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DE F AGORGANISERTES KAMPOEGAN

DEN 1LLEGALE FAGBEVEGEESE OG OPPCAVEN I DAC

Allerede lenge fer krigen var den nor-
ake faghevegelzes kampkraft meget sterkt
nedsatt, vesentlig som fnlee av arbeider-
partiers regjeringsnvertavlse. Denne
patsivitet felgte faeorganisaajonen ogsa
etter krigsuthruddet i 1940. Etterat et
tillop til sarn I et motstand — melkestreis
ken — hle slAtt furt ng brutelt ned  av
tyskerne, gled man igjen over td drn
passive pnlitikks linje, for manges  ved-
kommende så å si fnr godt. At dette Ikke
er for sterkt sagt. framgår av at det frem-
deles, over 41/2 år etter. er innivrelsee-
rike krefter. både her i landet og
det, som ikke bare selv inetar en passiv
rolle i kampen mot okkummter og eas-
iSter, inen EICITO til og ITIed direkle (7101.

arheider  de  krefter snm optek den aktive
karepen for landeta frigjoring. Hadievis
blir denne kretsen mindre mindre
etter hvrrt sem de mister knntakten
aet arheidende folk ber hebne soffl Cl-ever

en mer aktie krigfering. Drt tnk leng
tid for msn. for det meste med nvr kre-
ter, fikk i stand ell nrganisert rentslands-
bevegelse av betydning ineen dr fagnega-
nisentee rekker. Og det skulle ikke gjore
det lettere at de som Ink kampen upp
måtte føre den på to fronter. På den ene
eide mot det tyske Gestapo. nå den endre
siden mnt  den  massive hlokk ss plissiv•

ister innen fagorganisasinnens og arlmi-
derbevegelsens egne rekker. De ektive
ble av sine egne arbeidsfeller endng fram.
stilt snm skende individer. med rnda
skurnlere hensikter, eorn politiske anrte-
borshandlere ng farligeer enn Ge latins

agenter! Artikkelen stod i en  nv  faig-
hevegelsens illrgale aviser og, satte bitnn-
rekerd i ondsinnet neitasjan. Under dike
forhold er det lett  å  skjonne et det tok
tid å få organisert de fagneganiserte i
illegale grupper og at resultatene lot
vente ph see.

linirlleriid har det ved dyktig. energisk
og uthnldende arbeid lykkes 3 få
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ikke hare arbeidernes, alen praktise talt
hele felkets mening om kampfonnene.
De aller fIrste skjonner nå at i kampen
mot de nozi,,tiske Imrharer nytter aet
ilyke med unnfallenhet ng passivitet. net
forer bare til selvuegivelse ng
Den narisi kke dynamikk rea metes rrwil
aktiv kemp. Det er en kerdem man skelle
tro våre ledende menn innen 41pn faglige
eg politishe bevegelse her i landet nadde
hostet lenge for krigen, here ved å he-
trakte dro nazistiske eksplosjemsatetede
utvikling i Tvskland.

kampen mot en slik bevegelse reetter
det ikkr med noe kompromiss.  Det er
enten ener.

DIsse kjensgjerninger har etter hvert
blitt erkient av de fagorganiserte arbei-
dere. Oe sterlig i det ferlopne år er om-
stillingen fra den tidbzere naksivitet ng
larornelsestilstand til viljen til aktiv kamp
blett s3 merkbar at den nå kan sies å
prege storparten av rnntQtandshevemelsPn.

Den nazistiske sekrh. fagl. landsorga-
nisasjon9 er nten norn snm belst betvd-
ning. Den er hare Pi nert tntat skall.
De komiske ledere er fullstendIg i n i rrt.

Det er bare den illezele ffighevegelse,
den sem arbeiderne med mot ng drI•ng-
het har bygd. sorll har arheidernes
Den har deres tillit fordi den er kvad
ono nv  arbeiderne selv på arbeidsnlassen.
Fordi den har de d‘ktIgste. modipte ng
mest bandlekraftige menn. Fordi det er
er massehevegelse som kan gj.nngi arbei-
derne den ledende stilling i Nnress fri-
gbmiltgskarnp sum de i kre ri  av  den rolle
de spiller i samfannshu=holdningn og
sin sturrelse har krav på, og sofil det
burde ha vtert en selvfolge de skulle ha
inntatt helt fra forst av.

