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DE FAGORGANISERTES KAMPORGAN

DE FAGORGANISERTE ARBEIDERE KREVER KOMMUNISTENE
INN I LEDELSEN

Da tyskerne overfalt og besatte Norge, gikk det lang tid før det ble
ytet nevneverdig motstand mot okkupantene. Det varte lenge før man
her i landet fikk organisert en illegal motstandsbevegelse med virkelig
myndighet og slagkraft mot de tyske nazister og deres norske lakeier. Det
var som hele folket var lamslått av de for oss så uvante hendinger. Men
etter hvert øket dog mntstanden jevnt og sikkert, enda det hersket atskillig
uenighet om midlene i kampen og på tross av at man ingen samlet eller
enhetlig ledelse hadde som kunne organisere og samordne kreftene i den
felles kamp Det står nå helt klart for det norske folk at motstandsbevegelsens
kamp har lidt under dette forhold.

Det illegale kommunistiske parti innså tidlig nødvendigheten av at den
kamp det norske folk måtte føre for å fri seg fra undertrykkeine og bødlene
ikke bare måtte føres etter den passive linjes prinsipper, Illea også den
aktive linje måtte komme til anvendelse. De har da også senere fulgt denne
linje, konsekvent og energisk. Arrestasjoner, deportasjoner, pinsler og hen-
rettelser har slått store hull i arbeidernes rekker, men hullene er straks
fylt igjen av friske og kampberedte krefter som er villige til å sette alt
inn for Norges sak. Den aktive linje har etter hvert fått flere og flere
tilhengere; folket innser at det må settes virkelig kraft inn i kampen mot
nazibarbarene, og man kan med rette snakke om et gjennombrudd for den
aktivistiske linje i motstandsbevegelsen i Norge i dag.

Det som nå gjenstår er å skaffe denne mektige motstandsbevegelse en
samlet og enhetlig ledelse som kan lede sluttkampen, som står på dags-
ordenen, til en hurtig og seierrik slutt. Den norske heimefrontledelse kan
ikke lenger holde kommuni.tene, som har ytet slikt bidrag i den felles
kamp og slike offer for den felles sak, og hvis linje har tilslutning av stor-
parten  ay  det norske folk, utenfor ledelsen av heimefronten.

De fagorganisarte arbeidere krever derfor :

Kommunistene med i heimefrontledelsen!

Av to viktige grunner må dette skje straks.
For det første fordi de representerer den best organiserte og mest aktive

kampkraft i den norske motstandsbevegelse for å fri land og folk for
okkupanter og nazister så hurtig som råd er.

For det annet fordi kommunister i heimefrontens ledelse vil være den beste
garanti mot reaksjon og nynazisme i etterkrigstiden her i



FINNLAND

Det er mange vanskeligheter for
finnene å rydde av vegen for å Ilkvi-
dere det verste av det gamle. Kritikken
mot regjeringen har økt på mange
hold, særlig fra arbeiderbevegelsen.
Tanner er det vanskeligste problemet
fremdeles, ettersom han envist nekter
å trekke seg tilbake, mens han har
fått hele landsorganisasjonen og det
socialdemokratiske partiet mot seg.
Allikevel har Tanner enda flere tro-
faste venner i riksdagen, og fire social-
demokrater i den nåværende regjering
er Tanner-menn. Tanner selv har nå
begynt å beskylle tyskerne for sine
egne tabber. I et intervju optatt
«Aftontidningen» opplyser han at en
kjent tale han holdt i Wien i 1941
ikke er holdt slik som den var referert
av tyskerne, og at han aldri har villet
føre krigen inn på russisk område.
«Men da det fra militært hold var sagt
at en måtte ha en strategisk grense
som gikk inn på russisk område, ga
vi oss», sier Tanner, som dessuten sier
at han ikke tror «det fins mange
finske borgere som har arbeidet slik
for freden som meg.» Det er bare
trist at en slik fredssjel skal bli så
miskjent !

Landsorganisasjonen har ellers gått
inn med krav til regjeringen om
fullt lønnsvederlag for prisstigningen,
så en kommer opp på det gamle lønns-
nivå et.

