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av ar.e faglige landsorganisesjon etter 7rigjdringen er en selvklnr
enk.- Det råder  heller  ingen tvil oa at alle andre fag og standsgruppers
dkonomiske organisasjoner og næringsorgenisasjonene vil bli gjenreist, De  -.1
bli lag-gd  opp igjen stort sett slik som vi kjenner dem fra tiden fdr 9.enril

de politiske partiene ble oppldst og deres eiendeler beslaglngt 25.sept.,
l940.Mellom de fire store psrtiene Hdyre,Venstre» Jondepartiet og Arbeide r rn -
tiet har, det siden eksistert en stilltiende overenskomst om å innstille  nil
partipolitikk så lenge okkupasjonen varer. Den innstilling som kom tilsyne
ved denne overenskomst var preget av den samme ånd som helt fra begynnelsen
av har behersket hjemmefrontens kamp. Enhet og fasthet innad var den fdrste
betingelsen for en effektiv kemp uted mot okkupasjonsmekten og forræderne,
partiene  som  partier har ingen oppgeve å fylle i den belt endrede situarjon
som vsr Inntradt. Det tjener de politiske nartiene til ære at de forstod det .
te og trekk konsekvensene av det.
Når frigjdringens time slår, vil vi igjen st, overfor en fullstendig endring
ev forholdene. Da skal vre demokratinke institusjoner pny settes i höyset J.
Deteparlementariske systempsom er grunnlaget for folkestyret i stat og kbm-'
grenerpbygger på nolitiske partidannelser. Intet demffikretisk samfund kan by,-

2 p, ett-parti-systemet. Fen frie meningsutveksling betinger e. en fri
T ?sse •og friheten til å virke for sin ope fatning ajennom frie org  2 easjon  -;

eevene etter friajdringen blir helt andre enn de vi kår inn for iee.g.ng
vil  Inere delte meninger om hvordan oppgevene skal ldses. Det er i og fo

s; ingen fare i dette. Tvertimot. Fri meninesutveksling kan utvikle en kemn
forskjellige politiske synenter, men det er jo ikke ensbetgdende med

indre splid. Vårt forn er i godt skolert i demokratisk ånd og tenkegang at
det glennom  id ekamnen kan finne veien til felles innsats også for de oppgaver
freden siller oss overfor.

elv om det har vrt kannestdpt en del om de politiske parl-,ienes framtid,
er det klart at partiene vil bli reorganisert like etter frialdrelsen.Partiene
er blitt oppldst etter et dekret fra den tveke okkunasjonsmekten. Av omsyn
kannen for frigjdringen har den pa/tipolitiske striden v=t innstillet.Mer
etter frigjringen må partione reorganiseres, on ikke annet for å fatte ved:,k
om onnldening eller overgeng til annen partidannelse. Det eksisterer ikke i g
innenfor noe parti lovmessige instanser som kgn fetto vedtak ov en slik rekkg-
vidde. Det kan bare skje etter frigjUrineen og av det reorganiserte partis
egne medlemder. Spdrsmålet om partienes videre opptreden vil bare tiden etter
kriaen kanne gi svar

Den norske administres'on  i 2verige forbereder hjemreisen.
Tiele den norske flyktningeadministrasjonene eri--)eide i Sverige kommer heretter
helt til bli preget ev forberedceene til hjemreisen, uttalte nylig den nye
flyktningesjeferai-Lare Even, til Degene Nyheter. Pet kan derfor ikke regres ea9
nye sosiale initintiv.Mon det sosiale arbeid sorl /1'  er igang kommer selvsegt
til å fullföres. De norske skolene og yrkesskolene vil  være  tjent med å fort-
sette til utldpet av en termin eller skoleår. Norge har 4 års handicap når •det
gjelder undommens utdannelse og det blir et meget viktig ledd i den norske
:gjenoppbyggingen å ta dette igjen. Men ellers er vi interessert i å f hjon

fl-st mulig snarest mulig,fortsetter Evensen,men de som trenges til å gjen-
e rette orden og rgttssikkerhet komeer naturlLgvis i fdrste rekke til senle
- e:men med der . som skal gå inn i den offentlige forvaltningen. Kvinner;

