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RBEIDSUTS RIVINOA
Nelltlilltl,encle Ie edd 1ble for noen .
pr
utover 0 10:
er 011
innen
..tKJtl~e rbeld u kriVinga.
nge
nner
hlttil
et den nors
ont I
frtvillil A ta rdeld ved sporvel og
ernb ne. Menl
med A sette Inn
nner . dette r d et 1 frigjere mannlig rbela kr ft II
kri~lnnsats. Det
er fotbudt I ta r d i stat eller om•mUne. De som rier et, vii bli avs edl¥: og templet· frie nordnt~nn ved
let ens lutt.
dq Ikke villede av nazistisk propagandal
Du
m aUerede har taU denslals
arbeld: Unndra del dette I
Still deg ikke I samme rekke 10m
de nazi tiske I ndsforrederel"
Vi understreker her piny at kampen
mot arbeidsut krivin,a gJelder sAvel
. mnner om m nn. Det rnA ikke vere
oen m
fat e e p dette punkt. N iist n
I ildee nne bruke de nor ke
IMnner til A ffe rbeidskr ft og soldater til tys ~rne krigl
Hv r Icvione som frWiUig tIlr den lag
arheid, eller om ildee eker a unndra
g rbeid utskrivinga, bUr templet som
nazi t!
I tilfelle du blir utkalt, har Hjemmefr tens Jedelse sendt ut f01gende opprop:
1. Den som er Innkalt til A.T. til are
beidsmobilisering eller arbeidtinnsats, skal holde seg borte fra sin
heim og sin arbeidsplass. Han rnA
ikke oppei sin adresse til familien.
2. I tilfelle av pagang mot fammen,
skal alle de medlemmer som kan
I
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ordner. Hun har nemlig bl. a. bade
hederslegionen og det britiske militrerkOrl. "Oestapofolk kan vere temmelig
naive", sier hun smilende, "nar de tror
at jeg brerer ordner bare for at tyskerne
5 I identifisere meg." M dame Moreau
er en av de kvinnelige representantene
for mo ndsbeve I n innenfor den
provisorisk nasjon Horsamli , og man
flr DO
rt
re mer fra henne.
•
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KAMPOROAN fOR PATRIOTISKE KVINNER
Nr. 3.

Nor
n er! lutt olfp om prolene 80m bllr ut endt! .

•
En husmor kom tit 0 for noen tid
siden 01
kl t t hun i
kund
ta aktiv CI I fri t k pen. Tid ble
for kort, d hun h d e ann 01 flere
sm barn hiemme, og I e noe hjelp
i huset. Hun f nt imldlertid all
el
ut sin mite A gjere 'en Innsats pl.
Noen dager ett r kom hun loss m
250 kroner som hun hadde samlet inn
blandt sin nsermeste omgangl

•
StfJtt
p om avisa vir I . Serg for
at den bHr spredd I vi t mulige kre r.
Tenk ogsl p akono ien Du har Idrl
fer krl en Imnnet en avi gr tis. net
ko ter a utgi en 'ris. Det amme gtelder .
selv agt og u der ill ale forho d.
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BEfRIELSENS TIME N.tERMER SEO
Allierte tropper har marsjert ion i
Krigen har imidlertid Apnet eynene
Nord-Norge og befridd Kirkenes og en for oSS. Denne kri~ som kjempes. for
' det sanne demokrah og av aile rerlige
rekke mindre steder.
I den anledning er vare nazi-aviser
demokratiske krefter i folkene, har slltt
fullt opptatt med A utbasunere sin en bresje i reaksjonens sensur. Sovjets1<remsels- og .I0gnpropaganda utover Samveldet selv har Apnnt bresjen. Vi
det norske folk. Oruoppvekkende arldv- lar oss idag ikke lenger skremme ~
billeder er f"rstesidestoff, sammen med
unn av uvitenhet, for d i v i vet.
redselsskildringer om hvordan "de r"de ~a har vi erfart av Sovjet i disse Arene.
horder voidtar kvinner og siden dreper
Sovjet-Samveldet har gjennom hele
krigen vist sitt demokratiske sinnelag,
dem pa den mest bestialske mate".
Men nordmennene smiler av denne vist at overalt hvor reaksjon og fremgrovkornete propaganda. Det er en skritts krefter star mot hverandre, er
form for propaganda som kanskje kan . landet a finne pa fremskrittets side;
oppvise resultater i Tyskland, men ikke
Under vinterkrigen i finnland i 193Qher i Norge. Nordmennene vil ha fak- 40 fortalte reaksjonen oss at "finnlands
tiske opply ninger idag, opplysninger kr:g var en hellig og rettltrdig kri~·'.
som tidligere har vrert sten,;rt for oss. Det var "asiatiske horder som veltet
Re'aksjonen i aile land har tidTigere med inn over et lite uskyldig hind". Og vi
hele sitt apparat holdt konkrete fakta trodd~ det, - og gav vare ryggsekker
til dette uskyldige landet.. Men vi var
om Sovjet-Samveldet borte.

