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internasjonale demonstras jonsdag - 1, mai .-• har under krigen
og c£en. nasistiske undertrykkelse,fatt en betydning som star i n0ye samsvar med
.den; .opprinnelig.e :f eiring av dagen, Beslutnlngen om a g;j#re li mai til en Intei--
nasjonal-k-angj-rog demonstrasjonsdaig ble fattet pa Internasjohalens f0rste kon-
gress. <i'18S9> men dens historiske opprirmels-e gar enda-lenger tilbake. De ame-
rikanske -arbeiderorganisasjoner hadde alierede i I860 --70 arene f0rt bitre
kampe"r $or erobringen av 8-timersdagen og disse kamper antok 1 80-§rene stadig
st0rre_: orafang* I 1889 fattet American Federation of Labour beslutning om a, ga
til generalstroik 1. mai 1890 for h erobre" 8-timersdagen i hele U.ST,A:. Ogsa
de franske arbeidere hadde tidligere r-eist kra-v omminstel0nn, 8-timersdag og
internasjonal arbeid'erbeskyttelse. Da Tnternasjonalsns ,beslut|iing bi&: kgent,
vakte den'stor oppsikt og de reaksoon^re myndighetei1 1 a lie land innstillet •
seg pa a mgcte dens •irkeligg^reise som om det gjal&t en direkte trtisselom•'••
^volusjon. Men demonstrasjonene ble gjennomf0rt- pa tross av forbud,politi-

\rg militaeroi^pbud. Og i de f0lgende ar vokste tilslatningen til de kray som ga
1.•"mai-dagen sitt innhold. Den faglige og politiske.arbeiderbevegelse'fikk i
alle land 'eji voksende innf lytelse som f0rte med seg at; de opprinnelig© krav om
minstel0im, 8-timersdag og i det hele tatt menneskelige arbeids- og levevilkar
ble kjempet igjennom. •
Ettersom arbeidsfolkets Innflytelse gje'nnom sin fagorganisasjon og sine repre-
sent ant er i s tat- og,komauneforvaitni)agen f ikk et slikt omfang at det faktisk
yai* Lmedbestemmende ved fastsettelsen, ?vden 0konomiske og. sosiale ievestandard.
g-ij.kkf lai mai-dagen .over til mer aJ bli ei^^es't- og m0nstringsdag, De mekt ige de-

3 s o f n - ble holdt ga rvok itscWt-•t-il at--pdaroifttte•-©» 3̂ ye-#kiSfî fai-ske,
<3g kulturelle framsteg ble stillet i f orgrannen, men den Jfcitre kamp .

pget.dagen de f0rste arene vaf forel0pig kjempet til ende# -
Cascismen: og naaismen reisste hodetl -JBuLropa og innvars let;. en ti^. ffied: tny ttn-

dert-rykke'lse og umyndiggj0relse at arbeidsfolket ,ble stillingen med et slag en
annen, I Italia ogsenere i Tyskland ble arbeiderbeyegelsen';druknet-i-iblod da
fasoistene erobret makten,Hitler gikk #S langt i sin kynisme at Han profanerte
denne arbeiderklassens, kampdag med a innstifte 1»mai som "ar'beidets. dag" under
nazistisk kontroll. J.vart som i andre frie,demokratiske land ble kampen mot'
" >n fascistiske og nazistiske reaksjon hove.dinnholdet i 1. mai, demonstras30-
^ n e i arene §om fulgte, mensom det senere har .yist seg va;r det ikfce. tilsti-ek-
keligi-iajbekjempe nazismen innenfor de enkelte lands/grenser, p.st'.hel.e';var v
sp0rsifiili;om a skape en samlet front av alle frie nasjoner og '&e'nn.e" front-kom
t0X&% i, stand da nazismen allerede hadde vokset seg s& ;Sterk at den gikk -til
angrep og la en rekke av Buropas frie; basjoner i sine slavel'enker. ;-
Men om de frihetselskende folk sent innsa den fare som truet,.deres eksistens,
sa har de dog smidd vap en og samlet armeer som i dag.e.r . st^lce/Mak./til a ta
kampeh opp;mot de.nazistiske erobrere og i morgen sterke riok til 4 tilf0ye :
frihetens motstandere et d0dellg nederlag.I dag or det ogslt tlden for arbeider-
klassen 1- Sorge og andre okkuperte land a gi 1,mai dagen'tiibake det g'atnle '
kampinnhold.den hadde» Frihetens undertrykkere rekvirerer og sender i disse
•dager ungdomffieii ut for a befeste sin egen ufrihet gjennom arbeid^ for <3en' n^zis-
tiskQ:;lor;igsmakt. Den aktuelle oppgaven pa. l«mai dagen 1943 er derfor a ta kam-

