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1. m a i.

l~ mai er arbeidernes møns~ringsdag. Gjennom lange tider
har arbeiderne i alle verdens land fylket se&,under fanene sine denne vår
dagen". Da&,envar en demonstrasjonsdag. Det var den dagen arb8iderne kOlli
~ad kravene sine. Hovedkravet ved maidemonstrasjonen var fra først av
8··timersdagen9 :alenetterhve rt gikk den over til a bli en demonstl.asj on
for arbeidernes økonomiske og politiske krav i sin alminnelighet.

Under det-nasistiske aket far ikke albeiderne feire sin
IDZlnstrinlSsdag. I et nasistisk samfunn har ikke arbeiderne noen rett til
d kOtlli-n8 med klav. Arbeiderne skal være' slaver. .ArbeiderledeI'ne ble kas
tet i konsentrasjonsleir i TysklCind som de er blltt det her. Arbeiderne
skal.bare· ,adlyde 00 tie~' Bare i et demokratis'k samfunn kan arbeiderne
trives ol:!,ha framtsang. Ba-redemokratiet tillater arbeiderne' ei,koID.!.D.emed
krav., Demokratiet vil atter ..herske i Norge etter k.r;igen9 .og i framtiden
vil arbeiderne på ny kunne "'samles P}3. sin mønstringsdag o~ hevae sine po-
litiske ofSøkon0mt-skekrav. -' .. ~' . •

.,

STOPP AliliEIDbTJE~ESTB~ IARJ
-..:.....:.--_.- - _._._-~.._'-_...:...-- -~._._--_...:...---_.

Til No.rges folk: "
T aE....E.~iser aen norsK~.~tt!jeInJ:ll~.tF..Q.I!:.~n_~~J:S_.t:i:.l..AQ~ F.~.P-Æ9.~.

~ '~_.J_~.B.~:q_...E.0Vd..n.o.~5:?J!lil:.~~,.'.dingen }}:C? r?K-i~~!.e_l!l..ø.:t2.~E_ti.J.....:.~~.sj5?;Il,.~)):.et t;L~~?~~l vet hva norsk ungdompa uteironten setter inn i kampen i
G..aes~som"flYt5.ere9.sj.Jfolk. 016soldater. ,Mange av dem er,~litt drept eller
lemlestet~ men uten a betenke seg10rtsetter Qeres kamerater å ~jøre sin
plikt. Vi vet hva ,norsk. ungdom i fengsler og landilyktibhetof~er~ i tro
skap 1ll0tNorge ~ "Nå e,r. det :Y2..E tur til å :.vise samhold og. mot i stricien
for.flihet og fedreland. .

Det er .to grunner til at vi Sler nei til AT.
l. AT er mer og mer blitt en skole i nasisme. Vi tar gjer-

. ne var t,orn me·d.kroppsarbeid •. Men:'vi' kan ikke lystre et befa;:L som direk
te t,j:or seg skyldig i forræderi mot konge .og folk~ og som plarlillBssig prø
ver il lokke andre t'il det -samme. Hver norsk j3 nt,e og gutt er klar over
at Norge er i krig .i ~ag~ at fienden heter tyskere og quislinger~ og at
.det veldige flertall a'v nordmenn står eni&,e.i den krigen. Men AT-befalet
'81. ~ått i fiendens. tjene9te9 de handler etter tyske direktiver og blir
utaannet for $itt vir~e i Tys~land (en. hel flokk kom hjem fra leireI' der
nd i ~e&ynn~lsenav april) •. Og ·den.un~dom de, ko~n~nderer over? blir kalt
til idrettskonkurranser .medhirdfolk og. tyske lag?', de blir tvunbet til a
paI'ad~re ~or Qui5l1ing ,og ·.yske'ofiise re r ved A'l'-møn&t;r-ln6ert.-0ts i t j enes
ten og fritiden blir d.e utsatt for en slu: int'ens nai3i.Qrop,9.-ganda.

