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FINNENES INNSATS.  

Det bler ofte snakket om den Innsats de forskjellige grupper, de for-
skjellige lag av foiket, gjør 1 kampen mot nazismens. En gang  bler  de og
de gruppers innsats frembevet, en annen gang andres. Men ros som gis
hver enkelt er eikkert også berettiget, og de som arbeider illegalt både
fortjener ogtrenger litt ros av og tiI. De er selv de siste til å vente
hedrende omtale, det er ikke det de arbeider for, målet er langt større.
Dat er freheten de v5.1 ha som belønning. Zikevel setter de pris på at
folk har forståelsen av at deres arbeid betyr noe, at det er nødvendig og
at det er riktig. Det etimanFg r,  inneatsen blir øket og forbedvet.

Man det blir oftest -glemt at selv kvinnene trenger en Iiten oppmuntring
Av og til. De gjør også sin innsats i kampen. len lille polulære set-
ning: "Det står kvinner hak om alt", er ikko minst aktuell i denno tiden.
Ingen bør glemme det. Mere menn BOM Arbeider aktivti må ikke gIemme dem
som står bak og støtter og SJør det mulig for dere å delta i kampon. Dero
utfører det farefulle arbeidet ute i marken, men det arbeidet som utføres

hjemmene av misdre, koner eg søstre kan være like betydningsfullt om det
ikke er feellt så farlig. Det betyr noe at dere kan komme hjem til ube-
:steente tider, at ingen forteller dere hvor vondt det er med uyisshet be-
åtandigg at ingen spør, at iagen hindrer dere, men tvert om hjelper på
Mange mator. Det betyr noe at dere, når politiet "or på sporet" kan søke
ilflukt i andree hjem, hvor det egjen er-kVinner som står ferdig til å

soff-ar baredtr tel å ta ri$ikoen ved å huse 'ffpolitiske forbrytere".
Det betyr noe at gutter pom bler utskrevet til arbeidstjeneste, har Mødre
som er enige at de ikke møter otp, og som eiden 9. april 1940 haropp-
dratt.de unge guttene slik at do kan innta det riktige standpunkt selv, •
når den tiden kommer at det blir kødvendig. Dere kVinner som enn& ikko
har nådd  eå  lAngt at dere hjelper hvor dere kan hjelpe, glem ikke at andre
kvinner gjør det som dere burde ha gjort, glem ikke at hver byrde, liten
eller stor, som dere kunhe tatt, men viker unna for, den må andre kvinnar
som har teng nok hør fra før, ta i tillegg. Glem ikka at det hystariet,
den redselen, den nyesgjerrigheten, dqn uforstanden som dere lar få fritt
spillerem,  Alt  dotto klarer andre kvinner i samme situasjon å undertrykke,
å beherske. De får utløsning Zor disse følelser ved selv å ta kampen opp
mot undertrykkerne som er skyld i det hele. Det er en riktig og naturlig
måta reagere på. Slik må alle kvinner reagere. De må komme så langt
at de forstår hva freheten er verd, slik som en kvinne jeg hørte om for-
ledene Hun har lidd mye og mistet mye i kampen. Bennes datter ville trøste
honne litt: "Etter krigen får vi i all fall huset vårt telbake, mor."
Moren svatte "Iet spiller ingen relle,  så  pass må vi da ofre for
friheten:" Hun har ofret mye, mye mer, men hun vet at ikke noe offer er
for stort, Mange tusen norske kvinnor er som henne. Teres innsats er der-
etter. ÆjeIp dem og la dem merke at forståelsen av hva deres innsats er
verd er til stede. De fortjener det. •

DET IILEGALE ARBEIDET.

