
Regningen skal betales — —!
Det seet swrprem r dt nne krigen fram for

den lerrige er at dtn dvile befolknirg er
t]likket ined som direkte krigsdeltugrr, ikkr
bz, ed at drn lider under kriguis byttler

itt mi t g t. ved a len trekkes med i tiendens
• liltak.

9.Ilst ut lot ode så det til en begymehe
orn arb id som ble satt i gang gav
411 ler for vis ; lag av berulk nut gen ved de

gode lont irger sont ble hetalt
ier rbr; d på de tyske beL stnir gsanlegg.

forst e sne dme engt rikdom en
illosjon soin hortig bratt og det ble snart
slutt med de bro.r lotud, ger. dag er den
• ste rest Lv illnj Ler e m dette arbeid for-
vonnt i og wed t‘ty-gsut-krivi ingen av

arladdsk r.irt til de tyde militwraidegg.
Men drt roln er d t vmste r at vi ,adv

lwr betalt ldde b rest' ingsalbridene,
/11,JA•111 1  eg dyn • 1d u; asjon.makt som har

san dem i i, n. Og i bar ikke alene be-
mh W.tte. men !we betalt Gestapo for

velsign. Isesrike i vårt land. De
tiNeller k‘nmer og barn s,to har nut
lowormr.. jur esmrret, deportert eller drept
bit aler sine bordler 3.50 l r. pr. dag for disse
‘,Igjerniager.

!!51* det iil? Okkupasjonen kostcr
1111 I 914 7 r.lcr arlig eller millioner

1.roi er dugen. Ilver mann. In er kvinne og
bar:. i tårt Led h taler clfså daglig

3 50 Le. for bli 111 dertrvIt. Qui-lingregjer-
in .1 ..nwer ler at 111' beste tair4P produk rr
blir sei .1, iii T‘st land ea .skerne besteninwr
orben. Vi Hr til crjr-jeld alle deres
oede slirocrat. orisrr gså be.-Lumws
.1V dent. 11,•rtil kommer i hele landets
aterinL:slbe Ilter  1/1: mer kommer oraler tysk
kontroll d. v. blir otnvtlet at tyskerne
til fordel for le le «herrer dk» som ahsolult
ikke Its1 i da de tapte krigra sist.
Det t yske folk led nok, eg det er heller ikkr
dem vi spokker om scan «herrefolk». Jo
mektigere den tyske nolf11,1ndkapito/ hbr. ju

I h 

DEN NORSICE KVINNE
1115ut-I 1912 I 1. argang

Hed, er tilstiket twdenstående:

Landsmenn!
Tvskerne Isaugsumbiliscrer alle erubrede

nasjaners mannlige og kvinr lige arbeidme ti)
være med i å befeste Ein i en under-

iryI ysket nes ntal er gjore ugså vårt
land til en ninnt u elig festr ing. Dr o tilatrekke-
lige arbsidskratt kan ikkelergtrskafIts ed fri-
villighetens vei. Folgen er tvnngeutskrivning.

Skal tære mcd på å befest., vårt eget
slaveti? Nei og atter nri! Vi kan ikke fure
krig met oss selv1

T1111( ner av landsmenn otenfor landets
gr. r i kri11 /1.( d sitt liv som inn-
såts. Åndre lusenri deltar aktivt i den dag-
lige I. amp her hjemme. Nurdmtnn pines og

la es i fergsler og korsentrasjondrirer.
Skel si are med på å befestedette slaveri?

i`sen La tyskerne Infere dtt kripriarbtid selv.
Du st in blir tatt ni til slikt arbeid: NEKT
Å R F,ISE!

Ilvi- det blir nodvendig rwde som kan
forsvinne fra sitt hjemsted. Tenk
ikke på det okto ondske suorsrnå1. Ingen
skel lide i ed f r sin overbevisnings skyld!

t.skerne at porske wenn og kvinner
ikke lar sug undidiseh, til deres bratale krigs-
maskineri! Husk lærernes stolte og helte-
11)Clige li. Idning. Vis hele verden at de norske
arbeidere ikke lar eg tvilje til å utfory
befest ningsarbeid mot sitt cget fedreland!

