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KAMPORGAN FOR PATRIOT[SKE KVINNER

Den mest ondattende og blodige krig
verden noensinde har opplevet, er na
gått inn i sin sluttfase. Den mektige
og Mmotståelige tyske krigsmaskin har
begynt a knirke i sine sammenfoy-
ninger.

Det er naturlig at vi nå på fallrepet
stanser et øyeblikk og spor oss selv:
.,Hva gjør vi for å knuse de faseistiske
horder som har veltet inn over land
etter land. Off som daglig ofrer tusener
av vår beste ungdom på krigens
alter?"

For å ha et lite sammenlignings-
grunnlag kan vi kaste et blikk rundt i
Europa idag og se hva andre nasjo-
ner har ydet og daglig yder i denne
kamp.

Det land 50I21 lider og ofrer mest
for vår felles sak, er uten tvil Sovjet-
Sarnveldet. Hele det russiske folk, mann
og kvinne, ung og gammel, har, i over
3 ar bare hatt ett for oye: A drive
undertryk erne ut av sitt land, og der-
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DEN NORSKE KV1NNE kommer nå ut fgjen etter en lengere pause. Den er
ment stom et oLgan for de aktivt kjempende norske kvinner.

Det er utviklinga sjøl som har gjort avisa nødvendig. Det siste atet har en
vært vidne til stadig storre tendenser til unnfallenhet og avslappelse på kvinne-
fronten. Mange nekter sine menn eller sine barn å delta i illegalt arbeide, eller
legger band på dem när de må gå i dekning. Når kravet kommer til dem
direkte om nektelse av arbeidsmobilisering eller deltagelse i illegale grupper,
har enkelte kretser lett for a bøye unna i redsel for seg sjøl og sin famille.
Og nar sporsmålet melder seg om å skaffe husrom el er mat til dem som
arbeider illegalt idag, moter en altfor mange argumenter som „allfor stor risiko",
„vanskelig a skaffe mat til oss sjol" osv. osv.

Nazis propaganda og gestapos bøddelgjerninger er pa god vei til a oppnå
sin hensikt! Hvis vi ikke øyeblikkelig gar i oss sjol og med makt rydder bo t
det som allerede har maktet a slå rot her, vil et alvorlig tilbakefall være resul-
tatet om kort tid. Vi vil oppleve at den sagnomsuste norske front blir splittet,
den blir passiv ug tant, den blir kampudyktig!

Men det ma ikke skje. Norske kvinner! Få en gang øynene opp for hva
kampen gjelder idag! Den gjelder din og dine barns framtid! Men da ma du
ogsa kj empe for den! Du rnå ikke la deg forsumpe av de daglige doser av
nazipropagandaen og av det deglige strev for mat Iii deg og dine. Det er ad-
skillig større ting det gjelder idag. Det er det norske folks være eller ikke være!

KAMPFORMEt4

ved bidra til å slå den tyske fascisrne
slik at den ikke pany skal ha evnen til
a reise seg!

Krigen har rullet frem og tilbake over
store deler av Russland; viktige indu-
stricentra er lagt i grus og veldige
avlinger odelagt host etter host. Hver
eneste by i de deler av landet hsor
krigen har herjet, er etterlatt som en
stenorken. Og menneskene selv Ikke
noe sted i verden har den tyske volds-
mentalitet fått hlomstre slik som i de
okkuperte deler av Russlind. Ikke noe
land, med undlagetse av angtiperstaten
selv, har mistet så mange sonner og
døtre. Og hvert enkelt tap av en rust,
sisk sønn eller datter er ltke sart som
tapet av en norsk! Men har det rus-
siske folk boyet kne på grunn av ofrene?
Er det hlitt lammet av skrekken? Har
det m'stet sin kampinnstilling? Nei!
Tvertimot. Hver mann og kvinne som
er falt som offer for den faseistiske
vandalisme, får de gjenlevende til å



kjempe enda en strek tuer hardnakket.
enda en strek mer overbevist orn nettl-
vendigheten av og reilferdigheten i dea
kamp de er oppe i!

Og det samme trekk gjor seg gjel-
dende hos de andre alherte. Gjorde
ikke thrn tyske hombrug av Loridon i
1941 det engelske folk enda mer

ag enda mer Innstilt på det ende-
lige Har ,,frykten for å lape
flere menneskeliv" eller ,.frykten for de
tyske gjengjeldelsesaksjoner" avholdt
de britiske og arnerikrmske tropper fra

gjennomfore en vellykket invasjon på
kontinentet?

Og folket i vApen i Frankrike, r I ugo-
slavra, p3 Balkan, i Tsjekkoslevakia og
i Polen: er det ikke overalt irtrykk for
menneskenes frihetslengsel, lengselen
etter a bryte de lenker som har noldt
dem nede i slavekår så lenge?

Også  .art lille broderfolk Danuark
er kommet rned. Dette lille land har
vist at det har evaen og viljen til å
fore en aktiv kamp på de alhertes side.
Det danske folk har, som de andre

allierte. innsett nødvendigheten av a
lofte i fe.:esskap, et fellesskap som om-
fatter hele det danske folk, uansett
politisk oppfatning eller kjønn.

