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Den samling av alle f rihet sel skende folk som er framkalt av den nasistiske er~
obringspolitikk, er et overordentlig gledelig tegn pa. at det skal bli mulig a.
. bygge en bedre og fornuftigere verden par denne krigen env.gang er slutt. Men
nar en skal bedtime mulighetene for a. na* fram tilet internasjoria.lt samarbe id
i 0konomiske,, sosiale og kulturelle sp0rsmal etter krigen, ma en bgs& ha for
0ye at den samling som 1 dag er kommet i stand, er basert-pa mot stand mot det •'
nasistiske og fascistiske barbari og ikke om et bestemt positiyt urogram for
hvordan framtiden skal formes. Biktigno^ holder de fleste forbunrie stater pa
vden demokrati.ske statsform, men de forskjellige lands 0konomiske og sdsiale " '
struktur var tsfx krigen sa forskjellig. rtet at det vil by pa .mange yanskelig-
.heter a stille st0rre krav til de enkelte staters tilpasningsevne om det skal
lykkes a na fram til et mellomfolkelig s,amarbeid som gj0r krig. umulig. for all
framtid.. '•;. • .' . •• ,-" m ';' ••••• , ,;•. ; v .' ••'••. J

Arteeiderbevegelsen. har i alle ar kjempet for en omfatten&e internasjonal for- .
et^else basert pa" full nasjonal frihe.t og selvstendigh^i;, Dat program vi Qler-
fV_^ ma. stille opp for den kommende tid vil derfor 1 hoyedtrekkene falle sammen
med det syn vi alltid har forfektet, Men-- for at arbeiderbevegelsens syri skal
kunne gj0re seg gjeldende, er det absolutt n0dvendi.g' k g^enskape enheten.og.
samlingen ogsa i den internasjonalc arbeiderbevegelsen. 3n av hovedarsakene.
til at nasismen br0t, igjeipinom og erobret makten i iyskland er a finne i den
splittelse som hersket innenfor i;ysk arbeiderbevegelse*
Krigen og de oppgaver den har stillet alle de frihetselskende framstegskrefter 1
alle'land har brudfned, mange gsmle fordommer og dogmer. I den felles innsats
mot den felles fiende er det §kapt et grunnlag for forstAelse og samarbeid som
gir ds x±}£&&^~2&&B&g^~&&£*i&<d^^
and er Stalins oppl0sning:av Den Kommunistiske Internas^onale, Denne innr0mmel-
se fra russiske hold er ikke bare egnet til a styrke den allianse som i dag
bestar mellom de tre stormakter England, Amerika og Sovjetsaraveldet, men den
peker ogsa hen i mot en virkelig inte'rnasjonal samling av arbeiderklassen./
Den norske arbeiderbevegelsen var nadd langt fram pa samlingeng og- enhetens; '.;••-',
yeg da krigen br0t l0s. Den kamp vi har mattet f0re her hjemme mot de nasis- v

 ;

tiske overfallsmenn og deres norske betalte.agenter, har sveiset hele folket fy.
som arbeiderklassen ytterligere sammen. Den endelige og fullstendige enhet .1 ;'v ,
arbeiderbevegelsen yil komme; og grunnlaget for enheten vil bli den demokrattske
sô _>.alisme» Sosiale framstegV 0konomisk frihet, gjenojiprettelsen av folkesty-
ret og den gamle rettsordriing, det er de hov-edprlnsipper vi bygger pa. Pa det
samme solide grunnlag uia ogsa samlingen av den internas jonale arbeiderbisvegel-
se finne at eel. " •,-.;' •• ; • • •• ;: : ,
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DET TOTALE IANDSK)HR£DER1 • , . . ••;' -. -
som quisling og hans gjeng har begatt i forbindelse med. den sakalte 'nasjonale'1
arbeidsinnsatsj, m0tes og ma fortsatt m0tes av den mest absolutte vilje til a
gj0re denne rakkertoeheste for f ienden illusorisk,. ..Vi vet at de- som ble tftkalt
i den f^rste tiden, f«jr en var he It klar over rekkevidden av dette nye anslag
mot v&rt folk, na gj0r sin plikt og arbeidstempoet ved de mi3.itaere anlegg og
annen tysk virksomhet er bestemt ut fra det hensyn at en er tvunget til a
gj0re folkerettstridig krigsarbeid for landets fiender og overfallsmenn, Alle
som har par0.rende eller kjente ute pa tvangsarbeid mji s0rge for at denne inn-
stilling blir fullstendig, Det er selvsagt pa den ann^n side hver nordmanns
plikt a s0rge for at de utkalte og deres familier ikke lider rioen n0d pa grunn
s av de sultel0nninger som utbetales,. -En skal tenke pa. at arbeidsl0nningene er
basert pa akkord, som er stipulert etter hva fagarbeidere kan prestore under
narmale forhold og at l0nningene derfor nk n0dvendigvis ligger langt under
eksistensmihimum..
^or dem som heretter blir utkalt gjelder det som vi f^r har pekt p§., at en



