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FAGORGANISASJONENS OPPGAVER I FRIDOMSKRIGEN

I enhetsavtalen mellom arbeidarparti-
ene i Norge av januar 1942 og surn er til-
trådt av ledelsen for deu illegale laghe-
vegelse, erkheres: «Den krig som vårt
land forer under kungens og regjeringens
ledelse, gjelder det norske folks dyre=te
eie:  Norges  fridont  og sjolstemle.»  Sam-
arbeidet mellom borgerskapet og aehei-
derklassen er sprunget ut av folkets sam-
me livshehov og tiosinteresser. T enhets.
avtalen stiller arbeiderklessen seg opp-
gaven 5 være selve  drivlernften  i den
nro;jenale fridomskrigen.

Når fagbevegelsen likevel har inntatt
en passiv stilling i fridomskrigen, må
grunnen sakes i den tradisjon 501,1 har
begrenset kampen til  å  gjelde 5-oren på
timen i det enkelte fag. I dag har fag.
bevegelsens kantp et annet ug storre ion-
buld, Arbeiderklassens kamp for hed-
ringen av stne lonne- og arbeidstolltår,
kampen for 5-oren, er på det noyeste for-
bundet med hele folkets kamp for Norges
fridom og sjolstende. Sporsmålet om fag.
bevegelsens innsats i  denne  karno er et
spersmål om den innsats vi har ydet på
allo  frontavsnitt i kampen mot under-
trykkerne. Fiendens slag rettes veksehis
mot de forskjellige avsnitt av fronten.
Vi har hatt kirkens kamp, lærernes, stu-

OSLO SPORVETER

Vi bar brakt i erfaring  at  A/S Oslo
Sporveiers administrasjon Lar begynt
premiere sndel funksjonærer som har
vist merlig interesse for overtid. Foruten
disse skal også de som har hatt minst
sykemehlinger premieres. Vi skulle anta
at det arbeidspresset som denne hetjening
er utsatt for hele dagen, er så stort for
hver enkelt, at noen grunn for prentiering
ikke skulle nere til stede, hvis ikke år-
saken er å søke 5 skilpe splid blant be-
tjerringen. Derfor må ingen la seg kjepe.

F EBRUAR

1945

DE EAGORCAN 1 SERTES KAMPORGAN

dentenes, offisereues. ungdommens osv.
Alle har vært otsatt for de mest nmenne•
skelig brutale overgrep fra Gestapo.
Tusener og atter tusener av landsmenn
penes eg tortureree i tyske fengsler og
konsentrasjonsleirer.

Faabeverelsen kan ikke stå som like-
ayldig tilskner til  den  kamp som disse
lag grupper i folket, sem det demo.
kratiske borgerskap forer for friheten.
Arbeiderklassens solidaritet må  ut-vides
til å mufatte alle kjempende landsmenn.
I enbetsavtalen uttales det: cArheider-
klassen inntar en sarrmerket. historisk
stilling i produksjonen — derfor også
arbeiderklassens strategiske hovedstilling

den nasjonale krigs(ront mot den tyske.
okkupasjonsmakt — derfor bærer arhei-
derklassen også ansvaret for det norske
folks framtid.»

Historiens dom over den rolle fughe-
Vegelsen har s o i l  t i f rido niskei gen beror

i boyeste grad på bvordan vi har kommet
de andre kjempende landsmenn tli hjelp.
Hva har vi gjort for å stotte dem i
kampen?

Fridomskrigen i Norge er trådt inn i
en ny, avgjørende fase. Nerske patrioter
retter i dag virkningefulle alag mot den
tyeke krigsmakta ved spreligning av krigs-
viktige anlegg og bedrifter. Hva har vi
gjurt for å stotte disse kjempende
patrioter?

Er det i samsvar med arbettlerklassens
og de andre kjecupende lsgs interesaer  at
vi fagerganiserte fortsetter å understette
de nasistiske kommissarere virksomhet i
fagforbundene ved var kentingenthetal-
ing? Det er sporsmål som stilles til oss
fagerganiserte.

Et fritt Norge er betingelsen for en fri
arbeiderhevegelse, il vet den Faglige som

den politiske arbeiderbevegelse.
Parolen må vtere:  Enhet i orhpider.

klaxsem i det norshe balk, enhet i karn pen,
i krigen.