Noen faglig nvdannelse på  det  nåvær-
ende tidspnnkt er ikke heldig. Dpi kan
føre til splittelse og indre strid. og det
må mingas. Slike forslag må. hvor gode
ng velmente cm e. enn er, vente til et mer

Gi fagforeningskontingenten  som minimum  til illegalt arbeid:



NORGE — SOVJET-SAMVELDETS FRAMTIDIGE BEFRAKTER ?

Elicts Volatt i ttSovjetqytt». StotIchoint rer, 11.

Norge har alltid beflittet seg på å opp-
nå et godt forhoLd til si ne nahoer. Det
kommer det selvsagt også til å ejore over-
for Suvjetunionen, s3 meget mer sme vi
nå får fellesgrense med den. Det fantes
fur k.vrig ingen friksjon mehom iie to
landene sf1 leuge Norge hadde felles
grense med det tidbgere Tser-Ruad‘and,
og selvsagt Fins det endr mindre grunn
til uoverenssteromelse medSevjeturfunen,
ved hvis hjelp befrielsen av lasulet y art
nå er begynt.

Nlangemordmenn har ganske visst van-
skelig for å forsone seg med det osunom-
ieke og politiske system som er rådende
i Sovjetunionen, men dette bor ikke være
ntor hintler for et intimt samarbeid sti vel
på drt økennmiske aorn på det kulturelle
ornrådet. For avrig har jeg innttykk  øv
at mange som  før  var så skråsikre p at
vårt egrt okonomiske system var  det
beste som kunne tenkes,  nå  begynner å
vakle i ein overbevisning. På dette om-
rScle fin3 den samme tendensen til om-
vurdering i Norge tom i andre laed.

På det økonorniske området bar  våre
handelsforhindeiser utvides betydelig.
Snviatuninnen kan levere en rekke
viktige produkter til oss som korn, ulje,
hamp og hn m. m. Og vi på vår side kan
nten levere flere industriprod 3kter
og framfor alt fisk og sild.

Det viktigste økonomiske problemet

beleilig tidspunkt. Sluttkarnrien sem vi
nå står overfor kan bli hard og vanskelig.
Den vil komme til  å  kreve alle våre
krefter og evner. Fur å komme velberget
igjennom denne med minst munge tap
av menneskeliv og verdier. må derfor
hele den noreke arbeirterhlasse,  sammen
med alle ærlige motstandskrerter i de
ovrige lag av folket, enig og samlet sette
hrle sin styrke inn for å bringe elutt-
aeieren hjem.

Den til dels sterke kritikk som er rettet
mot faghevegelsen og dens tidligere led-
eise er stort sett berettiget„ Og srdvsagt

de feil som kan påvises bli rettet.
En ny og bedre Arbeidernes faglige lands-
organisasjon in bygges opp.

Men først og fremst må Norge kjempes
fritt og selystendig, og folkets demokrat-
iske rettigheter gjenevobres.

Og om denne nærliggende og natvise.
lige oppgave må alle krefter samies i dag.

for Norge i etterkrigstida blir
skaffe sysselsettdse for handelsflåten,

hvis denne igjers kan komme opp i sin
tidligere sterrelse. Her rna! en regne med

Arneeika kotorner ta å sette alt inn
for å bevare den dorninerende stilhugen
amn et oppnådd uuder krigen. Dette vil
medfore ttore vansker for den nerske
skipsfarten. Uten tvil vil Sovjetunionen
etter krigen fii et lengt starre hehuv for
tonnasje enn den sjul kan skaffe, i det
minste de årene,