Den ir Fagbevege14.

mer den «herrera overfur andre folk.
jo nlere 11:1•Art og bnodet ti g umyrdiggjort
blir i åså det arbeidende folk i Tyskland selv.
Da disse berrer tapte den forrige krig klaget
de så Europa gjenlod av deres januner over
de frvktelige erstatningsbetalingene. I dag ser
vi disse sannue herrer foreta en otplyndring
av alle de land de har lått tak i som skaffer
dem mange ganger det helnp som de ble
domt til å betale etter den siste krig — og
som de snot seg fra den garg. lle okkuperte



Vær på vakt!
NAR DET BLIR GJORT NNCREP
PA OPPDRAGELSEN

Skal en bevegeke få virkelig fart og makt,
prøver den adtid å Få tak i ungdommen.
Det tjy undommen 80112 kan brere den frem,
det er ungdommen snin har gled nuk til å
leve og do for en det 1 Ingdr liurn en som
bar intensitet nok til å pata seg el arbeid.

Men enda viktigere enn å få fatt i ung-
dommen, er det å få fatt  i  dem sorn skal
ldi ungdommer, eg som har enda mindre
motstandskraft overfor nrgnmenter enn ung-
dommen har, å få fatt i barna.

Derfer noydde ikke Hitler, da han kom
til makten, seg med å begeist re ungdommen
for seg og idéene sine, han gikk også straks
til felts mot burna og skolen. Av barna
skapte han sirm yugste soldater, de barna
som i dag blir sendt ut Over alle land, som
i tro og tillit i mange Ar har ropt affeel
Hitler!» ug wom nå bringer de verstenlykkker
over alle andre land og sitt eget med,

Hitler bragte namismen inn i skolene, hau
tvang den inn i und erv.an.ngen, tvang ber-
erne til å undervise nusistisk, fikk i gang
et stort apparat ny angiveri overfor de kerere
som vågde å nekte, overfor de elever som
viste tendenser til ikke vdile være med, over-
for de foreldre som hadde slike ht rn. Vi
kjenner ail i dag av seloopplevelse 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 sez kne, ng som foreldrene
ennå trygt hnr kunret sende barna siue til.

Men nas.istene vet også at får de tak på
barna så kan hverken kerere eller hjem ut-
tette noe. Derfor 1r det de har sntt i gang
sin ungdomstjenesm, eg derfor viI de med
affe midker true seg fram her. Foreldrene kan
ikke være oppmerksenntne nok overfor dette.
Koste hva det koste vil, så mit de nekte å
sende harna til denne ungdomarjenesten. Den

land kan ikke snyte seg fra noe. Tyskerne
ska! ha det kontant og med en ming. De
vil ikke risikere at de okkuperte land skulle
forsedee seg p. deres egen metode.

Men med dette pådrer de seg også en reg-
ning som skal hetales, ikke av det tyske
folk, men av dem selv. Det er selve post-
hylden _smn må bort. For blir ikke Eurrya
friskt.

er snikende farlig i 4n e midler. I de forste
timene har barna det svært 7nOrs11111t — de
far s et eeveer og herer å ta det fra hver-
andre. får plukke på det stelle med det. De
tærer å hilse, bfir snakket vurlig til. Så,
andre eller tredje timen, legger læreren fram
for leumet en Umdon News eiler liknende
avis spar blitt; «Ilar dere slike hjemme
hus deee?» Hvor monge 104ringer larr sant-

svare nei? faren for hjemmet er
tydelig POk. Men faren for hatnel er iii ve.

mye st orre. For far og mor aner det,
den nusistiske giften være dryppet inn i
barnesinnet. Et barnesinn er hJoil og mot-
tagelig, det er letiere å forme el ii medellet-
leire. Ikke alle foreldre er oppmerksomme
på hvor farlig dette er. Pedagogene vet
det, derfor har de kjempet met ungdoms-
tjenesten ved å nekte å ha noe med den å
gjøre, og de har betalt prisen lor det. For-
eldrene må også ta sin torn, det nytter ikke
å trn at det «ikke er på farlig». Ditlers Tysk-
land i dag viser oss med avskrekkendr, t yde-
lighet hvor farlig del er.