'-^ :0.j/;. .a;; re-••:_,; ;cr 'in.dr. se." BJ. 3, ve^roiiiet. 'Det er pa det; rene act
'ilaŝ onaxe".'• arbeicisinnsats uteiukkende tar sikte pa. a stvrke tyskernes o

nas?*»tenes milita&re stilling.og .saledes er endirekte.' han mot alle krigens h r
folXerettens bestemmelser. VI d l dessuten innskjerpe at alt arbeid for tys-
kei-ne - i inclustri, landbruk, traasport ,•oms.etnine:, off entlig' tjeneste osv* -
er a betrakte pa samme"mate. De '%s>e okkupanter -har selv-og »jennom sine 'be-
tal te norske lakeier brutt alle rettsr-egler og innf0rt gangstermetocier I,sine
angrep pa vaort folk. • Vi-svarer. med - pa"Haagkonvens jonens og foleret.tens '
granr. -- |i unridra oss eller gj^re illusorisk det tvangsarbeid som rettss'tridig
blir palagt'oss av landets fiender. •. • .

• • • • ' • • • - V - . - • • • - i , ' • ' • • '

HAKON itEYEH UKDJIR LOBBEIIT ILD. \7: . . . ' ' / . .
Vi trodde sant a s i a t gestapoagenten Hakon Meyer - ettver a t han- var f a i t i

unade - var f j e rne t h e l t f ra fa^orgar.isasjonen da hah ble -a'vsatt, som komis.k
i Komrauneforbundet og senere som leder av ti irnekontdret I landsorganisasjonen.
Men for leden dag oppdaget den overkomis.ke Possum a t Meyer framdeles var ko-
mis.k i Samvirkende foreninger (der so.m kjent er. den administr.erende ins tans
for• ^'olkets Hus eiendommene) og ^yebl ikke l ig s-endte han u t et skr iv hvor derma
kpmis.ke s t i l l i n g ble opphevet^ Ennvider.e ble det palagt innkalline; a v r e -
preseritantskapsm0te t i l valg pa ny formann og de t te m0t:e fant sted f o r r i g e '
t i r s d a g . T i l t r o s s for a t Meyer, hadde'^drevet et iherdig forhandsarbeid og pa
selve rnj2ft'et anbefal te seg se lv , oppnadde han 'ikke en eneste stemme' ved yo- ;
te r ingen t i l formannsvalget. Kasistenes annen kandidat , "kontorsjef" Kyrre^^
1.0, , f ikk 6 steminer, mens &ustav Str^m som yar fagf orehingens mann, f ikk. 40
stemmer. . • • . ( '-;, • '•* ".. $'.'.

For nasistene kan dette valg vare et l i t e yarsfco om stemninpen'.innen fagfore-
ningene i Oslo, i'or- Hakon Meyer betyx det at han bokstavelig ta l t er kommet-
under dobbelt ild. :•• •. ' '•- - . ' - ' ' '
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sanger, som er kjent i tallrike arbeiderforsamlihger, er na. bl i t f eh svike'x "
"Og h a r JJisr&a-'s.eg' lt3j^g*^.T::d^^gns"itr§tle'felf;8:yeiie. -•By"M-B.g-Krogh hay j g o t t a I t g,-Q ĝLq.a'jg —
merit ved lias 3 o na It e a t r e t og skal synge i Madame Butterxly. Vi spar at '• det b l i r
tomt'hus ved de. konserter og andre t i l s te lninger som Erling Krogh heret ter :

v i l medvirks i , . - ' '. ••','.'