Gi fagforeningskontingenten s 0 111 minimum til illegalt arbeidI



SANNHETEN OM SOVJETUN1ONEN

En kaptein G. Lund har skrevet to ar-
tiLler om forholdene i Sovjetnnionen i
Aftenpnsten. Dette produkt skiller seg
litt ut fra den vanlige smorje SOm brygges
sammen am arheider- og hondestaten deri
at det ved bjelp av endel heheudige tas•
kenspillerkunster gir inntrykk av en viss
saklighet. Det sjongleres med russiske
ord og betegaelser; statistiske tallopp-
gaver og benvisninger til professor ditten
og datten, alt sammen for at det skal gå
i uvitende lesere som varmt hvotehrød.
Artikkelen er naturligvis et ledd i den
opphisselses- og bakvaskelses-kampanje
mot Sovjetunionen som dessverre har
vært dominerende i norsk presse i år-
rekker, fra (Arbeiderbladet» til «Nazi.
ooma», og som killminerte under Einn-
landskrigen vinteren 194G.

Kaptein G. Lund begynner sin annen
artikkel med et grovt falskneri, som for.
resten er symptomatisk for  hele produk .
tet. idet han sier at den ferste russiske
femårsplan gikk ut på å bygge opp Sovjet,
unicmens  krigsinflustri.  Det er ganske
hetegnende at et menneske som er na-
aistisk av innstilling og militær av fag,
ikke kan tenke seg  et  lands tungindustri
uten i forbindelse med krig.

Imidlertid er det en kjensgjerrang  at
i og med den første femårsplan la rus-
serne det helt nadvendige grunnlag for
Sovjetunionens  fredelige  opphygging
en moderne og uavhengig arheider- og
hondestat. Det var forste ledd i en
gigantisk plan, hvis formål var å gjøre
Sovjetsamveldet nnvhengig av innen- og
utenlandske kapitalisters uthytting av
det arbeidende folk. Den annen femårs-
plan i opphyggingsarbeidet var viet Iett.
industrien, eg den tredje fernårsplan
skoIle så høyne folkets levestandard
raskt tempo. Det hele vor hasert på en
lang  og  fredelig  utvIkling som nødvendig
forutsetnMg for plauens gjennoMføring.

1936 kom så Sovjetsamveldets nye
grunnlov.

Her innførte Sovjetsamveldet i grytnn-
lovs form en rekke vidtgående okonom .
iske, sosiaIe, kulturelle og demokratiske
rettigheter for alle samveIdets folk, uan-
sett stilling, rase, nasjonalitet  eller  kjønn.
Rett til arbeid, til ferie, til fri utdannelse
og undervisning for de best egnede helt
opp til de høyeste skoler og universiteter.
Stemmerett for elln ovvr 13 år Religions-
frihet, eiendonksrett til våningshus og et
stykke jord in. V. på landsbygda. arverett,
sosiide goder osv. osy. Grunilloyen alr

1936 bringer arbeider- og bondestaten

ikke bare på hoyde rned de veateuropeiske
laud, men på en rekke områder langt
furau.

Fred og velstand for Sovjetunienens
folk var målet.

Meh her kom Hiller og Nazi-Tyskland
i vegen. Etter Hitlers ntaktovertagelse
tok de tyske rnstninger til for alvor. I
Tyskland ble ali innstilt på den korn.
mende krig. Den krig som skulle skaffe
det tyske foik revansje og Tyskland bil-
ligere råstoffer og avsetningsmarkeder
for industriproduktene. Krigen som skuIle
gjøre Tyskland stort og mektig og nazi-
bedlene til verdensherskere.