vART

MAL
fort. fr side 1.
Det vii imidlertid hjelpe lite I byae
opp t folke tyre
r det fullkomne om
dette skal edelegges av en ny krig. I
1918 trodde ogsl Menne kene at de
hadde gjennoml vet "krigen som skuIde
gj"re slutt pi aile kri~r". Og sa maktet
de ikke a forhindre at verden bare 25
ir etter ble trukket inn i en krig av
langt shnre omfang enn den ferste.
Skal vi denne gang oppnA et bedre
resultat, er det nedvendig A komme
fram til en saklig vurdering av lrsakene
ttl de to kriger vi pi kort tid har oPPlevet, og s h e v n og v it j e til a
eliminere it run n Iage t for en ny krig~
f0rst da n vi pA fa t grunn gi ig g
med oppbyggingeri v folke tyret tter
krigen.
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fRA HJEMMEfRONTENS LEDELSE
Legg omhu og arbeide i dine forsiktighetsforanstaltninger. Ta ingen unedige
sjangser. Saken krever motig innsats, men dumdristighet er fiend ens forbundsfelle. Uforsiktighet kan fa de verste f"lger for landet. Den uforsiktige rammer
ikke bare seg selv.
Skriv minst mulig. Brenn overfl"dige papirer idag. Gi minst mulig med
bemmelige' papirer pa deg. Ma du gj"re det, gjem dem godt.
Oppbevar alt hemmelig stoff slik at ikke fienden finner det ved husunder.
sekelse eller razzia. Rett pa dette idag.
Aile navnelister er forbudt. Tilintetgj"r dem med det samme.
Snakk ikke til noen utenforstaende om ditt arbeide i hjemmefronten, ikke din
beste venn, ikke din ektefelle. Gj0r dette til en regel fra idag.
Pass ditt eget arbeid.e og bland deg ikke 0PP i andres. Vzr ikke nysgjerrig.
Det gjelder vite minst mulig.
Se deg for. fienden kan sitte pi valet der du venter a finne en medarbeider.
forviss deg pi forhand at alt er klart.
G i dekning nar det er fare for at du kan bli tatt. Bli der til faren er over, husk
at fienden ikke alltid sl r til med det samme. f0t:Veksl· ikki lettsinn og mot.
Du som star utenfor det aktive hjemmefrontsarbeide rna tie till e med det
du tiJfeldigvis fAr vile eller kommer over. Det er din plikt.
,
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Ute frem ynte. Hva vi te tiden etterp
o a? Jo, at Sovjets p stand var riktig
om at fmnland var oppmarsjomr de
for Ty kland kri. Tiden har vi t at
de reaksjonzre krefter i finnland var
i hoyeste grad tyskorienterte og hadde
ett ene te m I: ved tyske troppers hjelp
kape et Stor-finnland p Sovjet
.b ko tning. Derfor ble Sovjets forstekrav til finnland. avvist krav som finnene
meget g
ed litt good-will kunne ha
ntatt, hvi de hadde v i II e t for t . for
'Finnland var ikke noe sant demokrati.
Et bevi for dette er at et stort parti
om det fin, e kommunistparti har vzrt
fotbudt og medlemmene forfulgt i over
20 ir.
Idag har Sovjet-troppene marsjert inn
og befridd landet for de tyske ug finske
undertrykkere. Det er avslutt ten fredsoverenskomst med meget milde betingelser i for hold til de tap som i lopet
av den .tangvarige krig pa denne front
.er pilfort Sovjet. Folkestyre kal innfores. Landet skal styres ;tv finnene
selv pa et bredt demokratisk grunnlag.
. Men hva med Polen, vii enkelte innvendee Moskvaregjeringen som arbeider
med en polsk fnhetskomite som ikke
ec
rkjent av den polske Londonregjering. Det store s'dlle m 110m den
polske Londonregjering og den pol~ke
fribetskomite i Lublin trer forst og fremlt
frem i uenigheten om forfatningsspors/ -'mAlet. Mens Londonregjeringen stotter
St~ til den total tzre forfatning av 1935
(Plisudski-forfatningen) som er en ren
diktatori l( og reaksjonzr forfatning, sa
krever frihetskomiteen i Lublin en tilbakegang til den demokratiske forfatning av 1921. Sovjet stotter frihetskomiteen.
I pakt med delte har frihetskomiteen
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besluttet at de polske bonder som ett r
den nye ~enselinje m.ellom Sovjet og
Polen behnner seg pa russisk jord, skat
ha anledning til f1ytte o~er p polsk
jord. Pi samme mate skal d kviterussere og ukrainere som befinner seg
p polsk jord. ha anlednini til a tilslutte
seg Sovjet-republikken. De bender som
velger en sli~ overflytting, vii fa utlevert
et stykke jord pi sitt nye hjemsted, og
ytet et bureisingslin.
It dette viser at Sovjet-regjeringen
bestrebcr seg pi a gt'ennomfore demo·
kratiet i p r a k sis al eredc midt under
krh~'en,