En må anta at den dominerende plassen
Sovjetunionen nuturlig kommer til i trin-
ta i etterkrigs-Europas okonomi og
tikk kommer til å fare til en enorm ut-
v(kling av varebyttet, som så igjen fører
til øket bebov rn  r tnonasie. Dette kan
i stor utstrekning tilfredsetilles av vårt
land. Den dyktighet våre tjomenn viser

ved behandling av fartøy og last er vel-
kjent, og ekulle kunne nyttes til felles
beste for Nurge og Sovjet,

MOLDVARPARBEID

Visse tillitsmenn innen en ev heime-
frontens viktigste organisasjoner har
stinti i ut et «informasjonsskrivs til tillits-
mennene innen organisasjonen, hvor de
mot bedre viten etempler «Norsk Ung-
doret, som uteitt av nazistene. Selv om
nuerderne tiv dette einFormasjonsskrive
er uenig i understotting av den ektive
motstambviljen som i dag er typisk for
all vitken ungdom i landet. så er det
grenser for hvilke rniriler en kan
seg å gripe til. ,Norsk Ungdom» er organ
for all ungelern i Norge med kier vilje

kamp mot nazismen. og det er deune
ungdommen sjel som skriver og recbgerer
evisa,

SKJERPEDE KRAV TIL SCHWEIZ

De russiske avisene skriver at Srbweie
nå er det eneste landet som Frandeis
stotter Tyskland ved å forsyne det med
varer. Seltweiz skader de allierte ope-
rasjonene i Nord-Italia ved at de
ske fahrikkene som arbeider for tyskerne
får råvarer med de schweisieke jern-
banene. Dessuten leveres det krigsviletige
maskiner og instrumenter til Tyskland.

Sehweie ona regne med de alvorligete
repressalier hvis det ikke slår inn på
ny kurs.



DÅELFGE NORDMENN

Hjemmefrontens paroie om nektelse
av overtidsarheid er stort sett Llitt fulgt
ved de fleste bedrifter. Enkelte arheidere
og arbeiclegivere har lukket oynene for
parolen, og finner på forskjellige una-
skyldninger for overtithsarbeidet. Heime-
frontens parede er klar og skal folges,
de nunskyldmingee som fobrikeees for å
Lryte parolen vil ikke td; godtatt.

Osle Sanivirkelags bakeri arbeider kun
for den tyske welirmakt og her har endel
av liestyrerne i Samvirkelaget erklært seg
villig til å ta vekttieneste fra lordag leveld
til sondag kveld mot overtidsgodtgjorelse.
liestyrerne er den best lonnede gruppe i
Samvirkelagetså av ekonomiske grunner
kan ikke dette være, Parolen om over-
tidsarbeid kjenner de til, tilbake star da
kun at de har stat seg til tjeneste for
fienden. Vi vil gi disse folk en siste
advarsel: hvie ikke dette overtidearbeid
innstillee etraks, vil skerpere forholds-
regler bli tatt.

Verskmester M. og formann E. Los Per
Kure hlir hervecl også gitt  en  advarsel.
De arbeider på forelejellig vie i fiendens
tjeneste. Veer ikke sA hoy i hatten, herr
verksmester, De kan komme til à angre
det siden, når det er forsent.

forholdene ved A. Rillestad, farveri
og renseri, Tromsen. 1, blir det klaget.
Sjefen og hans tvskfedte verksmester
favoriserer tyske ordres og pleier intimt
samarbeid mrd fienden. De nytter enhver
antedning til å drive arbeidatempoet i
været og lokker underbetalte arbeidere
til å arbeide akkord på tyskerordrene.
Julegratiale har firmaet budt sine arbei.
dere pa slike betingelser at arbeiderne
har avslått.

Drt er pa tide at ejefen på Hillestad
undersoker hvordan det går mrd seam-
arheidsfelkene» i f. eks. Erankrike og
trekke den nedvendige lmrdom av det.
Og verksmesteren må forberede seg på
ist det norske folks gjestfrihet har sine
grenser.