Hva har så v å r innsats i denne
internasjonale felkereisning mot under-
trykkerne hestålt r?

Vi har inntil iing ført en form for
kamp som er kalt „passiv motstand".
Som særlig uttrykk for denne kampform
har vi hatt prestenes, lærernes og til-
dels studentenes aksjoner. Alle disse
aksjoner har tydelig vist verden hvor
det norske folk står relag. De lvske og
norske nazisters farsok på å nizifisere
landet er blitt avvist. Forovrig har
aksjonene snm resultat at tusener av
vår beste ungdom er seadt i konsen-
trasjonsleire i Isskland eller i Norge,
tvangssendt ti: deu tvske krigsmaskin
eller drept. I ler 1:1 konimer sd offiserene
som lot seg arrestere med unntak
av de la som kom unna og sem idag
er med i kampen. Men når vi stiller
sporsrndlet mn disse aksjoner har bi-
dratt noe Cl å udelegge den tyske krigs-
maskin, blir svaret temmelig negativt.
Målt med den nnalestokk er aksjonenes
resultat små. Men hele den norske
ungdom og hele den norske krigsut-
dannete ofliserstend i kamp på hjemme-
fronten, det vilde tur bidratt til ode-
legge der tyske krigsmaskin og derved
til å forkorte krigen. En slik kamp-
form vilde ha kostet ofre. Ja vel. Men
når vi derved bidro til å forkorte denne
blodige krig som koster lusener av
menneskeliv hver eneste dag? Og det
er vel ingen  som  trer at norske men-
neskeliv er så mve mer verdifulle enn
alle andre mennskeliv!

Norge er idag ikke lenger det ledende
okkuperte land r kampen mot faseismen.
Utviklingen har gått forbi oss. Men
skal vi kunne heyde oss som nasjon
når denne krig en gang er slett, så må
vi få de krefter i vårt folk som idag
holder utyrklingen tilbake, til å forstå
al den gamle passive kampform cluger
ikke lenger alene. Da faller den bare
sammen med faseismens interesser og
ikke med det norske tolksl Den ma
føres i samband med aktiv sabotasje
mat den lyske krigsindustri. Forst da
har vi lagt grunnlaget for etterkrigs-
tidens demokrati hvOr folket selv he-
stemmer sitt styresett.



MATEN URAM TIL DE NORSKE HEIMENE!
Det er en meget viktig oppgave for kvinnene å stotte opp under aksjonen

for å få ninten frem lit det norske foIket.
Kvinnene i erbvervslivel må gå inn for detre, og nren anspore sin

hussland i detfe sporsmåler, at det i samarbeid fra overst til nederst på
bedriftene blir gjort ait for å ønndra tyskerne maten.

Maten skal fratt: til det norske folke — og tirtmelige priser. Bondene må
lå dekning og en ritiielg avanse på stne produkter, men de bønder som overfor
representanter fra bedriftene prover å skru prisene opp lit svartebershøyder,
ma gjøres forståelig at de setter seg utalor fronten, med de folger dette vil ha.

Et godt resultat på detie område vil bety en stor svekkelse for tyskerne og
quistingene, og vil styrke og svetse heirnefronten ytterligere sammen I langt
videre betydning enn bare maten.

RAMP MOT ARBEI
Hillers mångel på reserver er i den

siste tid blitt mer og nler merkbar. I
alle land begynner en stadig mer hen-
synsløs tvangsulskriving til tysk krigs-
tjeneste å gIore seg gjeldende. Belgia,
Holland, Frankrike, Polen, Jugoslavia
og Sovjet — de land som har
mest under naziregitnet — skulde være
selve rekrutteringsgrunn/aget i den tyske
krigsindustri. Vi ser hva resultatet ble
av denne tyskernes leitregning. Som
én mann r&ste de utskrevne seg til
kamp mot underfrykkerne. Httter vilde
ha lojell innstilte arbeidere i den tyske
industri og til de tyske militærantegg,
men han oppnådde det motsatte. De
tvangsutskrevne sluttet seg sammen og
forsvarte seg med vapen L bånd

Og det var ikke bare meunene del
dreiet seg om her. Også kvitmene
sluttet opp om mennenes kamp. For
dem gjaldt samme parole som for
mannen: Heller dø for frtheten, enn
å være med å smi lenker om seg
selv!

/
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DSUTSKR1VINGEN
De som ikke deltar i selve kampen,

pleier sine sårete landsmenn og sorger
godt for dem.

Ogsa her i landet er del fort en hef-
tig kamp tnot all form for „arbeidsinn-
sats", Aftentatene mot de forskjellige
arbeidskontorer, og mennenes sabo-
tering av innregistrering til slavearbeid,
viser hvorledes den alt overvelende del
ak hjemnrefrenten stutter opp om mot-
standspawlene som blir gitt. Vi kan
bare peke på nvordan årsklassene 21—
22--23 viste holdning ved reise mann
av Iffise da kravet kom til dem.