IJM J?BTSKS U D S O H G A K I S A S J O K ••-. . .
har nylig oversondt statsminister Linkomies en hens til.ling som har; vakt stbr
oppsifet; bade i og utenfor Finnland. Ikndsorganisasoonens'sekretariat fram-'
hqlder at jo'-lenger krigen varer desto st0rre blir pakjenningene, • sa;rlig'for
arbeidernei De far alltid bEere de st0.rste bvrder*, Derfor .kre.vre3 det en mer-
rettferdig fdrdeling av krigsb,yrdene, Det understrykes i.henvendelsen at !._.!-
geiri.aa slutte sa snart landets frihet, og sikkerhet kan bli garantert; Vart
folk:, uttales det videre, kan ikke frigj0re' seg fra naboskapet med Sovjetuni-
onen og heller ikke fra 0stersj0ens kyster, like sa litt sorc fra' det 0vrige
Norlen. Det advares pA det loraftigste mot. aavbryte den diplomatiske forbin-
delse med U.S.A. Et slikt skritt kan fa. skjebnesvangre f0lg.er.
Mi:iister Tanner brukte i sin 1. mai-tale i Tammerfors et meget kraftig sprak.
Sesialdemokratiet som. landets stjarste .oarti ville ikke, sa.haii, finne seg i
a .bii betraktet som en g30kunge I et borgerlig rede. Hvi's det; ikke ble tatt
st̂ rr'e" 'heneyn til arbeidernes interesser, b0rde sosialtemokratiske ministre
t r e v.t av- r e g - j a - r i n g e n . •'• • .• • , \
L.0-. s. henvandelse til reg jeringss jefen og Tanners tale har f-0rt" til en livlig
prass^diskusjon. Den sosialdemokratlske presse stiller ses lielt bak opposi-
sionsn. Den liberale presse med<?ir,ogsa at opposisjonens.. syiisroator 'stort . .
s.ett .fallc-r, samnion med det store flertalls interessjri Fasipressen sk' jaere-r
rintjr og 4en konservative presse er .ytterst -forbehol'den. ', [

LO \GH O;..-irVB^KTlG ARBEID. •.',. .. .'. '.;•
Por i fdrebygpe at arbeidskraften • blir• brukt til mindre nytt'ig arbeid, fikk den
^ritiske arbeidsminister ^evin gjermomf0rt loven om livsviktig arbeid. Denne
\,ov• Ji'ar. f^rt til at henimot 8 millioner arbeidere er s.amlet'i krigsH0dvendige
.mdustrier,. Fagforeningene har ytet sin med'/irken ved oryaniseringen av denne
veldige arbeidsoppgave. Alle stridssparsmal i industrien blir innbragt for en



. spesiell .neumd til avgoarelse. Denne.nemnd be star av enreprasentant for ar-, :
j beiderne og en for'arbeidsgiverne med en upartisk oppraann,
«* England har midt under den langvarige og krevende krisj iklre beh#vd a ga til

tvangsutskrivning av arbeidere til de krigsn^dvendige tedastrier. Ved fagorga*.
nisasjonens bistand har det pa frivillighetens. veg ly&fees a ga til denn'e stor-
stilede mobilisering.som er av avg^rende betydning for J&iglands krigsinn-.

Ij :.sats, JJet industrielle deteokrati har her best at t proven'pa en glimrende m&te.
.Produksjonen ligger.pa St meget h0.yt niva og forholdet laellom arbeiderne og

, bedriftsledelsen er den beste,
I- , ' . '•' - V -.•
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VESTFRQBTEN. I mai maned ble det av engelse fly sluppet ned over 10 000 t .
bomber over tyske mal i vest. Bare i l0pet av den siste uke Lap bombevekten opp
i ca« 7000 t . Hertil komraer sa det som aroerika-nske flyver® har kastet ned. I
alt overgar mai maned alle tidliger maneder nar det gjelder ahtall storangrep
ogmengden av bomber, 'i'il sammenlik'nins; kan nevnes at tyskerne t i l sammen •

under' alle sine.angrep pa London kastet ned 8000 t . bomber. Under sine ansrep
har.R.AJ. gjennomsnitlig tapt 5$ av de innsatte styrker, mens tyskerne har
hatt e.t gjennornsnitts"fe®|) pa. 16% under sineangrep pa -cingland. - Hatt t i l den
26. mai ble Dasseldorf mtsatt for et, storangrep av ea^t-lske fly. Evert minutt
sa lenge angrepet yartft laie det sluppet ned p totonns toonber. Ved siden av'

jrepet mot Dortmund natt t i l den ?4. var dette krig«os kraftigste angrep. Q
Kfgn senere konsentrerte de engelske flyvere seg oni Issen, I mars og april ble

