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Aapningsmøtet.

Det inonske arbeiderpartis 2‘6. 
ordinsere iandemøte Uev aapoet 
lørdag den 24. februar 192i3 kl. 
1.15 i Foliketa bus’ etore aail. Ef
ter at Kristiianda axbeiidersaiiii- 
funde saniglkor hadde git tilbedste 
en række nunmre og fore a ml ingen 
ibadide siuniget «Imteraiiatioiiialen» 
uniøont, lioildt ferm.amden, Emil 
Stang, følgeinide tøle:

Kamierater!.
Siden Det norske anbeiderpartis 

sidste landsimøte er partiets foT- 

mand Olav Kyrre Grrepp avgaat 
vetd døden. Partiet og ar^beider- 
klaseen har mistet en fører, hvert 
medlem av partiet har mistet en 
kamerat.

Kyrre Grrepipe liv var knyttet 
til arbeiderpartiet fra hane ung
doms føpste tid. Med ungdommens 
biege is tring, med vilje til kamip, 
med evner som faa, kastet han sig 
ind i arbeidet, i ungjdomsbevægel- 
sen og partiet. Vi husker ham som 
agitatoren, eom debattanten, hans 
giøidend© foredrag, hans skarpe re
plikker, hans skjønne, tonende 
stemme, som gav slikt uttryk for 
alt hvad der bodde hos ham og

fandt slik gjenklang i alt, hvad 
der bodde hos os.

Men sygdommen rammet ham 
tidlig. Den sygdom som endte hans 
liv. Den røvet hans stemme; gjor
de ham kampudygtig i agitationen 
eom i debatterne. De fleste trodde 
vel da, hane dage vaT talte — iad- 
fald eom aktiv partifælle. Men 
hans vilje var for stor, han tro'diset 
sygdommen, og trods sygdommjen 
blev haoi mer end han var før. 
Hdke længer agitator, men politiak 
fører, en klok raadgiver, en magt 
i sig selv. G-jennem aarene blev 
han den ledende politikier i nært 
samarbeide med fa,goppoisitionen. 
Skjønt længe eyk og borte fra 
Kristi'ania, iskjønt han ikke kunde 
optræ i forsamlinger var han alli
kevel den centrale skikkelse i kam
pen, den mand vi '.alle sakte og 
hvis raad vi var glad ved at kunne 
følge.

Derfor blev han i 19.18 partiets 
selvskrevne formand.

Han var mer© end oentraJsty- 
rete formand, han var partiets le
der, partiet« Hoke, forsigtige, 
maalbeviss'te leder.

Det var mange akjær i farvian- 
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det. Kampen mot høiresoeialister- 
ne, kaampen for Internationalen. 
Det gjald t at unidgaa bruiddet med 
høireeoci'ailiiS'terne før tiden var 
moden, saa partiet kumde gaa, ikke 
Bvæll^ket, men styrket ut av kam
pen. I  en slik stilling hadde Kyrre 
Grepp sin største styrke. Han var 
eterk nok til aldrig at avigie, klok 
nok til at bøie av for nødvemdig- 
heten.

K yrre Grepp var vor fører, 
men vi følte liam miere som ven 
end som fører. Han hadde en lyk
kelig evne til at lytte til amdre 
menneskers tale og forstaa hvad 
andre mennesker mente. H an kun
de utveksle tanker og koarane til et 
fælles resultat samimen med an
dre, selv hvor meningsékillet syn
tes uovervindelig.

Vi kan ikke reise Kyrre Grepps 
minde paa en bedre maate end ved 
at fortsætte arbeidet hvor han slap, 
kjæmpe os gjennem det som nu 
ekiller, og n^aa frem til det kiol- 
lelktive, kameratslige samarbeide, 
som er grundlaget for alt kom- 
munistisik larbeide.

La K yrre Grepps minde staa 
lysende for os.

Talen’ Wev paahørt etaaende.

Em il Stang  fortsatte;

Kamerater!

Naar-partiets landsmøte au  gaar 
til s i t  arbeide nytter det litet ât 
lægge skjul paa, at stillingen er 
alvorlig. Vi staar midt oppe i en

indre strid, som vi gjorde i 1918, 
som vi gjorde i l'92'l.

Da seiren var vunden for Den 
kommmnistiske Internationales ret- 
ningislinjer —■ teserne fra den 2. 
kongres — trodde vel de fleste av 
os, at vi stod paa sikker grund, 
at vi var naadd frem til et enhet
lig grundsyn, at arbeidet kunde 
begynde for at gjennemføre de 
nye retningslinjer, skape €t kom- 
miunistisk parti.

Det viste sig at vi tok feil.

Tæernes seier var let i Norge 
samimenligmet med andre land. 
Den var for let. Vi tok dem ikke 
dypt nok. Skjønt enig i det revo
lutionære grundsyn, i den hensyns
løse klassekamp frem til proleta
riatets diktatur, var vi ikke enige 
om partiets organisatoriske opbyg- 
ging, den demofkratiske oentralis- 
me eller partiets forhold til In 
ternationalen.

Verdenssituationen er siden 
den tid forandret. F ra  opgangis- 

•tiden og airbeiderkiassens offensiv 
indtil 192-0 er vi kommet over i 
nedgangstider og kapitalistklas- 
sens offensiv. Klassekampen er 
ikke mildnet, den er akjærpet, 
men den ligger i andre baner. I  
de sidste 2 aar har arbeiderklas
sen kjæmpet fortvilelsens kamip 
mot reaktionen, ikke for at vinde 

■ nye fordele, end mindre i haab 
om et øieblikkelig revolutionært 
gjennembrud, men for at forsva
re sine ølkonoimieke interesser, for
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at bevare sine organisationer; fô r 
at styrke sin sJaglkraft.

Diæe nye opgaver har sat par

tiet Oig fagorganiiSationen paa prø

ve. De faiglige kampe og det 

parlamentiariske arbeide har maat- 

tet indstilles paa andre opgaver 

og med længere maal end vi før 

tænkte os.

Det er klart at der maatte bli 
etri'd om det ko'mmunistisike par
tis opgaver baade bvad den OTga- 

"jisationsmæssige opbygging og 
den faglige og politiske taktiQv 

Tngaar. Dytpe motsætningefonhold 
liai vist sig a t være tilstede og 
bitter bar kampen været.

Kamp om organisatoriske o-g 
taktiske spørsmaad kan vi ikke 
undgaa. Det vil vi beller ikke i 
fxemtiden kunne undgaa. Men vi 
maa vel vogte os for at føre kam
pen slik, at den kan lede til split
telse av Den ko^mmiunistiske In 
ternationale eller til svække'lse av 
vort eget parti. Det er ua.wiselig 
nødvendig at alle de, siom vil 
kjæmpe arbeiderlklassens kaimip 
efter Den koaximunietiske In te rna 
tionales retningisIinjeT og under 
dens ladelee, lar sine særmeniingeir 
fare. I  enbver organisation er 
dette en nødvendigibet. Den enkel
te blir ikke mindre for det. Og 
sammen staar vi sterkere.

I  forvissningen om at dette 
landsmøte vil ba held til at løs© 
de store opgaver som ligger foran 
os, prklærer jeg De>t norske arbei
derpartis 2'6. lanidsmjøte aapnet.

Landsmøtets gjester.

Iknil Stang oplyste derefter a t 
lamdsmøitet iaar kam se sjeldne g je
ster blandt sig. For Den kom- 
muinistiske Interniatioiniale mølter 
Bucharin, Kolarow og Koh jet
ski. Jeg vil paa land,simøtets 
ve;gne b'ilse disise vore ? første 
gjesteir for Den koanaiuin is tiske 
Imiter,nationale. Vi kjender Dem 
kommuniistiske Intematiionales ev
ne til lat sætte sig iind i voir stil
ling og ser derfor miod glæde dens 
repræsentamter blamdt os, uttalte 
S tang videre, og oplyste at Lazar 
Scliatshin møter eom gjest for 
Den kommundstiske Urngdoms-In- 
ternationale. F ra  Sveriges kom- 
raumistiske parti møiter Zeta Høg- 
lund og Fr. Strøm, for A r̂ibei- 
dernas fagliige landsorganisation 
P. Aarøe og J. Teigen  og fo r ISTor- 
ges ko-mmunistiske urngdoiroisifor- 
bund Alfred Trønsdal og A rn fin  
Vilc.

Efter at bia ønslket samtlige 
gjester velkommen gav formanden 
ordet til repræsentanten for Døn 
konarauimstiske IntermatiomaOe, 
Bucharin, som bolidit følgende ta le :

Æ rede partifæ ller! Jeg bar 
den ære «fter opdraig ifra Den kom- 
miuniistdisike Internationales præsi
dium at bringe en bilsen fra Den 
kommunistiisike Internationale og 
paa vegne lav det russiske kom- 
muniiatparti a t bringe en hilsen 
fra det russiske kommiumistparti 
og den russiske arbeiderklasse.

Det er meget vigtige opgaver 
som foreligger for dette landsmø-
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te. Vd lever i en tiid 9om er naie- 
vanslieliiisr for arbøiderklaseen, 

men det er o,^saa en tid  imed store 
opgaver. Vi etaar overfor store 
forandr i nger, O'g den eneste miagt 
som ikian (drive disse forandringer 
frem er vierdenspiroleitariiiatet. Det 
var vi eom allerede før krigen sa 
tvordan  uitriHingen vilde komane 
til a t giaia. Alt fra  kriigiens b e å n 
delse siaa vi hvordan deit vilde giaa 
m©d krigen. Kapitalistklaseen vil
de hvordan ræulitatøt av krigen 
end hlev, giaa svæikket ut av den. 
Vor analyse av situationen har 
vist eig a t være den eneste rigtiige. 
Det rer ^aat os aom det ^ k  M arx 
og Engels. De forutsaa hivondan 
deit vilde giaa med ibapitalismen. 
Der maiatte gjøres enkelte rettel
ser i de retnån,gsMnjer ide trak  op, 
men hele deres ho‘vedlinje har vist 
eig a t  være rigtig. ■ Enkelte bor
gerlige og kvasi-rewolutåonære te  ̂
oretikere har ment a t  kapitalis
men sikulde kunne komme paa be
nene igjen, men dette har vist sig 
ikike a t være riigtig. Knisen blir 
stia dig vanskeligere for det bor- 
gierlige samfund. D'e sidste tiders 
begivenheter i R uhr viiser at mot- 
sætninigerne er Siaa sitore at ' der 
hare kian sikapes en redning gjen- 
nøm arheiderhlassens revolution.

Teoretisk er der bare to alter
nativer som er mulige. Det er 
paa den ene side Central-Europas 
cnkonomiske ruin oig paa den an
den side arbeiderklaeaens revolu
tion. Det er ikke sikkert a t si 
hvilken m ulighet vi stiaar foran. 
Men hvordan døt end gaar saa er 
det et land, til hviilket alle de ele
menter, som Wir fortrængt fra  
Central-Europa, kan søke hen, og 
det er Sovjet-Rusland. Hvis bor- 
geriklassen vil slaa arbeiderklaasen 
ned med vaaben, kanoner og ma
skingeværer, saa vil anbedderiklas-

een fna Buslamd kunne erobre 
Central-Europa tilbake og utføre 
sin historiske mission.

Hele den borgerlige politik og 
det bor^^rlige aandsliv er i  for
fald. Saafiremt menneakahéten 
vil leve er der bare en m/ulii^et, 
aem lig den at arbeiderklassen red
der menneskeheten saiavel økono
misk som aandelig, og den opgave 
vil arbeiderklaasen fylde. Siden 
3 aar tilbake bar arbeiderklassen 
en hær med bataljoner i alle land, 
en hær &om stadig vokser ■— Den 
kommiunistiske Internafiioniaie. Vi 
vet at Amsterdam-Internatdonalen 
har skylden for alt det som ibetyr 
død for arbeideriklasisen. Den ene- 
site ikraft som kian redde arbeider
klassen er -Den JcommunistisJce In 
ternationale. Det Den kommiun- 
istiske Internationale i øieblikket 
motarbeider er enhver tendens S'om 
vil føre til at partierne blir smaa 
sektpartier. Den arheider for at 
skape' store komm,unistå®ke miasse- 
partier, og situationen for at ska
pe slike store massepartier e r nu 
megiet gunstig. Vi ser hvordan 
samlingen i maaseipairtiar gaar 
fremad i alle land, og det- er for
eningen av masserne som i øieblik- 
ket er Den kommTinistiske In te r
nationales hovedopgave.

Det er med de varimjeete ønsker 
for den norsk© arbeiderklasse jeg 
hilser dette landsmøte.. Det som 
er hovedopgaven for Den kom- 
m'unistiske Internationale er at 
Det norske parti skal gaa u t av 
dtette landsmøte mere styrket end 
nogen .gang tidligiøre. Den kom- 
munistisike Internationale ønsker 
det norsike parti bevaret som et 
stort enhetlig kommunistisk parti.

Leye det enhetlige store nor
ske arbeiderparti! Leve Den kom- 
miunistiske Internationale! Leve 
verdensrevolutionen!



B«oh.ari'HS tale blev MLset med 
langwiarig og eterkt bdfald.

