
ORRESPO DA SER TIL «FRIHETE »
«Friheten» er de f.agorganiserte 2. Bedrifteieres eller andre foresattes

arbeid r s kamporgan. D t hoved- une jonale holdning, ved A pre e
oppgave er A bryte den nazisti ke opp arbeid tempoet, bestikkelser
kneblingen av nor k pre e og gi et o.s.v. o.S.V.
ktivt bidrag, pA for kjellig vi, til 3. D,en nazifiserte fagorgani asjon

landet og folkets frigjor'.ng fra okku- innflytelse, metoder o.s.v.
panter og nazister. 4. Sabotasje av enhver art, ogsA om

Gjennom «Friheten» kan nor ke abota jen av fagforening kont.
arb idere fremdele la sin stetnme 5. Skildringer av noden og lidelsene,
here. Her kan de gi uttrykk for matsituasjonen, arbeidsulykker
sine meninger og krav, tross nazistisk om folge av underern.ering etA.
en retting og terror. 6. Kampen lik den foregb i alle

Mann Og kvinne, p arbeidsplas en, former og avskygninger.
verksfitked, kontor ?g bdut~kkk, bko~de 7. Angivere og tripete. (Absolutt
og s er o..v. mil me Vlr e a tlVt pAlitelige opply ninger.)
og p bred front med A skape bladet.
Det «Friheten» onsker er konkrete Har dere noe pA hjertet sA gi mel
og noyaktige opplysninger av aImen ding. Enten selv eller gjennom den
intere e om f. eks.: illegale tillitsmann. «Friheten» viI da
1. Tyskernes og nazimyndighetenes fremme saken sA langt dets beskjedne

overgrep. spalteplas tillater det.

D E FAG 0 R G A ·1 S E R T E S K AMP 0 R G A N
>

Det er med nasjonene om med arbeiderkla en. D re frigjoring m
vrere deres eget. yerke I~en mA regne m d at al1dr - nasjoner eller
kIa er. - kal kJempe og lide for dere kyld. Det er en alminnelig regel.
~ naJon om f. eks.. den D;0r ke kan ikke vente at andre na joner skal
kJempe for d~n og. vmne fribet o~ elvstendigbet for den. Det er utopi.

Det er en VISS mmdre del av helmefronten som er inter ert i en mest
~ulig pas iv ~efolkning og som d~rfor i tide og utide har preket pa siv
Itetens evangelium. D er selv aktlve nok. Og eDnA mer aktive er de ut
til A bli nb tyskerne blir jaget ut av landet ved andres bj Ip og etter-
krig politikken blir aktuell. '

Stikk i 8trid med virk lig folke tyre og demokrati fore lAr man A bytte
det ene mindretall diktaturet med et annet. Denne gang kal det lure
inn i en ny forkIedning, som et nytt «administra jonsrAd»!

Reak jonens og nynazi men brutale an ikt kan dog ikke kjule av det
ytter t tynne demokrati ke lor. Di e kretser skal ikke villede hverken
det nor ke folk eUer arbeiderklas en. Folket er nemlig ikke pA noen mAte
tj.ent med.A ~ta en pa siv roUe i landets frigjoring kamp, og nb det
gJelder etterkrlg problemene viI og A folket ely b temme. D vil ikke
ha mer formynderskap.

En ting m man ha klart pA det rene. Den na jon om ikke viI eller
kan yte et virkelig eft'ektivt bidrag i kampen for in frigjoring, kan ikke
vinne noen seier og derfol". naturligvi belIer ikke bli frio Hvi man i n
lik skjebnekamp om den vi n gjennomlev r, tar om pa ive tiI kuere

og overlater kampen, !idel ene og ofrene til andre, da har man og A ved
denne sin holdning overlatt tiI dis andre A be temme over ei r ns frukter.

Den organisert arbeiderkla har ved in kamp og ine ofre ytet in
overordentlig tore inn at i orge frigjoring kamp. Og i den kommende
luttkamp viI den og , b de p grunn av in torrel e og in tilling i bele
amfunn bu holdning n, bli en av de me t avgjor nde faktorer. en denne

kraft i folket an b re omme til full utfoldel e hvi den har en ledel e
om bar den fulle tillit. Dette kan bare kje ved at arheiderne f r d n

andel i ledel en om de i folge in inn at og storrel e bar den me t ole
kIare rett til.