rekvireringen og hindre tvangsutskrivingene» Man for a. vg&re
'fc.e tradisjoner i var kampdags. historie. ma vi ogsagi'dagen et

p i j ijanhold med sikte pa framtiden.Vi mli ikke bare vasre med a vinne krigen
ye.d =©SuSta<ii.g skjeyping av motstanden mot tyskernes. og. nazistenss planer, "Vi
MA.og&A:rv«re. med a vinne freden ved a drtffte' og planlegge retningslinoene for
den.tsostalo- og -0konomisks -nyreising SQm ma finne sted'n§r krigen er t



SVEW3K HYIDBST TIL SQBGffl. '.-'• ,•',
Den 9.april holdtes rundt omkring i Sverige en rekke Sorgsin0ter» 1 Stockholm •
alene hele tre.Og overall;- enorm til slutning<, I taserier qg atter tusener strgfm-
met» vare, br,0dre pa dea armen side av Kj0len til lorgesmjgftene for a gi til kjen-
ne sin sy'mp'arti- >og .SsqlidaLritet med det kjempende norske £plk, Talere i Stockholm
.-/\rar fra norsk side iaiPS'-'Bv'enaen .Qg.redakt0r TraniBeel̂ Den siste uttalte bl,a,j
".Vi. har n§, koramets& langt at vi ma" 'begynhe ,&, tenke pa morgendagen og planlegge
f or, fr&mtiden. Etterkrigsproblemeiae trenger seg pa medVyoksende styrke. Det• "blii
sp&rsmal om lorges- og Sveriges, ja-hele Kordens stilling, Yi'var-en-frihetens
fprp>ost i.Europa, Skal v± kunne bll det pa nytt •ma. Horden apent tre fram og ta
sin del av det samlinga— og gjenoppbygnirigsarbeid sora ligger f oran bss'B Et n0yt-
ralt Horden. vll bli et isolert lorden^ Yi stiller oss; i sa. fall utenfor og for-
S0mmer Vare forpliktelser. Det er na wilder krigen at grunnlaget for det nordis-
ke samarbeid ma. legges. Hvert varmt handslag fra svensk side gj^r et sterkt inn-
try kk"i-det.okkuperte, men.kj.empende -.Horge* Det har imidlertid i forho'ldet til
Uorge forekommet ting somhar'vakt kritikk og rnisstemningj ja endog bitterhet..
Disse uheldige foreteelser ma gj0res gode. igjenySlik. at ikke'samfofstaelsen,mel*
lorn broderfolkene pa den skaridiixaviske Yi&Xvszy blir skadet for lang tid fratnover'
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Vi.gjengir. nedenfor:et brev fra en av de tvangsmobiliserte gutter/som ble '
t i l Svelvik. fpr a. t jenestg:30re som "sjaf^r":
Hallo....... ' r • . ... Svelvik 13/4 -43'.
J eg: hap kormnet £ ram til Svelvik. Og. har det e.tter forholdene bra:,Vi begynte med
eksersis med en gang-vi kom.ut^i ma Isre a marsjere og bruke hitlerhilsenvHar
vi stiller pa linje og det blir ropt kompani rett pa tysk ma, vi samtidig rope
heil hitler».S§t dusk30nner at her er dfet bare: a. lystre ordra enten; du vil eller
i k k H gar allting. etter tysk m0n3tejr* Vi blir vekt kl»6 og ma stille pa linj?