Derefter liilsfe

Lazar Schatskin 

fraUngdoms-Interuiationalen. Han 
uttal'te de bedste ønsker om et 
godt resultat m  landsmøtets for- 
kandldnger og fortsatte:

De unge arbeidere lider i end
nu høiere grad end de voksne un
der kapitelene offensiv. Men trods 
dette er de ikke uedtrykt eller miot- 
Løse, men hiar optat kiampen imot 
kapitalismens offensiv, krigsfaren 
oig fascismen. Vi er sikker paa 
at vi Sikal eeire, fordi vii bedre end 
.andre bar forataiat at komm,e i 
iontaikit med lar'beiderungdommiøn 
gjennem vore bedniftisceller, og 
fordi vi hax sikapt en enibetlig unig- 
dommens Internaitioniale med siterk 
disoiplin. For at befri arbeider
klassen maa enhetsfronten mellem 
de unge og de vtoksne arbeidere 
for enhver pris bevares. Ogsaa 
fra de 500,000 unge induBtriar- 
beidere og jordarbeidere som er 
organisert i det ruissiiste umgdorois- 
forbund, og som har stiaat sin prø
ve paa den røde front vil jeg over
bringe en hilsen. Hvis nogen bor
gerlig jonrnaliet skulde fortælle 
dere et eventyr om ait den russiske 
arbeiderklasse skulde ha gaat træt 
m.aia I  ikke tro det. Den russiske 
arbeiderklasse og særlig ungdom
men staar rede til nye kampe og 
erobrer sig for hver dag nye posi
tioner, ny viden og ny styrke som 
møia til for helt at vinde seiren 
for kommunismen. SeW om det 
skulde viise sig at, det vil gaa lang 
tid før Rusland faar hjælp av 
Vest-Europas arbeiderklasse, er vi 
sikker paa at den russiske arbei

derklasse vil seire, for>di den har 
ungdommen med sig.

Leve den ko>mm)un,isitiSike ar- 
beiderungdom 1 Leve kommunis
men! Leve det norske kommunist
iske arbeiderparti.

Eepræsenrtanten for det bul
garske komimiunistparti,

Kolaroxv. 

som samjtidig repræsenterer Inter
nationalen, overbraigte en hilsen 
fra vort broderparti i Bulgarien 
og uttalte:

Det kan synes som om Norge 
og Bulgarien,, som er saavidt ad
skilt fra hinanden, ingen fælles 
berøringspunkter har, og .dog er 
forholdene i mange retninger fuld
stændig iike. Likesom i Norge er 
bondeklassen, smiaiabrukerne, i 
flertal i Bulgarien. Vi vet at vi 
ikke kan gjøre nogen revolution 
uten i forening med de arbeiden
de bønder. Det gjælder derfor 
for os at finde de rette midler til 
at komme i kon/takt og samiarbei- 
de med smiaabrukerklassen. Dette 
har vi søkt at opnaa gjennem den 
enhetsfronttaktik som det bulgar
ske kommranåstiparti har fulgt 
med logisk konsekvens. Det bul
garske parti har 1500 lokalorga- 
nisationer og over 40,000 medleim- 
■mer. Det repræsenterer derfor er. 
aterk politisk kraft med stor ind
flydelse saavel over arbeiderne som 
bond€klas.sen. Det er lykkedes os 
at Isase organisationisspør-smaalene. 
Partiet er bygget op efter den de- 
miokraiti'ske centralismes linjer, og 
styret har anledning til sa-a at si 
diaiglig at komme i direkte kontakt 
med de arbaiidende miasser. Dette 
har gjort det mulig for os stadig
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at ikimne tolike arbeidermasisernes 
\iilje. Partie t har ogaaa løst sin 
propaajarLdåstisk« opisjav«, idet par
tiets presse er den mest utbredte 
i landet. Literaturen er spredlt 
saavel i by sicnm paa Land, og der 
er skapt et effektivt or,^anisations- 
apparat. Ogsaa det faj>;Lige sp«rs- 
miaal er løst, idet alle de fai^lige 
or.c^anisiationer staar under kom- 
munisitdsk linidflydelse.

Partiet er imidlertid fuldt klar 
over a t det ikke er mulig at eeire 
uten kontakt med arbeiderbønder- 
ne. Den nuværende bonderegje- 
rinig støtter siig ogsaa paa smaa- 
brukerne, men de utnyitteis n'U i 
storbiefnidernes interesse. Vi bar 
53 dep'U'terte i parlamentet, og 
vort parti bar faat tilslutning fra 
en fjerdedel av alle vælgere. Det 
er lykkedes oé at ødelægge det sio- 
cialdeanokratiske parti og de re
formistiske fagorganisationer. So
cialdemokraterne har ingen frem- 
tidsutsigter d Bulgarien, det har 
bare det kommunistiske parti.

Ogsaa paa det internationale 
omraade har det ^bulgarsike iparti 
været et foregangsparti. I  den 3. 
Internationale stod partiet altid 
paa venstre fløi. Det var ogsaa 
med og grun'd.la den 3. Interna
tionale. Det har altid været klar 
over sin stilling og trofast mot 
Den kommunistieke Internationia- 
le. Det har ogsaa sat alt ind paa 
at styrke den.

Det bulgiarske parti følger med 
den største interesse utviklingen 
av det norske parti og kongressens 
arbeide. ISTaar jeg bringer en Mi
sen fra døt bulgarske parti, er det 
i forviissning om at den norske ar- 
bei'derklasse vil vite at finide vei
en, frem til seier paa Den kom- 
m'unistieke Internationales grund.

leve den norske arbeiderklas

se ! Leve kommunismen! Leve 
verdensrevolutionen I

Hilsndngstalernes række lør
dag avsluttedes av

Fr. Strøm, 

eom fremibar en solidarisk hilsen 
paa det svenske komimuniiflitpartis 
vegne.

Det svenske parti bar — sa han 
— i den sidiste tid kunnet glæde 
sig over ganske store fremiskridt. 
Trods arbeidsløshet, troids alle van
skeligheter ved at holde siammen 
et litet kommunistiak parti i sli
ke nedigangBtider, har vi øket an
tallet av medlemmer og lokalfor
eninger. Det er ogisaa lykkedes 
os at gaa betydelig frem ved val
gene i de sidste aax. Ved land- 
tingsvalgene øket vi siaaledes an
tallet av landtingamænd med 100 
pct. Ved kommunevalgene øket 
vi antallet av kommunistiske re
præsentanter fra éo7 til 1054. Og- 
saa paa de faglige kongreæer har 
vi kunnet se vore kommunistiske 
fraktioner begynde at vinde en 
indflydelse som de hittil ikke har 
hat. Paa den sidste lamdsorgani- 
eatdonens kongres, som bestod av 
315 repræsentanter, var kommiun- 
isternes antal 54, og av metalar- 
beiderforbundets 200 kongresdelta
gere hadde kommunisterne 53 re
præsentanter. Paa næringsmid- 
deli nd'us tr ia r beide r fo nbunide ts ko n - 
gres hadide vi 37.

Partiet har ogsaja vundet li styr
ke ved at faa gjennemført den ar- 
beidspligt som er ethvert kommjon- 
istdsk partis ikke bare pligt men 
ogsaa ret. Vi har 430 celler i 
viiriksomhet og 942 fuldt utviklede 
arbeidsgrupper. Av partiets 13—- 
13,000 medlemmer er de 6000 sta-
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di^ beskjæft'i'get som parti,arbai- 
dere i fa^s^organisiaitdonerne, 2000 i 
avholdsoxgianiisatiioneme, 1500 i 
Folkets hus’ foretagender, arbei- 
deribibilioteker o. 1. ag omtrent det 
samme procentian'tal har vi i andre 
masæbevægiølser.

Denne fremgang e,r det lykke
des oe at vinde først oig fremst 
deriigjennem at vi har. tat sigte 
paa gjennemføreleen av enhets
frontens parole, siaaledes at vii ik 
t e  bare kjæmper for de kommun- 
istiiske principper, men ogsaa gjør 
os til talsmænd for hvert eneste 
diagskrav som angaar arbeider
klassen. Enhetsfrontparolen bar 
ikke vundet gjenklang hos vore 
socialdemokrater, m.en motstanden 
har ikke skadet os, men tvertiimot 
gavnet os. Derved er beskyldniin- 
gen oim at komimuniisiterne ønsker 
srpl'i'ttelse blit vendt tilbake mot 
socialdemoknaterne. O'verfor den 
sooialdemokratiske regjeringsipolii- 
tik  har vi stillet os paa det stiand- 
■punkjt at vi har eagt til arbeider
ne, at de skal passe p.aa at den so- 
ciiald'emokratiaike regjering gjen- 
namfører hvad den har lovet i siit 
program. Vi har derved faa t av
sløret regjeringen og viisit arbei
derklassen at den ikke vil vareta 
arbedderklaseens, men bapitalist- 
klassens interesser, og derved har 
vii faat en udmerket platform til 
:at bekjæmpe .regjeringen. Vi sier 
.at det er regjeringens foridømte 
pligit at bli staaende og opfylde 
sine .løfter, men v;i vet at den ik
ke kan gjennemjføre arbeiderklas
sens frigjørelse. Gjennem denne 
taktik har det været muMg for 
parti'et at vinde mange nye til
hængere.

Det svenske parti er et uitpræ- 
get proletarisk parti. Der findes 
bare 5 eller 6 in.telleiktuelle. Dette 
er en 'styrke i mange henseender.

fordi partiet derved bygger paa 
iselve arbeiderklassens urkraft. 
For ø’ieblikket har vi i  Sverige en 
særlig haard kamp at føre i sipid- 
øen for de organiserte arbeidere 
m.ot lockoutherrerne og den orga
niserte kapitals offensiv. Arbeids
løsheten har paiagaat i 2 aar. E'ig- 
ti'gnok har den avtat enidel, men 
endnu har vi 70—^80,000 arbeids
løse. DeS'Uten er 70,000 arbeidere 
.kastet ut i lockout. Over 150,000 
arbeidere befinder sig saaledes i 
den heftigste kamp. Hvad gjør 
den Brantingske socialdemokrati
ske regjering? Den kan ingenting 
gjøre. K.apitalismien regjer.er og 
dikterer alt.

I Sverige har vi ikke hat sli
ke indre stridigheter som dem. I  
har hat i Norge. Vii har vieitnok 
hat forbigaaende diskussioner, 
men ingen strid. Denne eniighet 
har gjort det miulig foir os at ar
beide og at a,rbei.de med fremg.ang. 
Naturligvis kan heller ikke vort 
parti altid være fri foir indre s tri
digheter, men vi er alle besijælet 
av ønsket om -at de under ingen 
omstænidigheter maa lede til split
telse av partiet eller nogen front- 
stilling moit Internation.aLen.

Vi følger med stor interesse 
den norske partikajmjp. Vi haa
ber og vil ikke opgi haabet om at 
denne kongres vil evne at samle 
de stridende, og av Det norsike ar
beiderparti at skape en kampfør 
armé av kjæmipende kamerater. Vi 
kan ikke tænke ios muligheten av at 
det frislke kjerniøsuinide norske pair- 
ti ikke skulde hoLde sammen. En 
splittelse i en tid so.m n.u, da vi 
staar oiverfor den samlede kapitil- 
istklasses angrep, mianer til sam
hold, til ai-t se bort fra det uvæ
sentlige og søke at holde .det noir- 
ske parti samlet paa en klar revo
lutionær linje, saa det .kan træffe
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alle forberedelser for den slut
kamp, som forestaar i Skandina
vien Idkeeom i alle andre land. 
Niaar Yi ser hvorledes klassekam
pen akjærpes og bor,geirkla36en ru 
ster sig i fasoi stiak aiand, forstaar 
vi at tiden kræver samling av .alle 
revoluitiionære elementer.

Jeig tror vii idaig kan feire 5- 
aarsdagen for dannelsen av den 
russiske røde armé. Paa en mere 
m inderik dag kunde ikke den nor- 
Sike kongres sammentræ. Den rus 
aiske røde armé er arbeiidernes 
hiaab over hele verden. Dersom vi 
alle forener vore hænder om dette 
sverd skal vi kunne redde arbei- 
dertlassen og gjennemføre ver
densrevolutionen.

Det svenske komrniuniistisike par
ti ber om >at faa uttale ønsket om 
at det norske broderparti vil viite 
a t  løse alle vanskeligiieter og bro
derlig samles for a t kunne føre 
den norske 'arbaiderklasse fremad 
til nye kampe og nye seiire, for at 
hele den komraiunistiis:ke bevægel
se i Skrandimavien i siamarbeide 
med Den kommunistiske In terna
tionale sibal kunne føre arbeider
klassen en lykkeligere fremtid i 
møte.

Samitlige Dalere hiløtes med 
\Tedivarenide hjertelig bifald.

Pairtiets formand, Stang, tak
ket de utenlandske baimeTater for 
deres gode ønsker og bad dem 
bringe tilbake vor hilsen og taik 
for det arbeide som var gjort baa- 
de i k rig  og fred rundt om i Lan
dene. Vort parti har gjennemgaat 
en rik  utvi-kldng fra det sociakle- 
miokratiske piarti til et beviset 
kommiunistisk parti. H an uttal
te forviasniingen om at denne ut
vikling vilde fortsætte aaa at Det 
norske arbeiderparti enig og tro
fast kiunde fortsætte kampen for 
kommnniismens seier, og sluttet 
mjød et; Leve Den kommunist
iske Internationale! Leive Ung- 
doms-Intermaitionalen! Leve det 
kjæmpende ruesisike pairti! Leve 
vore kjærnipende broderpartier i 
alle land!