Ved et annet firma. W. Blystads fahrik.
ker, er forheldene heller ikke bra. W Bly•
stad eicr Sandakerveien 35 {fahrikkene).
Sandakervn. 52 (garveri og holig), Soria
Moria (kinohuset), Tarallov Automobil.
hus (nå stort tysk bensindepot og rep.s
verksted), Sokna bruk og Oppegård
(Lerregård). Likevel er firmaet kient for
sine deirlige lonninger. Arne Blystad,
senn oj medeier, er Ler den drivende

GÅ I LAND !

Etterat Norge i det forlepne år ble
trukket inn i krigens direkte militære
kampsoue gav den allierte overkomman.
doen klar beskjed om at all skipsfort på
Norge skulle stanses. Norske sjefolk nethe
ikke med å ta konsekvensen av dette.
Fra en rekke biter gikk mannskapet i
land og korn seg i dekning. Sammen med
våre dyktige sabotnrer har norske sjo-
folk ovet mang en dåd for å lamme de
tyske samhandalinjene over havet. Men
ornal er det norske stofolk som lkke har
forstått plikten sin og forisatt seiler
de tyske voldsmennene. De siste fly-
raidene ruol noreke havner har forh;iprxit.
lig gjort det klart for dem at riet er svik
mot landet å bli ombord.

kraft. Karalcteristisk er svoret han gav
en arheider i firmaet soro had om Loyere
lønn: sDet kan ikke gis, da det sil bli
iså vanekelig å  alå  ned lenningene etter
krigems Men overFor de tyske sjefer i
Tonhov Auto er holdningen velvillig,
og her fores mang en seppbyggendes
samtale. Nyeste på området er en ansatt
raajonatiseringseksprrt i firetners tjene.
ote. Del går alta ikke fort nok der i
gården.  Men landet er i krig,  selv om
de ovennevnte herrer ikke merker så
meget til det.

Ved Lilleborg fahrikker, Eredrikstad,
har det mider hele krigen vært spesielt
tn karer som har gjort seg seerlig- be-
merket for sin iver i å holde
tempoet pti topp. Riktige elavedeiver-
typer. Og det i en iid som denne. Det
gjelder en ingenior ved bedriftsledelsen
og en formann. Deres innsats i karnpen
for landets frigjoring består lil.  a.  i å stå
mrd klokka ; banda når arbeiderne ned.
vendigvis må gå på W. C.

Årheiderne henstiller til disse to herrer
A ta seg saturnen mens det er tid. Dette
er en advarsel.

I neste omgang kommer na-en og  adr.

Nns]onalsosiallune i praksis.
Apoteker P. Lossius (ns.) Bryn Apotek,

har tidligere under krigs- og okkupasjons-
tiden gjort alt hva han har kunnet for
ikke  a skaffe sine arheidere litt ekstra
mat.

Entrn det nå skyleles at apotekeeen er
kommet på bedre tanker, eller det cr de
første spede åretak, eller om det er de
nasjonalsosiallstiske ideer som nå om-



DEIMEFRONTEN IIILSER NTORSKE
PATR1OTERS  FORRIIND

Visse kretser av hyråkrater og astmle
partidiplomater lilant uordmennene i
Sverige seg oyensynlig uvel over
den nye sammenslutningrn «Norske Pe•
trioters Furhunds. Det CT en strek

regningen deres at alminnelige norske
borgere tilen noe poletisk monopol skal
sIntte seg sammen ng gi uttrykk for oten.
ingen sin — sære niir forhundet i statut-
trne ein P og gymnom organet sitt «Norges
rnaner til skjerpet norsk inusats
nudatiendr kamp enot naziyelded Etter
gammel resept soker de å isolere for.
bundet ved å karakterisere det som
kop11111111irt[isk.

To kjente medlrinmer av Det nomke
Arbeiderparti har latt seg intervjue av
sMorgootidningen» iSoezienni. flegge er
rild rantt il fur å undergreve forhundet
rakke ned på kommunistene hade heime
og i Sverige. »Kommunitere har ikke
hetveld nne i Norgen og eileresinniter den
håde 194.0 og nå viser at en ikke kon
noen respekt for dem» — kommeatarer
er vel overflodig. Enhver •rlig 1an115 -
I1121111 her Itrime i Norge hlir klar over
at disse berrer totalt har tapt kontakten
med heirnefronten.