Forst etter denne utvikling i Tyskland,
som tydelig er rettet mot Sovjet, begyn-
ner Sovjetsamveldet å oke sine rustninger.
Nodt og tvungent knå Sovjet nå constille
til krigsproduksjon og øke bevilgningene
til militærlindsjettet. 1 1933 var dette
på hare litt over 1 milliard rnhler, for
så å stige i takt med det tyske, til ca.
70 milharder rubler. Helt til Tysklands
plutselige overfall på Sovjetnnionen var
dog dettes produksjon ikke helt omstilt
fra fred til krig. Det var forst under
kregen  at russerne fikk brakt sin krigs-
produksjon på topp. Derfor måtte de
russiske haerer trekkes tilbake i begyn-
nelsen av krigen og store deler v landet
prisgis overfallsmennene og ødeleggelsen.
Imidkrtid klarte SovjetsamveIdets folk
ikke bare å holde fienden stangen, men
også etter hvert å kaste de nazistiske
landrovere tilhake med blodig nese.

Utviklingen følges nå med spent opp-
merksomhet av en verden som holder
pnsten av spenning og forventning. En
verden som  er  fylt av forhanselse og he-
undring over de strålende resultater
Sovjetsamveldet kan levere_ De fieste
mennesker skjønner amiddelhart at et
folk i filler og skitt, et utpint, under-
trykt og mishandlet folk ikke kan pres-
tere det arbeid, den organisasjon og den
offervilje som ligger bak de veldige
scirc og triumfer som Sovjetsamveldet
nå innkasserer. Men at et fritt, enig og
urokkelig folk, mcd framtiden for seg,
$tir bak.

Men den samtede bjemlige nazipreSSe

fortsetter likevel sin håplese opphisselses-
og skremseltrafikk. I sin angst for det
navvendelige nederlag og i redsel for den
truende gjengjeldelse stiger hetsagita-
sjonen mot Sovjetsamveldet til nye bely-
der. Et hysterisk og perverst frientim-
mer,fri Haldh Negård astby, er fast med-
arbeider, hun forteller i ramme a]vor at
russiske krigsfanger heller grov seg ned

jorda, som de ver vant til, istodenfor



DARLIGE NORDMENN !

Direktør Anker på Oslo Kulleyre-
fahrikk er en riktig fin epatrint». Mens
andre bedriftselere ser det som en opp-
gave og plikt i denne vanskelige tiden
å skaffe sine arbeidere og funksjonærer
en smule tillegg til de altfor knappe
rasjoner, går direkter Anker den mot-
eatte veg, idet han etter heste evne har
forsekt å stjele maten fra sine arbeidere
og funksjonærer. Tilfellet er vel enestå-
ende i Norge og fortjener å bli kjent.
En sending gavepakker, ea. 400-500 kg,
vesentlig matvarer, var fra arbeidere og
funksjonærer ved Gieteborg Kullsyre-
fahrik sendt til Oslo Kullsyrefahrekk i
Oslo. Direkter Anker tok hånd om par-
tiet og delte ut i  kg pr, rnann. Da  det er
tilsammen 30 mann som arbeider på fa-
brikken, kan enhver regne ut hvor mye
det Ide igjen til den nødlidende direk-
toren. Imidlertid lyktes ikke denne grett-
ferdige» fordelingen, idet arbeiderne og
funksjonærene krevde lik fordeling, og
det var forst etterat disse hadle måttet
Itue med å la saken gå videre, at den
fine direktør motvillig måtte gå med på
kravet om deling etter en litt mer an-
stendig målestokk.

Formodentlig i hanne herover kom
direktaren i skade for å komme med visse
forblommede trusler om framtiden.

Tilfellet med matvarene fra svenske
kelleger dommer seg selv. Men skulle
direktur Anker hare forsøkevis prove å
sette sine trusler i verk, vil han komme
til å mote en metstand sern ikke vi bli
noen behagelig overraskelse for ham.

å ho i de pene hyggelige barakkene som
de snilde tyskerne hygde til dem, og at
de rev hverandre i hjel for en sigaretts
skyld. Og man har vår egen noteriske
landeforræder «russlandseksperten» Duis-
ling. Foruten at det gis god plass og
flott utstyr til falsknere som G. Lund og
hans emigrantprofessor-kilder.

Georg Lund slutter sin artikkel med
ortd•ket: eI sannhet, verden vil berhas.e
Dette må fra hans side nærmest uppfattee
som et inderlig håp og onske. Men he-
dragerlene er uå blitt sååpenbare at
svindelen ikke går lenger. Den norske
arbeiderklasse forstår i hvert fall at de
tidligere har blitt dran etter nesen. De
reiser derfor  nå  et enstemmig og nav-
viselig krav om å få vite sannheten om
Sovjetunionen. De forlanger nøkterne,
realistiske og saklige opplysninger om
oppbyggingen av verdens første sosialist-
iske arbeider- og honderepublikker.

