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DE FAGORGANISERTES KAMPORGAN

NORGES FRIGJORING OG ARBEIDERKLASSEN

Det er Ined nesjonene som med arbeiderklassen. Deres frigjøring må
være deres eget verk. Iugen må regue med at andre — nasjener eller
klasser skal kjempe og lide for deres skyld. Det er en alminnelig regel.
En najon som f. eks, den norske knn ikke vente at andre nasjoner skal
kjempe for den og vinne frihet og se1vstendighet for den. Det or utopi.

Det er en viss mindre del nv heirnefronten som er interessert i en mest
mnlig passiv befulkning og som derfur i Lide og mide har preket passiv-
itetens evangelinm. De er selv aktive nok. Og ennå mer aktive ser de ut
til å hli når tyskerne blir jaget ut av landet ved andres hjelp, og etter-
krigspolitikken blir uktoell.

Stikk i strid med virkefig folkestyre og demokrati foreslår man å bytte
det ene mindretallsdikfalure1 med et nunet. Denne mmg skal det lures
inn i en ny ferkledning, som et nytt «administrasjonstid»!

Beaksjonens og nynnismens brutale ansikt kan dog ikke skjules ay det
ytterst tysme demokratIske shtr. Disse kretser skal ikke villede hverken
det nerske folk eller arbeiderklassen. Folket er nemlig ikke på noen mate
tjent med å innta eu passiv rolle i landets trigjoringskamp, og når det
gjelder etterkrigsproblemene vjl egså folket selv bestemme. De vil ikke
ha mer formynderskap.

En IJLig uM man ha klart på det rene. Den nteJjon sel[fl ikke vil eller
kan yte et virkeljg effektivt bidrag i kampen for sin frigjoring, kan ikke
virme noen seier o derfor uoturlegyis heller ikke bli tiL LIvis man i en
slik skjelineknmp sona den vi na gjennotrdereen står som passive tilskuere
og overla1er kampen, lidelsene or afrene til andre, da har man ogsa ved
denne sin huldniug overlatt til disse andre å bestemme ever seierens frnkter.

Den orgordserte arbeiderklasse har ved sin kamp o sine ofre ytel sin
overordentfig store innsats i Norges frigjeringskamp. Og i den koMmende
sluttkamp vil den også, både på grunn nv sin storrrise eg sin stilling i hele
sarefennsbusholdningen. bli cii av de mest avgjorende faldarer. Men deune
kraft i fulket kan bare kumme til tall mfoideise den bor en ledelse
nom hor dens folle tiflit. Dette ken bare skje ved at arbeiderne far den
andel i ledelsen som de i feige sin iniaLs Orgstorrelse har den mest sole-
klare rett til.

Arheiderklassen må sammen med det store flertall av det norske folk
sta samlet i karapen for Landets frihet o . seinteudighet og et virkeljg
demokrati. Samler toi den også Cå tilbake alle ansIsg fra felkets fiender
når fredens og framtidens Norge skal dannes.



EMIET I MOTSTANDEN

Iffuldvarpkreftene på heimefronten
arbeider under hoytrykk. Ilviskekain-
panjen er dercs sterkeste våpen.

Sabotasjegnippene som utenom det
offisielle mlitærapparat retter lam-
mende sIng mot de Liendtlige livsner-
velle betegner muldvarpene som «bans
dert• og i kretsene som ligger under
for nazipropagandaen nyttes akom-
munistigke hander».

Det er på tide vi gjor det Idart for
oss hvorfor disse gruppene arbeider
på siden av militterapparatet.

Opprinnelig var det to milittere
organisasjoner, «Kongshirden» og mili-
tærorganisasjonen som var dannet av
de to norske arbeiderpartiene. Den
sistnevute var uten sammenligning
størst både hva angår medlemstall
og forgrening utovec landet.

Etter henstilling fra vår militære
overkommando ble disse to organisa-
sjonene slått sammen og skulle sortere
direkte under forsvarssjefen. Betin-
gelsen var at medlemmene fra begge
organisasjoner skulle ha de samme
plikter og rettigheter.

Fra ledende bold innen motstands-
bevegelsen her heime ble det imidlertid
straks satt igang en Gopprydding».
Det utgikk instrukser om at enhver
som hadde kommunistiske sympatier
skulle utelukkes frn ledende posisjoner,
noye i overensternmelse med etter-
krigsquislingenes direktiver.

Her ligger årsaken til at ficre av
de dyktigste sabotagjegruppene arbei-
der utelffor heitnefrontens militn-
organisasjon. De har intet mnt å
slutte seg til militimorganisasjonen.
Betingehen er at avtalen ined over-
komnmndoen repekteres og at det
ikke titles ut reaksjoniere elementer
driver et antidemokratisk spill innen
kampformasjonene.

