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Regningen skal betales
Det som særpreger denne krigen framfor

den forrige er at den sivile befolkning er
trukket med som direkte krigsdeltager, ikke
bare ved at den lider under krigcns byrder
men egså ved at den trekkes med i fiendens
krii stiltak.

Tilsynclatnde så det til en begynnelse ut
solll det arb id som ble satt i gang gav for-
deler for vise lag av befolkningen ved de
forin lds\ is gode løneirger som ble betalt
tor arbeid på de tyske befestningsanlegg.
For det første var denne Fengcrikdom en
illusjon som hurtig bra.,,t og det ble snart
slutt med de høye lønninger. I dag er den
stste rest t-iv illusjoner om dette arbeid fer-
svunnet i og med tvangsutskrivringen av
arbeidskraft til de tyske militæranlegg.

Men det som er d t verste er at vi selv
har betalt både b festt-ingsarbeidene, løn-
ringene og den okkupasjonsmakt som har
satt dem i gang. Og vi har ikke alene be-
talt dette, men \ i har betalt Gestapo for
deres vebigmlsesrike \ irke i vårt land. De
tosener kvinner og barn som har fått sine
forsørgtre innesperret, deportert eller drept
betaler sine bodler 3.50 kr. pr. dag for disse
ve lgjerninger.

Hvorledes går det til ? Okkuoasjonen kost er
vårt L.nd 7 milliarder årlig eller 9,5 millioner
lsroner dagern Hver mann, hver kvinne og
by-rt. barn i vårt lard betaler eltså daglig
3.50 kr. for å bli ttedertrykt. Quislingregjer-
imten sorger for at de beste norske produkt er
blir serdt til Tyskland og yskerne besternmer
prien. Vi får til gjergjeld alle deres velsig-
nede surrogater til priser som egså bestemmes
av dem. Hertil kommer 2t hele landets
næringsliv mer ot.2; mer kononer under tysk
kontroll d. v. s. blir utnyttet av tyskerne
til fordel for dette «herrefolk» som absolutt
ikke led i stillhet •da de tapte krigen sist.
Det. tyske folk led nok, og det er heller ikke
dem vi snakker om som «herrefolle». Jo
ntektigere den tyske monopolkapi al blir, jo
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Ited. er tilstillet nedenstående:

Landsmenn!
Tyskerne tvaegsmobiliserer alle erobrede

nasjoners mannlige og kvinnlige arbeidere til
være med på å befeste sin egen under-

trykkelse. Tysket nes mål er å gjøre også vårt .
land til en uinnta elig festning. Den tilstrekke-
lige arbeidskraft kan ikke lenger skaffes ad fri-
villighetens vei. Følgen er tvangsutskrivning.

Skal i være med på å befeste. vårt eget
sLveri? Nei og atter nei! Vi kan ikke føre
krig mot oss selv!

Tusener av landsmenn utenfor landets
gre: ser deltar i krigen med sitt liv solll inn-
sats. Andre tusener deltar aktivt i den dag-
lige kamp her hjemme. Nordmenn pines og

la es i fengsler og konsentrasjonsleirer.
Skal vi være med på å befeste dette slaveri ?

Nei! La tyskerne utføre sitt kripsarbeid selv.
Du m blir tatt ut til slik t arbeid: NEKT
Å REISE!

Hvis det blir nødvendig må de som kan
forsvinne fra sitt hjemsted. Tenk
ikke nå det økoromiske spørsmål. Ingen
skal licie eed fer sin overbevisnings skyld!