Foraamlinigen sang derefter 
staaende Internationalen.

Landsmøtets konstituering.

F ra  samorgianisationerne 
fremmøtt:

Østfold fyllce:

1. Oscar Torp 
3. K r. Henjniksen
3. Em il Hulit
4. Sigurd' Hamsen 
3. Albert iTo'hansen

var Ahershus fylke:

6. K. M. Nordanger
7. 'G-ustav Andresen
8. Hilmiar Brevig
9. Johan Eratviold

10. Emanuel Pedersen 
10 a. Daniel Vikin
11. Peder Lø̂ ŝ e ,
12. Xry,gtve Lie



13. Os'C.ar Stav
14. Jakob Fxiåe

Hedmarh fylke:

15. lOttar Lie
16. Eiuiar Lien
17. Jahe. Borah^revimt
18. K aren Sørum
19. B otolf Haiu^
20. Ole J. Neegaiard 
2il. K . Ton an der
22. E  PettersJhiagen

Vestopland: 
2i3. N ils  Øde.gaard
24. iSifluird Solihedm
25. H jalm ar Pedereem 
2i6. Ju l Mikalsein
27. O le Sko^li
28. H . Tthomassen

Buskerud fy lke:
29. Georg Braathen
30. H ans Torgersen
31. K arl O. Laugeirud
32. O. K. Moem 
3'3. Jo'hiaii Pedersen  
34. Made Eingein
36. Eagnviald Nystramd
36. N i ’ls Knudeen
37. A. Smedsriud
38. Caspajna Torgersen
39. S ig v . S y llin g
40. Anton Bilomqvist
41. Arvid Gr. Haneen

Vestfold fylke:
42. Ered. W . H ansen
43. A. K ristensen
44. Clir. B . Larsen
45. E. Grønibeng
46. O le J. Olsen
47. Artliuir J. OLaen

Telemark fy lke:
48. Oecar Andersen
49. Kiarl S. K arlsen
50. Joih. A. Franfczén
51. Ji0(h. Maignuesen
52. Aelaik Selst®

Aust-Agder fylke:
53. Ni'ls iSfteme
54. Tmgivald Jacoibeen

Vest-Agder fy lke:
55. Asmund' K ulien

Rogaland fy lke:
56. Konrad N ordahl

Hordaland fylke:
57. F ru  A nna MatMeen
58. D . M. Diavi deen
59. Sverre Krogli

8ogn og Fjordane:
60. Joh. A . Skjelfjord
61. Kr. ModaiM

Møre: 
Romsdals kredsparti:

62. B irger  Eøtnes

Søndmøre arbeiderparti
63. K arl Huniblen

Nordmøre, arbeiderparti
64. RuidoJf Kanestrøm

Sør-Trøndelag:
66. Oliaf Kregnes
67. B . Gifetad
68. Joihan ISTilsen
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69. Jens Gala aen
70. Ole O. Fneimo
71. Haaikion H off

Nord-T røTidelag:
Namdalen arbeiderpar ti:

72. Joha'n Skage

Ind-Trøndelagens arh.parti:
73. Jioibain Aalber.fif
74. Albert Moen 
76. Olaf Til-ler

Nordland:
Søndre Saltens kredsparti:

76. Alfred Sfoar
77. A. Moan

Vest er aal en leredsparti:
78. J . Giavlen

N ordre  Saltens hredsparti:
78 b. Jeanette Olsen

Troms:
Senjen hredsparti:

79. Jørgen Rotvik

Malangen og Lyngen lereds
parti:

81. Kr. Tønder.

Finmarh fylke:
82. Joiifi. M. P . Ødegaand
83. Stor.tiingsniand Bugge

Byerne:

Kongsvinger arh eiderparr t i :

86. Iingivald Bækikein

Hamar arbeiderparti
87. Josef ThiO'rbjørnsen

88. K ristian BaJkken
89. S. Olstad

Drøbak arbeiderpa,rti:
90. Oarl Sdmoinsen

Drammens arbeiderparti:
91. Kaeipara Larsen
92. N i le M'OTten&en
93. Sverre Knuds em
94. Koinrad Knutsen

Kongsberg arbeiderparti: 
9 6 . Ole J. BaJflke

Kristiansands arbeiderparti:
96. Ole Øisiamig

Flekkefjord arbeiderparti:
97. E inar Eøekeland

Stavanger arbeiderpa/rti:
98. Joibs. Joihmeen
99. B jarne HindaM

100. B. Olsen-Hagen

Bergens arbeiderparti:
101. F t. Bergmann
102. Kr. Meyer Heie
103. {xeorg iSørebø
104. B jarne Takla
105. Diainiel Fluige
106. Peder Puruibot-n
107. I. B. Aase

A alesunds arbeiderparti:
108. LBCarald Tlioresen

Kristiansunds arbeiderparti:
109. Jon Fiureeth
110. Nils Vikdial
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Trondhjems arbeiderparti:
111. John Holdien
112. K. O. Thornee
113. Laxe U^lem
114. Hans Mallaui^
115. Joihn Husby
116. Gustav Suindiby
117. K arl Tøromeraas -
118. I. Skjølber;^
119. Ivar AarisetlTi

Bodø arbeiderparti :
130. Johan Karlsen

NarviJc arbeiderparti: 
121. Hans Joh. Hansen

Tromsø arheiderparti:
123. Critta Jøinson

Kristiania arheiderparti:
123. IngT^ald Eaetad
124. K nut E n^
IB'5. Charles Syviertisen
126. Edw. Mørk
127. Helga Karleen 
12‘8. E inar Gerhardsen
139. S i^ jid  Syirertisen 
1.30. Amidreae Eide
131. K r. Kristensen
132. Talliaik Flalten
133. Auden Th. Baastad
134. Th. Kristiansen 
13'5. Edv. Sjølander
136. Dagfinin Davideen
137. Eeidar Eriksen
138. M a ^ 'u s  Watland 
1.39. E rik  Kæss
140. Albert Eberhardsøn
141. H arald Sørdi 
143. Elias Volan
143. Erlinig Hofmo
144. M artiniue Madsen
145. Kasper Dahl

146. Aksel Jaikoteen
147. Thorbjørn Henrikeen
148. Jahain Sohwingel
149. Euigen Jahannesen
150. Ofioar Karlsen
151. H . Syvertaen
152. E . E. Eiudlanig
153. Pontus Karlsen
154. O. Eieeland 
l'5'o. iSî '̂VaJd Karlsen
156. Vilhelm Pedersen
157. M arkus M athisen
158. H . Braaten
169. T ry g v e  Nilsen
160. Edv. Buil
161. E olf Hofroio
162. Haakon Meyer
163. iØiistein Miar-tinsen
164. Gudr-un Jaikobsen
165. Alfred Vaartxvik
166. Albert Hansien
167. S. Due
168. M artin Strandli 
16'9. Louie Johanneisein
170. A. Andxeaøn
171. Mairtin Tranmæl
172. H enry Andersen
173. Em il Finnesand
174. Oeoar Eipnes
175. W ilhelm Amderæn
176. H arry  Nilsen
177. F ritz  Jensen
178. H arald  Liljedahl
179. H anna Adolfsen
180. Waldemar Nilseoi
181. E rlin g  Faldk
182. K arl Nord
183. Alfred Gundersen
184. Glaue K risti aneen
185. T. Abrahamsen
186. Alksel Lynne

Gudbrandsdalens arheiderparti:
187. Lars Aasveetad

Mandal arheiderparti
188. Ivouis Huglgemat
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Centralstyrets medlemmer: 
Eoml Stain^
Cihr. H. Knudsea 
Thina Tliorleifsen 
H alvard Olsen 
Iin ^ a ld  Rastad 
Alfred Madsen 
Ole O. Lian 
Martim Trammsel 
Olav Scheflo 
K nu t En^

Varamænd:
H arry  Nileen 
H anna Adolfsem 
Em,ar Gterliandisen 
Sverre Johansen 
Elias Vol am 
Jakob F riis

Landsstyrets medlemmer: 
Jeanette Olsen 
Alfred V a a ^ e s  
Jo'ban Aial'beri^
Gustav Sundby 
Ivar Ertreevaa^f 
I. B. Aase 
E^ede Niissetn 
Ole Moen 
Eugéne Olauseen 
Oscar Nilsen 
Ole Øisamg 
Oeoar Toip 
Ivar B iktøim  
H ans P. Haiu f̂fli

Varamænd:
Ole Freano 
Charles Søylamd 
Anton Kristiansen 
K arl Bøthun 
O ttar Lie

Den kommunistiske Internationle:

N. Bucharin 
W. Kolaro^w 
Kobjetsiky

Den Jcommunistiske Ungdoms- 
Intemationale:

Lazar Schaitsikin

Sveriges kommunistiske parti: 
Zeta H øjlund 
F r. Strøm

Arbeidernes faglige lands- 
organiscdion:

P. Aarøe 
J . Teiisjen

Norges kommunistiske ung
domsforhund:

Alfred Trøinsdial 
A rnfin Vik

Den komm. stortingsgruppe: 
Olav Sidheflo 
Kr. Kristenfliem 
Alfred Maidsen 
Sverre Krogh 
I. B. Aase 
Eugéne Olaiussen 
Chr. Horinsrud 
Eiv. Eeiersen 
Thior Lundtvei't 
Albert Moen 
A. Moan 
Peter Bolstad 
Alder Ingebriglsien 
K r. Tønder 
Th. Bug^e 
Svend L. Skaaridal 
Johan Nygaiardsvold 
Lars Pedersen 
Olav Sæther 
Oscaj ISTilsen 
K. T. Sjøli 
H arald Lang'helle 
Olav Steinmes 
Oliav Løhre 
Sverre iStøstøid 
Egede Nissen
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Fr. M'oneen 
Hame Johamsen 
Andreas Hanaeeta

Efter lat navmeapropet var fore- 
tat meddelte foranaiiden, at der 
var nedsat en fuWimiagtakomite 
beetaiaend© a!v Chr. H. Knvdsen, 
Ingvald Basiad og Kr. Aune.

Chr. H. Knudsen meddelt© 'at 
fujldmiagbskomiteen h.ar gjennem- 
ga,a,t de imidkomne fuldmagter og 
sbal bemenke;

For Senjens fcredspaxtier er 
der anmeldt 3 repnæsemtanter. 
Imidlertid viser det aiî  at der for 
4. kvartal 1902 er lindbetalt kon- 
tiinigeiit fo.r kun 204 miødlemimer, 
0 ^ for de fo're,^aaende kvartaler 
samme aar er medlemistallet endnu 
lavere. Ifølge lovene har krede- 
partiet ret til bare 1 xepræeentamt.

Ffuldmaipjtskomiiteen iindstilier 
paa a,t den ene repræsentant, Jør
gen Roitvik, ^ives repræsanitati'O ins- 

ret, og den landen anmeldte repræ- 
eentaint, furer Halvioreen, igives 
ad̂ an',s: til at dtelta i laindeimøtete 
forliandlinger uten stemmeret.

Søndre Saltens kradspartii isikyl- 
der kontingent for 4. kviartal lØ'åS. 
Dla reprsesentanten, Alfied Skar, 
hax garantert for beløpet, og bø- 
keme deeuten vdser at kredsipar- 
tiet har vaaret svært pumlktiliig mød 
indbetaiKngen av koinitinigeniten, 
iindsitiller fuldma.gtekomiteen paa 
at Søndre Saltene kredeparti gi
ves repTsesentatioinsret paa lamdø- 
miøitet.

Et par av organisationerne er 
ikike helt a jour med kooiitingeint- 
indbetalingeca, men da der ex truf
fet en ordming av centralstyret i 
m£fte 23. februar, imdetiller fuld- 
magtskomitoen ogeaa disse fuild- 
ma'giter til godlkjend'else.

For et par andre fulidimagbers 
viedkommende har fuildmagtskomi- 
■teen væxet i tvil om de anoaaeldtle 
repræsentanter er valgt av Oirgiani- 
sationein eller bare av styret. Da 
mja/n imidlertid ikke har kunmet 
bringe dette paa det rene, ind&til- 
•lee iogsaa disee til godkjendelse.

Med de her anfrøte ibemerkndn- 
ger indeitiiler fulidimiagtskomiteein 
enetemimiig paa at de indlkomme 
fuldmagter godkjendes.

Det bleiv oplyst at varamanden, 
Kiaømussen, var møtt istedenfor 
furer Halvorsen. F-uldmagtsiko- 
miteens iinidaitilling bleiv enstem- 
miig goidkjend't.

Formanden forela landsstyrete 
forslag til fiorref3nin,g)sorden, og 
tiUa; Landeeityret har meuut lat 
der først burde tages en general
debat om de paia tillægsda.gsorde- 
nen opførte saker, partiet og In
tern ationalen, enhetsfronten m. v. 
I dem ainledning foreslaaes det at 
hver repræsentant i denne debat 
gives ladgang til at faa oixdet to 
gange, førete gang 30 minuitter 
og anden gang 10 minutter.

Forslaget til forretmiingsorden 
blev enetemimig vedtat.

Videre foreslog formanden;
Landsmøtet hoiides for lukkede 

døre. Partimedlemmer hiar ad
gang til galleriet og partipreesens 
jouTnalieter til salen. Meddelelser 
til telegrambyraaerme besørges av 
generaleeikretærerne. Eeferater til 
partipressen leveres i forsitaaelse 
med generaløekTetærerine.