faross oppstilt som' de v i l ha dot.Vi far ikke mere permlsoon om';kyelden i Svel~
vik for guttene har vel gjort byeh usikker, sa. vi ma pent holde',p.ss innenfor
g3er.d.ene:na*l dag'"fikk.cgeg uniform, sort, med blanke khapper,men *det er gamle saki
sa.1 haf-Jeg ikke veert'i lasaronjsa er 3eg det naoMen det kan ga ;an •a';vsere her tUfee
med,uniform,.men nar $eg-.skal hjett pa. perm: pa l0rdag bl i r 'det verre,men 3,eg far
vel se om-jeg ikke kan fa skiftet pa vestbanen, nar jeg kommer: l:nn?Min. adresse
er feltpost........ man vaer forsiktig med a skrive for det b l i r senburert*.
H i l s a l l e k ^ a n t e , •••, .•-•••_ ' ; .•.-. ; .;..•. " . : • ' • : •. . "; ' •-. ).

Sender deg en kjeerlig. £

Brevet er et nytt bevis pa at mange•av de som na blir utkalt til den^nasjonale ;
arbeidsinnsats uten vlde'̂ ce blir stillet under tysk kommando og if0rt tyske
uniformer.Derfra er velen til •aktiv;-fi*onttjeneste forlandets fiender ikke lang,
Det er mot denne uh0rte krenkesise av,fQlkeretten den'norske,.ungdommen i dag
r e i s e r s o g t i l p r o t e s t , -ogrn'ot s t a n d * , .'"...••••..•. .;..,
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Vi'har til stadighe.f. avs%0r;et' korrupsjonsskandaler.innen IS,som viser at rat~
tenskapen innen det SJstatsb&ehde:"parti er bunnl0s*;,.Og det er. ikke tilfeldige
medlemmer som danner hoyedty'ngden::i,,svlndelen. V.irko.lige dimdns.Qoner far ikke
f orbrytelsene f0r en setter S0kelys'e^ pa de.dispQsis jonea? pexsoner imieri den
indr'e,lodende krets har gjorx s.eg: skyldig i'o. I dag skal"vi.:berette om den system
matiske utplyndring.'av det kjente kursted H0sb30r ved Hamarol..f.DPr -sommer ble
dette tvangsmessig ov-ertatt' av tyskerne, som skulle: brake det̂ s.Q''m hjem for
tyskert^ser med barn. .Etteren:-.*tid matte det oppgis da det hadde f0rt til et f01
ferdelig spetakkel pa grunn av. alt det brak kvinnf olfcene f ikk,.i stand.. .Stedet
-ble sa. overlatt IS ved.et intressentskap under lode Is'e av restaurat0r J0rgensen
(forretningsf0rer i Pritt Polk)',.ilik.S0konomis3ef Trondsen og IS-ombudsmann. Alf
Whist. Direkt0r ble krovert Martin. H0Sbo0r ble sa apnet som. kurhotell for .
IS-folk, Hotellet ble na stedet for utskeielser uten like,.^6g dette kunne,snart
merkes i b0kene,. Tross store tilskudd fra Pritt Polk og partiet viste kass^n
pa kort tid en manko pa 120 000 kroner. Forholdene utartet slik at det ble
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yendig a foraristaltc en unders^kelsso'^sb^r var blitt totalt rundstjalet.Det
gjaldt ikke bare kasseru En stor del.av alt dekket0y.: og sei^ise^handklar og
annet utstyr er simpelthen ...fjernet, Hotellet er ribbet for a lie lagre av mat-
varer?brennevin og vin, Det (̂̂ 3̂; l̂ssî fê Ŝf-|tti---'?'ajl?''̂ feâ ^̂ ê .̂ feii''-'-î îfelL̂ fe-̂ ^̂ ii? li&t
samme skjobnso Besetningen hooray., fler^" O'fcser er slaktet ned og solgt pa svar-
teb0rsen i Oslo sammen med det • andr;e> -Traf ikken kunne forega. helt uhindret da
alle de ..partimedlemmer som sto for s ted el;-var foik som. lange hadde utmerket ;•
seg som as verste b0rssvindlere, De Icarme som framstaehde ITS-folk greit. og;
enkelt f0re varene mcd seg i sine bi.ler til Oslo og urmga enhver kontrolT. For-
uten de som er nevnt \rar ogsa stabssjerf Thronsen innblandet i affarenc

