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Kvinnefronten.
Tilhova gjorde at avisa måtte stoppe ei

stund. Men nå vil den igjen komme ut
regelmessig. For vi kvinner trenger ei avis
hvor vi kan drofte våre spesielle sporsmål
og problemer. Og vi ville gjerne nå alle
kvinner, unge og gamle, gifte og ugifte,
enten de står ute på arbeidsplassen, bak
en disk, sitter på kontor eller har det idag
så vanskelige og krevende verv å være
linsmor.

Noen spor om de ikke har nok med det
daglige strev. om de ikke skal blande seg
bort i politikken også. Å, vi trenger såvisst
ikke «blande oss bort i». Har vi oynene
oppe vil vi merke at livet idag er politikk.
Det sorger da ihvertfall nasistene for. Det
er ikke for ingenting vi kaller den nåvæ-
rende krig for den totale krig. Over alt
merker vi dens kalde gufs. Den strekker
sine armer inn i kirkene, skolene, ja langt
inn i hjemmene. Krigen fores på alle fron-
ter. Er vi forst klar over dette skjonner
vi at ingen er utafor krigen.

Vår politikk idag må derfor bli at vi
med alle våre krefter går inn for å styrke
kvinnefronten og dermed den nasjonale
fronten.

Harde ord har vi fått hore for de kvin-
ner som ikke forsto de var Norge, dotre,
men solgte seg til våre undertrykkere. Men
beldigvis teller landet andre kvinner, og vi
holder sammen. Vi trenger å fole at vi er
mange, at det er andre som tenker som
oss. Det mente vi var oppgaven for «Den
norske kvinne»: å skape kontakt, være med
å sveise kvinnefronten til en uhrytelig mur
som i fellesskap med mennene skal være
med å knuse nasismen.
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Barna våre.
N S har til hensikt å sette i gang en

bredt anlagt aksjon i forste halvdel av det
nye året. Og denne gangen er det ikke de
voksne det gjelder. Nå gjelder det det kjæ-
reste vi har, nemlig barna våre.

Det er ungdomstjenesten for barn fra
10-18 år N S nå skal sette i gang. På
innrulleringsskjemaer (som foreligger trykt i
veldige opplag) niå barna gi opplysninger
om fars og mors navn, stilling og adresse,
skole, klasse. klasseforstander, skolens tele-
fon, — eller arbeidsgiver, hans adresse og
telefon. Barnet må dessuten oppgi hvilke
foreninger det er medlem av, og til slutt
undertegne folgende erklæring:

«Jeg er klar over at jeg fra nå av  er

forpliktet til å adlyde de ledere som blir

stillet over Ineg ; og at jeg må rette meg

etter de bestemmelser som blir gitt

både fnr tjenesten i NSUF og utenfor.»

Hensikten med et så utforlig innrullerings-
skjenta er åpenbart å utspionere hjemmene,
skolene, arbeidsplassene ved barnas hjelp.
En horer ofte replikker som denne : «Barna
er så gode jossinger at det nytter ikke
med dem.»

Men en må regne med at ungdomstje-
nestens representanter har alle statens resur-
ser til sin rådighet. og derfor vil kunne legge
programmer som de unge i lopet av kort
tid vil synes er morsomme, hvis  de først
blir sendt på møtene. Det er et faktum vi
ikke kommer forbi at barn er ubefestede
slik, og all erfaring viser at f. eks. kamp-
leker, godt sportsutstyr m. m. har de i den
alder vanskelig for å motstå. Så blir  den
nye ideologi med menneskedyrkelse og for-
herligelse av gammelgermanske idealer lurt

Forts. s. 4.



Du menee kanskje det er lett nok for de
som erunge og frie a  et  tak eller gjøre
en innsats for Norges fridomsverk. Ja, selv
menn som er gifte så har de både bedre
tid og hove til å gå inn for den saka alle
nordmenn ined hjerte og hjerne på rette
rlass kjemper for. De gifte kvinnene deri-
mot er bundet til hjemmet og barna på en
måte som gjor det vanskelig for dem å
lippe fra. Og i denne tia med alle køene
og alle andre vanskene blir det verre og
v erre.