Men hverdan stiller så de norske
kvinner seg til sporsmalet om den sa-
kalte „nasjonale arbeidsinnsars"?

På lå hedertige unntagelser nær er
kvinuerles svar blitt en stor skultelse .
llet ser ut til at det er blitt en ren
mote å ta arbeide ved jernbane og spor-
vei. Og hvilket argument brnker disse
kvinnene? ,,For ikke å sendt av-
gårde!" De tenker tilsynelatende ikke
et øyeblikk på at de derved frigjør den
mannlige arbeidskraft, som tyskerne
såri trenger.

Dere kvinner, som har handlet enten
uforstand eller på grunn av en total

mangel på sosial innstilling, er dere
klar over at byer og en av -dere er lik
et menneske ti I i den tyske krigs-
maskin? Er dere klar over at tyskerne
er blitt merksame på hvor hullet er
den nasjonale front mot de tyske okku-
panter, på grunn av den forholdsvis
store malestokk dette har foregått t?
Er dere klar over det ansvar dere hart,
En vakker dag kån vi oppleve at kvirmer

et veklig omfang klir sart inn i indu-
strien for å gjøre mannens arbeide der



nverflodig. Derved kan tyskerne kaste
enda flere nordmern inn i det sluk som
kalles den tyske krigUndustri.

Nei, norske kvineer. Man skal ikke
kunne si om oss for ettcrtiden at vi
var med  pa  å seude vare menn til
arbeide for fienden. Vi goeltar ikke
noell soin helst form ti r arbeidsiunsats
idagl Blir du innkalt. så meld deg til
aktiv kamp f ur Norge!

Du soin allerede i nvitenbet har
mehtt deg il nazistenes arbeldsinnsats:
Sorg fer at dci kommer hurtigst tnulig
vekk derfra. Husk at du ellers blir salt
i klasse med quislingene når oppgjurets
dag kommer

FPA EAOFRONTEN

Det er for noen tid siden iugått pa-
role til de organiserte arbeklere
kontingentstretk. Stort sett er parolen
blitt fingt tilfredstillende, men rapoortet
som er kommet inn viser at det ninen-
for enkeite forbund sitter formenn ng
styremedlemmer som av redsel for sitt
eget skinn gjor seg selv til redskap for
nazi-bodlene.

Vi vil en gaag for alle sla fast hva
den kontingent som nå betales går til,
og hvem det er som hav interesse av
at vi fortsetter betalingen.

Da nazistene forstod at deres politikk
Landsorganisasjunen vilde mote inn-

bitt motstand, skiftet de ut eller arre-
sterte de mest bevisste fillitsmenn. og
satte i deres sted kornipte nudermålere
og bevisste angivere. Disses virksornhet
er gjentatte ganger offentliggjort i den
illegale presse. Dels har det dreiet seg
om eiler våre forhold gigantiske under-
slag. dels out store bevilgninger til alle
slags nazistiske institasjoner. Det er
ikke lenge siden Landsorganisasjonen
hevilget 203 onokroner til „Fritt
De har flere ganger hevilget svære
heløp til Froutkjemperkontoret. De li-
nansierer en egen skole for utdanning
av nazister, nemlig skulen på Sormarka.

I tillegg til dette har de „kommis-
sariske" ledere utvi det angivw iet tll
sjn høyeste fullkommenhet gang på
gang er bra nordmenn sendt til kon-
sentrasjonsleire eller drept. Til tross
for at de vet alt dette, er del enkelte
som ynder å kalle seg „jossInger" som
direkte motarbeider hiennuetr ontens pa-
rute. Deres vesentligsle „argument" er
at „da mister vi ju alle rettighetene
våre".

Hvilke rettigheter er del den orga-
niserte mann og kvinne mister ved
nekte å betale s iii fagfereningskoatin-
gent? Jo. Det er retten lii i v:ute med

betale angiverne forderes skyldig-
het i gode kameralers tengsling og
dod!

Og det er jo nettop en av de store
oppgaver vi kvinner på arbeidsplassen
har, å shilte mannjevnt opp otn mannens
arbeid for å bry te ned nazismens
morke og reaksjon i vårt land og i den
organisasjon som har vært og s o m
skal bli vdr!

Norske kvinnen! Sluit opp om paro-
len orn komingentstreik. Organiser inn-
samlingen av fagforeningskontingenten
og la den gå til illegale formål. .Det
er de illegale organisasjoner sont ar-
beider for din sak idag. Er det p ditt
arbeidested elementer som soker å mot-
arbeide parolen, så si klart ifra. Vår
sak aler ikke lunkenhet og unnfallenhet!

EN RAPPORT fra det internasjo-
nate arbeidskontoret angaende arbeids-
losneten etter krigen, heter det bt.a. at
demobiliserte soldater bur ha forste-
retten. men at ellers arbeidsfordelingen
organiseres på lik hetsprinsippet for
mdnn ogkvinner med vekt
dyktfghet og fagktumskap.

Send avisa vidre til gode norske kvinner!

Flar cl Li tati din oppgave i kanipeM

Stettei d ti din manh og evellatelt dine barn når du torskr at de er med
noe — uten å sporre unodig?