Historien ma. im:idlerl,id vsere blitt f.oaj dr^y selv. for de navaerende makthavore,
Herr J0rgensen og riks0konomisjefen ei? arrestert* -Stabssjefen sitter temmalig
utrygt i sin stilling og skal vgere suspendert fra denne0 De 0vxige implisertes
skjebne er .ennu ikke k^ent- men det ezj sikkert flere. framstaende IS-folk som
har fatt lurt seg unna allaren etter | ha smurt seg godt, Bxndt regnet bel0per
miderslaget og hele svisdelen seg til vel 400'000 kroner. Bare det som er solgt
pa svarteb0rsen.regner man har innbrakt: •.over 1/4 mill.
Unders0kelsene p&gfe? eRiiu,men en lean regiae med at "ffiyndighetene'' vil gj^re alt
for a dysse saken ned, Yi vil imidlerfej.d fortsette med a avdekke svlnde'len og
^^lal.ved senere li0ve bringe nye, avrsl0ringe.r. ar korrupsjonen; innen forredex'nes
rekkere • •; •$£.':. ,. . :--

I den kamp det norske folk f0rer rnQt •4®- tyske overfallsmenn og KS er stats-
tjenestemerinenes holdning â x sarlig be.tydning,. Helt fra f0rste strund har tys-
kerne arbeidet for a gD0re statapparent til et f0yelig redskap for sine planei
1 dette 0yemed ble IS satt i spdssen for administrasjonen i det man g30r.de
regning med at t jenestemennene.,.-yille, ̂ M- -seg- lokke eller skr'erafae inn i det

..nestemennene holdt sin del av fronten, ar.o'kketo Stort sett kan de' retningslin-
jer motstanden er organisert etter. bppstilles ealedes? .. , •
1«, Propagandam,0ter med "tjenestlig" • ipiifcallelse*• ma ikke bes0keso

VI innskierper at det gjelder ro0teffjprbud i alle tilfeller hvor det er den
minste grunn til a tro at innbydern^ har til hensikt a. snakke om politikk0
Det ligger helt utenfor' statst,jehestemenne:nes piilcter a'ta "del i slike m.0te:i
selv om det er i arbeidstiden,
PHOPAG-AKDAM0TER AV SILVER ART ER BOTKOTTE'I*

^ Deter tidligere gitt pabud om at alle komrmnale stillinger er boykott.etB I
S-' likhet med dette innskjerper vi at f0lgende tjenestegrener er helt boykotte

LMSM3®HT;S POLITIS POLITIDEPARTEMBKTET3KULTURT)EmRTE¥B¥TET?.DEPARTEMIiTfyTE:T"
POR AR3EIDSTJEWESTE 0G ZDRETT, ARBEILS'TJENESTE^, DIRESTORATET FOR AKBSIDS-
POEMIDLIKGo Ta heller aldri imot forfremmelser eller ansetteld;er som har
sin grunn i at den som f0r hadde siiillingen er blitt avskjediget pa grunn
av sin politiske holdning,
S.0k aldri stillinger hvor beaettelsen skal foretas av "ministerpresidenten r

3» Ingen foreldre ma, la sine barn s.0k3' st 11 Linger hvor arbeidet ellers ma. u"t-
f^res av voksneo ._ .... •. ,; v - '
Ingen kvinne ma.s^ke ssg inn i ••yrfc'er • som norma.lt betjenes av menn* Uar
kvinner og barn tar slikt arbeid^ f1-ig30restilsvarerj.de mannlig arbeidsr-

• til fordel for tyske tiltako•

4« S0K ALDRI SK STILLING UTEB" PA FORHAIH) A HA OTDERS0KT OM STILLIlT&Ei^ ETTER
DE-RETUIIGSLDIJER SOM ER TRUKKET OPP FORAN ER BOYKOTTET.