Dette forslag blev enstemmig 
vedtat.

Videre oplyste foirmanden, at 
centralstyret indstiller Chr. HiU 
og Bjarne Jullum’ ii\ landsmøtete 
generalsekretærer. Dette Mev god
kjendt.

Til ordstyrere foreslog lands- 
s-tyret enstemmig Ole 0. Lian og
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Halvard Ohen. Som tredje ord
styrer inidetilledes med 12 rnio.t 11 
steannner Oscar Torp. Mimdretail- 
Let foiesiog Gustav Sundby.

Harry Nilsen  optioik forellaget 
om Torp o? ambef alte barn valgt, 
idei ban understreket, at Torp viar 
en dyfftii" dirdgent og a t deit Tar  
6t piluiS at ban er arbeider.

K. O. Thornæs: Jeg vil an
befale at vi vælger S^undby som 
dirigent. .Ham er en meget gam
mel organisationsmanid, tilfrede- 
etiller den fordrimig a.i være arbei
der og er idealet av en dirigent. 
Umder -beliandlingen av de aaiker 
som staar paa da.geordenen træn
ger vi en mand med de egensikiaper 
Sunidby besidder.

Scheflo: Jeg badde ventet at 
vi skulde vente med at slaas til 
vi kom til sakerne, men paa grund 
a-v ind trufne omstændigbeter maa 
jeg bolde paa forelaget om Sund
by.

Oskar Stav  meflte, a t  man 
kunde undgaa strid om dette 
epørsmaal ved at vælge fiire diri- 
geiniter og opto'k forelaig oim at baa- 
de Torp og Sundby vælges.

Rastad: Torp har .faat fler
tal baade i centralstyret og lamds- 
styret, saa det er en lifct eiendom
melig logik Sobeflo følger niaax 
ban vil at flertallet islkal frafalde 
sit forslag. Torp bar lang erfa- 
riaag som dirigent, ogeaa aaar det 
gjælder bevægede møter. H an er 
en fremragende dygtig dirigent.

Thornæs: Hvad vedkommer
det saiken at Tiorp bia:r flertal i 
æntraistyirert og landsstyret naiar 
det er medlemmerine som skal be
stemme ? (M'unterbet.)

Der blev først votert over 
Stavs forelag, som blev forkastet.

Ved en alternativ votering 
mellem To^rp og Sundby viete

det sig a t der var avgit 12il stem
mer piaa Torp og 99 paa Sundby. 
Dette resultat kunde imidlertid 
ikke godtaiges, da der ikke var 
saa mange repræsemtanteT tilstede. 
Der m aatte være feil fra  tællernes 
side og man gik til sik r if  tlig av
stemning. Ved denne avstemming 
blev Sundby valgt med 91 stem
mer. Osoar Tor.p fik  88.

De enstemmig inidstillede, Ole 
O. Låan og Halvard Olsen, blev 
valgt mot 1 stemime.

Til sekretærer vialgtes O'verens- 
stemmende med landsstyrets ind
stilling Bjarne Tahla, Bergen, 
Alfred  Skar, Bodø, Ivar Aarseih, 
T ron db] em, og Harald Liljedahl, 
K ristiania.

Landssityret foreslog at valg- 
komiteen skulde bestaa av følgen
de 12 miedlemmer: Ingvald Ra
stad, Torbjørn Henriksen, Kr. 
Kristensen, K ristiania, Trygve  
Lie, Oskar Stav, Akersbus, E. Pef- 
tershagen, Hedmark, A. Blorrtr 
kvist. Buskerud, O. Fremo, Sør- 
Trøndelag, K. Tømmeraas, Trond- 
bjem, Fr. Bergmann, Bergen, B. 
Olsen-Hagen, Stavanger, og Gitta 
Jønsson, Tromsø. Forslaget blev 
en&tiemmig vøditat.

Til redaktionskomite valgtes 
ensitemmåg Edv. Buli, Arvid Han
sen, Stang, Scheflo, Torp og 
Trammæl.

Som røiisefordeliingskomite valg
tes Kr. Aune, Haakon Hof f  og 
Sigurd Holstad.

Forimainiden foreslog de videre 
florbamdlingeir utsat til næste fox- 
m.ididag kl. 9. Dette forslag blev 
veditat.

Martin Tranmæl anmodet alle 
reprassentamter som var enig i Kri- 
stiania-forslaget om at samles til 
en konferanse umiddelbart efter at 
møtet var bævet.
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Olav Scheflo dmdkaldie lalle 
eciiin uten reser'wationer vil at par
tiet skal etaa i  Intematiioinalen til 
e't ^jrupipemøte M.  6.

Møtet hsevet.

Søndag den 25. februar.

F o rm iddagsmøte t .
Dirigent: Ole O. Lian.

'Møtetilden 'Var fastsat tdl kl. 9, 
men møtet blev først aapnet kl. 
9.4io. Dirigenten henstillet til 
repræsentainteirne at møte præcis.

Selkrets&r Aune refererte pro- 
tokollem fra aiapnioiøsm£Ftet, som 
glOidkjenidtes enstemmi'g;.

Diriiis;enit©n meididelte, at følgen
de repræsentanter aom ikke var 
tilstede ved navineiopropet i^aax mu 
var fremmøtt: ArtJiur Olsen,
Hortein, Kristian Modalil, So^m 
og Fjordane, Laugeiiuid og Ny- 
stramid, Buiskeru:d‘, og Bækken, 
Ko'ngBvinger.

Hilsener tU landsmøtet.
iDinigenten refererte følgende 

hileinitnigeteilegr ammer:

Honningevaag, 24. febr, 
Husk enigibet gjør sterk, split

telse brimger øvajkliet. Leve Den 
3. Internatiomale.

Homnii-ngisvaag axbeiderpa rtd.

Brønnøysund, 24. febr.
V i hilser iandemøtet med øn

sket om et godt ræultat til giavn 
for kommunismen og Internatio
nalen.

B rø n nøysiu nidis arbei derp air t i .

Hammerfest, 24. fébr. 
Hammerfest arbeiderparti maa 

beiklage ikke at kunne møte paa 
landsmøtet av økonomiake grunde. 
I haab om fo-rtsat fremgang for 
anbeiderklaseens store eak henstil
les til landsmøtet at yde bidrag til 
agitation til vor landisdel samt 
fastholdes kravet om xepræsentanit 
i landsstyret for Finmark. Som  
saadanne nævnes Grustav Enge- 
daM, Haimmerfest, og Hans Moen, 
Kirkenee.

Med kommjunistisk hilsen 
Hammerfest arbeiderparti 

Berge, 
formand.

Det norske arbeiderpartis stilling til Den kommunistiske 

Internationale.

Man gik derefter over til at 
behandle spørsomaalet oim Det nor
ske arbeiderpartis stilling  til Den 
komm'unisti'ske Internationale og 
i forbindelse hermed partiets par
lamentariske arbeide, stillingen til 
voldgiftsloven og stillingen til en
hetsfronten,,

Dirigentien meddelte, at der

vilde bli holdt indledningaforedxag 
av Martin Tranmæl og Olav 
Schecflo.

Martin Tranmæl:

Partifæ ller! Der foreligger i 
forbindelse med denne sak et kom
pleks av spørsmaal, dels av itidre-
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politiisik art, dele apørsmaal .som 
tangerer partiets forliold til Den 
koninnmistisike Imiter nationale. De 
indre-politiske spøranijaal ar væ
sentlig TOr parlamentariske tak
tik , Toildgiftsloven, krisetprogram- 
met og enhetafronten, og de inter
nationale spøramaal brê viet fra det 
utvidede eksekutivkoamtemøte i 
sommer, brevet efter eksekutivko
miteens møte i september og be
slutningerne paa den 4. verdens
kongres.

Det kan synes søm om disse 
spøirsmaal er vidt forskjellige, 
men i grunden er der sammen
hæng mellem dem. Vi faar der
for se paa hvad de indebærer og 
trække vore slutninger.

Jeg skal se paa spørsmaalene i 
kronologisk orden og belyse de 
taktiske og principielle uoverens- 
steammisilfier som er tilstede for at 
bringe klarhet og størst mulig ene- 
arbøthet. Det tjm er ikke til no
get at dække over mobsætoingerne.

Diskusisåoi.en begyndte egentlig 
i apiril if jor. Det første spørsmaal 
©om vakte diskuseiion var dem par- 
lamemtairiske taktik, og særlig 
sbOTitingsgrun-^ns stilling til re
gjeringen under trontalen. Paa 
partiets tidligere lamdsmiøter har 
der været enighet om den parla- 
miemtariske taktik. Og sidste lands
møte vedtok ingen forandiring 
heri. Under aidste trontaledebat 
kom der imiidlertid frem en ny to
ne, ag det gjælder Ja at komme 
til klarhet over om dem er rigtig.

I  den taktikuttalelse som blev 
vedtat paa pairtiets landsmøte i 
1919 herteir det bl. a.:

«I sin parlamentariske virksomhet 
søker partiet at klargjøre de social
istiske synsmaater, at svække kapi
talistklassens politiske magt, at 
Ætøtte og fremme arbeidernes revolu

tionære kamp og den sociale nydan
nelse. Landsmøtet uttaler, at samar
beidet ved regjeringsdannelser eller 
forhandlinger om et saadant samarbei
de ikke maa finde sted. Stortings- 
gruppen skal vpd forslag og votering 
saa ofte dertil er anledning og ihvert- 
faldt under hver trontaledebat fast- 
slaa partiets stilling til regjeringen. 
Partiet holder sig adgangen aapen til 
at proklamere valgstreik og stortings- 
mands-streik for at slaa tilbake even
tuelle angrep paa erhvervede rettighe
ter eller for at vinde nye.»

Det var denne beslutning vi 
gik til valg paa.

Imidlertid traadte landsstyret 
sammen den 14. januar 1922 og 
s'tortinsret var netoip traadt aami- 
men saa det var nødvendig at ta 
stilling til vor parlamentariske 
taktik.

Landsstyret vedtok da f()lgen- 
de beslutming med hensyn til 
gruppens stilling til regjeringen:

Landsstyret uttaler under hen
visning til landsmøtets beslutning 
av 1919:

«Den kommunistiske stortingsgrup
pe staar i motsætningsforhold til en
hver borgerlig regjering. Den kan 
derfor ikke støtte den nuværende re
gjering, men gruppen bør ikke være 
bundet til at fremsætte mistillidsfor- 
slag under trontaledebatten. Beslut
ning om der bør fremsættes mistillids
votum avgjøres av centralstyret over
ensstemmende med partiets love.»

Som det fremgaar herav har 
landsstyret ikke veditat nogen væ
sentlig forandring i vor parlamen
tariske taktik. Den eneste æm-
dring er at det ikke fastholdt kra
vet om at der skulde stilles mis
tillidsvotum. Derimot understre
kes motsætningsforholdet til en
hver borgerlig regjering og det
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overlates oentralstyret at træffe 
beslutning om der skulde fremsæt
tes forslag til mistillidsvotum. 
Der blev imidlertid ikke nogeit 
møte i oentralsityreit til behand
ling a%’ denne sak og jeg skal ik
ke koimme ind paa hvie feil det 
var. Det blev under diskussionen 
fremholdt, at gruppen vilde staa 
S'terkere om et mistill idsforslag til 
regjeringen blev fremsat i forbin
delse med en stor sak.

Under trontaledebatten holdt 
Scheflo det første foredrag, og her 
fremkom den nye tone. I  hele sit 
indlæg rettet Soheflo et voldsomt 
angrep paa høire og det var na
turligvis alle enige i, men han 
undlot at angripe vensrtre. Neitop 
fordi der ikke fremsattes noget 

imiBtillidøifiOiriailag 'liadde diet været 
■naturlig om partiets motsætnings- 
forhold til  vemstre ogsaa var blit 
understreket i debatten. Det kun
de være fristende at fremkomme 
med citater i denne forbindelse. 
Ikke dette om de egtefødte barn, 
d'et kan paa em vis forsvares, men 
Scheflo gjør endog opmerkaom 
paa at den tid kan koanme da man 
maa slaa vakt om stortinget mot 
de kapitalistiske magter utenfor 
stortinget.

Den som trak de egentlige 
konsekvenser av Soheflos uttalel
ser var gruppens viceformand, 
Hornsrud, som allerede tidligere 
har været tilhænger av minister- 
socialismæn. H om srud fandt støt
te for sin opfatning i Scheflos ut
talelser.

Overfor streikende arbeidere 
har en regjering G unnar Knudsen, 
en regjering Otto B. Halvorsen, ja 
ogsaa en regjering Otto Blehr op- 
traadt paa akkurat samme maate. 
Det er en falsk illusion at tro at 
de borgerlige regjeringer optrær 
forskjellig her. Kapitalistklassen

kan være vel fornøiet med Otto 
Blehr som statsminister, men det 
kan ikke arbeiderklassen være- 
Det g>ik ogsaa slik umder debatten 
at Five kunde optræ og betegne 
kommunisterne som pyntelige 
folk. Ein trontaledebat scan for
løp saaledes for en kommunistisk 
gruppe er ikke noget lovende. Det 
vair bare Sæter som gav uttryk 
for de gamle, kjendte toner. Men 
hvad skedde? Jo  efterpaa er det 
Sæter s'om tages i skole i gruppen 
og ikke de andre. Man vil kan- 
iske spørre: Hvor var centralsty-
Tet? Det var imidlertid central
styret og landsstyret som paa for- 
haand hadde f attet de bæluitninger 
som gruppen ikke bøiet sig for, 
og under debatten kunde jo cen
tralstyret ikke gripe itnd.