I høst„ da framgangen på vestfronten var på det høyeste og en regnet med
at krigen senest ville være slutt tel jul, var det en del mennesker som
plutseleg fikk det travelt med å komme med i det illegale arbeidet. Det
var folk som før hadde holdt seg så lengt borte som mulig fra alt som smakte
av illegalt. Det var jo farlig, de kunne risikere å bli tatt$  Nbri de siste
to-tre månedene av krigen kunne de  nok  være med, så longe var det sannsyn-
lig at de ville klare det uten å komMe  i  politiets klør, eller om de ble
tatt, villeefengselseppholdet bare vare en kort tid. Men så sluttet krigen
ikke, det ble litt stillstand og også litt tilbakegang. Det ble til dels
slutt med disse menneskenes iver, de ble stille og trakk seg litt tilbake.
Nå ar stemningon igjen snudd om og derved kommer disse "ivrige", "modige"
menneskene igjen, sammen med nyesom ber om å få "oppdrag" å utføre. Vi
er sjølsagt glad for all ærlig vilje og hjelp eom blir tilbudt i det  ills
legale arbeid. Men det er ikke alle som egner seg for slikt arbeid, De
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bør hellcr være kontrollorer og passe på  nt tIo ' s parolar blir overs.
holdt, Dot or ilcke det m-LnEt vikti(-;e avbeid. VI -'egnor H5 med at' det
nå er Imapp tid til å lære op-p nye folk i det illegale aib1L1 Vi som har
arbeidet dflogalt en stund, vet nemlig at det følger ViSse "barnasykdommer"
med det illegale arbeidet den førate tic1j, Kikhostan kan være .
temmelig lei, denno "ki.kunh for å få greita mest mulig .og Cenne- "hosteh"
for å få fortalt  alt mulg. nyke,orQrre-n -trekke i  langdrag, de- som  ur
angrepot hlii sannsynligvis ikke helhre:i.ct fker kngen. er .sI„utt  og" i mellom-
tiden har vi hatt all ubiijnagelighdtene 'Med nettersykdoMmer" o'. i Ne
det får hallor vE.rre nå, •Sår vi, -har trak 'for , vi -selv hvem vi
kan brake og vi vil ha •rett v; ga -11:1'finaker huflr ikko
at de vi pleier  arbeida samnion  mad ska, sendo: oss Z1.J kjente :på halsen
uton  først  å ha rådført seg mod oss, -Det -•ma-Veflie an.  solvfølge. at en salv
skal bostemme em det skal siuttes ny kJntakt raed hvorm.

Denne regel'ma.vi• forlange at  alle følger.:  I det. illugalu arbeid må vi.
bruke omtankc  og: v1e,: disiplin for  at arbU t Iortstt Jcn utfires så
effektivt som maligo

TARTIANUTTE,TZUTE ."',Q11T-SETT2P..

Karl  Gloditsch, kOmmuna som før krigen var bokho1l3rassistent,
har sanero avanso-rt til kasserer og, sist  til sjuf fer tekniske etaters
rognekaps- og lønningskentor i. Aker. Han bl tidligure betraktet som ar•-•
beidssom, mon litu oppvakt. :og det var ikke  lett  for ham å  fylle solv sin
beskjedne som bokl:Joldarlassietent. RognJkapena ved  de  tekniske

.otater e til dails. nokså .kompilecrte, og han har .ingen  forutsetninger  for
å.'skjønne dem. Mti han or na  medleM (2a;- . .
OVE012T __________ _ 1.101.5_11L_G.A...14-qa

-
Det later til 36 ennå ikke a1.e er laar• over tvordan skr4: forholde

set Med hensyn til o:rertidsarbeidet;-: .prestserorZ iivertidSarbo-id- skal
innskrenke s me st nraligb men. kan ved 'enrolte otater,* eks ;!..5.-&aLngskento-
rene tillates i samme utstreknirlg s Om før krigen  Under ingee, oraste ig-
hot må noen ta ner overtiduarbeld 'a nn .gjordo faxa. ,Folk som- Utfører
ovurtidsarbeid for. andre otate'r, uansett hvilke ligningskentnJne or  her
inabb fatte t blir, be trakte s om  hlokndebrrtoru.
N. S. -laNTALITET  