Etter fredsforhandlingene provde
regjeringen å redde den faseistiske
militærorganisasjonen «Skyddskåren»
(svarer til den norske «Leidangen»

sin tid) fra oppløsning. De tilstod nok
at «Skyddskåren» hadde vært faseistisk
i førstningen, men var under krigen
blitt en folkeorganisasjon. Dette ville
den allierte kontrollkommisjon ikke
være med på, og organisasjonen er
nå oppløst. Visse finske kretser jamrer
seg svært over dette, men i arbeider-
bevegelsen er man glad, fordi den har
kjent nok av blodig terror fra den
kanten. Den svenske avisen «Eskil-
stunakuriren», som ved siden av
«Göteborgs Handels ock Sjöfartstid-
ning» har hevdet seg som den klareste
demokratiske avisen under krigen,
hadde nylig en kommentar til Tanner.
Avisen skrev : «Sammen med Ryti er
Tanner den fremste talsmann for den
ulykkelige krigspolitikken og den en-
vise fredsmotstanden. Han har greid
å kompromittere finsk sosialdemokrati
grundig. At han har gjort det med
livlig hjelp fra svensk arbeiderpresse
gjør ikke saken bedre.

Som hans ivrigste talsmann og for-
svarer har Riehard Lindström i «Mor-
gentidningen» gjort seg kjent. Eor
den svenske heiagjengen virker den
siste utvikling som et utrivelig omslag.
Den kaster et lite hyggelig lys over
den «anpasslinger» (roere) som
fins i det svenske partiet. Den finske
partiføreren har sitt svenske mot-
stykke i Lindström,Åkerberg og Vougt
(svenske sos.dem. redaktører og riks-
dagsmenn). De boyde seg også engang
til jorden for nazismens seiersmarsj.
Det vil for dem være en4itrivelig
påminnelse om hr. Tanner må gå.»

NORD-NORGE I hundrer av år framover vil minnet om denne skjensels-
dåd da tyskerne og landsforrederne jaget vekk folket,

brenteeg la landet øde, leve i Nord-Norge. Det er sannheten slik alle vil
få den berettet av ofrene for «den brente jords taktikk». Er det så noe
rart Oestapo ,og quislingpolitiet allerede har foretatt de forste arrestasjoner
blant «flyktningene».



FRA SOVJETUNIONEN

Fortsatt fra forr. nr.

I sine anstrengelser for å høyne
arbeidsproduktiviteten har fagforen-
ingene i årenes løp nyttet en rekke
forskjellige metoder. Ved et utettelig
opplysnings-, organisasjons- og propa-
gandaarbeid har en oppnådd beund-
ringsverdige resultater. En av formene
for denne virksomhet, med sikte på
å trekke massen av arbeidere inn
aktiv behanling av produksjønsspers-
målene er de såkalte p r oduk-
sj ons dr ø f tingene. Arbeiderne i
et arbeidslag, en avdeling innen et
verksted, eller fra hele bedriften skal
uttale seg om utsikten for produk-
sjonen innen et visst tidsrom, peke
på ting det er uenighet om, avsløre
feil og foreslå hvordan en best skal
kunne rå bot på disse. Produksjons-
dredtingene innledes vanligvis av en
representant for administrasjonen eller
en arbeider, som i god tid har fått i
oppdrag av sine kamerater å under-
søke forholdene på arbeidsplassen.
Deltakerne i møtet blir gjort kjent
med bedriftens stilling og oppgaver,
og arbeiderne hvordan d e har organi-
sert sitt arbeid, avslører sine «yrkes-
finesser» o. s. v. for at de i størst
mulig grad skal komme bedriften til
gode. De forslag til forbedringer som
kommer fram på produksjonsdroftin-
gene blir senere virkeliggjort under
fagforeningens kontroll.

Spesielt befatter disse produksjons-
drøftingene seg med rasjonaliserings-
spørsmal og oppfinnelser. Onder ar-
beidet kan mange ganger arbeiderne
komme på ideer til forenkling av
arbeidsmetoder og arbeidsbesparende
forandringer. — I andre land vegrer
en seg for å komme fram med slike
ideer, foMi en gjennomføring av disse
kan medføre at en arbeidskamerat
blir arbeidsløs. — I Sovjetunionen

er det ikke slik. Har et forslag praktisk
interesse gir bedriftsledelsen forslags-
stilleren all mulig hjelp til utarbeiding
av de tekniske beregninger og teg-
ninger. Forslag som praktiseres med
gode resultater blir premiert. Betyde-
lige summer spares på denne måten
inn for bedriften. I 15 maskinverk-
steder sparte en således inn hele 8,2
mill. rubel i 1936 ved å omsette
arbeideronpfinnernes forslag i praksis.
Oppfinnerne selv fikk 790 000 rubel
i prem;.er. I de senere år har en ut-
videt rammen for produksjonsdrøf-
tingene, slik at forbundsstyrene tar
de dyktigste arbeiderne til å holde
foredrag om de erfaringer og yrkes-
finesser, av alle slag, som de sitter
inne med.