Ikke minst må modrene være oppmerk-
somme,de har karatiCe den største innflytelse
på harna i så ung alder. De må hjelpe sine
menn og barnas fefire i den kampen som
må tas opp mot dette, det farligste av
angrepene angrepene på et ubektet barne-
sinr.

Kvinner i krig.
Fra Goteborgs Handek-
eg Sjofartstidning 4-7-42.

gamk dager Entt kvitmene bak rokken
og vmtet på at sculdaten skulle vende til-
bake til hjemmet. I dag er hun kanskje en
fikeså viktig fuktor for krigens utgang som
den mannlige soldaten. England er en eneste
stor feltleir, og i le kjekke kvinmlige uni-
fermene gjeLe seg sterkt gjelderde i dolts

gater. Den engelske kvinne sitter ikke bjem-
me og vrh sine hemb.r. "Ft godt eksemped
1.1å hennes uknelige vilje til seir og den he-
roiske blandingen av kjærlighet ug offervilje
for fedrelandet, evseeiler seg i ledy Mee
Roberts gave til sitt land. Ett er å ha mistet
tre senner i hdtkampene om Regbird, skjrn-
ket hon RAF et hombefly sma fikk novnet
«Mae Roberts svar»,

Den russiske kviunes innsats ef ka

ikke så kjent, men derfor er det ikke sikkert
at den er mindre bet ydningsfull. Krigens  f  r-



feiddighet er gå t In rr ure deler LE Irenees
land og stillet Iltilpi overlor oppgaver 4.;111

er runngeehligere og llere enn hennes ergetake
merho.tres. Invasjonen bar hos den Inesiske
kt  inne  vekket til liv all hernes kjærlighet
til den ruesieke jord, ug som sammen med
det grenedoee hat som tienders herjinger bar
fremkalt danney selve inspnasjonskildtm til
en kvinii li bendsme tum suker -in

For den :0111 har turt sin ul p'attiog om
Ruseland og dets kt nrr gjennom de russieke
klaesikerre verker. mn den russiske kt inra s
innsats i denne krigen komme remmelig
overaskende. De ganle russiske forfuth
bar gitt uss beklernmende skildringer av den
eville» landsbygden der den fattige lenden
ofte av mangel på annet trekkdyr, seette
sin hustru for plogen. og kvinnere ikke ejel-
den måtte fode barna sine under nylreblet
ute på markene.

Den nye forfatnivg gjor kvinnen likestillet
med malmen på det seeinle, • konmiske, kul-
turelle iig politiske I emråde. For 11s: ee-
tens kvinner hores dette ikke så rm rkelig
ut, men i Russland bgtydde dette et
stendig brudd med det gande.

Ved en rekke tiltak har kvinnenes vei
erven med samme lonn eg under like arbekb-

ilkår som mannen blitt utjevnet. Resultatet
er blitt at kvionenrs attall innenfor jr du-
steiro allerede ror krigen var meget star. I
1936 utgjorde de omtrent en tredjeld uv
induetriarbeidernr, kt derimut ea. lorti Fst.
av arbeiderne ienen tungindunien består
nv kvinrer må vel sies å være r oe helt
-nereget for Sovjet. Ingen tradisjmrshondne
f•rdonuner har såderles litrget I veieu h r den
massercohilisering av kvir nelig ertni lskra:t
som fursvaret cv Roselend gjor nodvendig.
Det finn, s intet område innenfor produk-
siorenvel hver ikke kvinnene er eykket inn
for å fylle hullere t tter de som er innkalt
til soldraljeneste.