Vis tyskerne at rorske menn og kvinner
ikke lar seg nu bilisere til deres brutale krigs-
maskineri ! Husk lærernes stolte og helte-
motige holdning. Vis hele verden at de norske
arbeidere ikke lar seg tvinge til å utføre
befestningsarbeid mot sitt eget fedrdand I

Den Ftie Fagbevegelse.

mer den spiller «herrer» overfor andre folk,
jo mere bastet og bundet og umyndiggjort
blir også det arbeidende folk i Tyskland selv.
Da disse herrer tapte den forrige krig klaget
de så Europa gjenlod av deres jammer over
de fryktelige erstatningsbetafingene. I dag ser
vi disse samme herrer foreta en utplyndring
av alle de land de har fått tak i som skaffer
dem mange ganger det beløp som de ble
dømt til å betale etter den siste krig og
som de snot seg fra den garg. De okkuperte



Du •ruenerkanskje det er lett nok for de
som er unge og frie a la et tak eller gjøre
en innsats for Norges fridomsverk. Ja, selv
menn som er gifte så har de både bedre
tid og hove til å gt inn for den saka alle
nordmenn med hjerte og hjerne på rette
Flass kjernner for. De gifte kvinnene deri-
mot er bundet til hjemmet og barna på en
måte som gjor det vanskelig for dem å
lippe fra. Og i denne tia med alle koene

og alle andre vanskene blir det verre og
verre.

Men. likevel er det ingengrunn til å gi
opp. og overlate til de unge og mennene å
kjempe. Vi kan .gjøre vår innsats i
det små kanskje, og i det stille, men
ikke mindre for det. Det fins vel knapt et
hjem i hele Norges land hvor ikke enten
sonnen eller datteren ellerkanskje mannen

en eller annen måte  kommer i berøring
med arbeidet for Norges frigjøring. Slikt er
ofte vanskelig å skjule for sine aller nser-
meste.

Hvordan stiller modrene, hustruene seg
til dette? Her er det dere kan gjøre en
innsats. Forstå gutten og jenta di, eller
mannen. Hjelp dem. Vær motig. Da gjør
du at arbeidet for dem blir lettere. Det gir
en egen trygghetsfølelse å vite at mor
står bak.
•  Den  berømte russiske forfutteren Maxim

Gorki gir en gripende skildring av en slik
kvinne i sin roman «Moren».

Vi hitsetter et par avsnitt av boka :
«Det som sønnen hadde sagt. var ikke

nyttfor henne. Hun kjente disse tankene,
men her i retten følte hun for første gang
den voldsomme, tvingende makt som lå i
dem og i troen på dern. Talen hans hadde
hun gjemt i sitt hjerte som en strålende
skatt. Den var for henne som en skinnende
stjerne som viste veien og gjorde henne
sikrere i  troen • på sannheten, sikrere på at
denne tro skulle overvinne alt.

.Kvinnene gråt alle sammen. men det var
ikke så meget av sorg det var snarere
fordi de var vant til å gråte. Dette var
ikke den sorgen som kommer plutselig og
bedovende som et voldsomt slag. Det var
mer den vemodige, hjelpeløse folelsen for-
eldrenefår når de er nødt til å skilles fra
sine egne barn. Men selv denne følelsen
forsvant litt etter litt. Foreldrene sto og

T I L MØDRENE
så på barna sine Og kunne ikke riktig bli
klar over hva de selv folte og tenkte. Den
gamle mistilliten til ungdommen og den
uvante fornemmelsen av egen overlegenhet
blandet seg på en merkelig måte sammen
med en ganske ny respekt for de unge.
Naturligvis kunne de ikke la være å tenke
på hvordan de selv kom til å få det nå.
Men denne tanke ble skjovet til side av
noe som var sterkere: en nysgjerrig for-
bauselse over denne ungdommen som stolt
og motig og full av håp sto opp og for-
talte om mulighetene for  et  nytt og bedre liv.

Moren hvisket for seg selv :
Barna våre går ut i verden. Det er det

jeg har forstått nå de unge går ut i
verden, over hele jorden gjør de det de
går mot et stort mål. De beste av dem, de
klokeste og hederligste, drar hver dag, ut
kampen mot det som er ondt, de marsjerer
framover og tramper løgnene ned. De er
unge ng sterke, og alle sammen gir de hele
sin uovervinnelige kraft for å tjene det
ene — rettferdigheten. De drar ut for å
seire over all elendighet blandt menneskene,
de har grepet til våpen for å utrydde all
sorg og ulykke i verden, de knnse alt
det som er stygt og ondt, og de kommer
til å knuse det. Vi vil tende en ny sol
for menneskene, sa en av dem til meg en
gang, og de kommer til å tende en slik sol.»