Vi maa være klar over at der 
her foreligger et nyt, syn paa par- 
lamentairiSmen og vi faar derfor 
avgjøre hvad der skal være frem
tidens linje. Soheflo foretar siig 
ikke noget uten at han har en me
ning med det, og der er ogsaa se
nere fremkommet andre ting som 
viser, at det er linje i dette. Vi 
har Ræstjads interpellation. Her 
bidrog vi til at forene en av ven- 
stres og høires førere og trak in
terpellationen tilbake paa en maa
te som var svækkende for os. Der
næst liadde vi voldgiftsloven. Hvis 
man ønsket en voldgiftslov ifjor 
burde det ligget nær at ta forslag 
om dette op paa landsmøtet. Hvis 
saken var blit tat op paa landsmø
tet ifjor vilde partiet ha kunnet 
ta spørsmaalet op og avgjort det 
alene. Saken blev reist i central
styret, hvad der selvfølgelig var 
rigtig, riien den blev ogsaa reist i 
stortingsgruppen. Centralstyrets 
flertal utalte sig mot voldgiftslo
ven, og jeg fik i opdrag som par
tiets repræsentant i sekretariatet

2
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at bekjæmpe loven. Men der var 
andre oentralstyreiaedlemmer — 
Schefilo og Halvard Olsen — soon 
var fanatiske niøfcstøndere av cen
tralstyrets beslutning, og som der
for bekjæmipeit partiets stand
punkt. P a rtie t kunde ikke ta an
svaret for at steroime for loven og 
skjøt avigjørelsen over til lands
organisationen. Det fandt ikke at 
kunne ta ansvaret for at frem
tvinge en økonomisk konflikt paa 
trods av fagorganisationem. P a r 
tiets niedleimnier var saa indenfor 
denne med paa at frem tvinge vold
giftsloven.

Dette viser en ny vurdering av 
de økonooniiske kræfter og en over
vurdering av det politiske arbei
de. Resultatet var kanske blit 
daarligere uten lovein, men Mas
sen vilde ha staat bedre. Det er 
en feil at vike undav ved en slik 
anledning som den vi hadde ifjor 
vaar.

Under behandlingen av bank- 
og skatfce&aker hadde vi ogsaa ea 
sterk følelse av at vi stod overfor 
noget nyt og fremmed, men her 
var partiet med og tra f  avgjørel
sen.

Krdseprogrammet maa sees un
der samme synsvinkel. Det blev 
dog vedtøt av partistyret som saa- 
led-es har ansvaret for det. Svak
heten ved kriseprogramm^et var at 
det ikke var k lart og enkelt nok. 
Det var imidlertid ikke selve kri- 
seiprogirammet, m m  dets utnyttel
se man reagerte mot. Utnyttelsen 
viste nemlig en underkjendelse av 
industri-arbeidernes organisation. 
Vi er alle for at partiet skal vin
de landarbeiderne, skogsarbeider
ne og fiskerne, men under diskus
sionen om kriseprogrammet saa 
man tydelige forsøk paa a t svæk
ke industri-airbeidernes — fagor
ganisationens — stilling. Og det

er dog de som maa være kjernen i 
et kommunistisk parti.

Dernæst kommer vi ind paa de 
spør&maal som ør reist av In te r
nationalen. Man forstod ogsaa 
hos os selve tanken i enhetsfron
ten, men motsætningerne opstod 
da det g jaldt spørsmaalet om den 
nationale tilpasning av enhets
fronten. Vi har et stort parti som 
staar i samarbeide med Arbeider
nes faglige landsorganisation. 
Derved staar vort parti i organi
sationsmæssig samarbeide med he
le den organiserte arbeiderklasse 
i dette land. Utenfor vort parti 
staar omtrent ingen organiserte 
arbeidere. De høiresocialistiske 
arbeidere finder vi i fagorganisa
tionen, saa ved vort partis sam
arbeide med fagorganisationen 
'har vi dndflyiåelse ipaa nele arbei- 
derklasisen. Vi hadde derfor in
gen interesse av at være med paa 
en tillempning av enhetsfronten 
som vilde føre til anerkjendelse av 
det socialdemokratiske parti — en 
anerkjendelse som dette parti 
imidlertid hadde bruk for. N aar 
det derimot forelaa konkrete saker 
var forholdet et andet. Det som 
laa til grund for de synsmaater 
som førtes ifjor gik ut paa en for
flatning av partiets synsmaater 
for at faa tak i masserne. Senere 
er enhetsfrointen bragt i anvendel
se umder ordførervalgene og naax 
det gjaldt demonstrationen mot 
besættelsen av Ruhr, men da var 
det ingen motsætningsforhold in- 
denifor vort parti. Det er ikke en
hetsfront at gaa til samarbeide 
med høieresocialister og syndikal
ister uten program, men naar vi 
stod overfor konkrete spørsmaal 
var stillingcin en aniden. Den stil
ling centralstyre-f ler tallet her har 
indfcat er konisokvent og rigtig.

Det næste sporsmaal som kom.
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op var de saakaldte samlingisartik- 
ler i «Social-Deimokraiten». De 
vakte ikke strid  blandt arbeider
ne, mein der blev søkt at lægge 
noget andet i artiklerne end hvad 
de indelioldt. Det var «Social-De- 
mokraten» om at .'^iøre at faa vite 
hvor langt høiresociiilisterne vilde 
gaa, men dette blev forkludret ved 
at man forsøkte at misbruke ar
tiklerne mot «Sooial-Demokra- 
ten».

De gidate teser fra In ternatio 
nalen gaar ut paa at gjøre det 
koimnuniatiske parti til et masse
parti. Vi er glad for hvert med
lem vi faar ind i rækkerne og hvis 
det bammuniøtiske pairti skal bli 
et virkelig maisseparti maa det ta 
de bedstÆ arbeidere fra  de høire- 
socialistiske partier. Der findes 
ogsaa her i landet arbeidere aom 
ikke er forskjellige fra os her, 
særlig i Østfold, som vi maa kun
ne vinde fra høiresocialisterne. 
Det vil styrke vort parti. Det 
har aldrig væreit tale om at for
ene vort parti med det høiresocial- 
istiske parti. Samlings-artiklerne 
gik ut paa at styrke vort partis 
stilling.

Det var aabenbart allerede i 
høst at det gjaldt at reise en sterk 
opinion mot centralstyre-flertallet 
og«Social-Demokraten» og de som 
saml'eit sig om vore aynsmaater. 
Og det var paatagelig at angre
pene stammet fra samme kilde. 
Saa har vi K. J.-spørsmaalet. H er 
«©log man paa sjækerne, men men
te mær ra.» K. J . er ikke noget 
stort spørsmaal, men fordi K. J. 
er en dygtig journalist har han 
betydning for vort parti. H an 
skriver altid under signatur og 
dot er ingen som tar det han skri
ver som uttryk  for partiets opfat
ning, det staar for hams egen reg
ning. Men der var dem i partiet

som hadde bruk for K. J.s a rtik 
ler og saa fik vi kampagnen. Det 
var en systematisk agitation som 
blev reiet og den kulminerte i sep- 
temberbrevet fra  eksekutiven.

Av alle de dokumenter vi har 
faat fra  Internationalen er sep
tember-brevet det mindst begrun
dede. Det maatte opfattes, ikke 
alene som Jnternationalans &yin, 
men som en partitagen i vor indre 
strid, og maatte b.dra til at skape 
endnu større uovi^renætemmelser. 
Saa fremkom der artikler om at 
Internationalen var i fare. Disse 
artik ler kunde bare svække In te r
nationalens stilling hos os og for
berede brudd med Initernationa- 
len. Det var tale om at jeg skulde 
være medlem av delegationen til 
verdenskongTess'øn, og jeg er blit 
angrepet for at jeg ikke reiste. 
N aar jeg ikke ønsket at reise vax 
det av flere grunde — dels septem- 
ber-brevet, dels arbeide her hjem
me. E fterat jeg i septernber-bre- ■ 
vet uten nogensomhelst forutgaa- 
ende undersøkelse var blit karak
terisert paa den maate aom der 
skedde, kunde jeg ikke møte som 
partiets repræsentant med nogen 
autoritet. Og jeg mener at vore 
repræsentanter paa verdenakon- 
gressen skal repræsentere partiet 
og ikke enkelt-personer. Dernæst 
kom at VI hadde en række saker 
herhjemme, organisationsspørs- 
maalet stod foran sin avsluttende 
forberedelse i landsorganisatio
nen, kommunevalget atod for dø
ren og vi hadde mange andre ak
tuelle og vigtige saker. Dette var 
grundene, hvorfor jeg ikke ønsket 
a t reise til Moskva.

Det var ganske naturlig  at vi 
som medlemmer av Zimmerwald 
sluttet os til den 3. Internationale 
da den blev dannet. Men vor til
slutning til den skedde ikke be-
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tingelseslø'st, men betingelsesvis. 
Derfor sa vi i 1919 at vi tok endel 
forliehold. Det var paa dette 
grundlag vi meldte os ind, og det 
var paa det grundlag vi bekræftet 
vor indtræden i 1920.

I  den indstilling som forelaa 
for sidste landsmøte og som blev 
vedtat av dette er det nærmere u t
formet paa hvilkiet grundlag 
landsmøtet vedtok beslutmngerne 
paa den 2. kongres. Vi fik an
ledning til at beholde vort kollek
tive medleniisskap og vor uttaleiæ  
om forholdet til fagbevægelsea 
blev forelagt Sinoviev som er
klærte sig fuldt ut enig med cen
tralstyrets flertal.

Vore præmisser — de aaa- 
kaldte reservationer — blev god- 
ta t av landsmøtet. Jeg hørte at 
partiets formand uttalte en bekla
gelse over de forbehold vort parti 
har tat. Hvis Stang hadde kom
met med disse beklagelser paa for
rige landsmøte er det ikke saa 
sikkert at vi hadde gaat saa smer
tefrit gjennem tesedebatten. Den 
indetilling som vi forela for sid
ste landsmøte var en faktisk for- 
utsætning for vort fortsatte med
lemsskap i Internationalen. Der
om forelaa der ingen delte menin
ger mellem repræsentanterne paa 
landsmøtet.

Beslutningerne paa den 3. ver- 
denskongres vakte ikke synderlig 
strid. Vi burde ha behandlet dis
se beslutninger men det lands- 
møte som var berammet til be
handling av dem blev utsat efter 
paalæg av Internationalen.

Vi fik ingen for haandsmedde
lelse om de »pørsmaal som skulde 
behandles paa det utvidede ek&e- 
kutivmøte. Hvis vi hadde faat det 
vilde vi ha sendt en fyldigere de
legation d'engang. Og der vilde 
paa forhaand ha været foretat en

nøiagtig prøvelse av de saker 
som skulde op. Dette er ogsaa ut- 
tryk  for den nye oentralistiske 
aand, den aand som gaar ut paa 
at man ikke gir sig av med at un
dersøke sakerne før man er med 
paa at træ ffe beslutninger i meget 
vigtige spørsmaal.

Det var ingen som ønsket øl
ler hadde tanke paa brudd med 
den 3. Internationale før den 4. 
verdenskooigres’ beslutninger fore- 
laa. De beskyldninger S'Om før 
den tid freainkom var aldales 
grundløse. De som reiste denne 
agitation var selv med at skape 
en irritation og gjorde derved sit 
til at forberede det som indtraf 
senere.

Det som karakteriserer den 4. 
verdenskongres’ beslutninger er 
den utvidede centralisme. At der 
virkeilig er kommet noget nyt 
her fremg-ik av Sinovievs tale ved 
kongressens avslutning, av Eber- 
leins tale og av E rnst Meyers ar
tikler. Nu skal eksekutivkomi
teens medlemmer ikke utsees av de 
nationale partier men vælges av 
kongressen og i statuterne paa
lægges det repræsentanterne ikke 
at konxme til kongressen med 
bundne mandater. Den 5. ver
denskongres vil gaa videre — det 
kan man være sikker paa — hvis 
der ikke reises en k raftig  protest 
miot den stramme centralisme. 
Det er givet at vi staar overfor 
nye spørsmaal. Dette er oppe og
saa i andre land. Vort svenske 
broderpartis landsstyre har saa- 
ledes med 13 mot 2 stemmer ved
tat -ein uttalelse som gaar i samme 
retning som den vi har fremlagt. 
Vi har her i landet allerede faat 
føle den sterke centralisering av 
magten. Vi kunde nu ha været 
kommet et halvt aar paa vei mot 
omlægningen av vort partis orga-



nisatiou, dersom vi hadde faat 
landsmøfce i høst. Partiets cen- 
traløtyre er svakt. desværre, der
for hadde det av flere partimæs- 
aige grunde været, nødvendig at 
holde landsmøteit. Beslutningen 
om at utsætte dette blev fattet 
uten at der var konferert med os 
paa forhaand og uten begrundel
se. Paa verdenskongressen blev 
der tat op en række spørsraaal, 
saaledes an appel fra Halvard Ol
sen, uten at den var sendt ind 
gjennem partiet. Paa samme 
maate blev der fattet beslutning i 
K. J.-øiaken, en beslutning SiOm bi
drog tiil at vanskeliggjøre en løs
ning av partistriden. Vi bad om 
at faa en delegation hit eftar ver- 
denskongreasein, men det fik vi 
ikke. Hadde vi faat det vilde me
get være vundot. Døt viste sig og- 
saa da Kadek var her, art der kun
de opnaaes et kompromis som har 
skapt ro. Vi ser ogsaa centralis
men i beslutningen om at der i 
«Mot Dag»s redaktion skal vælges 
en kontrol-redaktør i forståaølse 
med ekaekutivkomiteein. Paa et 
mølte i Trondhjem trak  jeg kon
sekvensen av denne besilutning, 
og pekte paa hvilken rolle dønne 
beslutning vilde spille overfor 
vore større partiaviser, men man
vilde ikke høre tale .....  de lokale
konsekvenser her.