De urkider sum gruvearbridere tommer-
huggere, metallarbeidere. traktorforme og
formenn på koltektj brukene. T Kusnetz nr-
beider det f. eks. mer enn 1100 kvinner i
arilvene. Drn frivillige forsvarsorganisasjon
Osot isehim tellet for krigen 17 millioner
medlemmer,hvoravonarent halvparten kvin-
oer. 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 nv kvinney kjemper
i dag i partisanavdelingen bak tyskernes

linjer. \ i kan nevne slike natn soni Zova
KOsloiodjewsktija, 1 iert Tjajkita og Antouis

Petrova. Kjente 11111.11 uter hele Russland i
ds g. kjente for å hss stått i spissen for sine
respektit e partisanavdelinger, og falt på sine
poster. Og ti har også et slikt navn som
Nina Onilova som under kampeneom Sebaeto-
pol skjot ned 500 fiender med maskingevær,
eller Anju Patjen ko, en eanitetesoldat som
bar båret mer enn to hundre sårede på ryg-
gen burt Ira ildfinjev. I ruler forsvaret av
Moskta under den seks månedet lange be-
leiringen av Sebastopol, ved Letingrad, ja
på nær sogt alle frontavsnitt har den russiske
ksinne uten å svikte fortsatt sitt arbeid,
bygget banikader og tunkgraver, og hverken
«etukas» cller Dangt artillen har fonnådd å
knekke hennes motstandskraft.

Aldri mer krig.
Aldri mer krig: Det vur ropet sum lod

la over v, rden i 1913. Etter å bu gjennom-
levet 4 års verdeuskrig med alle dene herj-
inger, all dens stilt, nod, j.est og elendightt,
lå Eurnpas marker blodmettet og tok i mot
freden! Men i årene som fulgte kom arbrids-
losheten, lennsnedslogene iteble heller ikke,
streikerre tillok i stsrke og voldsumbet,
Fr ed< n i \ ers: illes badde ikke skapt den
lykken tt an hadde Ilitt forepeilet. Men var
man bare snille Og tålmodine ne, tok man
bare sine offre, het det. så kom en nnk ut
av ktiseu og en verdenskrig igjen ar i
fall utelukk, t.

Mer, in a  nå  vi? Selve kjernen til den nye
katnetr fen ble ju undfanget nt ttop ved
fredrel aniogen. t rettferdigbeten blemstret
sum aldri fer både niellom landene og mel-
lom folkene innbtrdes, De som så dette be-
6ynte et iherdig arbejd fur freden, forsekte
å avslore krigsspekolanterie ot de som skapte
sine ndlliarder på den nye opprastningen.
Men fredens krefter kom allikevel til kort.

Ingen pontoner hjelper dig her

over de mektige. ode huller.
Bunden av dette brntale dyp
når ikke bele ederr tvske tankr».
Til å besmykke en rå mnin
egner sig ikke en håndfull ranke.
Bare stå stille, Teuton, og Ingt
hvordan det hellige had forkuller.



klikken av herskesske Beiret og et nytt blod-
bad begynt".