FILA LAUGSÅND TIL
MOTSTANDSFEONT

I den forste fase av okku-
pasjonen ble den sivile motstand
stort sett organisert innenfor de enkelte
y r k er. llette var en naturlig folge
av at tysketne og deres norske hånds
langere prøvde å gjare yrkessainhandet
til sine redskaper i nazifiseringen.
Hvert yrke kom derfor til å føre sin
egen kamp etter gine spesielle retnings-
linjer. Denne organisasjonsform hadde
sin store verdi. Medlemmene nv yrket
kjente hverandre, de visste hvilke
menn var hest skikket til A lede mot-
standen, de var Imnnet sammen ved
gammel solidaritet, og de visste hvor
langt en kunne gå. Meu den faglige
opplayggingen av heimefronten hadde
også sine farer. Knntakten mellom de
enkelte vrker var ikke alltid den beste,
og noe av den gamle laugsånd mek
seg inn i vår kamp. Folk aksepterte
de paroler som gjalt deres cget fag,
mens de folte seg langt mindre for-
pliktet av dem som var rettet til hele
det norske folk. Etterhvert som kam-
pen skiftet karakter, og hovedtyngden
hk Ingt på de nasjonale parriler, skapte
denne innstilling ufte de storste van-
skeligheter for heimefruntens ledelse.
Vi vet hvor lenge det varte for I. eks.
pareden om urbeidsinnsatsen trengte
igjennom og ble felt som hindende.

I de siste månedene har krigen
rvkket 054 inermere inn pa livet, og
den innsats som nå kreveg, er i storre
monn enn for en krigsMusats. Dette
gjelder både den passive motstand
som vi hittil har fort, og drn aktive
som er torberedt og nårsomhelct kan
settes inn. Den possive motstand går
nå vesetillig ut na å hindre fienden
i å utnytte vårt menneskemateriell
og våre okonomiske resurser til sine
formål. Vi nekter å la oss mobilisere
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FRA SOVJETUNIONEN

Utdrag fra eSvensk Typograftidning».

Intet land  er  vel i dc siste år blitt
så omdebattert som Sus jetunionen.
Men intet land har en i alminnelighet
visst mindre om. Meldingene derfra
har vært sterkt motstridende ng sjel-
den saldig bedomt. Ikke minst cr
billedet av Sovjets fagbevegelse blitt
forvrengt, ug den gjengse oppfatning
av denne er ytterligere fordunklet
fordi den arbeider under forhold som
vi her i landet ikke kjeuner til. De
nye ferhold i Russland etter revolu-
sjonen stilte lagbevesselsen overfor
problemer eom en for bate hadde
syslet med i teorien. En av fagbeve.
gelsens fremste oppgaver var å fremme
produksjonen, oke kvantiteten og
bedre kvMiteten. Dette knn synes å
passe dårlig med de gamle paraler
om kortere arbeidstid og bedre lonn.
Her må e/1 imidlertid tu i betraktning
de spesielle forhold som fagbevegelse;/
i Sovjetunionen arbeider under. En
grunnleggende forutsetning for ti for-
stå hva som furegår i Sovjet er at
en er klar over fit arbeiderne betrakter
seg som herre i eget hus og at de
arbeider for egeu regning.

Utviklingen gjennom årene har be-
vist at denne oppfatning er riktig.
En gransking av levestandarden bidrar
til å forklare hvorfor. Noen eksempler
vil vise det.

Arbeidslashet er et ukjent begrep i
Sovjet. Arbeidsdagen vm Mntil straks
for krigen 6 û 7 timer med seks dagers
uke. Mnlighetene for utdanuelse
sture. I 1937 studerte 30 mill, barn
ved de heyere tkoler og 4,4 mill. stu-
derende ved arbeiderfakultetene. Gjen-
nomsnittslonnen steg fra :03 rabel
1928 til 2776 nbel i 1936, mens an-
tall arbeidere og fLask3onærer i samme
tid oket fra 11.6 null, til 25,8 mill.
Den totale lonn oket fra 8,2 milliarder

til 71,6 (i 1937 78.3) milliarder rubel.
En bor legge merke til at •kningen
Elv antall arbeidere i stor utstrekning
er skjedd ved at /lere familiemedlem-
mer er beskjeftiget i prodnksjonen.
Derved er inntekt en fur gjennomsnitts-
familien oket betraktelig over de tall

er nevnt for. Videre må en ta
betraktning det russerne kaller den
sosiale lonnen, statens utgifter til be-
folkningens beste: forsikring. modre-
ug barnehjem, hvilehjem, sanatorier,
de sosiale og kulturelle goder. I 1927
kostet dette staten 1,6 milliarder,
1936 15,5 milliarder rubel. Men louns-
stigningen blir kanskje oppbevet ved
tilsvarende prhstigning på livsforne-
denheter? Det motsatte er tilfelle.
Regjeringens prispolitikk har gått ut
på eu alminnelig senking  av  prisene.
Begynnelsen ble gjort med prieene på
matvarer. I 1935 sparte forbrukerne
3 milliarder rubel ved priasenking på
matvarer og i 1936 enda mer. På
tekstilvarer og toiletartikler 1,5 m1111-
arder. lamnsst iging en og pristenk ingen
viser seg i et nket forbruk av bedre
matvarer. Ifelge oppgaver fra Sentral-
forvaltningen for folkeekonomisk 1.8.•