Det som er sagt- her angar ogsa perso'raer sorn ikke. er statst jenestemenn*
Gj0r derfor denne parole kjent ogsa. utenfor statstjehestenennenes rekker.

_ V « . - • ••"-•

IOTSNR.LKSDEPARTEMEKTETS SP0RRESKJEM.(. J0DESKJEM)
som .angivelig skal brakes til fagkgrto.tek, sendes ut til stadig flere etater3
Det inneholder vesentlig en rekke personlige s.p0rsmal som ikkeangar arbeidet,,
"Det" innskjerpes at sk.iemaet skal leggcs til side3 Det skal ikke utfylles og
ikke sendes tilbake. El ER IKKE FORPLIKTET TIL A 3ESVARE EOEU SP0RSMli FA ET
SLIKT SKJEMA
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PAGLIG ALL-B3ITISK M0TB 1 IOEDOU. '
Bn faglig kongress med representanter fra de faglige hovedorganisasjoner i
Storbritannia og Dominions som Canada, Australia, Few Zeeland og Syd-ATrika
begynte i London mandag den 12, april. Kongressen er komtnet istand pa ihitia
tiv av den engelske landsorganisasjon.
lil behandling pa kongressen kommer en rekke viktige sp0r3mal av organisa-
torisk. og prinsipiell karakter. Etterkrigsproblemer av sosialpolitisk karak-
ter vil fa. en bre plass pa dagsordenen og likesa sp0rsmalet om den faglige
internasjonales rekonstruksjon. ?ra Norge vil fagorganisas jonen veere repre-
sent ert ved bl*a. L,-0.s formann, Konrad Nordahl, som ogsa. er medlem av styre
i den faglige internasjonale,

- V -
ILLEGAL PR&HSK S03IALISTKOSGKSSS.
i?or noen tid siden ble det holdt en is tor sosialistkongress i en inntil vlder,
ukjent b?/. i Frankrike, Det m0tte omlag 100 delegerte fra alle aknter av lan-
det pa ,tross av vankelighetene med a koinrae fi-am» Mens nMtet pagikk gjennom-
s0kte Gestapo hele byen, men var ikke istand til a. finne ma'testedet. Kon-
gressen vedtok flere r&solusjoner, deriblandt en som oppfordret alle fransk-
menn til a motsette seg forordningen om arbeid I Tyskland og en som ga dei
franske folk anvisninger som gjaldt forskjellige former for sabotasje,

Den engelske parlamentssekreteer, lord Bruntisf ield, meddelte forleden-
allierte liittil har senketi skadet eller erobret 3«365,0O0 tonn tyske skip,
For italienske fartjzfy utgjorde det tilsvarende tall 4.027.000 tonn og for
japanske 1.857#000 tonn. ililsammen Har saledes de allierte tatt ca. 9,2 mill
tonn aksetonnasje ut av spillet.
Produksjonsdirekt^ren i det amerikanske krigsdepartement, general Kmidsen,
opplyste pa en pressekonferanse i begynnelsen av april at U^S.A. skal pro-
dusere 90 000 fly i ar.
If^lge Reuter har- skipsbyggef Eaiser i en pressekonferanse ppplys't at senest
innen atgaiigen av-aattrs=:r 3̂r«8Sl>TWrtf9i53®''itftiSh'i&r UsTng^riBr^ySr-'f W^^p-im^o
i maneden. Disse fart#yer skal kunne bnikes bade som egentlige hangarfarttfy-
er og til transport av fly.