Nå her dette vart i snart 3 år. Dei vi i
dag gjennomleser kan ikke Leskrives. 1 te
på frontene maees tusener av landenes be;te
ungdom og manndom sender og sanonen.
hombene braker over åpne byer. Og på den
indre fronten er fenplene fulle, stadig korn-
mer det nye meldinger om kamerater som
et dode i fangenskep, våre rakeete lunds-
menn eom blir drept av bedlene. Lonningene
våre var lave nok fra for, men de tyskerne
kom 1,1edet foret 12 pst. lonn-nedelag, maten
.i dyr at de fieste ikke kan kjøpe det lille
sont er å få. I de industriene som ikke er
siktige for krigen arbeides det på delvie inn-
skretiket tid hele året, eller med 2-3 må•
neders bedriftastans. Lønningene er under
den inuskrenkede 20 30 kraner uka, dette
skal vi leve av, mens det er de sont tjener
millioner på krigen. Mr vi står i ko om
dagen for å få kjopt litt grannsceeer hender
det ikke -å ejelden at okkupantene pbetselig
moteropp med aine biler og snapper bele
beholdningen vekk far nesen på ose og vi
må gå tomhendie hjem igjen. Nvorditunrens
menn her hjemme snakker om ut vi skal reisecaataak. men hvem skal betule buslek.
ta seg as de syke, de underernarte. de som
hur fått skjørbuk på gru 1n av den   oLsen
vitaminmangel.

Slik ser den esosiale ret tferdere ut som
NS snakker om. Dette er det vi didtutertr
om oss kvinner i meilom og vi spor hvet-
andre hva vi skal gjote fr at dette
ekal hende gang til. Vi vet at delte er
krigens eiete sommrr og vi er ikke i ont
utfallet.

Vi er gled uver ut trnerike, Sosjet og
England har lovet at det skal bli rett for
alle jordens folk til å nyte verth.ns rikdomnier
og goder, nten skal dette bli en irkelight t
må enhver enkelt av oss være aktist med
i kampen for å fierne nasismen en geng for
alltid

tfl: \4 KJENT T DE \
SPORE FREDSNEN

Olaf Kullmann
T:ft DIFID

Svenskamerikanerne
SKJE1XER ILY III. NORGF.S
BLERIEHE

rekke kjente svenskamerikunere har
satt seg i spissen for en iunsamEn w mid-
ler til å .-kjenke fis 111' 1` befdelee.
Inusamf ngen har fått navnet ings for
N'orwas» (aVinger for Norge»). Og den ledes
av Tage l'alm, Elsa Brthinstrdtn-t Frie
Erkson og parald Hedetrdm. Sot nærmeste
mål har en satt opp å fl inn 300 000 dollar.

«Wings for Norwrn» er vårt svar på de
lidelser som det noreke folk har måttet ut-
sta og et uttrykk for vår dwe beundring
for Norges ubeseirete ånd». erklærer sty ret,
formann Tar Palm I oppropet. «Der oppe
i Little Norway Norge) i 1 ornnto har
.11 liten gruppe norske unudeonnter sarniet
seg ad mauge forunderlige vcier og under
menge vansker. Når de har fått tils rekkelig
m-d våpen vil de ikke nole m å befri titt
land. Vi svenekamerikanere fole • det slik
at vi ikke har rrtt til stå u% irksentme
liår våre brodre ruper etter våpea for å fut-
fore en strid o n egs1 er N år. Cg vi eu
liten gruppe ss ensl.atreribanen besl ti tet
å ta 0-5 av denne og innby ar dr til
å forene seg med n s, To- -r måLe ler siden
begynte den svenskarn rik in.ke kerepenje
for «11, :nes for Norwa yr.

Midler til skolefly.
Vi siss:e at det de not-ke gottene barble

brnk fur var ovinpfly eg atter in ingsliy.
og vi besluttet å soke å de es behov
Den gang fanles det lot m -eeitee hindriner
for å få tillatelse til å foreta iensamlinger.
men takket være sank jom ringe 11 3V den
andre krigsmak tloven (War powers aet) og
ved sempati og foretåelse fra myndigh tene
i Weshington er tillatelse til innsa nlinga nå
blitt gitt. Lokale kondtéer er dannet i et
stort antall byer med svenske mnby agere.
Og nå er det bygget opp en orgaeisaejun
som omfatter hele landet. Den skal nå hvert
eneste sted i Arnerike der det fins f lk av
svensk avstamning. Vårt første mål cr 300 000
dollars til en serie skolefiy. Midlene vil bli
atilt til den amerikanske starskasse•t rådig-
het for dette spesielle formål.