Essen bombet kraftig 3 gsnger. Under disse ^lgre.p ble det eluppet ned over
3000 t . Angrepet. torsdagsnatten overgikk alle ta.dlige.re Essen har vaert utsatt
for. .Stter den oversikten en har skaffet seg ved hjelp av luftfotografier
regner en med at 2/3 av Kruppverkene i Essen er ^delagt. L0rdagsnatten angrep
•de engelske bombefly Wttppertal i sarrnie store malestokk. Wuppertal er en indu-
striby i Raiiromradet meti- over 400 000 innbyggere. skadene er omfattende.
Ted siden av disse betydningsfulle nattangrep er det gjennomf0rt tallrike ;;'

k dag angrep mot ,en .r.e.kfeg ulike, ...mgd* Sale ^ ^ ^ t
ger ubatbaser lang^ fraiis'SB^ysten "̂ E0r3

!1 Oivi AIIiA.Hi'BREN. uen radikale reduksjon av senkningene soro,. fant, sted i
april, ser ikke ut til a ha vart noe isolert fenomen. 'i)en samrrs tendens har '
gj©rt sag gjeldende i' mai maned med enna st0rre stvrke. Den t̂ rske overkomman- '
dos egne senkningstall utgj^r bare .,372-000 t. Fra alliert side er det meldij
oro mange heldige aksjoner mot ubater» Bare 1 l#pet a^ de siste 10 dager i mai
senket fly j tyske ubater. Bet er enna likevel, for tidlig a si om ubStfarto
er enctelig overvunnet, Men n«dgangen i; senknin^ene de to siste maneder har
; ^erligexe bedret tonnasjesituasjonen for de alliert©. ; •

, flyoffensiven fortsetter med uforminsket kraft* Den propagahda*-
offensiv som aksepressen har satt igang for a fa redusert angrepene mot byer,
er en god malestokk for d.en skade som blix gjort. Torsdag den 27. mai ble an<-
grepene hovedsakelig rettet mot flvplasser. l0rdag bombet 100 flvvende fest-
ninger Mvorno, 27 alcsefly ble 0delagt sainme dag» S#n3ag ble' Milanp atter
bes0kt av over 100 tunge bombemaskiner. l.ilanb sr Italias st0rste"og viktig-
ste iriduetriby, Skadene i byens fabrikker er na. sa o,wfattende at produks^onen
truer med -k stoppe helt. Saintidig ble den store flyplassen ved Poggia angrepet.
iJlere fly pa bakken ble satt i brann. Samme dag ble festninaen pa Pantellaria
angrepet for 19. gang pa. rad. .. -

Russerne har gjemiomfjart et st^rre angrep mot de tyske stillingene
ved Kuban. Pa en reltke punkter ble de tvske stillingene trykket inn, og russer
ne erobret flere sterkt befestede stillinger. Som mottrekk trakk tyskerne sam-
men store flyforsterkninger, og i de siste dager er 'det komraet til st0rre fly-
sammenstwt over sl-agfeltet. Den 2.1. meldte russerne saledes at 67 tyske fly
var skutt ned over Novorossisk. Langs ,den ̂ vrige del av ?stfronterr er det for-
bausende stille. Bare flyvirksomheten holdes oppe i sarotne malestokk. Den 30.
rettet russerne et st^rre angrep mot "militare mai i Vitebsk. Vi-dere har rus-
siske fly angrepet Smolensk, Brjansk og mai langs Ln^pr. i'yskerne har pa.
sin side rsttet angrep mot russiske oppmarsabmr&der. Vel flere h0ve h.ar de
fors#kt a koma;s inn o-er Leningrad. Under et slikt angrep mistst de 20 fl̂ -i