'2•. Den viktigste Og alvor;-ligste ~runnen til'at vi nekter å
,~':t~nn i AT iar~ er at d~t e-r.overhengende fare for at tyskerne vil mo
0t~lSeI'e norsk. ungdomti.l' tY.~~krilSstJeneste i en eller annen form9 ~l-

. ~er ,gjøre ,AT-;:(.eirene.til krigsfa'ngeleirer i tilfelle det kommer til kJ.'igs
p'a~alinger i Norge,., . Ingen .vet h,vor angrepet. vestfra mot tyskokkupert
lånd vil bli satt illi~~ 'men tiden for.invasjonen nærm~r seg~ det er alle

. -parter enige ·om. Finnla~d. kari 'trekke se·g ut av krigen nei,r SGmhelst, og
j0 knmmerNoxge r9tt i ~rontlinjen - slik som Estland for noen uker siden.

Det vanskeligste problem for tyskerne i uag er a skaffe nok
. tropper ved fronten og nok 'arbeidere bak den. Quisling på sin side har
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man~e ganger understreket at Norge star ved.Tysklan~s SlQe i denne kribe
9g at vi nordmenn plikter å kJempe sa~tien meu Tyskland. Bare frykten for
apent o~pr~~ i folket har tvunget ham til å utsette fOIs~ket på å mobili·
sære vår ungaom til krig pa Tysklands side. I dag vet vi med siklcerhet at
ledende 'luislinl:Serhar planer om å utlevere norsk ungdom til kribsinnsats
for tyskerne. Vi vet at Riisnæs har stilt forslao om a mobilisere fem
årsklasser til hJelpetjeneste pa østfronten, 0b at ~uislinb har tilbudt
HitIer tre divisJ aner norske tropper. Ob aen dag kan met:,etsnart kornm.e
da tyskerne i sin desperasjon griper til den reserven av unodom som fins
i Norge. De har alt ~jort det tilsvarende i ~uislinglandene Estland,
Ungarn~ Kroatia og Slovakia.

. .. lVIC?.9..~.l~.~.~.r.~n~Tfc:-r~g_'.ejL...d.~.~f.<?~...d~.qs.ep.§__.~.ly_qE., •._ D~~ som ikkevll rlslkere plutsellg a be lune seg pa østfronten 1 tysk unlform, rna
i dag se lenger enn til det nærmeste skritt han tar. Det er ildce så at
det makeligste vil være å si ja til arbeidstJenesten og ta imot erdre
fra NS-befalet. Det kan skje i en håndvending at siviltjeneste blir
forandret til militærtjeneste. Da er det for sent å pr~anisere seg til
motstand, - ja en kan for den saks skyld gjerne sitte i lasterommet på
en båt på vei tll Tyskland som soldat eller arbeider, som kri6sfange
eller gissel, før en aner noen ting. Framgangsmåten som ble brukt mot
lærerne, studentene, og jødene er enkel nok. Den burde ha lært oss å
gjennomsky:e tyske eller <.j,uisl·ingskef~respeilinger og dementier.

. STOPP AT I AR! n-rges folk, slårrlng om var ungdom i denne
tiden! Styrk den til å gjøre det den vet er re.tt, hjelp den om den kom
mer i fare. Fall ikke unna! Ta den risiko som skal til for å gi hjelp
som duger. Her er noen korte råd~
1. Hjelp de unge til å holde sammen. Svik dem ikke .med tvil og ynk!
2. Hjelp dem til å lytte ette'r god?' råd. 1)e finst men alt kan ikke .si~

åpent i dag. HYtt oppm~rksomtJ_
3~· Hold tett! ,Det vrimler av angivere, og derllleaksjonen er ikke til a

prate om, men arbeide :fram.

4. ~I~en.~li utenpjelp som ofrer for den felles sak. Hjelp med ar-el og huSly, meCI mat og klær. .
Forrige gangen gjalt det unguomstJenesten, den falt! Og

så i denne kampen ·seirervi. Slå ring om vare barn og ungel stå fast.

Vær sterk 0a Bjør anGre .~terke:

BELGIA •.Også i andre land blir AT sabotert i år. Således blir det meldt
------- fra Belgia at av 18.000 innkalte til AT m~tte bare 2.000 fram.

