betraktninger
spm .er gjprt gjeldende i denne propagandaartikkelen. De norske arbeidere var og
er klar over sitt verd i samfundsjnaskineriet og de er klar over at selv om en
hadde nadd langt da de 'nasisttske erobringsbander la vart og andre land i slave-
lenker, sa sto det enda mye igjen f0r vi hadde erobret ogs^. full sosial og 0ko-
nomisk. frihet, De forraedere som vcd hjelp av tyske bajonetter idag ''styrer" vart
land ma imidlertid ikke vasre forundret over at arbeideme stillet og fortsatt*
s^llleT-^ s&& 'ys^sgilsk^O-V^fQr jlon.Mm2'On&^^_i0,x^%l&^_\)eve^lseu. De Sppr dett
styre har satt etter seg vil vanskelig icunne bibringe hverken"arbei(i<3rH©* erllar
andre grupper i folket noeri fprstaelse for den (tnye tid".
Arbeidsfolket er fratatt alle sine lievdvunne rettigheter. Vare arganisas joner
.som gjennpm ars slit var bygd opp og som hadde f0rt til betydelig framgang for
arbeidsfolket pa-det politiske, sosiale og 0konomiske.omrMB"̂ -t:eil brutalt tram-
pet ned og-1 ov-Grtalit av vare motstandere. Alle rettigheter i forbinnelse med
fastsetting av l0nns- og arbeidsvilkar er gjort illusoriske. Prisene pa de vik-
tigste forbruksvarer er steget tarnh0yt, mens l0nningene ikke bare er uforandret
"men. i mange tilfelle slatt ned, Underernaering og suit er blitt resultatet av det

ske og quislingske diktatur.
&g.i tillegg til denne politiske. og 0konomiske umyndigg30relse, har arbeidsfol-
ket som hele vart folk for^vrig, blitt utsatt-for uh0rte rettskrenkelser og den
mest utemmede terror fra Gestapo og dets norske eleveri statspoliti og hird,
Disse kjennsgjerninger vi her har pekt pa .er i seg selv mer enn tilstrekkelig
til at arbeiderne ikke bare" stiller seg skeptisk",: men i avgjort kampstilling
til nasismen. Selv om de tyske overfallsmenn og deres norske medl0pere hadde :'
fart fram "med fornuft og anvendt menneskelige rnetoder som tilfellet tildels er
i Danmark, ville den' norske arbeiderklasse,., ,som folket fpr0vrig', alikevel tati>
kampen opp og reist.den samme kompakte motstandsfront mot krigsforbryterne. En
diskaterer ikke med representanter for en bevegelse som har undertrykkelse, u-
frihetog utplyndring pa sitt program. Og en kommer fram for alt ikke "pa tale-

• fot" med den forbryterklikk som forradte fplk og land da fienden uten varsel
br0t seg veg innover vare grenser.' ' .
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ARBEIDS160BIL13ERINGEN
Den "hasjonale" arbeidsmobilisering har ha ogsli nadd de offentlige tjenestemenn
(arbeidere og funks jonasrer). "Minister" Jjippestad har underskrevet en forordnin^
om at de offentlige tjenestemenn ikke lenger skal vsere undtatt fra registreringf
plikten. Uten a vente pa offentliggjiarelse av denne fprordning, er det allerede
foretatt utskrivning av enkelte h0yere funksj oneerer i naeringsdepartementet.
Blandt kommunale tjenestemenn er det saxrlig foretatt utskrivning ved Oslo Spor-
veier.
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Det norske folk ble forespeilet at registreringen gjaldt en nasjonal sbrbeids-
innsats. Utviklingen har vist at det var blendverk. Det er na pa det rene at
tyakerne s0ker a foreta en fullstendig mobilisering av all arbeidskraft i lan-
idet til direkte innsats i den tyske krigsf0ring, endog i militaere formasjoner
og i tyska uniformer. Ingen kan lenger frivillig la seg registrere eller utskri-
ve til arbeidsmobiliseringen, uansett hvilke trusler som matte komme. .

HAR RETT OG PLIKT TIL i NEKTS A DELTA I EN KRIGSINNSATS FOR FIENDENt • : .

Av hensyn til norske interesser har hittil bare enkelte stillinger eller gre-
ner innen statstjenesten v&rt blokkert, og det til tross for de mange arresta-
sjoner eller politiske avskjedigelser av statstjenestemenn. NS vil na apenbart
ved tysk hjelp s#ke a tvangsutskrive gode nordmenn fra de offentlige etater og
truer derved den norske front innen hele den offentlige forvaltning* Ay nasjo--
nale.grunner er det derfor n^dvendig a. blokkere alle stillinger i statstjenes-
ten pa samrae mate som alle kommunale stillinger allerede er blokkert. Unntatt
er,bare leger og pleiepersonalet ved sykehusene.