Akerseirans Maskinvarksterl AIS
drevet av Harald Bakke, med hane to
sønner sent forestår den daglige drift
som henholdsvis ingenier og kontorsjef.
Forholdet mellom eferne og hedrifts-
ledelsen på den ene siden og arbeiderne
på den annen side har i lengre tid vært
meget dårlig og tilspisses etter hvert, slik
at det nel nærmer seg bristepunktet. Be-
driften har batt meget arbeid for tyskerne
og naturligvis tjeut gode penger. Det
viser bl. a. verkstedets utvidelser, inn-
kjøp Av maskiner f/SN. De tyske
linger blir sjalsagt tflgedeett  ng  forsert
av disse patrioter.

Arbeiderne ved hedriften  har  rettet en
rekke skarpe anklager mot sjefene, både
for deres tjenstvillighet overfor landets
fiender og for deres behan dling av arbei-
derne på stedet. Overfor disse anyendes
også en mildest talt ttforskammet tone

tillegg til alt annet.
Da forholdet ved bedz1ften heller hlie

verre enn bedre, må offeatlighetens søke-
lys nå rettes mot eAkerselvens Maskin
verksted». Dets forbindelser med eNorsk
Elektrovacum A/S» og ekirekhaek og
Mannesmann tVS» er også gjenstand for
oppmerksomhetem

Nar enkelte bedrifteelere og, sem i
dette tilfelle, ogefi verksmester og for-
menn i den grad misforstar den alvorlige
stilling landet er oppe i, trenger de i høy
grad en alvorlig advarsel. At Norge er i
krig med Tyskland, sjenerer viser ikke
disse fierrer. At land og folk far krigen
og noden forlenget, spiller ingen rolle
for dem. For dem gjelder det hare
utnytte enhver situasjon til egne snevre
fermål. Tjene penger, utvide, moderni-
sere, slik at også etterkrigstidens vansker
kan uinyttes mest muljg til egen fordel.
Det er det disse folk og deres lakeier er
travelt appeatt med. Profitten lenge leve!

Men vær nå ikke så sikker i Deres Ise-
regniuger. Og vær ikke eå storsnutet!
Sarnarbridsnrenn  og  krigsf orlengere går
en  usikker franitid i Møte.

Det meldes til eFribeten» at Iedelsen
ved jernbaneverkstedet ita Hamar fort-
san viser en zeldkjær tjeustvillighet over-
for tyskerne. Det er i letste rekke fung.
overingenier, lukomotivmesteren, endel
verksmestere og en  arbeids  nrmonn.
Ingeoting blir spart  når  det gjelder å få
arheidet utfort for de tyske herrer, selv
etc det går ntever arbeiderne ved oket
arheidstid og overtid osv. En skulle trodd
de siste hendinger, tyskernes katastrofale
nederlag, deres brutale framferd i Nord-
Nerge og .den stadig dårligere mstsitua-



SKATT HUSHOM TIL NORSKE
PATRIOTER

En ny belge av terrur. arrestaejuner og
mord velter nå innuver det norelse folk.
Det nær forestående og nayvendelige
nederlag har slatt de tyske og noreke
nazister med angst og desperasjon. Krigs-
forbryterne, de som har styrtet hele
Europa ut i verdenshisteriens sturste
katastrofe, foler nå grunnen svikte under
sew ng det bevirker at de kaster alle
hemninger overbord, de skyter vilt og
myrder for fote. De vettlete despenados
f nyer nye forbrytelser til ein fer så lange
liste av ugjerninger. Det gjelder i denne
tiden, na mer enn noensinne. å holde
sammen, å hjelpe hverandre etter heste
evne. De nazistiske gangstern og angst-
hitere kan lokke med hoye helanninger
eller true med nye voldsgjerninger. ingen
nordmann lar seg bringe ut av fatning
av den grunn. Nordmennene vil mote
terrorbelgen med iskald ro, ug efrene
vil bli haeket med gledeede hat. Med
rolig bert ening vil de ta sine motfor-
huldsregler, og deres glorlende hat skal
garantere bodlene en rettferdig gjengjel-
delse i nrer framtid. De tiltak den norske
metrtandsbevegelse ma ta i denne periode
av kampen utsetter forst og frem.st de
beltemodige unge patrinter for den aller
storste fare. De som går i spissen, de eom
villig setter livet inn i kampen for dia
og min frthet, fur hele det norske fulks
rett til å leve sitt eget liv, u[en nazistisk
diktatur og hoddelregime, de som daglig
setter livet på spill for at n skal få leve;