KATASTRuFEN I BERGEN har kostet mange d~dsofI~, og også flere sarete. En
--_._-_._. __._--regner med at om'lag 4.200 personer ble skadet under

eksplosjonen, hvorav sirka 500 sa alvorlig at de matte innlegges på syke
hus. Av de døde, som er innorakt til dr. Gades Institutt~ har redakSJO
nen fått oppgave over følgende~ l. Andreas Kismul; Munkebeksmuget 5, .
2. Karl Hansen, H. Haugesgt. 2~i 3. Berta Karlsen, Hj. Austrheim! 4. SJur

~alle~ musikklærer, Nansenvei 22, 5. Ragnar Holck-Johannes~en>.Flnnbergasen,~~ Amali.~Skår, Bakkegaten 3, 7. J&Rn Olsen, Gyldenprlsvel 13p
8. Anton·Olsen, havnearb., Mikal Krohnsgt. 30~ 9. Hans Jensen, brann
konstabel, 10. Rasmussen, Helgesensgt. 17, Il. Jens Flekke, Edvardsensgt.
12, Alfred Johannessen, lagerbetj., Edv~~dsensgt. 13, 13. John B. Knudsen,
Falsenv8i 51 14 •.Andreas Vik, Herd~a •.15 •.01af Fossdahl, lagerarb., Von
der Ohes vei'6a, 16. Petter Søgnes, Håkonsgt. 11, 17 •. stina Andersen,
Dre~gsalm., 10, 18. John Sørebø, ekspeditør B.D.S., Ladegard terasse 11,
19. Trygve Nilsen, Ladegårdsgt. 28, 20. Edvin Meldal, Geble Pedersensgt.
13, 21. Kristoffer Eriksen, Garman Claussens forretning, 22. otto Halvor8
sen, fortolder B.D.S., st. Torfinnsvei 29, 23. Ester Arnesen, Egedesgt.18.
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~4. 'Emil Nygå~d~ havnelos, 25. Augusta Lieni B.D.S., 26. Clas Meyer,
27· Fru Johannessen, Lille Markevei It 28. Hilda Person, 29. Gudrun
Nygård Nilsen, B.D~S., 30. Nils Th. Oddland, Fylkesbåtane, 31. Alrik
Brynildsen, 32. Jon Hævrøy, Herdla, 33. Einar Evensen, J. Mowinckel,
34. Birgit Elnan, 35. Asbjørn Kvamme. B,D.S., 36. Alfred Olsen, Kir.avd.,
37. Johannes Anthun, B.D.S., 38. Aslaug Rosendal, B.D.S., 39. Johnsen,
C.A.Gundersen, 40. Konrau Smt th, 41, Hans GuZI.brandsen 0rbeck, 42. Inger
Wick, arb. på Bergenhus, 43. Si~rid Lund B.D.S., 44. Ivar Johnsen, kai
formann, Rothaugskomplekset, 45. Karl Nyheim, 46. Oscar Eliassen, seil
maker, 47. Hildor Johansen, 48. Lilly Dahl, 49. Kåre Wigand~r, B.D.S.,
50. Erling Hansen B.D.S., 51. 1ægsvik, B.D.S.~2Dagmar Sundstrøm, pike~
I'Rogaland", 53. Johannes Lunde, B.D.S., 54. Dagny Kook, 55. Leonhard
Paulsen, 56. Ingrid Thesen Nilsen~57. Henrik Bertelsen, B.D~S, 58. Nomann
Karlsen, 59. Jens, Steifensen, 60. Håkon M. Prestø. - Dessuten er det
innbrakt 13 lik Som en ikke ha.r i~dt;ntifisert, hvorav 4-kvinner, samt
8,forkullede lik. - Av de som ble innbrakt på. sykehus er følgende av

gått ved døden~ Astrid Lunde I Ver~Sirtrra.pJ;>en2, (Storetvedt Hospital),Johannes Ne~pø (Betanien),Borgh~ld Sem (Betanien) og l spebarn som
døde ved ankomsten til Bto.retvedt Sospital. - . , '