I «Aftontidningen» (svenske 1-0 sei-
ker en redusere formannen Kristien
Kulsta? -ed 5 opplyse nt han »har vært
format i der ferhohlsvis uhr:edelige
norske teiegraf- og telefonforhundets.
Det hnrde vmre kjent for redaksjonen

Pri innen faghein-grlsen virker innen
organisasjunen for det faget en horer til
uansett om denne rr =tur eller Ir1Pn.
Dvt passer dem ikke å opplyse al

i 2 r var medlem a  D.N.A.
Det vi hittil har sett fra «Norske Pa-

trmters Forhund» vitner om nt det re-
peesenterer selve kjernen av den levende
runtstandsviRen i folket vårt, Det har
drr ute gjort seg til talsmann for våre
fremste interesser i arbeidet for å mohili-
sere hele folkets kampkraft for et fritt,
folkestyrt Norge.

sider skal settes ut i livet, er ikke så
godt å si. Men faktom er at anotekeren
nå til jul aller nådigst hevilget sine
arheidere. sour har hatt et forferdelig
arheidsprren. hele 214,— kroner — tyve
kroner — til hver.

Og enda slintrr iklse disse utakkoem-
lige arbeiderne mannjevnt opp om nasjo-
nalsosialismen!

DEN AT LIERTE OVERKOMMANDO
DAR TALT

Nyttårsaften var en sorgens dag for
mange familier i Oslo. Om lag samtidig
med luft vernsirenene seilte
ned mol Gestapos hashorw. i Osio
hamhelasten sin skutle rive bort Elå

Mgngp bra nordnienn.
Fleudingen vakle megen hitterhet. Vi

er ikke i den still:ng at vi er kumpetente
til fl nve norn ukIi kritikk mot t<;krets
inItre ninving. heller ikke kjenner vi
motiveringen for det valgte tidspunktet
Men ett har vi visshet for at er berectiget,
og det er forhitrelsen over tyskernes
framferd.

Allerede da flyene passerte Kristian-
sand ble tyskerne i Oslo varslet. Derfor
kunne da også flat lag samtlige tveker-
riitter i Drammenvn. 2 rekke å installere
seg i hoinhekjelleren for hombene fait —
og de knin fra det med livet. Nerske liv
var det ikke s3 farlig med for tyskerne,
derfor kunne de vente så lenge med fly-
alarmen, eg det 1de drrfor en ketastrofe
som var kjærkommen for nazipropa•
gandaen.

Skal vi ove nnen kritikk over borah•
ingen. må vi i ferste rekke rette den mot
oss sjel. Det er vi sjol som i forste rekko
kan hehreides.

Rornheraiden er tvdelig tale fra den
allierte nverkornmando. Omsatt til ord
lyder den: Tyskerne skal rammes pa alle
områder og med alle midler!

vi sporre oss sjol: Ilar vi handlet
denne ånden? Hor vi drevet en ajen-

nomfort kamp mot alle tr;kerne; makt-
erganer? Har vi fort en skånselslos ut-
ryddelseskrig trot de snikende gestapo-
bodlene og mot angiverne deres? Nåvel,
n3r vi ikke har gjort det. /nå vi være
forberellt på at andre gjør det for oss.
Der vi ikke sjol kan reise motatands-
grupper snm effektivt kan lose upp-
gavene, der må bombeflyene overta, og
deres aksjoner er langt mer brutale og
skånsrlslose enn sabotorenes noyaktige
Presisjonsarbeider.

Vi har fått en hardhendt påminnelse
om pliktene våre i krigen. La oss i vår
gjerning vise at vi har forstått.
TYSKERNE MÅ I<AMMES PÅ ALLE
FELTER OG MED ALLE MIDLETH

Det advares mot direktor H. Wnsenden
Osla Trygdekasse. Han var tidligere

NS-fylkesforer i Nnrdland og
av vegen for angiveri.

går ikke