Siden nytaar hax vi i central- 
stvi-C't liat tilstede et par repræ
sentanter for eksekutivkomiteen. 
Vi har ikke noget imot at ekse- 
kutivko'miteen er reipræsentert i 
vort centralstyre, men maaten 
hvorpaa dette skedde denne gang 
er anderledes end tidligere. Det 
skulde ha været konferert med 
centralstyret paa forhaand om 
denne repiræseatatiom, men man 
har bare sendt et par mand som 
er tilstede og som, naar de anser

det nødvendig, griper ind i cen- 
trals'tyrete behandling av sakerne. 
Man faar en følelse av at man sit
ter under administration.

Det er disse nye centralistiske 
tendenser i forbindelse med den 
opportunistiske politik og forhol
det til fagbevægelsen som foran
lediget centralstyrets flertal til 
at fatte sin beslutning av 21. de
cember. I  denne beslutning u tta 
les det, at vi efter beslutningerne 
paa den 4. kongres ikke kan bli 
staaende i Internationalen, men vi 
anerkjender den fremdeles som 
diøn en,esite .politiske Arbeideir- 
Internationåle som Dot norske ar
beiderparti vil samarbeide med, 
og Internationalens grundsætnin
ger anerkjendes helt og fuldt som 
rettesnor for partiets politik.

Dette betyr ikke brudd med 
Internationalen, men en organi.sa- 
tionsmæasig omgruppering som 
vil gjøre vort partis stilling frie
re og styrke partiet.

Spørsmaalet om vi vil s'taa i 
et andet organisationsmæssig for
hold til Internationalen er spørs- 
maal som kan behandles, men det 
var ikke m'ulig at .behandle dette 
mellem jul og nytaar. Der blev 
Teist en pogromnsteiminiing eom 
umuliggjorde enhver saklig dis
kussion.

Central&tyreflertallet fremla 
paa landsstyrets møte i januar en 
indstilling, hvori det nærmere be
grundet den beslutning' som det 
fattet 31. december. Av de utta
lelser Radek fremkom med i dette 
landsstyremjøte fremgik det tyde
lig, at vi ikke ka-n staa i In terna 
tionalen paa de samme betingel
ser som vi vedtok i 1921. Der fo
religger derfor en ny situation 
paa dette la-ndsmøte.

Der var vistnok ingen av cen- 
ralsityrets flertal som fandt Ka-
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deks erklæring helt tilfredsstil
lende, men slik som diakiissionen 
var før omkring nytaarstid  var 
der en fare for at partiet akxilde 
spræinges. Hensynet til vaaxens 
kampe virket ogsaa derhen at vi 
stemte for. Der ligger en væsent
lig garanti i Badeks erklæring 
ideit han uttaler, at avgjørelserne 
først skal træffes efter omihygge- 
lig studering av meningsdiver- 
genserne. Deri ligge<r cn stor be
tryggelse. Det som har svækket 
Internationalen mes't er' kanske 
de meddelelser som er gaat under- 
haanden, r -  som har f»rt til at 
Internationalen er spillet ut i in
dre spørsmaal. Dette skulde vi 
være garantert mot eft.- Rad'øks 
erklæring i landastyret.

Centralstyrets flertal har ikke 
dermed oi^"it sin niieaiiing, men det 
søker at komme til enighet av 
hensyn til pairtiet. Dot stillet som 
forutisætning herfor at partiet 
kunde opretholde sidste lands
møtes beslutning om den demo- 
kratisike centralisme. Denne for- 
utsætning blev tiltraad t av 5 av 
landsstyTets medlemmer alik at 
stillingen blev 12 mot 12. Paa dan 
ene side stod de som betingelses
løst sluttet Slig t il  Eadeks forslag, 
paa den anden side de som betin- 
gefeesvis sluttet s.ig til.

Der blev ogsaa enighet i  sipøirs- 
roaalet om den norske resolution. 
Hovedepørsmaalet er det indivi
duelle medlemsskap. Da In terna 
tionalen stillet dette som en uav- 
viselig betimgelise bøiet alle sig 
for det. Eadek gav ogsaa her for- 
siikring om at dersom der træ ng
tes længeire tid  t il  gjennemførel- 
sen vilde Internationalen indrøm
me det. I  dette siom i dte andne 
av disse spørsmajal er der hedler 
ikke senere reist indvendinger fra 
noget hold inden flertallet.

De andre saker: K. J ., «Mo't
Dag» osv. er underordnede spfifrs- 
maal, hvor der blev opnaadd kom
promis, og det var godt a t disee 
m indre saker blev bragt ut av 
verden foirdi de ofte kan vokse til 
store stridsspørsm'aal.

De indstillinger landsstyret 
fremlægger er naturligvis ikke 
bindende før lanidsmøtet har god
kjendt dem gjenmem sine av
gjørelser. Hvad vi kan slaa faet 
er, at der ikke paa noget møte er 
optat forslag som gaar mot lamdis- 
styrets enstemmige indstillinger. 
Det sannme gjælder i pressen. 
Men naturligvis er tilsliutningen 
til landsstyrets imdstiilling blit g it 
paa forskjellige præmisser. Enhet 
er ikke det samme som enighet. 
Overfor den store avgjørelse: 
spørsmaalet om medlemsskapet i 
Internationalen og den norske re
præsentation er det emstemmiighet. 
Det som er komm'et til senere og 
som gaar videre er K riatiania- 
forslaget. Det er et forslag som 
er begrundet i de forskjellige op
fatninger som er tilstede. Det itar 
sigte paa at dra frem de aktuelle 
spørsmaal som er oppe. Vi han 
teserne og vi har forslaget til 
prinoiputtalelse fra  landesityret, 
men Kristiamia-forslageit ta r  eigite 
paia de aktoielle spørsmaad.

I  Kriistianåa-forslagets punkt 1 
sJaaes det fast a t tyngdepunktet i 
bevægelsen sikal ligge i de økono
miske organiflationør. Alle erklæ
rer sig teoretisk enig heri. Men 
naar man tænker paa hvarledes 
den økonomiske kamp er kommet 
i bakgrunden i den sidste tid  er 
det nødvendig at der sies fra. P ar
tiets medilemmer maa selv være 
med at bygge op sin organisation. 
De nye samfundsorganer som maa 
til under gjennem bruddet t il  et 
arbeiderstyret samfund maa for-
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beredes. Pu-mkt 1 er præmisserne 
for forslagets punkt 2, som gir 
u ttryk for den samme opfatning  
som er u ttryk t i de parlamientari- 
sike teser av 1930. Vor gruppe i 
stortimget skal ta op agåtationen 
for vore saker og stilie forslag som 
klargjør partiets vilje. E t væ
sentlig epøramaal for os er at det 
parlamenitariske ,arbeide under
lægges den organisaiansmæssige 
linje. Derfor tar vi avstand fra 
den opportumi'stiske manøvrepoli
tik. M anøvrepolitik er na tu rlig 
vis nødvendig, mecQ opportunistisk 
mamøvrepolitik er utilladelig for 
en kommumistisk parlam entsgrup
pe. Det er sagt at vi skail splitte 
de andre. Hvilken splittelæ  iiar 
stortingsgruppen formaadd a t 
faa istand? Det eneste positive 
som foreliggeir er ^'loådøiftsloiven, 
hvor vi Silog ind paa venistres. lin
je. I  bamkspørismflalet, toldspørs- 
maaleit osv. har høire og venstre 
staat enige.

Hovedopgaven for os er at ^paa- 
vise mobsætningsfonholdet mellem 
os og de borgerdige partier, slik at 
vi trækker smaakaarsfolket bort 
baade fra hødie og vensitre. Det 
vil være en virkelig styrkelise av 
vort parti. Derfor er det u rig 
tig  a t si a t det er en væisensfor- 
sikjel mellem venstre og høiire. ITe 
er reaktionære i buoid og gnumd 
begge to. Om vi kommer op i en 
•storstreik til vaaren tror da nogen 
at Blehrs regjerinjg vil optræ an- 
derledies end en høireregjering. 
Faatslaar vi fønst at venstre er be
dre end høire vil det bidxa til at 
ømaakaarsfolket holder fa at ved 
veoistre og hindire diem fra  at 
■slutte sig til os.

Der foreligger i datte spøra- 
maal et forslag fra m indretallet, 
men det gaar ikke ind paa selve 
saken. E r man enig i den politik

sostn. er fiørt faair nia:n si fra. I  det 
sidste har vor stortingsgruppe ført 
en skjærpet tak tik  ogsaa overfor 
venj&tre, men her gjælder det om 
ogsaa at trække linjerne op for 
fremtiden.

Vi staar nu overfor omlægning 
av orgamisatioinsfoirmen til indivi
duelt miødlemiaskap. Det gjælder 
da a t faa fastslaat hvor besitem- 
melsesret-ten sikal ligge. Vi fajst- 
slaar i punkt 3 a t den skal ligge 
hos medlemmerne. N u bygger 
partiet paa fagforeningerne. Det
te forhold vil forandres ved over
gangen t il  individuelt medlems- 
skap og vi har derfor fumdet det 
nødvendig at fastslaa at ledelsen 
ikke iskal ligge hos intellektuelle 
eller halvintøllektuolle. Xter er 
nemlig en fare for a t disse halv
studerte »om isk river og snakker 
folk i svime kan faa den avgjøiren- 
de indflydelse. Ledelsen maa kon
trolleres av medlommCTne. P artie t 
maa derfor bygge paa tillid  — 
ikke paa lydighet. Den jernhaar- 
de disciplin kan føre til kadaver
disciplin. Det er en ny verden vi 
her møter og den kan bli en fare 
for hiøle den revolutionære bevæ
gelse. Det princip vi her vil ha 
faistslaat vil vi ogsaa ha gj'Ort 
gjældende i forholdet til In terna
tionalen. I  spørsmaalet om med- 
leroBsikiaipet i Interniationalen og 
verdenskoagresseins beslutninger er 
der enstemmigihet. Men t il  som
meren skal Internaitioiialens £> 
kongires holdes og derfor maa vi 
ta spørsmaalet op om vor stilling 
til en videre utvikling av cen
tralismen. Vii er enig om at Inter- 
nationalene m agt bør vs&re a.beolut 
hvor det gjælder imternationale 
spOTiamaal og det samm,e gjælder 
nationale jspørsmaal, som peker ut 
over det nationale partis ramme. 
Men hvis Internationalen .skal
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bla'Hide ei" imd i ront indre iSipøre- 
maal vil deit bare skape unødig ir
ritation og utrydde det selvstyre 
som ør atooliit nødvendig for de 
nationale partier. Vi vil ogsaa a r 
beide for at de nationale partier 
selv skal faa vælge sine repræsen
tanter i eksekutiivkomi'teen.

Paa sildste lajndsmøte valgte vi 
vgr mand i eksekutivkomiteem. Vi 
burde ogsiaa kunne gjøre det nu. 
Centralstyret vilde helst ifcke ha 
u/ttalt sig om saken, men overlatt 
det til landsmøtet. Men da vi fik 
bæked fra delegabionem om at val
gøt akulde farøtiages av komgrøs- 
sen og gik ut fra at det maatte 
væliges en mand som kunde bo i 
Mosikva foreslog vi Haakon Mey
er Bom repræisenrbant og Å lfr. Mad
sen som variamamd. Hadde vi staat 
f r it  vilde vi kanske heller ha fo
ros laat Madsen som har em. længer 
fortid i paritiet og som staar i bre
dere kontakt med store arbeider
masser. Naacr vi ikke foreslog 
Soh’eiflo, saa var det ikke fordi vi 
perS'Onlig hadde noget moit ham, 
men fordi vi mente det hadde be
tydning at oentralsity-rets flertal 
var repræisentert i E. K. Og vi 
trodde ogsaa at E. K. ønskeit det
te. Kongiresisen vilde im idlertid 
ikke akceptere Meyer som repræ
sentant, og heller ikke Madsen, 
den tok Schef lo. Dette er en ut
vikling som er farlig  og vi bør 
vække motion om a t faa tilbake 
den gamle ordning.

Endelig er det stillingen til 
faiglbevægelsen, Paa sidste landis- 
møte vedtok vi m  beslutmiing 
hvori det fastsloges at farholdet 
mellem fagbevægelsen og partiet 
skulde være bygget paa tillid  og 
likeistillethet. P a rtie t bør ikke op
kaste aiig til  overhersker over fag- 
bevægelæn. At gjøre sekretariateit 
til en partiinstans er farlig  baa-

de for partielt og for fagbevægel
sen. I  E. K.S brev heter det at 
alle partimodlemmeir skal være 
fagorganiserte, men desuten at de 
i alle spørsimaal skal handle efter 
pairtiets direktiver uten dog at 
bryte dem fa^rlige diiisciplin. Det
te er betænkelig, naar man vet at 
der i partistyret ogsaa sitter ikke 
fagorganiiserte.