Nasistene løser jøde-
spørsmålet.

Nasistene prover nå å lose jodespørsrnå-
let her hjemme. Framgangsmåten er den
samme som vi kjenner fra alle de andre
tyskbesatte land, arrestasjoner terror og
tvang. Nasistene prøver å få oss til å tro
at det er jødene som står bak krigen, og
at de har skylden for den nod og lidelse
sorn vi i dag er oppe i. Men vi forstår at
nasistene bruker jodene som syndebukker
for sine egne vanskeligheter. Jo dårligere
det går for nasistene på frontene dessto
strengere går de fram i de okkuperte land.
Jødene blir ikke bare fratatt sine stillinger
og formue, men ubarmhjertig revet los fra
sine hjem og nærmeste og fort avgårde til
en ukjent skjebne. Forts. s. 4.



Mennene kjemper i dag en bitter og hård-
nakket katup mot den t .ske krigsma skin
Det er ikke bare på slagmarken det blir
kjempet. Vi i de besatte land forer en dag-
lig kamp mot okkupasjonsmakten.

Denne kampen merkes kanskje hardest på
arbeidsplassene, for de fieste grener av
arbeidslivet er på en eller annen måte til
nytte for den tyske krigsmaskin. Det er
derfor av stor viktighet for tyskerne at
arbeidet holdes i gang uten for store frik-
sjoner. De er heller villige iii å gi litt høy-
ere lønninger enn å bli utsatt for trubbel.

Oppnår mennene f. eks. gjennom sin steile
holdning og aktive innsats å hindre eller
forsinke tyskernes program, så må også vi
kvinner forsøke å forstå det ; og ikke ved
vår uforstand forkludre de resultater som
man ellers ville ha opnådd. Å knuse nasis-
men er en livsbetingelse for oss alle. Skal
vi. oppnå det, må kvinne som mann stå
solidariske og enige. Ikke forst og framst
tenke på øyeblikkets fordel og vinning, meu
på det felle4 mål som vi alle kjemper for;
nasismens tilintetgjørelse.

NYTTE OG HYGGE
I følgende firmaer var det meningen å

utta kontordarner som skulle sendes til
Nord-Norge  (nærmere  bestemt Finnmark)
for å tjenestegjøre i offisersbrakker der
oppe til «nytte og hygge» ble det sagt, noe
som det heller ikke ble lagt noe skjul på
fra arbeidskontorets side: Storebrand, Darbo
& Sunde, A.s Freia, Gustav Aspelin.

I de tre forstnevnte firmaer var allerede
de uttatt som skulle reise, i det sistnevnte
var ingen spesielle enda uttatt da affæren
ble avverget.

Det hele ble avverget ved den reaksjon
det motte blant folk og ved at bedrifts-
ledelsen tok opp saka og protesterte mot
en slik uhørt framgamfsmåte, først gjennom
Røde Kors og senere direkte til Terboven.

Kort før kontordarnene skulle sendes, ble
det gitt av bud gjennom firmaene.

T:VINNELIGE TELEGRAF- OG
TELEFONFUNKSJONÆRER

Det er nå 1,5 år siden nasistene overtok
fagorganisasjonen. Vi fikk vite at nå var
det virkelig arbeidernes interesser som skulle

Kvinnene på arbeidsplassen.
ivaretas. l:heldigvis for nasistene ser det
ikke ut til at arbeiderne og funksjonærene
tror noe storre på disse forsikringene. Fak-
tum er t organisasjonene blir tommere og
tommere for Int dlemmer til tross for trus-
sel og tvang. Selv nasistene innrommer dette.
I den siste tia har de tatt til med å sende
rundt sirkulærer med htnstilling orn å gå
frivillig inn i organisasjontn. Blir ikke det
gjort så har de nok midbr til å tvinge folk
inn, hevder de.