Men, likevel er det ingen grunn til å gi
opp og overlate til de unge og mennene å
kjempe. Vi_ kan ,gjøre vår innsats i
det små kanskje, og i det stille, men
ikke mindre for det. Det fins vel knapt et
hjem i hele Norges land hvor ikke enten
sønnen eller datteren eller kanskje mannen
pl eneller annen måte konamer i berøring
med arbeidet for Nerges frigjøring. Slikt er
ofte vanskelig å skjule for sine aller nær-
meste.

Hvordan stiller modrene, hnstruene seg
til dette? Her er det dere kan gjøre en
innsats. Forstå ,gutten og jenta di, eller
mannen. Hjelp dem. Vær motig. Da gjor
du at arbeidet for dem blir leWre. Det gir
en egen trygghetsfolelse å vite at mor
står bak.
• Den berømte russiske forfatteren Maxim

Gorki gir en gripende skildring av en
kvinne i sin roman «Moren».

Vi hitsetter et par avsnitt av boka :
«Det som sonnen hadde sagt var ikke

nytt for henne. Hun kjente disse tankene,
men her i retten folte hun for første gang
den voldsomme, tvingende makt som lå i
dem og i troen på dem. Talen hans hadde
hun gjemt i sitt hjerte som en strålende
skatt. Den var for henne som en skinnende
stjerne som viste  veien og gjorde henne
sikrere i troen på sannheten, sikrere på at
denne tro skulle overvinne alt.

,Kvinnene gråt alle sammen. men det var
ikke så meget av sorg — det var snarere
fordi de var vant til å gråte. Dette var
ikke den sorgensom kommer plutselig og
bedøvende som et voldsomt slag. Det var
mer den vemodige, hjelpeløse følelsen fore
eldrene får når de er nødt til å skilles fra
sine egne barn. Men selv denne folelsen
forsvant litt etter litt. Foreldrene sto og

TI L MØDRENE
så på barna sine Og kunne ikke riktig bli
klar over hva de selv folte og tenkte. Den
gamle niistilliten til ungdommen og den
uvante fornemmelsen av egen overlegenhet
blandet seg på en merkelig måte sammen
med en ganske ny respekt for de unge.
Naturligvis kunne de ikke la være å tenke
på hvordan de selv kom til å få det nå.
Men denne tanke ble skjovet til side av
noe som var sterkere : en nysgjerrig for-
bauselse over denne ungdommen som stolt
og motig og full av håp sto opp og for-
talte om mulighetene for et nytt og bedre liv.

Moren hvisket for seg selv :
. Barna våre går ut i verden. Det er det
jeg har forstått nå de unge går ut i
verden, over hele jorden gjør de det —•de
går mot et stort mål. De beste av dem, de
klokeste og bederligste, drar hver dag, ut i
kampen mot det som er ondt, de marsjerer
framover og tramper løgnene ned. De er
unge og sterke, og alle sammen gir de hele
sin uovervinnelige kraft for å tjene det
ene reuferdigheten. De drar ut for å
seire over all elendighet blandt menneskene,
de har grepet til våpen for å ntrydde all
sorg og ulykke i verden, de vil knuse alt
det som er stygt og ondt, og de kommer
til å knuse det. Vi vil tende en ny sol
for menneskene, sa en av dem til mee en
gang, og de kommer til å tende en slik sol.»

Nasistene løser jøde-
spørsmålet.

Nasistene prover nå å løse jodesporsmå-
let her hjemme. Fraingangsmåten er den
samme som vi kjenner fra alle de andre
tyskbesatte land, arrestasjoner terror og
tvang. Nasistene prøver å få oss til å tro
at det er jodene som står bak krigen, og
at de har skylden for den nod og lidelse
som vi i dag er oppe i. Men vi forstår at
nasistene bruker jodene som syndebukker
for sine egne vanskeligheter. Jo dårligere
det går for nasistene på frontene dessto
strengere går de fram i de okkuperte land.
Jødene blir ikke bare fratatt sine stillinger
og formue, men ubarmhjertig revet los fra
sine hjem og nærmeste og fort avgårde til
en ukjent skjebne. Forts. s. 4.



Mennene kjemper i dag en bitter og hård-
nakket kamp mot den tyske krigsma skin
Det er ikke bare på slagmarken det blir
kjempet. Vi i de besatte land fører en dag-
lig kamp mot okkupasjonsmakten.