sjon ville ha åpnet øynene på disse la-
keier; meu da det ser ut til at de bar
mistet den siste rest av fornuft, retter vi
herved en siste advarsel til dem.

Husk, det er ringt for siste rundel
Oppgjorets time mermer seg!

Hjelper ikke advarselen umiddelhart,
kommer navnene på landets fiender.

De organIserte arheidere vil gjennom
«Frihetene rette en alvorlig advarsel til
de arbeidskjopere som allerrde på det
nåværende tidspunkt er i full gang med
å  utnytte den hegvnnende arbeidsledig-
het til egen fordel. Det kan komme til
å f de alvorligste konselerenser for de
som bryter heimefrontens eg regje tingas
paroler om at alle arheidskjopere sofil

vil kolle seg gmle nordmenn ikke må
avskjedige fnlk som på denne måten kan

drevet over i tysk nrheid. «Frihmen»
vil seeere komme tilbake til denne aktu-
elle og viktige Bak.

de har krav på hele den norske heFolk-
nings sympati og beskyttelse. I takk-
nemlig hoyaktelse mot disse heim..fren-
tens helter er vi forpliktet til å yte dem
all den hjelp og histand som overhodet
er mulig.

Vi kan være med å yte et verdifullt
bidrag i denne kampen, samtidig som vi
bjelper tii å bevare verdifulle norske liv
mot tilintetgjorelsen. Dette bidrag kan

ved å avse plass til de av våre
norske kampfeller som i kortere eller
lengre tid må leve i illegilitet.

Eehver god nordmann selil blir bedt
nm å skaffe Intely for en norsk patriot
i motstandsbevegelsen må se det som sin
plikt fi imotekomme anmoduingen så-
sant de har plass. Eubser god nordmann
må sette ære inn på å gjore sitt besto
for å hjelpe ber.

Verdifulle norshe liv må sihres mut
Gesmpos redhelsve-1de.

Simfl dehaingsplased

eingeslaefa, Marskalk Tito har kemmet
med et tilsagn om det framtielige state-
system i det nye Ingeslavit. Dette skal
bli en demokratisk uninn av seks like-
stilte samhandsstater, Serhia, Kreatia,
Slovenia, Makedonia, flosnia med Iferze-
govina og Montenegro. Sambandsstatene
får Mdre selvstyre !,autunomi), men i
spissen fer alle skal det stå en sams
regjering. De indre forhold i landet skal
ordnes av en felkeforsamling av alle sam-
handsstater på grunnleg av frie valg, fra
alle. så snart hele landet er frigjort.
Dermed er det sarslaviske problemet lest,
et prehlem som har vært et kors for
Europa helt siden 1800-tallet under navn
av Halkanepersmålet.

England anerhienner itche de Lentishe
regjeringene, skriver fflagens Nylr,tera
Stockholm i tilknytning til et London-
telegra rn 22/12 i fjor. Understatssekretær
George Hall ble i underbuset spurt om
den britiske regjeringen framleis aner-
kjente de gantle regjerinmme i Lettland,
Estland og Litauen. Hall searte at disse
regjeringene ikke hadde vaert anerkjent
av den britiske regjeringen etter de for.
andringen e som fnnt eted da disse Inn.
dene i juni 1411 ble inulemmet i Soviet-
samveblet. Hall understreket at det ikke
kan hevdes at disse landeue er latt i
stikken, for etter 1940 bar ingen regjering
for disse territorier bedt om å bli aner-
kjent av den britiske regjeringen.