.,Fer en siden var, e dame  Oslo 3„.ysverkers, apia; ffor å
snakke mt d sin datte r som erjansrztt . • AYsvarkeees " pers,on. ls f" Nalson
kom innorn og bite cippmerkso:n 3.å..damons,nærvr , 2 eh- medat mate
jagåt han hunne- tct og fulte nenne hålt ut . på gatenb stadiE r,nhersket
skjellende- og smbllende . Donne bøflete opptre-den gjerde -et- sterkt, inntrykk
på don eldre dame, hennes tålte ikke påkjenninaen- c.3  ;flddelbart
etterpå fikk hun Slag og død.3

Vi ve-j nok at Nelson .dr så redd at. besøkande til ham blir fulgt op-3 av
bevopnet vakt. men vi har likevel- vanskolig for å fatte at haas redsel kan
være så stor  at den drivtr ham til å sk:iemine livet av usk/Idige kvinnor.
Vi beklag3r hullcr ikke a:; vi m3ngler evnen T•13 å fort;tå a sll3z mentalitotro

gGHfi. EN .1,1t3.-41.5BLENC:442D0 .

Vi har  brakt at: Os-le Sporvi)ders administracjon har begynt
å premiore on dr, eem har .gist sv1t interesse o oven;id .
De ssuten skal også de sam hatt miast sykofravær premicros . Vi
ant6  at  det  arbeidspresset som denoe  betjeninpon ar utsatt for, er så stort
f or alle fl "noan gnum for premiering av den elkolto ikke skplio være
stede. Men a ratmen er solvølgelir; at nazistane vil søke å skape splid
blant betjeningen.

Det ser for oss ut som em spervoisbcybjoningen har  swrirtlett for å danse
etter don nye .tids l_edelse Oiugangen med blokadobrutorne er egså kLander-
ve-rdi.g. Hva årsa-,:en til de-e er, vot vi ilcke , men vi. vil fordømma alle
svake sjeler, og enn4. en gang fra at da "gode" j.e.'ssinger nå må oil mor
rakrysgot g



ETTERICRIGSFROBLEHER.

Den siste tids hendinger på det europeiske krigsteater har skapt et
berettiget håp om at vår daglige kamp med å ryste at  etazi.åket  nå er i ferd
med å omdanne seg. Etter et forhåpentlig kort tidsrom, hvor en må vie
all sin tid til oppgjør med våre hjerolige svikere, vil kampen utkryetalisere
sag til å vinne freden ag trygge vår framtid.

Som orntalt i forrige nummer, vil K. N. 1 tiden framover søke å gi en
orientering orn etterkrigeproblemer. Interessen for framtiden har sels-
sagt også være stor i vårt land, men tiden til å behandle spørsmålene har
være svært begrenset for-di den alltid måtte ofres for å slå tilbake de
stadige anslag mot våre primære rettigheter. En annen side er også at
tilgangen på nødvendig stoff til bahandling av problemene under den isola-
s>1  vi har levd i. har vært begrenset.

Anderledes stiller det seg i enkelte npsytrale land og i de kjempende
demokratier, hvor en både har hatt mer tid å ofee på behandlingen av pro-
blemene, og hvor tilgangen på stoff til belysning av spørsmålene har vært
langt rikeligere.

Vi skal i dag referere et av de svenske forslag som har sett dagens lys.
Forslaget skriver seg fra det sosialdemokratiske svenske part1 og er ved-
tatt under partiets kongress i mai 1944. Forslaget er utarbeidet av flore
av Sveriges mest kjente eksperter på de sosiale, kalturelle og økenomikko
områder. Det er delt i følgende 3 hovedarsnitt:

At Fu11 sysselsetting.

Rettfordig fordeling og høynet levestandard.

Større effektivitet og mer demokrati i. næringslivet.

Det Stsialdemokratiske parti i Sverige har flertall i Riksdagen og
kommer til å få ansvaret for utviklingen etter krigen t  og det har derfor
interesse å se hvordan ansvarlige svenske kretser ser på spørsmålet om-
kring ettorkrigstiden. Spesielt vil det være av interesse for folk
offentlig tjeneste, som en jo i. første rekke må fonetsette får i oppdrag
å iverksette de vedtak til løsning av samfundsproblemene som det norsko
fo1k bestemmer seg for.