og sykemå nok vente til det hersker ro i lendet og forsyninesspdrsm'llot
en  ndst. Vi må ogse samordne tilbakefdringen av krigsfanger og tvangsutskre, ie
ereidere som befinner seg i Norge T) en rlik måte at vi her ifra Sverige ikne
dkei vanskelighetene for dem hjeene både hva forsyninger og transporter angå
De beste mulighetene her flrktningene fra dstlandet og Trdndelag til å kongre
hjem, mens d'et blir vanskeligLre for dem fra Vest lendet  og særlig for folk

Nordnorge, hvor transa '
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vest har heller ikke i siste uk: budt på srlige forandringer av frontliu-.
jen. Som Times korrespondent skrev for noen dager sidenper det som foregår
hak fronten like viktiLr, nemlig oppmarsjen  og  alle forberedelsene til en
avrYjndc, r•rfensiv Pirc. rxer .n ug rvItt h(I
rdet fra fronten til havet. Ogse stdrstopan  av  de gigantiske all, fly-
bombardementer må betraktes som forberedelser ti l offeasiven. Typisk  er '4t

det viktige tyske knutepunkt Köln like bak Siegfriej?t#jen har 1=t bombet
av støre styrker ne:ten hver dag. Kanadiernes rensninge-perasjoner ved
Scheldemunningen,hvor de innesluttede tyske divisjonene stdig trenges
sammen,er ogsa et ledd i de stdrre strategiske planer som snart skal virke-
liggjdres. Bl, a. er det selvsagt meget viktig  å få  passagen fri til Antu.(,.4.
pens store og uskadte  bavn. 3ppsamlingen av tropper og materiell i Nijmeg, ,-
avenjeetet minnur om nppladningen i Normandie för den store offensiven i
Frankrike. Det er utgengsposisjonere det kjempes om og det har ikke lykkes
fyskerne på noe sted 1i fravriste de allierto deres trygge posisjoner,som r
Tlitt utvidet og sikret langs Mmas,Lek og vestover. Heller ikko tyskernos
fortvilte forsök 1) å undsetto Asehen har ledet til noe og når  gatekaronc.
m r er avsluttet,frigjdres store all.styrker både i fly og infanteri, I
Vogererne har merik. og franskm.avansert ytterligere atskillige km, eg teit
(n rekke mindre byer.
eetsamos  og Rovaniemis fall  har for alvor fört Ner-Norge inn i brennpunIA
1.1is1ingene der oppe er litgyndt å dra sydover,mens Judas Lie og en hel

.olitifolk skal være drm-t1 rordover for å "holde orden".Den tyske erst-
Lemmanderende i Finnland cr avsatt .

det antas det at den etr. rmss. offensiven vil komme såsnart Beltikum
cr halt renset.Stalin og ihirchlli har forberedt samerdningen av ofensiven
under de inngvarige dröftelsene i Moskva. Etter Bigas fall i slutten av
forrige uko er de ca.15^mm'JO tyskere i Latvia trengt opp på den halvdp som
utgjör landets nordveetlige hjdrne, hvor de vil gjöre et forsdk på i. evaku-
ere noen tropper over Visedaus havn,
Htmasjonen 1:19.Balknn cr blitt helt fortvilet for tyskerne. Flukten fra
11,1:.ns påFr for fullt,mem rettrettveiene er nvskåret av Tito og russerne
og i Athen og andre greske bye- landse`stes leet-nseLlg all, tropper som opp-
tar forfölgelsen. Hvor manee av de 200.000 mann tyskerne hadde i Hellas vil
nåtilbake til Tyskland? Ev,rt mange blir det neeec. - I Urgarn kom den ven-
tedekapitulasjon sindag,da riksforstander dorthy i radoei i Budapest hen-
stillettil troppene å Iegge ned våpnene. Uientet var deb heller ikke at
tyskerne straks installerte en quislingregjering under pilkorsmannen
(ezalasis ledelse.Ingen unarere tror på ldgn,n om at Horthys opefordring
ver et falskneri, eran leste selv proklemasjon,n i radio,mcns tilbLkekall-
elsen ble oplest av et tee.: kreetue. Dc ungarsko troppene,hvis offiserer