DEN SOM KERETTER S0KER STILLINGER I OFFENTLIGE ELLER HALVOFFENTLIGE INSTITUSJO?
NER VIL IKKB KUNNE INNEHA NOEN STILLING I DET OFFENTLIGE ETTER KRIGENJ

ParoIon er: J •;• ;

SEND IKKE REGI3TRERINGSSKJEM ELLER KORTl

M0T IKXE FRAJyi VED UTSKRIVNING!

SiZlC IKKE STILLINGER I STAT ELLER KOMMUBBi

ET VARSKO TIL KVINNENE!

Tvangssendingen av menn til de tyske milit^re anlegg har allerede skapt en
f0lelig mangel pa arbeidskraft i savel offentlige som private foretagender.
Bet forsakes derfor i stor utstrekning og erstatte denne mannlige arbeidskraft
mad kvinner. Saledes er Oslo Sporveier, Norges Statsbaner, Vinraonopolet for a;

satt nar de melder seg. Det er allerede lykkes disse institusjoner a kapre en
del kvinnelig arbeidskraft. Men en far gLut fra a.% det her dreier-seg om nazis
ter som frivillig har meldt seg. Norske kvinner vil selvsagt ikke vaere medvir-
kende til at enda flere menn blir sendt pa krigsarbeid for fienden, Men det er
faktisk det de kvinner gĵ cr som na melder seg pa arbeidsmarkedet og tar jobbene
etter de menn nazistene har sendt,

- V - •
KORRITPSJONEN INNEN NS
og fagorganisasjonen gir seg stadig smukkere utslag. Sjefen for restaurant
^Keyser", en tvilsom fyr med navn Kare Olafsen, lante i sin tid 20.000 k
i Hotell og Restaurantairbeiderforbundet ved hjelp av sin gode venn den komis.ke
Stephansen, som bade vi og politiet har avsl#rt som en notorisk underslager og.
kassebedr^ver. Som kausgonister for dette irregulaere Ian opptradte ingen mind-
re enn den komis.ke formann i L.O. Fossum, samt en hr.Melstrjsa. Da restaurat^r
Olafsen ble arrestert ble kausoonsforpliktelsene aktuell for Fossum og Melstr0m
og de fikk pagang omi betale. Men nazistenes f0rste mann innen fagorganisasjo^
nen visste rad. Han gikk til den nyoppnevnte komis.ke i Kommuneforbundet, hr*
Gretz, og pala denne a utrede de 20.000. Hr. Getz fulgte oppfordringen, og da
revisorene i kommuneforbundet var formastelige nok til a g3#re anmerkninger
til "transaksjonen", ble de innkalt og fikk en alvarlig overhaling.
Vi^kan nesten vaare enig med hr» Getz. Revisorer som er sa pirkete at de go'̂ r ••;
antegninger ved bagateller som 20,000 kroner passer ikke i nyordningen.

- V -
ALT METALLBESLAG
i Oslo som var rekvirert til sivilt Norsk bruk (deriblant Sporvegens beslag i
vognene som utgj0r ca. 15 tonn) er av tyskerne forlangt utlevert, Direkt0ren
for metallkontoret satte. sin stilling inn pa saken. Han er na avskjediget og
nytt styre innsatt.
Videre sr det fra Oslo Sporveger beslaglagt 40 tonn kobbertrad som skulle an-
vendes for trolleybusser. Dette parti skal sendes til Tyskland.
I det siste er det ogsa kommet flere partler med kull og sinders, som er inn-
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f0rt over clearing og saledes ma betales med norske yarer« Man fekiille tro at
dette. ,s&ren.sel da kom "det. sivile ̂ orske -for bruit til, -gode* Sa er imidlertid
Ifcke "tilfelle/ Hpvedmassen :g|r .direkt^;- til tyskerne, 'og: en forsvinnen&e del
b l i r t i l d e l t b e d r i f t e r s o m d i r e k t e . - a : c b e i d : e r : f o r - t y s - k e r n e . ' / • • • . - : -••-.-• •;•• ' •:•::•••'•.-v- ••.."•'
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. . Med stor kraft holder de :al.lierte frarii med flyoifemsiven mot &e
'baser ved ,Middelhavet,, Akseiis forsvarstiltak liar.vi.st seg a w r e

utilstrekkelige, og de klarer pa• langt''.riser ikke a demme opp 1'or de alliextes .
.flyangrep,- Saledes ble pa 4:dager fra *19o til'23, mai over 300 akseflj1" 0de-
lagt rftot 1? allierte. Saerlig den 20, mai var en meget gunstig :dag f or de '
.^ngelske og amerikanske flyverec. I l0pfet av dagen ble 117 aksei'ly. skatf ned-
eller 0delagt.pa bakken mot et alliert tap pa'"et fly. Under et angrep av ame-
rikanske fly mot en viktig flypiass ved Piombino lo mil nord.for Rom ble 58
fly; som sto ;pa bakken 0d'elagt, Samme dag 0d3lo; jagerf ly ,eh luftkonvoy pa; 7 ' ',.