--_ ..---.....---- ....•_-

~ I de siste dagene har det ikke 'vært meldt om noen forandringer
av'betydning på Jst:fronten. Dette tyder på at den røde bær,

nå ha~ tatt efi pause for å forbe~ede seg til en ny kraftig offensiv. -
På Nordfronten, ved Narva, har det vært pause i kampene siden mars, og på
midtfronten siden februar. Når russernes offensiv tar til igjen, blir
sp~rsmålet om framstøtet vil ~å .ver og sønnenom Ka~6terne mot Donau
bekkenet eller ska det rette& vest. og nordvestover direkte mot TysklandZ
Va~~ av område o~ retnin~ for en sommeroffensiv avhenger i høy grad av
vestmaktenes planer og hva!' langt deres forberedelser er kommet. En
gjennomførtkoalisj.nsst:rategt skulle tilsi at et russisk framstøt mot
l)onaubekkenet ble koordine rt med en BalkanlnvasJ on mens eIl eventuell
ru?sisk offensiv mot Polen, Jstprøissen og Schlesien har eu invasjon i
vest som sitt naturlige supplement. : .
, , Såvel i England ~OJU i Eussland llar misnøyen med at in'Vasjonen .

har latt vente så lenge på 'se!';, ofte kOHlmet ti.l orde, og, utålmodigheten 1
de okkuperte lan~ kan vi jo ~elv d~~e o~. utålmodigheten er naturlig
nok, meh hår den ~ir sel?Juttrykk i misnJye og m..iSUlot. er uet nok fordi
mange undervuderervanskeli~hetene og ikke fullt ut forstår bet~dnin~en

..av at forberedelsene blir tru1tet med største grundi~het. For selv om
den tyske kampkraft i alainnelighet er svekket. man~ler vi ikke eksemplar
pa a~ tyskerne ennu kan kjem~e med største -tapperhet. dyktighet o~ seig
het (Cassino, Tarnopol. Vitebsk, l'skoV). Et moment som lett ·blir ~lemt
er at selv om vestmaktene nu rå~ over kvantitativt betydeli~ overle~ne
armeer med bltmrende mat6~ielt utstyr, sa liueI disse a~eer kvalitativt
av to alvorlige Llangler.. store deler av del!l.er uten kamperfaring,
officerskorpset har for en sto~ del kort og mangeltull utdannelsee Ikke
minst dette s~ste er et alvo~lig handicap når man skal ga til an~rep
mot armeer som lenes at det e+=,farn:eo~tt'-adisjonsrike tyske officerskorps.
Bl.a for å bøte på denne mangel har det v~rt nØdvenåig å ta tinen til
hjelp ved invasjonsforberedalsene.

I mens hamrer imidlertid de anglo-amerikanske flYEt yrker med
økende'·,iritens1tetløs pa den tyske krigsindustri, og de tyske kommurnka-,
sjoner. I de siste 8 uksr har gjennomsnittli~ mellom 17 og 1800 fly i
døgnet vært over tysk område. Bombeområdet utvides stadig og narnå helt
til 0stprøissen. Polen og ,Balticum. Tar'en et kart for seg o~ merket
av hvor de alliertes flyaktivitet er konsentrert~ vil en snart legge merke
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til en systematisk ødeleggelse av tyskernes tilførselslinjer mot kanal
kysten. Hvor langt forberedelsene til invasjonen er kOillIDetvet bare de
få innvidde, men telegr8lIlIl1ertil svenske aviser meddeler at "dagen DlI, 
invasjonsda~en, nå er fastsatt.

Ser man på situasjonen som helhet, er det åpenbart at russerne
gjennom sin våroffensiv har tilkjempet seg strategiske posisjoner som byr
gunstige betin~elser for et abgjørende slag~ -,enten na dette skal rettes
mot Balkan eller direkte mot Tyskland. Det 'er~vel imidlertid rim81le:,å
.anta at de trenger en viss tid for a sette istand forbiUdelseslinjene i
de nyerobrede territo~ier og for opp~adning av sine offensive baser.