Denne kampen merkes kanskje hardest på
arbeidsplassene, for de fleste grener av
arbeidslivet er på en eller annen måte til
nytte for den tyske krigsmaskin. Det er
derfor av stor viktighet for tyskerne at
arbeidet holdes i gang uten for store frik-
sjoner. De er heller villige til å gi litt høy-
ere lonninger enn å bli utsatt for trubbel.

Oppnår mennene f. eks. gjennom sin steiTe
holdning og aktive innsats å hindre eller
forsinke tyskernes program, så må også vi
kvinner forsøke å forstå det; og ikke ved
vår uforstand forkludre de resultater som
man ellers ville ha opnådd. Å knuse nasis-
uten er en livsbetingelse for oss alle. Skal
vioppnå det, må kvinne som mann stå
solidariske og enige. Ikke først og framst
tenke på oyeblikkets fordel og vinning, meu
.på det feile mål som vi alle kjemper for;
nasismens tilintetgjorelse.

N.Y TTE OG HYGGE
T følgende firmaer var det meningen å

utta kontordamer som skulle sendes til
Nord-Norge (nærmere bestemt Finnmark)
for å tjenestegjøre i offisersbrakker der
oppe til «nytte og hygge» ble det sagt, noe
som det heller ikke ble lagt noe skjul på
fra arbeidskontorets side: Storebrand, Darbo
& Sunde, A.s Freia, Gustav Aspelin.

I de tre førstnevnte firmaer var allerede
de uttatt som skulle reise, i det sistnevnte
var ingen spesielle enda uttatt da affæren
ble avverget.

Det hele ble avverget ved den reaksjon
det motte blant folk og ved at hedrifts-
ledelsen tok opp saka og protesterte mot
en slik uhørt framgangsmåte. først gjennom
Røde Kors og senere direkte til Terboven.

Kort for kontordamene skulle sendes, ble
det gitt a bud gjennom firntaene.

KVINNELIGE TELEGRAF- OG
TELEFONFUNKSJONÆRER

Det er nå 1.5 år siden nasistene overtok
fagorganisasjonen. Vi fikk vite at nå var
det virkelig arbeidernes interesser som skulle

Kvinnene på arbeidsplassen.
ivaretas. Ilheldigvis for nasistene ser det
ikke ut til at arbeiderne og funksjonærene
tror noe storre på disse forsikringene. Fak-
tum er at organisasjonene blir tommere og
tommere for mtdlemmer til tross for trus-
sel og tvang. Selv nasistene innrømmer dette.
I den siste tia har de tatt til med å sende
rundt sirkulærer med henstilling om å gå
frivillig inn i organisasjomn. Blir ikke det
gjort så har de nok inidbr til å tvinge folk
inn, hevder de.

Nedenfor gjengir vi et slikt brev fra
kommisaren i Kvinnelige Telegraf og Tele-
fonfunksjonærers Landsforening :

«Kollega!
K. T. T. L. er  en forening av kvinnelige

telegraf og telefonfunksjonærer.
Dens oppgave  er et  felles samarbeid med

det mål for  øye å skape en stab som både
medlemmene og staten kan ære tilfreds
med. Det er ikke nødvendig  å skjule for
dere nye reserver, at fiertalkt av de gamle
mtdlemmer har mistet tilliten og troen både
på seg selv og staten. Dette skyldes forst
eg framt mangel på selvstendig tenkning,
derne-t at de har vanket i gamle forspor,
som istedenfor å føre dem til  et felles mål,
har ført dem inn i en labyrint  hvor de
tasser rundt uten å finne hverken  ut eller inn.

Ungdommens vei  er  en annen.
De ideelle mål ungdommen satte seg for

20-30 år siden kunne ikke nåes av den
enkle grunn at staten hverken ønsket eller
var i stand til å støtte denne streben.

I dag er det statens første plikt å fjerne
alt som kan hindre ungdommen i sin ide-
elle streben, samtidig som statens største
onske er å se en tilfreds stand skapt av de
enkelte medleMmers personlige innsats til sitt
eget og fellesskapets beste.

Når de nå trer inn i rekkene som stats-
funksjorser bør  De ikke avskjære Dem
Deres frarntidsutsikter og forringe Deres
idealer ved å tråkke i de gamles fotspor.
Mange av disse utmeldte medlemmer går
og venter på at det skal komme påbud
om tvangsinnmeldelse i K. T. T. L.