Nedenfor gjengir vi et slikt brev fra
kommisaren i Kvinnelige Telegraf og Tele-
fonfunksjonærers Landsforening :

«Kollega!
K. T. T. L. er  en  forening av kvinnelige

telegraf og  telefonfunksjonærer.
Dens oppgave er et felles samarbeid med

det mål for oye  å skape en stab som både
medlemmene og staten  kan s ære tilfreds
med. Det  er  ikke nødvendig  å skjule for
dere nye reserver, at fiertallet av de  gamle
mcdlemmer har mistet tilliten og  troen både
på seg selv og staten. Dette skyldes først
og framt mangel på selvstendig tenkning,
derne4 at de har vanket i  gamle  forspor,
som istedenfor å  føre dem til et felles mål,
har ført dem  inn  i en labyrint  hvor de
tasser rundt uten å  finne  hverken ut eller inn.

Ungdommens vei  er en annen.
De ideelle mål ungdommen satte seg for

20— 30 år siden kunne  ikke nåes av den
enkle grunn at staten hverken ønsket eller
var i stand til å støtte denne streben.

I dag er det staters første plikt å fjerne
alt som kan hindre ungdommen i sin ide-
elle streben, samtidig som statens største
ønske er å se en tilfreds stand skapt av de
enkelte medleminers personlige innsats  til sitt
eget og fellesskapets beste.

Når de nå trer inn i rekkene som stats-
funksjorær bør De ikke  avskjære  Dem
Deres framtidsutsikter og forringe Deres
idealer ved å tråkke i de gamles fotspor.
Mange av disse utmeldte medlemmer går
og venter på at det skal  komme påbud
om tvangsinnmeldelse i  K. T. T.  L.

Allerede før et slikt påbud iverksettes
oppfordrer vi Dem for Deres framtids skyld
til å bli medlem av K. T. T L.,  men  vi  gjør
samtidig oppmerksom på at det er en abso-
lutt frivillig sak.



Vær på vakt!
NAR DET BLIR GJORT ANGREP

PÅ OPPDRAGELSEN

Skal en bevegelse få virkelig fart og makt,
prøver den alltid å få tak i ungdommen.
Det er undommen som kan bære den fram,
det er ungdommen som har glød nok til å
leve og dø for en idé. det er ungdommen som
har intensitet nok til å påta seg et arbeid.

Men enda viktigere ern å få att i ung-
dommen, er det å få fatt i dem som skal
bli ungdonuner, og som har enda mindre
motstandskraft overfor argumenter enn ung-
clommen har, å få fatt i barna.

Derfcr noydde ikke Hitler, da han kom
til makten, seg med å begeistre ungdommen
for seg og ickene sine, han gikk også straks
til felts mot barna og skolen. Av barna
skapte han sine yngste soldater, de barna
som i dag blir sendt ut over alle land, som
i tro og tillit i mange år har ropt «Heil
Hitler!» og som nå bringer de verste nlykkker
over alle andre land — og sitt eget med,

Hitler bragte nasismen inn i skolene, han
tvang den inn i undervisningen, tvang lser-
erne til å undervise nasistisk, fikk i gang
et stort apparat av angiveri overfor de lærere
som vågde å nekte, overfor de elever som
viste tendenser til ikke ville være med. over-
for de foreldre som hadde slike h rn. Vi
kjenner alle i dag av selvopplevelse systemet
her i vårt eget land, men vi vet at her har
det slått feil fordi vi har hatt en lærerstand
som ikke har latt see kue, og som foreldrene
ennå trygt har kunnet sende barna sine til.

Men nasistene vet også at får de tak på
barna så kan hverken lærere eller hjem ut-
tette noe. Derfor f r det de har satt i gang
sin ungdomstjenest?, eg derfor vil de med
alle midler true seg fram her. Foreldrene kan
ikke være oppmerksomme nok overfor dette.
Koste hva det koste vil, så må de nekte å
sende barna til denne ungdomstjenesten. Den

land kan ikke snyte seg fra noe. Tyskerne
skal ha det kontant og med en gang. De
vil ikke risikere at de okkuperte land skulle
forsøke seg på deres egen metode.