t istikk i arbeidernes busholdning. steg
forbruket av folgende artikler pr.
person fra 1932 til 1936 : Brod med
29%, poteter 7, kjett, flesk og nuderi-
produkter 88-92, smer 166, egg 91,
tukker 43 og frukt med 93. Dette
viser oss en gjennumgripende bedring
av arbeidernes kosthold. Stutistikken
aver  andre varer gir oss samme billede:
Khre undertoy og sko har uket med
89%. toiletartikler 270, utgifter til
bygiene 65 og til utdannelse og kultur
med 103.

En kan således ikke ta feil as- ten-
densen i utviklmgen levestandarden
fur lagforeningsmedlemmene blant de
russiske arbeidere. Mot denne bak-
grunn bLir det lettere å forstå den
nye innstilling til arbeid og foretak



som ligger til graim for arbeidernes
faglige virksemhet i Sovjetunionen.

en senere artikkel vil fagforen-
ingenes virksomhet i produksjonsliv-et
og samfunnet bli nærmere helyst.

FRA LALIGS„kND forts. fra s. 2.
enten det er til krigsinesats eller tys-
kerarbeid, og vi gjennomforer konse-
kvent den stille sabotasje i alle dens
former.

Samtahg må vi inastille oss på
kravene mii aktiv Musats. For mange
vil et slikt krav komme som en for-
løsning. Vi kan ikke vente, og gude
nordmenn vll heller ikke smske, at vi
skal få var frihet tilbake uten med-
virkning soni en gave menfra. Våre
behreåtyrker står ferdig oppsatt og
venter bare på signalet til aksjon.
Vi ver at de hver dag Wiper at dette
signal vil komme„ du at de da kil
gjore sin plikt. Men også de andre
som ikke er militært organisert, må

seg på at bennefrontens
ledelse vU sette igang aksjoner Fly en
voldsommere karakter enn dem vi
hiltd har uppdevd. Våre fiender
irengt. opp i et hjarna, de er desperate
og kan gripe til desperate
så fall må i svare i det eneste språk
de forstår. Vi kan ikke furbuIde oss
passivt om tys kerne går til mobilise-
ring, tJ massellenrettelser eller masse-
deportasjoner av norske borgere, til
ondailende odaleggelser av våre oko-
n onaske verdier u. s. v, lit våp en
som i slike sititasjoner kan
komme på tale er generalstreik,

Overfur shke eirdigheter må gren-
sena mellom yrkone folk. Idag or
ikke aHeidere, prester, advukater,
lierere idag er vi furst ng fremst
noidmenn, og vi plikter å sette inn
alt, Oaså li Leufor den krets hvor vi
seeivanfig arbeider. Det er godt å folge
parolen.e, men det er ikke nok. Hver
mann må ajdre Ku1 inmuts fur ugså

å få andre til å folge. dem, eg han
snzi forbeeede seg i tide på å kunne
gjore dette effektivt. Dette er ikke en
s tor handling, det er en enkel plikt mot
vårt land. Fra dirigsoversikt».

DÅRIAGE INORDMENN
Ved Kra. Bredfahrikk A-S,

hvor det produseres brod til den tyske
Weliernaeln, hersker det orbeidsfer-
hold som grenser til drt utrolige.
Bakermester Ogear I3nrgen eg nrb.

: form. Palmer Lovstrand har ved
trusTer og forhannelser oppjuget tem-
poet 1511% av hva det var for krigen,
de nnnser seg ikke for personforlolgelse
og trakkasering av arheideresom ikke
er myke nok, så de ser seg nodtvan-
gent til å si upp sine plasser, eller
blir elmsugt.

Bedriftsleder Rieh. Osmundsen har-
monerer med driftsherrene, den sivile
produksion bhr villig fortrergt for
den tyske, idel fortjenesten er sterre.
Arbeidernes rettigheter blir gang på
gang brutt, under foregivende at
tyskerne står bak, samtidig som han
nu det vormeste understreker sfn for-
ståelse av arbeidernes vanskelige stil-
ling, men deaverre — de någjoldende
lover og bestemmelser birdrer ham.
i å lette nde på sine arbeideres kår I

Ltad gode nordmenr; men innad?

DET FlNSK kommunistpartiet
er rearganiseet på et kjerepemote
hfekingfors. Det komtner til å gi ut
et blad samreen med vonstre floy av
sosialdemokrutret som na forer oppu-
sisjonen mot Tannerklikker og sum
grupperer seg omkrang de frigate
sosialdemokratiske pulitikerne ea riks-
dagsmennene Wiilt , undstrom o.
Det forste nr. av bladet er alL kommet,
det heter Vapna Sana. Det har vært
endel vansker med å få det nt fordi
de finske trykkeriene det lengste
forsekte å boykotte det.