Undor diskuæionen om K risti- 
ania-forsJafet er dør fra  motpar
ten før®t blit frem lagt en uttalelse 
som semore er trukket tilbake og 
desuten et motforslag, men det 
kom paa et megøt aeait stadium. 
Det er beklageiliiff a t der ikke er 
stillet et uit]formet matforslag fra 
mindretallet. Der maa jo tages 
standpunkt. Det har været sagt 
at Kristianiia-forslaget stammer 
fra grumseide kilder, ©om vil lia 
brudd med Internationalen. Det 
faktiske forhold ex at det er vod- 
tat i K ristiania arbeiderpartis re- 
præsentø-ntskap, som er en arbei- 
derforsamling likesom denne. T il
trods for a t motparten ikke har 
villet diskutere forslaget, viser 
det sig av valgene til landsmøtet 
at der er et flertal bak det utover 
landet, og likeledes av fraktioas- 
møtet her igaar, at der er et fler
tal for forslaget paa lands-møtet.

Paa de møter vd har hat har' 
j'eg' mest snakket om de indrefpo- 
lita'ske forhold, miens Selieflo væ- 
sientlig har talt om det russiske 
pa rtis  e rfar inger.Det kan natu rlig 
vis væne nyttig, nien en ting har 
det russiske parti altid forstaat, 
neonliig at indrette sig efter de giv
ne forhold til enhver tid, og det 
b^r ogsaa vi lære.

Det som imidlertid er det vig
tigste er den aamdsretning, som er 
fcommet frem i denne strid. Paia 
dten ene side staar vi soan bygger 
paa miedlemmerne, paa den anden
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sd’de dem, som vil orgamsene par
tiet ovenfra c«intrailiBtislk, som hol
der paa kirketiogitien og fordøm- 
mielsespolitikken. Naar alle kom- 
miTHmstiske partier uteiiom de rus- 
sisflae staar svakt, s'kylides det sik
kert i første rdkike metoderne. De 
socdialdemokratåsike partdier er store, 
mien de er kdosaer paa lerføtter. 
Naar de konmumstii'ske partier er 
svaike, skj’Ides det den aand som 
feerfajetmime er miest levendegjort 
ved red'aiktøren av partietis tidis- 
skrift, Arvid Hansen. Jeg tror 
mindretallet har været litt letsim- 
dig her. Mange av dem har ikke 
villet diskutere saikeme, men de 
kønumier nok til engang at havne i 
opposition mot kirketTigten, og da 
v i  de bli mied sine egne vaa-
ben: ingen uro i partiet!

Jeg vil henstille til reprrøen- 
tanterne at dømme om det som skl- 
lier og la det faa uttrj^k i en vote
ring. Paa den ene slide har vi dem 
som viil ha et saa saa stort parti 
som mulig, og derfor vil ha en 
stram taktik. Paa den anden side 
dem som hegger hovedvegtem paa 
at ^ ap e  et ensartet kommxinistils(k 
parti, et litet parti, hvor manelivTie- 
taktikken m turligvis spiller den 
største rolle. Der staar her to op
fatninger mot hverande. De som er 
enige i Kristiania-forslaget og sam
tidig vil stille sig helt loyal paa 
lanidsstyrets grund bør sitemme for 
dette. Skvilde der mot formodning 
ikke bli flertal for Ivråstiømia-for- 
slaget, forbeholder vi os at opta 
punkt 2 som modsætning til lands
styrets mindretals indstilling om 
den parlamentarisik® taktik.

Det tror jeg vi alle bør være 
enige om, at det a t døekke over 
moitsictniingeme ved ensitemmige 
beslutnitnger er værre end alt. For 
de besilutninger som fattes bøier 
vi os naturligvis alle, men vi skal

ikke trække skindfældien over hodet 
og late som om der ingen motsiæit- 
niaoger er. Vi mjaa sfcape muligthet 
for enhet efter landsnnj^tet derved 
at landsnnøtet sier fra om sit s j t i  

paa safaen. Det gjælder ilkke her 
for eller imot partiet, for eller imot 
Intem atåonalen, men for elleir imøt 
de saker som foreligger til avgjø
relse.

Tranmæls foredrag blev hilst 
med langvarig bifald.

Efter en kvart times pause blev 
crdet git til

Olav Scheflo:
Jeg kan ikke andet end beMa- 

ge at der allerede ved landsmøtets 
'begyhdelse .blir dannet fraktioiner, 
og jeg vil be medlemTaerne glemme 
de møter de deltok i igaar, se bort 
£ra fraktionsindipiisikniii^en og 
dømme som selvstÆenidige landsmei- 
tedeltagere.

Naar vi skal tale om hvilken 
beslutning som har garaet partiet 
mest i de sidste aar, tror jeg vi 
skal være enige om at det er be
slutningen om at melde os ind -i 
Den 3. Internationale og at vi ak- 
cepterte teserne fra Internationa
lens 2. kongres. Ingen beslutnin
ger har været til saa stor nji^te 
som disse i partiets historie.

Vi har praktisk erfaring for 
hvorledes det har gaat de partier 
som har fattet beslutninger i mot- 
sat retning. I TysiMand var der 
et parti som i mangt li,gnet sterkt 
paa vort. Det stod som et sjnm- 
patiserende led av den kammnn- 
is ti^ e  Internationale. Men da den 
2. kongres fastsatte de 21 betingel
ser, erklærte dette parti sig mot 
vedta'gdsen av dem. Det sa, at vi 
vil fortsætte at være et revolutio-
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næi’t parti som som staar sympa- 
tisik overfor den kommunistisikie 
InternatiO'niale, men det vildie beva
re fuld bevægelsesfrillet og ta sdne 
reservationer. Da dette ifcke blev 
opfyldt ."ik Det uavhæn^ige sociai- 
istisbe parti i Tyskland ut av den 
kommunistiske verdensbevægelse. 
Det trodde selv at beslutningen 
vilde gjøre partiet til et stort 
masseparti. Men det gik som 
Sinovjev hadde sagt, det blev op- 
slukt av Soheiidømånnerne.

De frameke sociadiiS-ter brøt 
ogsaa m>ed Den kommunistiske In 
ternationale. Idag Sipiller de ikke 
længer nogen rolle. Paa samme 
maate gik det med Sernati. Brud
det med Intem ationaien reducerte 
hans parti fra 150,000 til 20,000 
m'edlemmer. For at redde stxim- 
perne kom han tilbake til Interna- 
tionaJten.

Der er ingen tvil om at det vil
de ha gaat vort parti paa aikkurat 
samme maate om vi hadde b ru tt 
mød Interniationalem. Vi vilde ha 
O'phørt at være et revdiutionært 
partn og mistet tilliden hos den 
bedste del av arbeiderklassen. Med- 
leimsslkapet i Internationalen er 
derfor et aktivmn av den støriste 
værd for partiet. Men den logiske 
konsekvens herav er at vi skal sæt
te pris paa dette medlemsstkap, fa
re varsomt frem og ikke drive par
tiet ind paa en linje, hvor m-ed- 
leamsskaipet i Internationalen stødig 
biir et aapent sp^fnsmaal. Vi maa 
paa dette landsm^(te vedta bøslmt- 
ninger so-m definitivt &stslaar 
dette.

Men da kan vi ikike 8am.tidig 
vedta betingelser og reservationer. 
I  indBitillini^CT fra  flertallet er der 
regnet op en række betingelser, og 
flertallet vil at vi skal staa i In 
ternationalen paa grundlag av dis
se betingelser. Hvad vil det si?

Hvis en a v . betingelserne brytes 
foirfceboLdør vi os at ,ta sp,ørsmaa'let 
om medleonsskapet i Internationa
len op paa ny. Betingeliser faar 
nemlig først betydning hvis de 
overho'ldes eller brytes.

Jeg tror det er rigtig likesiom 
Tramnæl derefter at gjennemgiaa 
partistriden i kroniologiBk række
følge.

Begj’ndelsen til striden er vel 
stortingsgruppens optræden i stor
tinget. Naar man vill biødømme 
den, bør man først danne sig et 
billede av hvordan stillingen var 
i Norge ved begyndelsen av aar et 
ifjo'r. Der var indtraadt en væ- 
sensforandring fra tilstanden i 
1916, 1917 og 1918 og 1919. Den
gang var stillingen silik at arbei- 
derMassen kunde stille meget vidt
rækkende krav. Ingen hadde vo
vet at motsætte sig det. Helt an
derledes var stillingen i 1922. Iste- 
detfor en ræikke seire hadde arbei
derklassen oplevet to meget 'alvor
lige, skjætbnesvangre nederlag: 
først jembanestreiken og saa stor
streiken.

Det blev rigtigno'k frenmstillet 
slik, særlig i «Social-Demiofcraten» 
at streiken ikke var noget neder
lag. Der blev addert og subtrahert 
iQff fiumdet iut at ejøfolfcene ved den 
hadde vundet saa og saa mange 
^re. Men med den slags matema
tik kommer man ikke sandheten 
meget nær. Den bitre historisike 
■sandbet var, at arbeidsgiverne og 
særlig borgerklassen her i byen gik 
tri'umferende ut av storistreiken. I  
forbindelse med streiken indtraf 
der ogsa-a ting som ø-ket bitterhe
ten hos arbeiderne.

Naturligvis maatte dette præge 
den kominiU'nåetiake ^ruipipee taiktik. 
Hadde vi æ iret i jembanætreåkiea 
og storstreiken vilde ikke det nye 
ha hændt, men det motsatte.
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J'eg har været med og knæsat 
den taktiske linje, at drive borger- 
partierne sammen i en blok. Jeg 
var oigsaa med og utformet det 
forslag som fastelog at stortings- 
gruppen skulde være forpligtet til 
at fremsætte mistiliidsforslag til 
enlliver borgerlig regjering. Men 
jeg er ikke den eneste som er gajat 
fra denne opfatning. Landsstyret 
besluttet enstemmig at gruppen 
ikke skulde være bun.det til at 
freansætte mistill idsforslag mot 
vemetreireigijeri'nj^en.. Hvorledes var 
stillingen dengang? F orM det var 
at vi hadde en stortinigsgnip^pe som 
vitterlig ikke var revolutionær, som 
vitterlig fislet med den borgerlige 
regjering. Det var derfor nød
vendig at ha en slik bøsiutnlng ut 
fra den betragtning at det var be
dre at en gruppe Buen fældet en 
regjering i utide end at den skul
de lia et smuthul, som gundlag for 
en støtte av regjeringen. Men det er 
,a;aneke uholdbaTt nn at træikke 
frem  en ibælutniiagi ©om dengang 
viar 'n«idivenidiiig og igjøre den til et 
princip.

Det var naturlig at vi spurte: 
Har vi interesse av at fælde mini
steriet Bleihr? Det kam sies at der 
ingen forekjel er paa ministeriet 
Halvoraen og ministeriet Blelir. 
Selv med fare for at bli stemplet 
som en meget moderat mand maa 
jeg si at jeg tror der er forskjel. 
Jeg vilde \’ære en feig usling hvis 
jeg for at tækkes visse rad'ikale 
elementer undlot at si min mening. 
Tranmæl har selv indr^Smmet at 
hiøire og venstre repræsenterer for
skjellige lag av befolkningen og 
da kan de nødvendigvis ikke være 
det samme. Der er selvsiagt ikke 
tvil om, at hvis vi stod overfor en 
revolutionær situation og skulde 
kjæmpe med borgerklassen om 
magten, saa vilde Bleihr sø'ke at

slaa os ned i saimme grad som Hal
vorsen. Men den situation stod vi 
ikke overfor i 1922. Det var tvert- 
'imiot kapitalistklassen som stod i 
begrep med en voldsom offensiv 
mot arbeiderklassen, og vi hadde 
ikke kræfter til at O'pta kampen. I 
en tid  da kapitalistklassen staar 
færdlig til at sla.a ned paa arbeider
ne er et mellemparti so'm vakler 
mellem de forskjellige befolknings
lags interesser mindre farlig end 
det parti som i et og alt lyistrer 
den mest utprægede srtjorkapitaJs 
ordre.

Det sies, at dette er «nye tan
ker». Jeg vil si, at der er ingen 
fortjeneste at paaberope bestem
melser fra  en tid da vi kjæmpet 
for frit skolemateriel og sykepledesn 
i beskatningen nu da kampen staar 
o>m gansike andre ting. Det var ik
ke farlig den gang at jage høire 
og venstre sammen i en flok. Buen 
gjorde en fortjenstfuld gjerning 
den gang da han stod i kamp med 
Kringen og Hornsrad og til sta
dighet gjento*k i «Ny Tid» at der 
ingen forskjel var mellem h<ziire og 
venstre. Det var rigtig gjort. 
Hvis vi kunde drive høire og ven
stre sammen den gang vilde vi 
nemlig faa det reformvenlige smaa- 
borgerskap med os. Men hvis vi 
nu lægger an paa samme taktik 
vil stillingen bli en ganske anden. 
Enighet gjfir sterk gjælder ogsaa 
for borgerlige partier. Det er in
gen tilfældigihet at Aameln stadig 
. fremiiioJder nøvendigbeten av en 
bdrgiørilig ibliok. Amelm e r  iingen stor 
politiik'keir, men ;her t a r  han. den 
'rigtige taøift. De>n idaig; de iborgerlige 
partier stod sammen i en blok var 
de ikke sauer længer, da fik de 
horn paa. En borgerlig samling 
vilde ogsaa evne at trække til sig 
smiaaborgerne. Hvorfor træikkes 
nu store masser av sanajaiborgerne
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til os? Er det av kjærligih-et til 
Den 3. Internationale eller av for- 
staaelse for soeiialismen ? Ned. Det 
er fordi de føler at vi er sterke. 
Staar vi svakt i det ryker smiaa- 
borgerskapet over til kapitalister
ne. Hvis vi derfor skal slaa f ^  
at vi skal iisolere os og si, at a le  
de andre er av saman-e iilla kan vi 
opgi tanken om at gjffre revolution 
her i landet.