Men med dette pådrar de seg også en reg-
ning som skal betales, ikke av det tyske
folk, men av dem selv. Det er selve pest-
bylden som må bort. Før blir ikke Euroda
friskt.

er snikende farlig i sine midler. I de første
timene har barna det svært morsomt — de
får se et gevær og lærer å ta det fra hver-
andre, får plukke på det, stelle med det. De
lærer å hilse, blir snakket varlig til. Så,
andre eller tredje timen, legger  læreren  fram
for barnet en London News eller liknende
avis og spor blitt; «Har dere slike hjemme
hos dere?» Hvor mange 10-åringer har sam-
fing til å svare nei? Faren for hjemmet er
tydelig nok. Men faren for barnet er mye,
mye storre. For far og mor aner det, \ il
den nasistiske giften være dryppet inn i
barnesinnet. Et barnesinn er bløtt og mot-
tagelig, det er lettere å forme enn modeller-
leire. Ikke alle foreldre er oppmerksomme
på hvor farlig dette er. Pedagogene vet
det, derfor har de kjempet mot ungdoms-
tjenesten ved å nekte å ha noe med den å
gjøre, og de har betalt prisen ior det. For-
eldrene må også ta sin tørn, det nytter ikke
å tro at det «ikke er så farlig». Hitlers Tysk-
land i dag viser oss med avskrekkende tyde-
lighet hvor farlig det er.

Ikke minst må modrene være oppmerk-
somme, de har kansk;s: den største innflytelse
på barna i så ung alder. De må hjelpe sine
menn og barnas fedre i den kampen som
må tas opp mot dette, det farligste av alle
angrepener angrepene på et ubefetet barne-
sinn.

Kvinner i krig.
Fra Goteborgs Handels-
og Sjøfartstidning 4-7-42.

I gamle dager satt kvinnene bak rokken
og ventet på at soldaten skulle vende til-
bake til hjemmet. I dag er hun kanskje en
likeså viktig faktor for krigens utgang som
den mannlige soklaten. England er en eneste
stor feltleir, og de kjekke kvinrelige
formene gjør seg sterkt gjelder,de i Lordons
gater. Den engelske kvinne sitter ikke hjem-
me og vrir sine hender. Et godt eksempel
på hennes ukuelige vilje iii seir og den be-
roiske blandiugen av kjærlighet og offervilje
for fedrelardet, avsreiler seg i ledy Mae
Roberts gave til sitt land. Etter å ha mistet
tre sønner i luftkampene om Etigland, skjen-
ket hun RAF et bernbefly som fikk uavnet
«Mae Roberts svar».

Den russiske kvinnes innsats er karskje
ikke så kjent, men derfor er det ikke sikkert
at den er mindre betydningsfull. Krigens for-



ferdelighet er gått over store deler av hennes
land og stillet hen  ne  overfor oppgaver som
er  mangesidigere og flere enn hennes ergelske
medsostres. Envasjonen har hos den russiske
kvinne vekket til liv all henres kjærlighet
til den russiske jord, og som sammen med
det grenselose hat som fiendens herjinger har
fremkalt danner slve inspirasjonskilden til
en kvinnelig heroisrne som søker sin like.

For den :-orn har fått sin opp4atring om
Russland og dets kvinner gjennom de russiske
klassikeres verker, må den russiske k‘ inm s
innsats i denne krigen komme tenm.elig
overaskende. De gamle russiske forfatterne
har gitt oss beklemmende skildrirger av den
«ville» landsbygden der den fattige bonden
ofte av mangel på annet trekkdyr, sperte
sin hustru for plogen, og kvinnere ikke sjel-
den måtte focle barna sine under arbeidet
ute på markene.

Den nye forfatnirg gjør kvinnen likestilkt
med mannen på det sesiale, ekonmiske, kul-
turelle og politiske livs emråde. For oss ves-
tens kvinner høres dette ikke så nu rkelig
ut, men i Russland bgtydde dette et full-
stendig brudd med det gamle.