:

.seksmotors tfansportflyc Siden l0rdag har oppmerksomheten i stor p.fcstreknirig;"
vaert;.rettet mot f erjestedene pa beggs "steder av Messinastredet, Byene Messina
'Og'Seggio Calabria har vtert utsatt fo'r en rckke st^rre. angrep. og. havnsinn".,
xetning^ne har veer-t utsatt :for ..skader som: legger. store hindringer. i veien for
.ferjetrafikken mellom Sisilia eg fastlandet» Hovedmalet s0ndag var festnirigs-
verkene.pa, Pantellaria. Pra tidlig om moz'gen i;il langt pa Itveld fl0j b^lger
.̂v allierte fly inn over 0ya og kast.et sine bomber- fra lav. h0yden. I f0rste

v^ekke gikk det ut over 0yas enesta flyplass0 Mandag ble hovedanprepene rettet
• mot mal pa Sardinia^ Over 300 allierte ,fly bombet 9 forskjellige mal pa 0ya.
' Bare, .3 fly gikk tapt under denne opera^jon:, . ;

Ogsa her rettes det stadig iiye og virkningsfuile slag mot aksens
kr.igsmaskin. Den 19•.. mai var en :;st0j?re ' amerikansk bombeflyavdelingover omra-
dene ved' Fle.nsburg" i Ford-'Tysklahd,-2';dager senere var amerikanerne over .Eifl-
de^nog flatehavnen Wilhelmsnafen- Ved'begge disse angrep- ble o.et'g^prt ^bety- :•*
|,eligskade pa. krigsviktige. anlegg, Natt til den 21, trengte britj.ske mosklto-
^3ijELS^X^£&^MXJ^lkL ate&a^into.jtl.v. gikk til angrep pa;:jpa^riikas.iQhsr^
midl"er', . sserlig, lokomotlver,, ..i",.tfcihromradst,* . Sj?vJi:agsf^aiy^^JMmd:i^z^&r:^Vt'TEKQ''i

fjy krigens, .hittil..st0rste. angrep mot: Industribyen Dprtnuind i RuhromrMet<, I
isZTpeti av, 1. time; ::kastet ̂ .de ;,SVSEE:S^ma:skihenB-ned en, bombeveki" pa o\Ter 2000 tonn'
Datte; er.-.̂  -ganger sa mya •-&om-!ty:skerne kaotet ned under sitt. Bt^rste angrep
mot London.h0sten 1940, i)et er bare 14 dager siden Dortmund .fbrrige gang var
utsatt for storangrep, qgiforrige.tike ble byen satt under vanh pa grunn-1 av
sprengningen av Ederdammen-., Hertil. koinmer sa skadene ved storangrepet S0hdags-
natten, som etter de siste flyrapporter var meget omfattende-. Avbyens.; tallri-
ke fabrikker er det sa og si utelukkande rykende tomter igjeii?\Det er Symp'to-
,atisk for-den virkningen" angrepenfe'pa Yest-rTyskland har. at. den; spanske ' .•

e har started eh hystar!isk kampanpe for a. fa beg/renset iuftangre*
;.pene mot-byene. Tonen i d e n sarnme presse var en helt. anne:a'den gangen de-
engelske byene f ikk.unngjeMe',.' 5

:;. - ', " ?'i

. ; Soittmerf elttoget• pa 0stf2?onteh lar-: pgsa i ar vente pa. seg e V e ^
pre'ssen i begge• de- krigf.e'renda leir^ iftheiibltier daglig spekulasjoner' over;.)aar
og hvor, de;'hye roperaS3oner'vil' fiiine;-steel,;, Like led e s e r Aet- pa -det d
tidspunlct'umulig a. si hvi lken-av ds kjempende partier vil ta'. initiativet,

f fe ker som- f^r nevnt^roye som ̂ al-fer; f or at ornraderie ved .Leningrad eg Moskva ,
kommer-.til a ligge i brennpUhkt^t,;-•'•I hvert fall /brekker begge :parter, sammeri.
store styrkerlangs- disse-frpnter, - Iuken som gikk .var det f ortsatt artillsf?.
ridueiler,og flyvirksomheten som preget billedet;. Under et st.0rre tysk fly~
angrep\ mot; Kursk mistet tyskarne 65 fly- Ved en rekke puKkter langs. fronten...
kom det til ganske heftig'e pat3ruljekamper;;' Sasrlig ved Isjum og Lisishansk-
har det vasrt kjempet med stcr heftighet mellom st^rre patruljer., Slike- .kani-..,-..
per har ogsa funnet sted ved. Velikije.Luki og Orel.: Stridene pa. Kuban har
stilnet av igjen. Russerne er for tidsn opptatt. med a trekke sammGn ./tterii- ,
gere tropper her, ',- ';.? : .,