Arbeiderklas en mA ammen med det tore HertaU av det norske folk
tA amlet i kampen for landet fribet og Iv t ndigh t og et virkelig

d mokrati. Samlet IDA den og IA tilbake aUe an lag fra folket fiender
nl\r fr dens og framtiden orge kal danne .

arbeid ledere 80m ikke skyr noe middel
for A framtvinge arbeide. Arbeiderne
i han avdeling blir i tur og orden
foreholdt at det blir spJirken hvis de
retter ryggen. Nb tysk reparasjons
arbeide kommer gb han full tendig
fra konseptene og gb i alt fullstendig
tyskerne erend.

Han m selv vrere oppmerksom pA
folgene og for tA alvoret i A hjelpe
landets fiender.

P tro av tidligere advarsler i
avi en blir arbeiderneved byens storste
kirkeg rd opp agt. Grunnen blir opp
gitt at budgettet ikke holder. Det
gjeld r 8 mannlige og alle kvinnelige
arbeidere enda det er Here om er
for orgere og har ansienitet. Di e er
da henvi t til arbeidskontoret, hvor
det bare ventes ty arbeid.

Fra Asker kommer det klage over
kommuneingenioren der. Han opptrer

som lavedriver overfor kommunens
arbeidere, og DAr ikke arbeidstempoet
er hoyt nok for bam, truer han arbei
derne med A bli sendt til ord-Norge-.

Stem tonen en smule ned hr. inge
nior, det er alvorlige tider.

Den i 11 ega 1 e forts. fra s. 2.

kontroll. De illegale tillit menn er
eg sitt ansvar bevi t bAde overfor

de fagorgani erte arbeidere og hele
folket. Og de sIb fast, at den illegale
fagforeningskontingenten i in helhet
gb til de formAl om er i amsvar
med de fagorgani erte arbeidere inn-
at i orge frigjoringskamp.

MOSKVAHJELPE til Kirkenes er
i full gang. Den rode brer amarbeider
med Rode kor for kaft'e den gjen
vrerende nor ke befolkning midlertidig
bo ted, mat og medisin.
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til 71,6 (i 1937 783) milliarder rub 1.
En ber legge mer e til at ekningen
av antall arbeider i stor ut trekning
er kjedd v d at Here familiem dl m
mer er be kjeftiget i produksjonen.
Derved er inntekten for gjennom nitts
familien ek t betraktelig over de tall
om r nevnt fer. Videre ml en ta i

betraktning det ru erne kaller den
o iale lennen, statens utgifter til be

folkningens beste: forsikring, medre
og bamehjem, hvilehjem, sanatorier,
de 0 iale og kulturelle goder. I 1927
ko tet dette tat n 1,6 milliarder, i
1936 15,5 milliarder rube!. Men lenn 
stigningen blir kanskje opphevet ved
til varende pris tigning pl liv fome
denheter? Det motsatte er tilfelle.
Regjeringen pri politikk har gltt ut
pl en alminnelig enking av prisene.
Begynnel en ble gjort med pri ene p
matvarer. I 1935 parte forbru erne
5 milliarder rubel ved pris enking pl
matvarer og i 1936 enda mer. PA
tek tilvarer og toiletartikler 1,5 milli
arder. Lenn stigingen og pre enkingen
vi er eg i et eket forbruk av b dre
matvarer. Ifelge oppgaver fra Sentral
forvaltningen for folkeekonomisk sta
ti tikk i arbeidernes husholdning, teg
forbruket av felgende nrtikler pro
per on fra 1932 til 1936: Bred med
28 %, poteter 7, kjett, Hesk og meieri
produkter 88-92, smer 166, egg 91,
sukker 43 og frukt med 95. D tte
vi er 0 s en gjennomgripende bedring
av arbeidernes ko thold. Stati tikken
over andre varer gir 0 s amme billede:
Klrer, undertey og sko har eket med
89 %, toiletartikler 270, utgifter til
hygiene 65 og til utdannel e og kultur
med 103.

En kan Alede ikke ta feil v ten
densen i utviklingen av leve tandarden
for fagforening medlemmen blant de
ru iske arbeidere. ot denne b k-
grunn blir det lettere for t den
nye inn tilling til rb id og foretak

FHA SOVJETU 10 E

Utdrag fra «Svensk Typograftidning».