Av omsyn til plassen lar det sog ikke gjøre å referere annet enn det
svenske programs hove dpunkter, s om ve d nærmere gransking er vel egnet s om
stud io s -t of f . Kommentarene fAr en vente me d til det bl ir pressefrihet

A. Full sysee1setting.  

1. Prisstigning forhindres. Ved bedre varetilførsel bør prieene synke .
Et prisfall får ikke gå så langt at det skaper depresjon  innen  nærings-
livet, .

2. NæringslIvets bestrebe1se for å opprettholde og øke beskjeftigelsen
som ordnes under statens ledelse.

3. Industriens oksportmuligheter må fullt utnyttes. Eksportkreditt
under statens medvirkning. For smlindustrien åpnes veier til frem-
mede markeder. Importen av nødvendige varer trygges gjennom handels-
politikken.

4. Beligbygging etter en langsiktig plan for å heve vår bcligstandard.

5.. Billigere MasseprOduksjon av kvalitetsgaranterte forbruksvarer.

6, Forbedringsarbeider for jordbruket, skogbruket og fisket.

7. Offentlige arbeider økes vod minsket beskjeftigelso 1 det private
næringsliv.

8. Effoktiv arbeidsformidling og onskoling. Bedre yrkesutdanning og
yrkesve iledning .
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B. Rettferdlg  fordeling og hgynet 12vestandard  

9. Perhøyelse av reallønn og.andre realinntekter for folkets brede lag.

10. Solidarisk lønnspolitikk, Lik inntekt for lik prestasjon, både ved
jevnføring mellom jordbruk og andre næringer, og mellom menn og kvin-

• ner.

11. Sikkerhet mot at inntekten faller bort. Arbeidsløshetsforsikring og
• •sykeforsikring gjøres almen. Polkopensjonene forbedres.

12. Bedre yrkoshygione, Bodre beskyttelse mot yrkessykdommer og
arbeidslivet. .

13.- Arbeidstidsforkortning i første hånd 1. mer anstrengende boskjeftigelso.

14. Virkningsfulle.tiltak for å•bedro'folkehelson.
15 Utjovning av omkostningonc med barneoppfostring gjennom

tiske fordeler for familione.' 'Iottelser i hjemmearbeidet ved daghjem
og barnehager, sosial hjemmehjelp,arbeidebesparende- utrustning i
hjommone.

16. Iike utdannolsesmulighotor for all ungdom uavhongling av foroldronosi,
inntokter og bosted,

17, Iikeværdig lovostandard og utjevning av klasseekiller.

0. Større offoktivitet og mer demokratl næringsliVett  

18. Samfunnsmossig Plan1egning,av»ihYesitaringsvirks6Mheten..

19. Utenrikshandolon'uhdor. samfUnhets ledelso..

20. Stabilisorintog rasjonaliserihg .av byggovirksomheteri. 43yggegrunn og
leiegårdor byane oVerføres gradvis til kommunal eaendom,-

-
21, Rasjonalisering av jerdbrUket. En jordreform som innrettesHpå at

ulnllstondigo.lordbruk omgJøres til fullstendige bærekraftige
gårdsbruk.

22. Rasjonaliscring av hjemmearbeidet under samfunnets medvirken.

23, Støtte til a:dnennyttig produksjon og sösialisering på pmråder. der.
privat virksomhet medfører misbruk eller monopol.---

24. Rartell og lik,/onde prisovcronskomstor gjøres offentllget : Apon
redegjørelso Lbr sammenhengon mellom fortjenestei‘Priser og'oMkost-
ninger,

25. øket støtte til teknisk-økonomisk forskning.,
\

26. Porbruksvaronc under offpntlig kvalitctskontroll. Spredning av
objoktiv varukunnskap, •

27. økot innflytelse for arbeiderne ever lelelson av produksjonen.