Ved en rekke tiltak har kvinnenes vei til
ervery med samme lonn og under like arbeids-
vilkår som mannen blitt utjevnet. Resultatet
er blitt at kvinnenes artall innenfor irdu-
strien allerede for krigen var meget stor. I
1936 utgjorde de omtrent en tredjelc I av
industriarbeiderne. At derimot  ca,  forti pst.
av arbeiderue irnen tungindus!rien betår
av kvinrer må vel sies å være r oe helt
særeget for Sovjet. Ingen tiadisjrsbundne
fordommer har således ligget i veien for den
massemobilisering av kvi- erbeilskra:t
som forsvaret av Russland gjor rodverdig.
Det finnes intet område innenfor produk-
sjorslivet hvor ikke kvinnene er rykket inn
for å fylle hulJec etter de som er innkalt
til soldattjeneste.

De arbeider som gruvearbeidere tommer-
huggere, metallarbeidere, traktorforere og
formenn på kollektivbrukene. I Xusnetz ar-
beider det f. eks, mer enn 1100 kvinner i
gruvene. Den frivillige forsvarsorganisasjon
Osoviaehim tellet for krigen 17 millioner
rnedlernmer, hvorav omtrent halvparten kvin-
ner. Den russiske kvinne er vel vant til å
bruke gevær og har fått god bruk for dette.
Ikke så å forstå at det eksisterer «kvinne-
bataljoner». men tusener av kvinnekjemper
i dag i partisanavdelingen bak tyskernes

linjer. i kan nevue slike ravn som Zova
Kosmodjemskaja, lisa Tjajkit,a og Antonia
Petrova. Kjente navn over hele Russland i
dag, kjente for å ha stått i spissen for sine -
respektive partisanavdelinger, og falt på sine
poster. Og N i har også et slikt navn som
Nina Onilova som under kampene om Sebasto-
pel skjøt ned 500 fiender med maskingevær,
eller Auja Patjenko, en sanitetssoldat som
har båret mer enn to hundre sårede på ryg-
gen bort fra ildlinjer. Under forsvaret av
Moskva under den seks månedet large be-
leiringen av Sebastopol, vcd Leningrad, ja
på nær sagt alle frontavsnitt har den russiske
kvinne uten å svikte fortsatt sitt arbeid,
bygget barrikader og tankgraver, og hverken
«stukas» eller tungt artilleri har formådd å
knekke hennes motstandskraft.

Aldri mer krig.
Aldri mer krig! Det var ropet sum lød

nt over vtrden i 1918. Etter å ha gjennom-
levet 4 års  verdenskrig med alle dens heij-
inger, all dens sult, nod, pest og elendightt,
lå Europas marker blodmettet og tok i mot
freden! Men i årene som fulgte kom arbeids-
losheten, lønnsnedslagene nteble beller ikke,
streikene tiltok i styrke og voldsombet.
F:ech n i ersilles hadde ikke skapt den
lykken tian 1,adde blitt forespeilet. Men var
man bare snille og tålmodige nu, tok man
luare sine offre, het det, så kom en nok ut
av krisen og en verdenskrig igjen var i alle
fall utelu:.ket.

Meu hva så vi ? Selve kjernen til den nye
katastr fen ble jo undfanget n ttop ved
fredsslutningen. Urettferdigheten blemstret
som aldri for både mellom landene og mel-
lom folkene innb)rdes. De som så dette

et iherdig arbeir 1  for freden, forsøkte
å avslore krigsspekulantene og de som skapte
sine milliarder på (len nye opprastningen.
Men fredens krefter kom allikevel til kort,

Ingen pontoner hjelper dig her
over de mektige, ode huller.
Bunden av detie brutale dyp
når ikke hele «den tyske tanke».
Til å besmykke en rå ruin
egner sig ikke en håndfull ranke.
Bare stå stille, Tenton, og lugt
hvordan det hellige had forkuller.