- V -
C0iuIi'2S2 I BHI'IISKB HAVWE3YER*

initiativ av Arbeidsministeren^ Bevin, er det nedsatt velferdskomiteer
i de britiske havnebyer, De skal ta seg av sj^mennenes interesser nbx de. er
i havn.Den viktigste oppgaven er a skaffe dem gode herberger, sund underhold-
ning og atspredelse og pase at deres hygieniske forhold er i orden.
Den norske regjering liar i samrad med sj^mannsorganisasoonen og llortras> ^
tatt seg meget enargisk av dette sp0rsmal. Saledes er det i London stilt >X
til s^'folkenes disposisjon et flott hotell, County Hotell, Der er det ogsa
plass. for festlige sammenkomster. I Newcastle er det opprettet et tidsmessig
herberge, I Glasgow ble det nylig innviet et vakkert klubblokale, Ogsa i
andre store sj#fartsbyer arbeides det med lokalsp0rsmalet. I Wales, ikke lanr
fra Cardiff, er det innkjj&pt et pent og moderns feriehjem. Dst er ogsa ne,
avsatt yngre,driftige og sosialt intresserte leger i havnabyene. Flere•nors-
ke. sjukhus er opprettet. Det st0rste og best utstyrte ligger i Edinburgh*

- Y -
EJ3LPE1T TIL S07J3TSAMVELDET.
Hobsevelt meddelte for en tid siden at England og U.S.A. i 1942 sendte
3000 fly* 4 000 stridsvogner og mor enn 30 000 lastebiler samt andre 2rj0re-
t0yer til Russland. Dessuten flick Sovjetsamveldet flere hundre tusen tonn
levnetsmidler, diverse krigsmateriell, medisiner og andr^ krigsforruadenhetex*
De amorikanske sendingenc alene oversteg i 1942 2 500 000 tonn. I oktiober
ble det transportert 9 ganger sa meget krigsmateriell til Russland som i
januar 1942.

- V -
AiOipS 'TAP.
Horsk tidend har offentliggjort en st0rre artikkel der det pa grunnlag av
tilgjengelige publikasjoner og informasjoner foretas en beregning av de



tyske tap under krigeno Bladet komrner ti'Tl den konklusjon at om man regner m.e?
argangene 1943 og 44 og dessuten regner med at soldater som under tjenest-
gj0ring fyller 46 ar ikke blir sendt Iijem3 har Stor-Tyskland siden krigons
begynnelse kunnet mobilisere 15-/5 millo soldater <* Av disse beregnes na 7 mil'1

a vaare satt ut av spillet; -33.5 millo falne? 3 .mill, d0delig eller sa hardt
saret at de er blitt kampudyktige og 1/2 millo • tatt til fange.,

, ,' « v, „ , • •

OPPOSISJONM STIGER I 03TERRIKEe
Den "26, februar ble det henrettet ytterligere to 0sterrikere for h0yforreder:'
og landsforrederi. Ant a 1 let henrettede 0sterrikere de siste S.manedene har
dermed steget til 104* Det er her bare sp0rsmal om slike henrettelser som- .*
offentliggjort av de tyske rayndiglietero .

UKEK3 SMIL.
lysner det for a r b e i d s l i v e t " , sa Gslo-gi r t ten da a r b e i d s k o n t o r e t bra.nt , •••

I
ble de kommunale funksjonarer for noen tid siden utsatt for ganske drastiske
repressalier fra de nazistiake myndigheters side,, Det var sendt skriftlige
innkallelser til et NS-mszfte med palegg om mjzftepliktj men resultatet var hel-
***$ magert for de "statsbsrende", Pramnwteprosenteii var praktisk talt lik
v^.11* I raseri herover ble samtlige lavtl^nnede trukket for en maneds l0nn
og de hjzryt ljzrnnede for tre maneders l0nnc Som motdemonstras jon erklesrte byen:
befolkning kinostreik og det er med glade vi konstaterer at kinostreiken i
Drammen er 100 present effektiv, !Ta timer nazizsterte med a stenge kinomatogr?
fene helt og sende betjeningen pa arbeidstjeneste - en apen innr0mmelse av
at de star maktesl0se overfor den kompakto norske fronten,
, . - V, --!
FARLIG AN&IVERSKE.
Priserdame Mary Panielsen. fra-Drammen er angivei-sice',i; Gestapos tjeneste.,