DET S'JSRNE 0STEN. I flere maneder har. det vâ rt fprholdsvis stilie i det f Jer-
ne 0sten» Den engelske offensiv i Bu3?|®' f 0rtp : ikke fram og kineserne har hatt



tildels svasre forsvarskamper a. utsta. I forrige uke gikk imdlertid amerika- \
nerne i land pa. 0ya Attru i Aleutene. Japanerne ble tvuriget tilbake, og de
star na foran.,tilintetgj0relsen. (avsluttet 26. mai -4-3)

• - V -

FREDSMAlEIE. .
Vi fortsetter i dag den oversikt vi begynte i forrige uke med behandling ay-
endel'av de problemer som vil raelde seg nar krigen er vunnet og presiseringen
av det syn som ma. trenge gjennom for at vi ogsa kan vihne fredent

BESKYT'IELSS FOR .MNORITETER. ; V. '•
Nasjoanlitetsprinsippet kan ikke vsere eneradende ved fastsettelsen av de nye
statsgrenser i Mellom-,0st- og Syd0st-Suropa. Hvo-rdan man enn trekker gren-
sene vil det framdeles finnes nasjonale mindretall, Federative ordnlhger byr
den eneste fornuftige l0sning pa dette problem.
Minoriteter ma .kunne vareta sine nasjonale, 0konomiske, sdsiale og kulturelle
interesser og de b0r sikres selvstyre. De borgere Som tilh.0rer nasjonale mind-
.retall b0r forfatningsmessig sikres nasjonal, politisk.,: sosial og 0konomisk
likeberettigelse i staten. Disse rettigheter b0r garanteres internasjonalt.
G-jennom effektive internasjonale organer b0r det skapes betryggende garantier
for at ogsa mindre grupper og enkeltindivider kan ut0Te sine nasjonale og
0vrige rettigheter, Slike garantier forutsetter imidlertld at vedkommende h:e-
folkningsgruppe viser full lojalitet overfor den stat-den tilh0rer.
Den urett som er oppstatt ved den nazistiske utflytning og omflytning av be-
folkningsgrupper, ma gj0res god igjen, og det ma hindres at det blir skapt
ny urett. 3t0rre muligheter enn under mellomkrigsperioden til fri flytning
"over grensene ma. ga inn som et av prinsippene for .den nye internas jonale ver-
den. Dette krav er i h0y grad av sosial art, De brede lag av folket ma fa an-
ledning. til a flytte fritt. •• , • . -.:• •

AV KRIGSF0RBRYT3RNE,
Det. er et almindelig rettferdskrav at de ansvarlige for deii pagaende krig og

svar og straffet, Dette b0r skje gjennom overstatlige domstoler. , •
I sarnband med den organiserte rettslige avstraffelse av krigsr. og okkupas jons-
forbryterne b0r alle hemmelige dokumenter om forhistorien til krigen legges
fram for offentligheteni • •
I motsetning til de pakrevie internasjonale kontroll-atgjerder ma det ikke bli
tale om straffeatgjerder mot hele. folk eller befolkningsgrupper,. Churchill og
Roosevelt har ogsa. slatt fast i samband med in0tet: i Casablanca i januar 1943
at de allierte ikke har til hensikt a tilintetgj0re befolkningen i de besei-
redo land eller utsette den for en grusom behandling. Stalin har bestemt * tt
avstand fra rasehat mot vi sse folk og understreket at Sovjetsamveldet akte^'a
tilintetgjjare hitlerstaten men ikke selve Tyskland,
vi slutter oss til disse1 -synsmater • og t-ror' at arbeiderbevegel-sen i. de forsicjjel-
lige land vil fa. en viktig oppgave ved pa den ene side a vokte over at ikke
de skyldige unnslipper sin fortjente straff og pa den annen side a hindre
straffeatgjerder mot hele folk som kan legge spiren til ny ufred,

•• ' - V - • ' • • - . • , ; , - ; . .

De etterkrigsproblemer vi her har tatt under behandling.og de mange- andre•
problemer som vil melde seg og som vi etter hvert skal gi en ny utredning; av,
er av den st^rste viktighet for arbeidsfolket ogsa. i vart land. V§re prien-^
teringer b0r derfor diskuteres og gj0res kjent, slik at vi selv under den na-
vaarende illegale virksomhet, far en bredest mulig dr0ftelse av disse iivsvik-
tige sp^rsmal. Vi tror at de synsmater vi her har gjort oss til talsmenn for
ogsa. mk danne grunnsynet i en framtidig
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