Og likedan med Romania og Bulgaria.
Dis eland har fitt sa lempelige vApenstillstandsbetingelser. pa rent demokratisk grunnlag, at selv det italienske folk
i de befridde omrader av Italia, henviser
til disse land som monster nar de kritiserer forholdene i sitt eget land. Og
ni iist fra Nord-Norge. Det er meget
sparsomme opplysninger som enna er
kommet frem, da forhandlingene mellom
russerne o~ representantene fra den
norske . regJering fremdeles pagar. Vi
m forelopig innskrenke oss til de faktiske opplysninger som foreligger om
at ordf0rer Dovik er gjeninnsatt i ~itt
embede, og at norske politis!yrker i
Sverige- er reist nordover for a delta i
befrielsen av landet, DeUe viser oss
iallfall tendensen at Sovjet vii f0lge den
samme Iinie i befridde omrader av vart
land som 1 andre befridde land.
Det er kampen for demokratiet vi
opplever idag, kampen for et bred
folkestyre, hvis ledelse skal besta av
representanter for aile befolkningslag
og grupper ~om i lopet av denne krigen
har bekjent seg til folkestyret og ;
praksis vist sin vilje til a sette det i verk.

RUSSISKE KVINNER I KRIO
Eve Curies bok om sin "tor, Marie
Hennes skildring fra Russland er ,den
Curie,skaffet henneverdensberommelse.
mest interessante. Hun 0 p pie v e r
Som uoffisiell representant for det kjem- simpelthen hjemmefrontens sam hold og
pende frankrike, reiste hun i 1941-42 herois~e mot og optimisme. Vi klipper
til verd ns krigsskueplasser, og hun
sma trekk fra boken om de russiske
hadde p tagelig nytte av berommelsen. kvinners innsats i denne krige.n. hvis
Hun slapp igjennom ov~ra1t og s,
resultat er av like stor betydnmg for
horte og merket seg ting som andre kvinne som for mann. Den russisk
ikke har hatt hove til. Disse inntrykkene kvinne tar konsekvensen av dette og
har hun samlet i sin bok ,.Journey among stiller seg til tjeneste pa aile fronter
Warriors" (en reise blant krigere).
hvor hun kan gJore nytte for se
,
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I Kujbysjef besoker Eve Curie et
sykehu5 og kommer ogsA inn pi et rom
med to unge sArete kvinner. Den ene
cr en 32-trig militaerlege fra Ukraina.
Etter avsluttete studier sp'esialiserte hun
. seg pa bakteriologi og gtkk deretter inn
i armeen. bvor hun tJenestegjorde om
leie i 3 are Ved krigens begynnelse
ble hun pi egen anmodning sendt til
forreste linje ved fronten. Her arbeidet
bun i fire og en halv mined. inntil et
alvorlig sar i hQdet gjorde slutt pi del.
Hun forteller: "Vi var ulldervegs med
en syketransport. Det var ogsa andre
vogner foruten ambulansen. Heldtg for
oss at vi hadde vebnet beskyttelse. I
gryningen da vi mente A vzre utenfor
fi ndens rekkevidde ble vi anfalt av
tyske stridsvogner. Vi ble utsatt for
granatkastinll' og beskutt med maskingevzr. Vi skj0t pi tyskerne med de
vapen vi hadde. Selv hadde jeg bare en
armerevolver. Den brukte jeg. Plutselig
hie jeg truffet. Det kunne ha gatt verre,
men stalhjelmen beskyttet endel. .,Iasa,
De kan skyte?" sper Eve Curie. De to
kvinner ser smiJende Of overbzrende
pa henne. Den yngstc svarer fra sin
seng: Kvinner som arbeider ved armeen
kan skyte."