sverget sin troskapsed tm] Horthy,her nesten alle sammen enten lagt nod
-ipmene eller tatt kampen opp med tyske tropper. -Med Ungarn er Tysklands
eiste allierte i Europa felt ifre-
Pnn politiske situasjon i Trankrike er temmelig uklar.Sikkert er det et
•'.t har foregått en veldig forskyvning til venstre i den franske folkeoppi-
nion,hvis harme retter seg mot den relativt dtore del av det franske bur-

lorsi son har samarbeidet ned tyskerne og mot svartebdrsspekulantene .
ommunistene står meget sterkt i P-Iris,som også fdr krigen var deres hoved-

basis. Sosialistene har oge-, stor inflytelse i Paris,men som för krigen
-r de sterkest i de st3rre byene i provinson sem 12-rseillcs,Lyon,og Lille.

Aommunistenes avis har nesten 200.000 i opplag og sosialist-
,nes hovedorgan  Npopulaire" 160,000. De dvrige 12 aviser i Paris har  til-
einmenbare 120.000 i Dot sosialredikale oarti,som var stdrst fdr
eeigen er roorganisert,men vjl neppo nå semme inflytelse som fdr. Det

katolsLfolkoparti derimot,som har gjort en god innsats under okkupasjonen,
I5ar fått stdrre tilslutning. - De Gaulle-regjeringens autoritet hoIder,
Skjdnt b''tde ' ommunistor og sosiallstel er misforndyd med  at de  er underre-
presentert, Dc-Gaulles •konomiske program er -adlkalt og Renaultverkene,
,amt flere kullgruber i noro mr alJerede rasjon-liscrt. -Don  7.novetrer de
ee-.1 et-midede rådvendr feree' eemm-e,beessrende rep. for mot-
stendsbevege3sen,25 for m;:frenten.60 'ecke-emi-omterte frr, (12t gamle
parlament og 12 fra imp rit, t inLgan i ir,Lkrike er revelusjonær,nen
et demokratisk grunnlag. Kie-_ue'ef,enc nevrme- ikKo lemer- Trnletariets
diktatur, den hAder foll,ce,:tvmet ensjomens embet.
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•H frop,
,,t e  n.'t  Det eksIeterer ingen reA)..:N2rge...i.da.,€41"
jusIsminister -Rrlswes under en skjennepreken overfor noen 1Teere

eteinkjær i sonmer lærerne hadde fraeholdt at de hverken hcdde plikt
eLler rett  til å nöte et  egltasjonendte hvor justisministcren ÇUiO

holde tele. "Retten har sin berettigelse bare så lengo Cen tjener folkete
interesserpretten er ikke noe c2 . en -r et miOdel",la herr Rtlisnes t:11,
.4.162 noYeke nezister
sitter Internert i flyktningcleiren i Helsingno 1 Eelsing]and,'Ieldes cet
f.re Svcrige.
ftadig  flere tyske krIgsvikttre anle
går opp  iTk.et  blir  sneetven:;keli å helde rede på alle de velleykkc, •
eksjonene son foretas. Jiet lördng ved 8-tiden on morgenen snalt Cet kr  t-

inne på  Fingnes bryggeris oeirad.c og neen timor etter var t reke  e
.7 flyeeler og olje ödelagt. 3 nrbeidere skal ha blitt letterc 'ee

branden, - Samme deg ved  k9-tiden on kvelden var turen keenet
,:etallvereinbrikk på 3ryn, F-brikken som b1a, leget nr' unieleee-

nylser for Luftweffes regning, ble totelt ek-Cet.
Det er ut ått pjlyole  
om nt n le krIgszkoleutdenncde offiserce,  b'de vernepliktige og festlbnn
edepson cr på frifot, skel gå I dekning inntil vIdcre.
181 ny de 1200 hIrdmenn  
soM paredeR7 -1 Oslo 25.sept. hnr ettor Mertinsens oppfordriee3 til lonili
sering eeldt seg til fronttjeneste
lred det store  fl  Pn  re-et  P-r_gen