K R I G E I S. G A I Go
" j i

3?UNIS> Mandag den 19. april gjenopptok^-Montgomery offensiven met akseS.tillinr
Aeft^ nord for Sousse. Etter noen timers' heftig kamp rykket engeIskmennena inn
'iv-den lille byen Enfidaville-, og omlag 3 d0gn senere tok de en viktig f jell-
• stilling lo km» lenger nord med storm,' Siden da har kampene pa den tninisiske
S0rfront naermesf ̂waert av stasgone:2r karaktsr, Det ser ut til at den 8c,armeen
jt fatt til oppgave a holde presset vedlike for a.'bin.de st0rst rmilige styr-

k^r,mens den l0 britiske armeen forets^
1 de avgj^rende framst0t pa vestfrontej

Det terreng den 8.armeen na.'har for seg byr pa sa. store fordeler for forsva-
rerne at det vil falle uforhoMsmessig dyi-t a f0re fram hovedangrepet her.
Langfredag gikk den 1vbxitiske armeen til det ventede angrep fra vesto I.det
vesentlige f^lger dette framst^t Medjerdadelen* og det f0rste malet er omra-
det rundt den viktige jernbanestasjonen Md^ez El .Bab. I l0pet. av paskedagene
steg slaget om denne siktige byen stadig. i intensitet og heftighet» Saerlig
har sammenst0tene me Hour tanlcsavdelingene vasi't voldsomme,, Et alliert gjennOii;̂
brudd her vil beseile byen Tunis skgebne, og det vil gj^re stillingen for
. de aksetropper som stai* lenger s-0r ved Pont du 'Pahr uholdbar« Tyskerne kaste:
derfor hele vekten av sin forsvarse^/He inn i slaget om denne stilling vel
vitende om at der avgj0res slaget .om Tunis,,. Lenger s^r gj0r franske trcpper
et framst0t langs jernbansn fra El Ai^assa mot Pont du Pahro Disse tropper
har besatt en viktig as som behersker Pont du Pahr, Helt i nord er de ameri-
kanske tropper som ble frigjort etter aksetroppenes flukt fra S0r-Tunis?sat+
inn i framst0tet mot det vitale ^ernbarielmutepunktet Mateur, Her star de
allierte na bare omlag 20 km* fra byen, i'lyvirksomheten 1 Middelhavsoraradet
har vart overmate omfattGnde i de siste 14 dager. Dag og natt har allierte
fly rettet kraftige angrep mot akssbasene pa Sicilia^ Sardinia og i S0r-
Italia. Den 18, april var den heldigst dag hittil for de alliertes flyvapen
i Tunis.. En st0rre tysk luxtkonvoy pa vcg nordover ble angrepet av amerikans-
ke fly. Etter heftiga luftkamper ble 5?8 tysks transportfly og 16 jagere skut
ned. I det hele mistet akseniaktene den dagen 86 fly i 0>anis mens de ailierte
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mistet llv - Deter ikke mulig pa det navaerende ti<|&|Jijnkt a ha rioen forme-
ning om hvor lenge aksetroppene i Shinis vil holde i|§M^ :Von Arnihm har
200 000 mann til disposis-;j6n og disse. tropper far s%jpl$5 nye forsyninger sa
det er sannsynlig at Hitler har gitt ordre til at GXxnis skal ho Ides, sa .lenge
det er rad. For aksemaktene gjelder det om a vinne tid slik at de.kan-forbe-
rede seg ordentlig til det slaget om Europa som ma komme etter slaget om
Tuni3»; Siden l.ganuar har aksetroppene hatt f^lgende tap i Tunis: 66 000 dre
s&rede og fangerr 918 fly er skutt ned ag 250 tanks og 3000 kj0'ret0yer er #d