Intet land er vel i de i te b blitt
omdebattert om Sovjetunionen.

Men intet land har en i alminnelighet
vis t mindre om. Melding ne derfra
har vrert sterkt motstrid nde og jel
den saklig bedemt. Ikke minst er
billedet av Sovjet fagbevegel e blitt
forvrengt,og den gjeng e oppfatning
av denne er ytterligere fordunklet
fordi den arbeider under forhold som
vi her i landet ikke kjenner til. De
nye forhold i Russland etter revolu
sjonen stilte fagbevegel en overfor
problemer som. en fer bare hadde
syslet med i teorien. En av fagbeve
gel en fremste oppgaver var Afremme
produk jonen, eke kva ti eten og
bedre kvaliteten. Dett an ynes A
pa se dblig med de gamIe paroler
om kortere arbeidstid og bedre lenn.
Her ml en imidlertid ta i betraktning
de pesielle forhold som fagbevegel en
i Sovjetunionen arbeider under. En
grunnleggende forutsetning for l for
stA hva som foregb i Sovjet er at
en er klar over at arbeiderne b trnkter
seg som herre i eget hus og at de
arbeider for egen regning.

Utviklingen gjennem bene har be
vist at denne oppfatning er riktig.
En gransking av leve tandarden bidrar
til Aforklare hvorfor. oen eksempler
vil vise det.

Arbeid leshet er et ukjent begrep i
Sovjet. Arbeidsdagen vat ;.nntil strak
fer krigen 6 Ii 7 timer med ek dager
uke. Mulighetene for utdannel e er
tore. I 1937 studerte 30 mill. barn

ved de heyere skoler og 4,4 mill. tu
derende ved arbeidedakultetene. Gj n
nom nitt lennen teg fra 703 rubel i
1928 til 2776 rubel i 1936, men an
tall arbeidere og fun jonrerer i amme
tid e et fra 11,6 mill. til 25,8 mill.
Den totale lenn eket fra 8,2 milliarder

FLAG A D TIL
MOTSTA DSFRO T

I den ferste fase av okku
pas jone n ble den ivile mot tand
stort ett organisert innenforde enkelt
y r k e r . Dette var en naturlig felge
av at tyskerne og dere norske hlnd
langere prevde l gjer yrke ~amb~ndet
til sine redskaper 1 nazlfiserIngen.
Hvert yrke kom dedor till fere sin
egen kamp etter ine spe ielle retnings
linjer. Denne organisasjonsform hadde
sin store verdi. Medlemmene av yrket
kjente hverandr~, de yisste hvilke
menn var best kikket til A lede mot-
tandeD, de var bunnet sammen ved

gammel solidaritet, og de visste hvor
langt en kunne gAo Men den faglige
oppbyggingen av heimefronten hadde
og A sine farer. Kontakten mellom de
enkelte yrker var ikke alltid den beste,
og noe av den gamIe laugslnd snek
seg inn i vlr kamp. Folk aksepterte
de paroler som gjalt deres. eget fag,
mens de felte seg langt mIDdre for
pliktet BV dem 80m var rettet til hele
det norske folk. Etterhvert om kam
pen skiftet karakter, og hovedtyngden
ble lagt pA de nasjonale paroler, skapte
denne innstilling ofte de sterste van
skeligheter for heimefrontens ledel e.
Vi vet hvor lenge det varte fer f. eks.
parolen om arbeidsinnsatsen trengte
igjennom og ble felt som binde~de.

I de siste mlnedene har krlgen
rykket oss nrermere inn pl liyet, og
den inn ats om nA kreve , er 1 sterre
monn enn fer en krigs\nnsats. Dette
gjelder b de den pa sive motsta.nd
om vi hittil har fert, og den aktlve

som er forberedt og nar omhel t kan
tte inn. Den pa ive motstand g r

nl ve entlig ut P l bindre fien~en
i A utnytte vbt menneskema.te~ell
og vbe ekonomiske re ur er t~ .sIDe
formll. i nekter l la oss mobili ere

Forts. side 4.

HET OTST DE!

uldvarpkr ft ne p he~efronten
arb ider under heytry k. HVl kekam
panjen er drs ter e te vapen.