(Avsluttet den 2.juni 1945.) .



ler den aktive medvirken som bedriftsutvalgene har-ytet en stor rolle. Bedrifts-
ledelsen radf^rer seg stadig med disse utva.lgene. Pa denne maten kommer de mange
tekniske forbedringer som'arbeiderne kari gi anvisning pa gjennom utvalgene fram
til drafting og proving. ' •••..•..

m har fatt mange beviser pa at var orientering omkring arbeiderbevegelsens
stilling til etterkrigsproblemene har vakt interesse og almen tilslutning*
fi fortsetter derfor denne uke med vare oversikter og ha/per at de stadig vil
daiane grunnlaget for en fri og positiv iiieningsutveksliftg, slik at vi om.noen
tid kan.gi en. samlet oversikt i form av et program for den norske arbeider.-.,;
bevegelses stilling etter krigen.

De nasistiske og fascisti.ske makter ma avvepnes. : .'
Krigsproduks^onen i disse land ma under tilsvn av internasjonale kontrollor-'
gaiier legges omtil fredelige formal og det b^r skapes garantier for a awer
ge nye angrep. .. . . •-• • \ . .. ,. .•:•. s
I Tyskland yil det.-vare et livsyilkar for .eh alvorlig demokratisering at
•man-far satt ut'av spillet den preussiske militarisme som har vaert en tradi-.-
sjonell ;st0tte,for reaks.jonen of na, senest nasismen, • -• _ .r:
A.tlant.deklarasjonen har gitt uttrykk for hapet om at a lie nasjoner 'bade av
realistiske og mbralske grunner b0r gi opp bruken av void. Ayvepnin^en av de-
sakalte aggressive 'stater skal skje i pavente av atdet blir opprettet et •'..
permanent og mer omfatteride system for kbllektiv slkkerhet. Derfpr lo've"s •.'.•' •.
d.et-ogsŜ  irg-jerder for &T lette rust.ningsbyrden,.. ./ •_.
Demokratiske sosialister kan ikke -gi epp inalet OT en defflilltarisert" Terd^n..-

man er nadd fram til internasjonal nedrustnlng, ma rustnlngene og de

Hitler-Tyskland. st0tte't av fascismen b,g" fascistiske tendenser i de forskgel.-
lige land, baarer det .umiddelbare ansvar; for krigen. Sett i en st#rre sammen-
heng er det imidlertid slik - som ogsa det eng.elske. arbeiderparti har pavi.st
i sitt etterkrigsprogram varen 1942 * at ansvaret. for de forhold som -gjorde
den' annen verdenskrig mulig, rammer hele ;det • gamle svstem.. Skal en skape
garantier lor.at den nya fred blir holdbar, fins det ingen veg til bake til
verden slik den var i 1938. Uretten gka'l gjjgrres god igjen, men utover dette
ma man komme de forhold til livs: ao.m. ..gjorde at arene fra 1919. til 1938 bare
ble eh mellomkrigsperiode, , . ', .. • •'
Det gamle folkeforbundet: spllte' fallitt; som. fjgrlge av isolasjonisme' og snever-
synt kapita.listisk interessepolitikk som hindret. at det ble gjort alvor av
den kollektive sikkerhet' og. som heller ikke tillo.t. at ro-m fikk overvtihnet
dc5 jzfkonomiske krigsarsaker.-. .; ... . ' . - . ,
Skal,.en na, fram til en levedykti'g Interhasjonal rettsorganisasjon, !sa forut-
setter det at .all« nasjoner frivillig 'gir avkall pa en del av sin sir/erenitet
til fordel for den fellestrygghet, Isolasjonismens tid er forbi.
De enkelte nasjoner mister ikke sin selvstendisrhet ved a over late l#sningen
av militserei^konomiske og andre fellesoppgaver til en internas jonal; orga-
n i s a s j o n . . •• \ V • • • .:. • . • ... . . ''•'

Pet grunnsyn pa de internasjonale problemer som her er .kommet til uttrykk,
vet vi deles av demokratiske sosialister i alls land.•Det er var faste over-
bexrisning at.det'Ogs^ vil danne grunnlaget nar vi iggen skal bygge .var egen
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