**ele u -L,er ode agt,en 16.N.)0 tonn,r og to andre'ekip senket,en flybeec1 .
o, et reperasjonsverkstud totelt ödelegt,likeson det ble anrettet betydej,

på nndre tyske anlegg,
:ional.-Ungdemme4

. ;'.kenporgan for ungd=en förer et voldsont  språll  mot uduelige idretts-
' som etter stevnet  går  på n-ebepiel ned fyll og kvinnfolk. Det
L_ • ,ee et det n.  blir ryddet ettertry:z-kelig opp. 2etyr dette t Cherles

dager  er  telte? Eller har Ne rjenel-Ungdon--en lov til å bruke iitt
frispråk uten at föreren behöver te noe hunsyn til det?Kenskje skel vi

oppleve at avisen krever b .0e det ene og det anere hode på fet. D. t
skulde ikke siangle P-  Y.)ersoner ting å  eette fin7cren rel en avis eoe
til og med er "kae:porgen". Det trr seg friskt  ut  med litt un-dcy, elig je'e--
lisnenidt opne i all korrupsjonee og udugeligheten. Vi vet brc alt fee
goCt at når evisene "krever" noe så er det for lengst aflerede pe ttiverye
hold beste-et nt"krevet" skal  etterkom-es. Så kan evisene neste
komme ned noen ve1va17te ord om ledelsons lydhi-;rhet overfor de 'rev so:
r ises. Den samnd le("else har det nok forresten ikke så greit o, deen.

det Ikke  det ene så er det  det endre. Snart har en partif:lle vært 1
fella snart gjdr han underslag og i neste ongeng fordufter han til SvcrI,
be er det  alle  de son nelder seg ut og som stetspolitict må s,g av:
pyrebar fengselsplass blir opptatt av folk som rettelig ekulde kjeelpe 0, (ld
for föreren. Så smeller det litt ber og så eeeller det litt der,
utrygt er det og slikt tar 1) nervene, Og tyskerne son ellerede i 1940
garanterte at seieren ver yunnet,trekkr -0='t dn enc fro,
snart på den rt r'e ber visse vansker reC ‘j--beetemec
s, til å f slutt p4 krig_n,F-stnineen Euro'e- skrumper stadig inn og ge
forbundsfeller blir i tur og orden "forrædere":1t-lia,Rumenle,Bulgeria
"Innland'og nå, også Ungarn. Og nlle land blir likvidert pa
1?»nende bånd, - - er det rart nt simlöshr. brer seg rundt omkring i
ninistersengene? Eller et supergermaneren C.ter offentlig må gi seg til
gipsepartiets ryggred Hirdn. "Dere nå ikke lese Cisse ure:..J.deccieke
sriblerier son fienden sender rundt Ski ber, pi Colle- sdndete - nei -
(1 t er en litt egenertet måte for hildnenn å livet på



Peodukslonskomitegn  e.
Etter krigen vil produksjonsspörsmalene- rke  like inn på-'1Ivet av hele
fagoreanisasjonen og det gjelder å finne former for arbeidernes aktive
medvirken på dette felt. Vi har tidligere i F.F. nevnt at det i USA og
England under krigen hnr eksistert shkaldte produksjonskomiteer ved en
rekke bedrifter. Da det er sansynlig at en liknende form for begynnende
industrielt demokrati kan bli nktuelt her hjemme skal vi gjengi noeh n'ær-
mere enkeltheter om komiteenes arbeid i USA og England.