Sabotasjegruppene som utenom det
_ otIisiell m:litrerapparat retter lam

mende slag mot de fiendtlige livsner~
vene betegner muldvarpen~ om «ban
der» og i kretsene som ligger under
for nazipropagandaen nyttes «kom
muni tiske bander».

Det er pl tide vi gjer det klart. for
oss h v 0 rf 0 r di se gruppene arbelder
pl siden av militrerapparatet.

Opprinnelig var det. to milita:r.e
organisa joner, «Kongshirden» og mili
trerorganisa jonen som var dannet av
de to norske arbeiderpartiene.. ~en
sistnevnte var uten sammenhgpmg
sterst b de hva angb medlemstall
og forgrening utover landet.

Etter hen tilling fra vb militrere
overkommando ble disse to organisa
s;onene slltt ammen og ~kulle ort~re
direkte under for var )efen. Betm
gel en var at medlemmene fra b gge
organi asjoner skulle ha de samme
pli ter og rettigheter.

Fra ledende hold innen ~ot~tand.
bevegel en her heime ble det 1ID1dl~rtld
straks att· igang en «opprydding».
Det utgikk instruk er om at enh~er
om hadde kommunisti ke s~I?atler

skulle utelukke fra ledende POSlS)Oner,
neye i overensteJI?Dels~ med etter
krig qui lingene dIrektlver.

Her ligger b aken til at Here a~
de dyktig te abotasjegruppene ~~bel
der utenfor heimefrontens milltrer
organisa jon. De har inte~ I:?0t l
Iutte eg til militrerorgaw a )onen.

Betinge en er at avtalen m d over
kommando n re pekteres og at det
ikke tlle at reaksjo~re el~m.enter
driv r et antidemokratl k pill mnen
kampforma jonene.
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DE F AGO GA ISERTE RBEIDERE
I I LEDELSEr

Da tyskerne overCalt og besatte orge, gikk det lang tid fer det ble
ytct nevneverdig motstand mot okkupantene. Det valte lenge fer man
her i landet fikk organi ert en illegal mot tandsbevegels med virkelig
myndighet og lagkraft mot de tyske nazister og dere nor ke lakeier. Det
var som hele folket var lam lAtt av de for 0 s n uvante hendinger. Men
etter hv rt eket dog mOt tanden jevnt og sikkert, enda det hersket tskillig
uenighet om midlene i kampen og pA tro av at man ingen amlet eller
enhetlig ledelse hadde som kunne organisere og samordne heltene i den
felles 1amp. Det stAr nll helt klart for det nor e folk t motstandsbev el n
kamp har lidt und r dette forhold.

Det ill gale kommunisti ke pllrti inn tidlig ned endighet n av at den
kamp det norske folk matte fere for i fri seg fra undertrykkelne bedlen
ikke bare m ttc fores etter den pa ive linje prin ipper, me;l ~.: og den
a tive linje mAtte komme tj} anvend I e. De har da og A enere fulgt denne
linje, ko kvent og energi k. Arrestasjoner, deportasjon r, pin ler og hen
rettel er har lntt tore hull i rbeideme rekker, men hullene er trab
fylt igjen av fri e og kampberedte krefter om er villige til A sette alt
inn for orge sak. Den aktive linje har etter hvert f tt Here og Here
tilhengere; folket innser at det m settes vir elig kraft inn i kamp n mot
nazibarbarene, og man an med rette nakke om et gjennombrudd for den
aktivistiske linjc i mot tand bevegelsen i orge i dag.

Det om nA gjenstnr er A kaffe d nne mektige mot tand beveg Ise en
amlet og enhetlig ledelse om kan lede luttk ropen, om stAr p dag

ordenen, til en hurtig og seierri' slutt. Den nor ke heimefrontledelse bn
ikke lenger holde kommunist ne, som har ytet sli t bidrag i den felle
kamp og like offer for d n felie ak, og hvis linje har tilslutning av or
parten av det nor e folk, utenfor ledelsen av he;mefronten.

D fagorgani arte arbeidere krever derfor:

Kommun·ist ne med ~i heimcfron tIed hen!