Allerede før et slikt påbud iverksettes
oppfordrer vi Dem for Deres framtids skyld
til å bli medlem av K. T. T L., men vi gjør
samtidig oppmerksom på at det  er en abso-
lutt frivillig sak.



Innmeidefsen kan sendes til K. T. T. L.s
kontor Kongensgt. 15, Oslo. Kont. er for
reserver kr. 1.50 pr. nmd„ for irr. res.
k. 1,011 pr.

Med kollegial hilsen
Ingeborg Hånshus (sign.)»

fung. leder.

Ja. sant å sj så hadde vi på forhånd en
mistanke om at mange av medlemmene i

S sto der fordi N S skulle sære en snar-
vei opp gjennom samfundsstigen.

Nlen vi vet at hverken de ksinnelige
teIegraf- og telefonfunksjonærer eller andre
går på denslags lokkemidler.

BAR NA VÅRE (Forts. fra s. 1.)

inn på dem etter metoder som er utekspe-
rimentert andre steder. Etter hvert som
barna festner i ungdomstjenesten, vil de
listelig bli utspurt om hjemlige forhold.
Meddelsomme som barn gjerne er når de
har det moro, kan de — ofte uten å ane
det — komme til å angi foreldre og søsken.
Barna i ungdomstjenesten vil derfor bety
ett av to : Enten må man oppgi å øve noen
innflytelse på sitt eget barns karakterutvik-
ling, eller man blir gående i stigende angst
for hva som kan skje, etter hvert som
man får here orn hjem som blir ødelagt på
grunn av angiveri gjennom ungdomstje-
nesten.

Den eneste losning som er et godt hjem
og en god ætt verdig er å nekte å sende
barna i et slikt ødeleggelsens sluk. Det er
også den eneste løsning man nå og siden
kan forsvare ovenfor sin samvittighet, sitt
barn og historien. Man risikerer fengsel.
Det får man heller ta. Da gir man barna
en arv som det aldri kan miste, og man
vinnner kan hende da sin storste seier.
Man kveler da med ett slag alle nasistenes
vekstinuligheter i barnas sinn så grunndig
at hverken makt eller list kan skaffe dem
tilveie mer.

Kampen mot NSUF er derfor
en kamp for i det norske fok å
bevare den ukrenkelige foreldre-
myndighet -med sin rett, sin plikt
og sitt ansvar. Ved siden herav
er det å verne barna mot en på-
virkning som er s.kjebnesvanger
for dem.

NASISTENE LOSER JODE-
SPORSMÅLET (Forts. fra s. 2.)

Det var vanskelige for oss her hjemme
Norge å forstå at menneskene kmme
behandle hverandre på den måten. Vi horte
med gru hvordan det gikk for seg i andre
land, men vi kunne allikevel ikke forstå
det fullt ut. I dag hender det hos oss, vi
ser det med egne ovne og er selv vitne til
jodenes lidelser.

Den 26. nov. ved 6-tiden om morgenen
ble de som ikke på forhånd var arrestert.
hentet i sine hjem, og fikk bare ta med seg
en liten bylt og mat for fire dager. Smyk-
ker og ringer som de bar på seg ble tatt
fra dem. Sammen med de arresterte ble de
fort ombord i dampskipet Donau for å sen-
des til Polen. Det var ca. 800-1000 joder.
En del var allerede kommet i sikkerhet eller
reist ut av landet, men de stakkars verge-
løse som falt i nasistenes hender kunde
ingenting gjøre. Noen provde i fortvilelse å
ta livet av seg. Barna ble skilt fra far og
mor. Gamle og syke ble hentet fra nleie-
hjemmene. Det ble ikke tatt noe hensyn.
De av oss som var vitne til de mange
hjerteskjærende seener, glemmer det aldri.

Nasistene tror vel at de nå har «lost»
jodesporsmålet, og at det dermed er ute av
verden. Det eneste de har oppnådd er at vi
nordmenn forstår enda klarere hva ct nasi-
regime vil si. Endog en del N S-folk tar
avstand fra en slik behandling av mennesker,
selv oni det «bare» er jfider. -Nasistene har
regnet feil når de tror at narske kvinner og
memi lar seg påvirke av deres lognpropa-
ganda.

HJELP OSS ØKONOMISK

ved å betale kontingent for avisa, da utgi-
velsen er forbundet med store utgifter !

SEND AVISA VIDERE

og hjelp til i den nasjonale fronts arbeid!
Se opp for angivere!