I kampen mot analfabetismen og
den «landlige» innstilling til arbeidet
har fagforeningene særlig anvendt et
nett av klubber, bibliotek og kultur-
parker. Utviklingen av denne virk-
somhet kan leses av følgende statis-
tiske oppgaver. I 1923 fantes det
1951 klubber og 1906 bibliotek med
3 611 870 bind. I 1937 var dette øket
til 6795 klubber og 13 000 bibliotek
med 42 000 000 bind.

De tekniske studiene viser oss en
del tall. Folkekommissariet for tung-
industrien rapporterer i 1936 at 600000
arbeidere gikk kurser for å tilegne seg
de første grunnreglene for teknikk. Av
disse tok 27 % eksamen med «meget
tilfredsstillende» og 41 % «tilfreds-
stillende». Av 294 000 arbeidere i
samme industrigren tok 30 % eksamen
med mtf. og 42 % med tf.

Hvorledes har så fagbevegelsens
arbeid for å drive arbeidsproduktivi-
teten i været lykkes? Hvilke resultater
har en nådd når en har et moderne
industriapparat —verdens yngste—til
disposisjon? Samrnenlikner en russiske
og amerikanske oppgaver, viser det
seg at produksjonsapparatet i sin hel-



DÅRLIGE NORDMENN

«Eriheten» fortsetter under denne
rubrikk offentliggjørelsen av bedrifter
og personer som går flendens erinder.
Dennegang gjelder det en disponent
ved Bærums Verk. Han har tidligere
fått flere advarsler, men det hjelper
ingen ting. I stedet truer han sine
arbeidere med nazirnyndighetene. På
alle mulige måter gjør han det umulig
for sine folk, tempoet skal økes enda
det holder førkriosnivå o. s. v. Hvis
ikke forandring s'kjer vil navnet i
neste omgang bli offentliggjort..;

Det samme gjelder ledelsen av
Grorud Jernvarefabrik, med en inge-
niør og dennes sonn i spissen. De gikk
så vidt at de meldte en arbeider til
arbeidsgiverforeningen for sabotasje
fordi en slipemaskin gikk varm. Også
her trues det med Grini eller «reise

het blir mer effektivt nyttet i Sovjet
enn i U.S.A. Det vil s at det hvert
år kommer større produksjon fra hver
maskin i Sovjet, mer garn pr. spindel,
mer kull pr. kullhammer, mer råjern
pr. kubikkmeter masovn o. s. v. Dette
har sin årsak i de foreteelser som
hemmer produl: onen i et kapitalistisk
land (streiker, kriser, periodisk stans
o. s. men som ikke forekommer i
Sovjetunionen. Ser en derimot på de
enkelte bedrifters indre organisering
av arbeidet og arbeidernes dugelighet
ligger U.S.A. foran. Arbeidsproduk-
tiviteten har enda ikke nådd samme
nivå som i Amerika. Men tempoet
i arbeidsproduktivitetens stigninng
viser at dette forhold nødvendigvis
ikke behøver å bestå.

Sovjets fagforeninger har uten tvil
under de for oss ennå ukjente forhold
stort sett klart å mestre de maktpå-
liggende oppgaver som 25 års skiftende
tilskikkelser har stilt dem overfor.

nordover». Forøvrig utmerker disse
herrer seg ved sin kyniske og ufor-
skammete opptreden overfor sine ar-
beidere i denne vanskelige tid.

Vær forsiktig ellers går det galt !

I pølsemakeriet til en av byens
storste detaljforretninger opptrer en
polsemakermester og hans formann
også på en slik måte at en alvorlig
advarsel er på sin plass. Det hjelper
ikke om man kaller seg jøssing og
god nordmann aldri så meget når man
i handling viser unnfallenhet eller ivee
i fiendens tjeneste.

Snu om mens det er tid!

KONTINGENT — NÆRINGSSAM-
BANDET — PAROLEBRYTERE

I forbindelse med kontingent til
Næringssambandet har i den senere tid
bl. a. våre forsikringsselskaper vært
gjenstand for press. Den store masse
av selskaper har lojalt fulgt parolen
og nektet innbetaling. Det viser seg
imidlertid at noen ganske få — 8 å
9 — selskaper har brutt fronten og
betalt. Disse selskaper samt deres
direktører er satt på svarteliste og
vil senere måtte stå til rette for sin
handlemåte.

ADVARSEL :

Det tyske sikkerhetspoliti og RK
har 13-11 begynt trykning av et lite
hefte som består av engelsk propa-
ganda. Det skal trykkes i et antall
av 50000 og spres rundt. Deretter skal
sannsynligvis settes i gang rassiaer og
arrestasjoner av dem som er i besit-
telse av disse hefter. Trykningen fore-
går hos A-S Oslo trykk, Akersgt. 78.

GI FAGFORENINGSKONTINGEN-
TEN SOM MINIMUM TIL ILLE-
GALT ARBEID !