Av to viktige grunner m dette skje trak.
For det forste fordi de repre enterer den be t organi erte 0 m t akti e

kampkraft i den nors e mot tandsbe egel e for fn land og foJ for
okkupanter og nazister hurtig som rAd er.

For det annet fordi kommuni ter i heimefronten led 1 e viI v~re den be te
garanti mot reaksjon og nynazi me i etterkrig tiden her i I nd"~

DET FI SKE kommunistpartiet
er reorgani ert pl et kjempemete i
Bel ingfors. D t kommer til A gi ut
et blad sammen med yen tre fley av
o ialdemokratiet om nA ferer oppo
isjonen mot Tannerklikken og om

grupperer seg omkring de frigitte
o ialdemokrati ke politikeme og rib

dag mennen ii~ und trem o. a.
D t fe te nr. av bladet er alt kommet,
det heter Vapaa Sana. Det har v rt
endel vansker med fA det ut forill
de finske trykkeriene . det leng te
f r ekte A boykott det.

DARLIGE ORDME
Ved Kra. Bredfabrikk A-S,

hvor det produ eres bred til den ty ke
ehrmacht, her ker det arbeidsfor

liold som gren er til det utrolige.
Bakerme ter OScar Borgen o~ arb.
form. Palmer Levstrand har ved
tru ler og forbannelser oppjaget tem
poet 150 % av hva det var fer krigen,
de unn er eg ikke for per onforfelgelse
og trakkasering av arbeidere som Me
er myke no~ sA de er seg nedtvun
gent til A si opp sine plasser, eller
blir opp sgt.

Bedrift 1 der Rich. Osmund en har
monerer med drift herrene, den ivile
produksjon blir viILig fortrengt for
den tyske, idet fortjene ten er terre.
Arbeideme rettigheter blir gang pa
gang brutt, under foregivende at
ty kerne stlr ba~ amtidig som han
p det varmeste under treker !n for
8tAel e av arbeid me van kelige stil
ling men de verre - de nAgjeldende
lov~r og be temmel er hindrer ham
i lette noe pA ine arbeidere kAr !

Utad gode nordmenn; men innad?

A fA andre til felge dem, og han
rna forberede seg i tide p A kunne
gjere dette effektivt. D tt er ikke en
tor handling, det er en enkel plikt mot

vArt land. ra «Krig oversikt»...

om ligger til grunn for arbeid me
faglige vir omhet i Sovjetuniontn.

I en senere artikkel viI fagforen
ingenes virksomhet i produbjonslivet
og amfunnet bli nmrmere belyst.

FRA LA GS D forts. fra s. 2.
enten det er til krigsinnsat eller ty 
kerarbeid, og vi gjennomferer 0 

kvent den tille sabotasje i aUe den
former.

Samtidig rna vi innstille 0 pA
kravene om aktiv inmat . For mang
vil et likt krav komme om n for
lesning. Vi kan ikke vente, og gode
nordmenn vil heller ikke en ke, at vi
skal fA var frihet tilbake uten m d
virkning som en gave utenfra. VAre
heim tyrk r st r ferdig opp att og
venter bare pi signalet til ak jon.
Vi vet at de hver dag hAper at dette
ignal viI komme, og at de da viI

gjere in plikt. Men ogsA de andr
om ikke er militmrt organi ert, mA

inn tille eg p at heimefronten
ledel e viI sette igang a joner av en
voId ommere karakter enn dem vi
hittil har opplevd. VAre fiender er
trengt opp i et hjeme, de er de prate
og kan gripe til de perate midler. I
A fall mA vi Bvare i det ene te prAk

de for tar. Vi kan ikke forholde 0

pa sivt om ty keme gAr til mobili e
ring, til mas ehenrettelser eller ma ~

deporta joner av norske borgere, til
omfattende edeleggel er av v re eko
nomi ke verdier o. s. v. Et vA p en
Bom i like situasjoner an
komme p tale er general treik.

Overfor like muligheter rna gren-
ene mellom yrkene faUe. Idag er vi

ikke arbeidere, pre ter, advokater,
lmr r o. . v., idag er vi fer t og frem t
nordmenn, og vi plikter ette inn
alt, og utenfor den kret hvor vi

dvanlig arbeider. Det er godt felge
parolene, men det er ikke no . Bv r
mann rna gjere in inn t for og
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