Mange nmerikanske fagforbund kunne allerede lenge för krigen.ikke minst
4-,akket være sine tekniske eksperter, legge fram vel utarbeidede forslag
til de skritt som burde tas for å legge om produksjonen fra freds- til.,
krigsproduksjon. Mest kjendt er Murravplanen, framlagt av formannen for
s torindustriens faglige landsorganisesjon. Den gikk ut på'at dgt skulde
onprettes nasjonale råd for hver enkelt industri som arbeidet for krigsmål,
lestående av representanter for arbeidsgiverne,arbeiderne og staten.. De
skulde være ansvarlige for en hurtic ökning av produksjonen og:fremme et
eodt snmarbeid mellom arbeiderne og arbeidsgiverne. Det skulde o,ga opp-
.getteset nasjonalt forsvarsr4d med presidenten som formann  og  reprgeenee
ter for arbeiderne og arbeidsgiverne. - En  anuen plar›ReuthericlanenppPeri
te at kapasiteten i bilindustrien kunne bkees til det dobbelte ved fu1.1. ut-
nyttelse av alle fabrikker og her ble også foreslått opprettelse av et
industrir4d etter Murrayplanens mdnster. 11 andre forbund la fram liknende
olaner. Ingen av disse forslag ble gjennomfdrt helt ut, men de påvigket den
ordning som ble truffet og viste vei til en betydelig  produksjonsd'ealng,-
Da det i mars 1942 skulde settes toppf:art p krigsproduksjonen,ble det ved
en mengde bedrifter opprettet nroduksjonskomiteer med representaner for
erbeiderne og arbeidsgiverne. tidsten 1943 var det virksombe-t2.6000slike
komiteer i bedrifter med nere enn 6 mill.arbeiderw. Komiteene består oftest
av like mange representanter for arbeiderne som for bedriftsledelsen.Som e-
cren 1943 regnet en at det var kommet ialt 600.000 forslag ti] bedring  av

produksjonsforholdene fr-Å  arbeiderne, forslag som ikke bare gjaldt tek-
niske,men ogsa hygieniske spörsmal, samt boLigforhold,transportforholdene
til og fra arbeidsplassene og forholdsregler mot bedriftsulykker. - den
store skipsbygginesindustri på vestkyslen er det ogs4 laget produkS-lq-
r'id for hele industrien, ged 5 representanter for henholdsvis erbeidere  og
nrbeidsgivere,pluss  en  növtral oppmann. Denne komite bygger på de komiteer
som er opprettet ved hvert'skipsverft og utnytter alle brul,bare forslag.

I England var det i begvnnel een av 1943 opprettet produksjonskomiteer
ved 2000 bedrifter I  ru.g gnn 2 milLarbgidcre.Ta1let er nå kommet opp i -
over 000 og det hersker ingen tvil om at de i höy grad her bidrett til å
ökc produksjonene. Komiteene er ner knyttet til fagbevegeglsen, idet ingen
ken være arbeidermedlem -v komit,,enouten å være fagorg-nisert og de står .
rnsv erlig overfor sitt forbund for virksomheten i komiteene, Som eksgmpel
pi spdrsm41 som blir drUftet i komiteene kan nevncA:Maksimal utnyttelse ev
beetående meskinerei, vedlikehold av redskep,verktdy og maskiner,forbedring

eroduksjonsmetoder,avskaffelse av darlig arbeid og ödsling av meteri-
e ler,effektiv bruk av alle forsyninger og effektiv brnk av alle sikkerhets-
tltak. Som i USA befatter ikke komiteene seg direkte med lönnsspdrsmål.
fkftemindre ann 65% av alle de forslag som kom.= inn til behandling viser
s  g 1  ve brukbare og over halvparten -v de forslag til forbedringer i
groduksjonspres re en som erbeiderne har kommet med har resultert i stigende
preduksjon. - Det synes å were den glmindelige onnfatning i Storbritenia at
egoduksjonskomiteene kom-ier til  a  bli en varig institusjon på de britiske
're,eldsplasser.

blv om vi her i Norge etter krigen kan opona å få en forholdsvis rett-
ferdig fordeling av de varor som blir tilgjengelige er det klart et noen

hdyning av folkets levestandard nar vi ikke uten at vi klarer å
edyne produksjonen over Cet niva som vi var nådd fram til fdr 9.npril 1940,
Tkhe  minst i gjenoppbyggingsperioden nå vi derfor regne  ime(' at produksjon
oe oblemene blir like viktige sogl fordelingsproblenet. Ideen med produks ns-
koeiteer bdr derfor drdftes på arbeidsplassene Ellerede nå, slik a er
klar til a behandle spdrsmålet nar vi igjen far en
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