En operasjon for a ta ut ettersittende
splinter i legens hode, har funnet sted '
samme dag. og hun ber hoflig om unnskyldnini for at hun er Jitt trett. Stemmen
hennes er lav og... melodisk. neyaktig
den rette stemmen til a tale til syke
barn og sarete soldater med. Det at
hun tilfeldigvis selv for oyeblikket JIgger
saret, er for henne tydeligvis ingen
katastrofe. Hun er bare utillmodig etter
a komme tilbake til sitt arbeide igjen.
Hun beskriver hvorledes hennes ambulerende sykehus arbeider. Den medisinske utrustning er hun meget tilfreds
med. Ved krigens begynnelse manglet
ingenting. De var forberedt pi alt. Men
da hun bte saret, var det smatt med
visse medisiner, som hun hapet ville
komme fra Amerika. Den store og
stadige fare er naturlig infeksjon. Men
kulde", er ogsa et problem, fordi den
tar hardt pa de sarete. lIVed krigens.
utbrudd fikk min avdeling detaljerte
instrukser av vir sjef, en kirurg, pa
aile omr der.. Vi har aldri vzrt uten
ordre, uten hjelp, selv under den van-

•

skeligste retrett. ., Under puten Jigger tre
beker": "Bendene" av Balza~ en ru i k
overseltelae av Panini ferd til Nordpolen oll' "Det russiske te ter historie".
I Moskva er Eve Curie den ene te
uti ending foruten de militzre observatorero Hun lever akkurat om enhver
russer gjor i Moskva. Brodet er det
eneste som det finnes rikelig avo Minimumsi asjon er 400 gr. pro dag og maksimum for kroppsarbeidere 800 gr. Det
er kvinner som star ike, og de rnA
vente fra en til to timer i 32 graders
kulde for' a fa disse rasjoner. Hare noen
fa meter fra de innbyltete kvinnene st r
flere lastebiler fulle med fint redt,
frossent kjott. De ler og peker henrykt
pa det, for det skal til fronten. De
ville ikke ha tatt imot det om de hadde
faU det i forzring.
I Sovjetunionen i krig kunne rasjoneringsbestemmelsene sammt'nfattes i
dette: Den rode arme, soldatene, rna
ha alt det beste som finnes i landet og om de sivlie ikke fir noe, sa er det
riktignok trist, men det er ikke noe A
'gjore ved.
En gammel kone sier trossig gjennom
frostroken: ,.Det er ekte r ssisk vinter
dette.
inter som kan ise ned Russlands fiend r, som kan fa dem til a
fryse." Og hun ler.
Eve Curie er p fabrikkbesok i krigssonen. Det er en fabrikk for bomber,
granater, miner og granatkastere, og
reparasjonsverksted for tanks. Der er
mest kvinner i fabrikken. Deres menn
og sonner er ved fronten, deres mindrearige barn er evakuert til det indre av
landel. De arbeider med yttertoyet pa,
for det er bitende kalt. Ett av skiftene
har lunsjrast, sa det er anledning til
snakke med kvinnene. "Hvor sokte dere
beskyttelse da Moskva ble bombet?"
spor Eve Curie. Kvinnene ser forbauset
pa henne. "Beskyttelse? Det. er ikke
meningen at vi skal oke beskyttelse.
Vi skal holde maskinene igang enten
del bombes eller ikke." Verksmesteren
griper inn og forteller at det fait bomber
innen fabrikkens vidstrakie omrade, men
arheidet ble ikke avbrutt av den grunn.
Kvinnene takker leende for kompli
menten. Pi sporsm I om de ikke blir
trette av a arbeide 12 timer i dognet,
rister disse russiske kvinner og unge
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