l^gt.eller tatt som bytte* I sarnme tidsrom er 34 Skip senket og Io8 skadet.
Men det er sannsynlig at Hitler Til ofre hele Afrikakpr^set for a kunri-e kon-
solidere sin stilling i Europav ...
LUFTKRIGrM. Den rivende utvlkling som det engelske ag det amerikanske f lyva-
pen bar gjennomgatt i de to siste ar, girseg st&dig kraftigereutslag i den
alrfciv̂  krigf0ringen. Det, blir stadig klarere at de alliertes flyv^pen spille:
'og kommer til a spille en vesentlig rolle under den eftdelige nedkjempelsen
av Tyskland, Ogsa det russiske luftvapen har i den siste tid visf stigende
aktivitet, Hatt til den 16.april bombet russiske jBstsklner K^nigsberg, SDilsit
og Danzig* latten ett.er var 600 tunge britiske bombemaskiner pa viaigenf"' En
st^rre styrke angrep Skodaverkene i Tsoekkoslovakia* og en annen 8tor. s-̂ yrke
angrep industribyen Manheim, En tredje avdeling var oter ludwigshafen. Om
dagen den 17. bombet amerikanske flyvrende festninger Pocker-Wttlfverkene i
Bremen, Det kom til heftige flykamper over byen, Herunder ble 52 tyske jager>
skutt ned. De amerikanske tap var 16 bombefly. Fatt til'den 21* ble Rostock,
Stettin og Berlin hjems#kt av britiske fly mens russerne var over T l i t ^ W
2 d0gn senere rettet 200 russiske bombefly et tilintetgjgfrende- angrep
traf ikknut epunktet Insterburg ved K0nigsberg, Endelig ble Du is burg i
radet kraftig bombet natt til den 27.
&&$M&MMW*\V^&n e#^tmm -meg&t tiSlig i, aa3slaa*'-lr&F'»& •£«* ex" sannsyn- -
lig'at operas"gonene; vil komme igan̂ * langt tidligere i ar earn 1 fjor. Pabegge
side.r gj0res store forberedelser, "cig det er ikke mulig a si hvem som f0rst
gar-til angrep og hvor det kommer. For #yeblikket gd0r russerne energiske be-
strebelser for k eliminere det tyske bruhode pa Kaukasuskysten,'Iltt ©tter
litt tvinges tyskerne tilbake. De holder ut i det lengste i det hap ̂ kt en
kommende tysk offensiv skal redde dem. (avsluttet deri
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"ioven" om ''arbeidets dag",'som er et av nazlstenes plumpest©' fors0k' pa S-
'vinne sympati-hos arbeiderne, er i ar ogsa gjort gjeldende her i'landeiw Men
som sa mange ganger f0r vil tyskerne og forrederne oppdage at arbeiderne ikk
la.r seg villede eller innfange av ^like "gunstbevisninger" .Tver t i'mot vil
denne profamering av arbeidernes kampdag f0re t'ilskoerpet motstand og 0ket
aktivitet* Bak beslutningen om a gi0re l.mai til fridag igjen; kan eh skimte j
hele kobbelet 6v forredere og overtopere 1 fagorganisasjonen* Og er det noe
arbeiderne hater og forakter sa er det disse skadedyr som var med'og dolket ;
var gamle orgshisasjqn ned. Den nors-ke arbeiderklasse vil derfor l».mai sarn-
ies i sine illegale,under jordiske organisasjoner fjpr-. a dr0fte planene for de;
framtidige kamp'mot tyskerne og deres norske lakeier i og utenfor fagorgani-
sas^onen og legge; grunnlaget for en By, hasdlekraftig ; .' .
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