,,_ViE,S~, ,te·gn(som, stor-bombi.ngen-av'·j~Tnhan~nl'a:i'i ']'ra:nkrike-)KUnn~' ·tyde på
at ~ombeforberedelsene i vest er gatt iml i den avsluttende fase før in~
vasjon, men det er rimelig å regne med at ennå noen uker vil gå før det
store konsentriske angrep på' ,~iFestningenEuropa" slippes løs. Det kan
imidlertid være pa sin plass i denne forbindelse a miJ;lneom Churchills
uttalelse i siste ra<i~otale: ilDet kan komme mang,e tilfeller av falsk ~lar:n,
mange skinnangrep og generalpr;Zlver innen selve invasjonen er et faktum.,:',,,.

R~$~A~~~ Som tidligere meldt, hår det ikke vært noen kÅillpaktivitet av
større format på østfrpnten i det" siste. - Ved Stanislavov

avsnittet har tyskerne gått til noen" lokale angrep. Den røde arme, un
derstøttet av flyvåpenet, kastet angrepeæ tilbake, og,flere hundre tys-·
kere fRlt eller ble tatt til fang~. - Den røde hærs' flyvåpen er stadig i
aktivitet over Sevastopol. I uken ble således flere transportskmp og en
del mindre fartøyer som prøvde å evakuere fra byen, senket •

. Det :,li'1'meldt fra Russland at tyskerne hEtr oppgitt byen
Konstantsa ved Svartehavet som flåtebasis.

FINNLAND. Fra russisk og finsk side er det nå kommet meldinger om at
finnene har avslått det russiske fredstilbud. - Tyskerne har

nå overtatt hele kontrollen av Petsamo ...området. Kontrollen er gjennom
ført med den finske regje-rings samtykke.

SVERIGE. Amerika har beklaget at Sverige' nekter å etterkomme ~e allier-
tes anmodning om å stanse leveransen ~v kulelagermateriell til

Tyskland. Dep. brittiske regjering har støttet Ame'rikas erklæring c,mmis
nøyen over Sveriges fortsatte eksport av kulelagermateriell til Tyskland.

BOMBEANGBEPENE: Allierte fly fra syd, vest eg øst ang;r;iperstadig de tys-
. "ke forbindelseslinjer. Således ble Munchen kraftig an-:

grepet sist mandag. Det ble anrettet stor skad~ på byen, .og fra Sveits
blir det meldt (nsdag at all forbindelse, med Munchen hadCle vært avbrutt
siden de allierjJes angrep mot byen nRtt til mandag .., :3_r~u_r;~c.!;lweig,Køln.
og"flere annreviktige industribY81""'i'Tyskland 'n ar vært mål fC'r de nlll
erte bom~efly i uken. Likeledes er flere 1\fer i Frankrike blitt, gjen
stand fer heftige angrep, bl. a.,Bordeaux og T~)Ulon~ - Lørdag anr~ttet de
allierte et voldsomt angrep mot Berlin. Flere hundre fly deltek ~ ang,re,
pet og Luftministeriet i Berlins sentrum ble satt i brann. Enn vldere hle
Tempelhofer- eg Anhalterstasjonene alvorlig skadet. '88 tyske jageEtie
skutt ned over byområdæt, og 77 amerikanske fly gikk tapt under angrepet.

3 tyske fly ble skutt ned over England natt til sønd~g.
Fredag rettetnrittiske lanchasterfly et angre~ mot KJeller

flyplass- Det blir opplyst at angrepet var meget konsentrerg, men nær
mere enkeltheter foreligger ennu ikke.

DIVERSE: Sveri&e har nå nektet å la postvog,ner mrt tysk personell få
-. -- gJennomreiset~llatelse til Norge. - Natt til tirsdag var tele
fonnettet mellom Kjøbenhavn og Stockholm sperret i 5 timer. Da ~et ble
apnet igjen, meldte sentralen i Kjøbenhavn at·'tieeG-re ku1?-deformld~e. sam
taler av offentlig art. Flyrutene mellom Danmark og Sverlge er ogsa lnn
stilt"