Landsstyret — som delvis bar 
været kritieert av Tranmæl — har 
ialfald fattet nogen gode beslut- 
nmger, bl. a. den at vi ikke skulde 
styrte ministeriet Blelir. Hvus vi 
hadde optraadt slik som Tranimæl 
finder det rigtig, vilde BleJir selv
følgelig ha sagt: Døre er finke
gutter til at snakke, men værsaa- 
god, kom med et forslag, som gir 
uttryk for deres m istillid! Bleihr 
er nemlig en dreven gammel poli
tikker, og der maa være en viss 
sammeoiJiæng mellem præardsser og 
koniklussion.

Jeg skal forsøke til næste stor
tingsvalg at arbeide for at f ^  dig 
ind paa stortinget, Tranmæl. Naar 
du har holdt din jomfrutale, antar 
jeg at det ogsiaa kunde lykkes for 
mig at finde «linjer» og «toner» 
som det gik an at kritieere. (Mun- 
terihet.) Trods det mendngsLøse 
foithokl at stortingsgruppen har
været angrepet av hovedo^rganet, 
siaa tror jeg stiHingen er dem at 
gruppen ikke staar saa aller værst 
utover landet.

Tranmæl sier, at jeg har vasret 
en fanatisk tilhænger av voW'gifts- 
loven. Jeg har aldrig været fana
tiker og aller mindst hvor det
gjælder voldgiftsloven. . Jeg var
straks klar over at hvis vi fik 
flertal for vort standpunkt med 
hensyn til voldgiftsloven vilde det 
være værst for os selv. For os

penwnlig vilde det været bedst om 
landsorganisationen og partiet had
de paalagt os at stemme mot vold
giftsloven. Vi vilde nemlig ha 
faat ret i vort syn. Nu blottet 
vi os overfor de motstandere søm 
systematisk har søkt at fremstille 
os som reformister og hødresocåal- 
ister.

Naar arbeiderne faar tænkt sig 
litt om i denne sak vil de sikkert 
ogsaa forstaa at det hverken viar 
jeg, Olaussen eller Krogh som var 
de avgjørende i dette spøramaaL 
Tranmæl sier, at repræsesntantska- 
pet i‘kke stod frit, men ingen av os 
spillet nogen avgjørende rolle der. 
Det var de faktiiske oplj'sninger 
som spillet en rolle og de gik ut 
paa, at det var 20 fagforbund som 
hadde erklært, at de ikke kumde 
føre nogen kamp. Mit standpunkt 
var at vi skulde ta loven for et 
aar naar der ikke var utsigt til at 
ikunne føre kamp, men saasnart or
ganisationerne igjen var istand til 
at kjæmpe skulde vi stemme mot 
loven. Da jeg kom til Ejukan 0(g 
talte med arbeiderne der, fortalte, 
de, at alle mand undtagen 4—5 
hadde va^ret for voldgiftsloven. 
Paa Rjukan vidste nemMg arbei
derne at om de ikke £k  voldgifts- 
loven laadde de kanske maattet ta 
;n 5 mjaan^eders lockout. Nu staar 
arbeiderne paa Rjukan paa j-tter- 
ste hødre fløi — ja jeg slculide kan
ske ikke benytte en slik betegnidse. 
(Munterliet.) Men la os likevel si 
det. Naar de nu har ta t dette 
standpunkt tyder det paa at de 
har faat kamplysten igjen, men 
det skyldes kanske netop den 
kjendsgjeming at de fik voldgifts
loven og undgik en 5 miaaneders 
lockout ifjor.

Dernæst har vi Ræstad-interpiel- 
lationen, men den er egentlig ilike 
noget at komme ind paa. Naar det ■
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derimot sies, at vi bar leflet med 
venstre vil jeg si; Man skal ikke 
snaikke om strikke i kængt mands 
3ius. Jag tror at gjærdet er lave
re mellem venstre og TrammsBl end 
mellem venstre Oig os Moskvømænd 
— Mykl'esrariclefarieme aom vi er 
kaldt.

Enhetsfronten var et vanskelig 
spørsmaal for os. Istedetfor at faa 
enlietsfront i Norge holdt vi til at 
begynde med paa at splitte os paa 
den. ' Kristiania arbeådersaimfund 
som er blit en retn resolutions- 
fabrik, vedtok som man vil hiiske 
en resolution mot «samrj^ring». 
Hvad sa ikke Tranmæl i sine sam- 
lingsartikler. Det er nødvendig at 
samile arbeiderne, sa han. Det er 
altsaa endel ar'beid-ere ô gsaa hos 
høiresoeialisteme. Vi kan ilkike 
komime bort fra det faktum — 
selv oim det er et beklagelig fak
tum at h?iiriesK>eialisteme fik 
80,000 stemmer ved valget. Det 
gaar ikke an at benegte at en stor 
del av disse er arbeidere. Det vig
tigste er imidlertid at hvis vort 
parti driver en intrasågent politdik 
vil arbeiderne tro at vi er mot 
samling av arbøideme og det vil 
bevirke at det høiresooia-listisike 
parti vil samle flere arbeidere. Det 
vigtigste er at vi vil mest mulig 
samling av arbeiderklassen, men 
ik te  eamrørimg. I  et interview i 
«Ny Tid» i Trondhjern gav Tran- 
miBl uttryk for at vi vilde ha til- 
b'ake de bedste av høiresocialister- 
nes førere. Jeg sier: Hvis nogen 
av døm kommer av egen drift saia 
skal vi se paa dem. Men vi sikal 
ibke foreta noget positivt for at 
lokke dem til os. Der er mange av 
d«im som ønsiker at komime tilbaJke 
til os, for de forstaar at de gaar 
po l̂itisk i hundene. Der er mange 
av derm som for at komime tilbake 
til os sluker nær sia-gt alt, ja til og

med «vaaben i haand». Men de 
stilller en betingelse — slik som 
Ousland svarte paa Tranmæls ar
tikler — at vi skal gaa ut av Inter
nationalen. Ousland var litt for 
fordringsfuld. De vil nok ogsaa 
gaa m’ed paa at vi skal staa i In 
ternationalen — med forbehold.

De 21 betingelser hadde alle til 
hensigt at hindre en invasion av 
høiresoeåalister. Paa forrige lands
møte blev det sagt, at man gjeme 
kunde ved ta 42 betingelser hvis 
det var nødvemdig for at holde 
høiresocialisteme ute. At gaa den 
motsatte retning, at begynde at 
avstumpe disse betingelser med al
le slags forbehold og reservationer 
er yderst betænkelng.

Det første brev som kom fra 
Internationalen ifjor gav repri
mande baade til Tranimæi og til 
mig og stortinigsgruppen. Jeg tænk
te at jeg skulde reise til Moskva 
for at forsvare min stilling, men 
det liot slig ikke gjøre. Imidler
tid tfiik jeg ordre fra par
tiet om at reise til Moskva, og jeg 
er ikke saa stor en manid at jeg 
kan negte at efteitomme en ordre 
fra partiet. Da jeg kom til 
Mosikva hadde eksdkutivkomiteens 
medlemmer allerede læst Trannnæls 
sanil'ingsartdkler, og saa at deir vil
de reise sig en strid i Norge. Og de 
vilde skrive et brev til det norske 
parti. Under møtet i eksøkutivko- 
miteen henstillet jeg at man ikke 
skulde sende dette brev, men det 
blev gjort allikevel. K. J. er en 
spurv og man skal ikke skyte spur
ve med kanoner. Jeg tror at de 
fleste er stort set enige i det som 
stod i brevet, men det vakte alli
kevel en storm da det kom. Vi 
som forsvarte Internationalen blev 
kaldt konstabler og lignende. Der 
blev stadig sagt,, at det var ingen 
som hadde tanke paa brud, mm
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samtidig blev det stadig væik min
det om at vi var gaat ind i Inter- 
natiiionalen paa visse betin^lser. 
H-rorfor mindet man stadig oun 
disse betingelser, hvis det iikike var 
med tanke paja brud eller oongruip- 
pering? Det rigtigste badde væreit 
at Tranmæl hadde reist til Moskva. 
Vi valgte baade Buli og TranmM. 
Bnll kunde vel ikke, men Tnanmæl 
vilde iikike. P ra  Moskva sendte vi 
teilegram paa telegram med anmod
ning til ham om at koanme. De<t er 
iklke den ringeste tvU om at parti
striden vilde ha faat et ganske an
det gnnstiig forløp om Traramæl 
var kommet til Mosikvia. Jeg sier 
ildke dette for at dra de andre re
præsentanters dygtighet i tvil. 
Men TranmæJ er en ganske anden 
ledende skikkelse i vort parti og 
han kan som saadan i en given sd- 
tnation optræ paa vegne av en re t
ning i partiet. Ved argumentatio
ner lykkedes det os i Moskva at 
faa delegationen til at stemme for 
den norske resolution, men dia vi 
kom hjem løp repiræsentanteme fra 
det de hadde været med paa der- 
borte. Hvis Tranmæå hadde væ
ret i Moskva og sat sit navn under 
den resolution, saa vilde han 
ikke ha gaat fra  det.

Med hensg^n til verdetnskongres- 
senes foriø^p saa vil jeg si, at med 
undta.gelse av det norske parti er 
alle de andre partner som fik, sine 
stridsspørsmaaJ avgjort av kongras- 
SiCm stort set fomøiet. Det framskie 
parti undgik en splittelse og deit 
italienske og det tsjdfcosik>vakisikie 
parti undgik ved verdemskongres- 
sens indigripen megiet vanskeligere 
indre etriidigfheter.

Alle disse partiers m^edleonimer 
er, naair jeg .uindtair enkeilte intel
lektuelle søm iFinossaTid, tilifreldls 
med' verdenfiikiongreasen.

J)a i 'o rp  kom hjem  fra  kongries-

6€in iblev han interviewet av «Soci- 
al-Demoki-aten» og han uttalte, at 
der nu var indført en ny praJksis, 
selv tillidsmændene skulde nu kun
ne vælges av Internationalen. Slik 
begyndte det og silik fortsatte det. 
Dette blev tonen i «Soeial-Demo- 
kraten» og i centralstyret. Naar 
vi sa, at man vel maatte skjpnne 
at Intematiotnialen ikke var blit 
sindssvak, blev det svart, at det vi 
sa bare var fortoilkninger og bort
forklaringer. I  centralstyret' be
handlet vi det franske og det ita- 
Kenske og andre spørsmaal som 
kongressen hadde fattet beslutning 
om, bare det norske spørsmaal var 
det ikke mulig at faa op tU drøf
telse i centralstyret. Men saa en 
vakker dag kom de 7 eentralesty, 
remedl’emmer med sit forsl'ag. Det 
var et historisk cenitralstyremøte, 
og dene kan være glad for at dere 
ikke var tilstede der. Centralsty
rets mindretal mente at man skul
de vente med at votere indtil mjam 
hadde tat sak'en op til realitetsil>e- 
ihandling, men det vilde flertallet 
ikke høre paa. Endog Vegiueims 
forslag om at man skulde vente 
til eksekutivkomiteens repræsen
tanter var kommet tilstede blev 
nedstemt. FiertaUeits forsiag blev 
vedtat som man vil hu^ke med 7 
mot 3 .«temmer. E fter at denne 
beslutning var fattet mente Stang 
og jeg at man skulde vente mjed 
offøntliggjiørels'øn av denne beslut
ning, men selv det blev nedstemt 
med 8 mot 2 stemmer. Jeg ventet 
nok et forslag i den retning men 
dette .foreiag hadde jeig ikke van
tet. Og hvorfor? Jo jeg troddie 
at folk som specielt Rastad, Tran- 
mæJ, Eng og G«rhardsen var bedre 
underrettet. Det blev sagt, at et 
forslag som dette aldrig viide bli 
vedtat av de norske arbeidere. 
Ilaidde de hat den kontakt mød ar-
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beideme som de burde bat vilde 
de aldrig ha fretmiboimimiet m©d et 
søadant foirslag. Man kan iikike
fremsætte et hvilketsoonihellst for-
aLag. Hvis et ceaitralstyreanedlløm 
f. eiks. frønkomimer med et for
slag om at det bommimiiisitiisike par
ti skal slutte siig saanimen med det 
h^zdresocdaiisitiske saa bør et saa-
dant forsiag iklve alene nedvoteres 
mieai det bør heller ikke offentlåg- 
gjøres. For Oiffentiiiggjfl-reiLsen av 
et siaajdant forsi'ag vil gi vand paa 
møllen for dem som ønsker at for
virre begrepene.

Porslageit av 21. decemiber haæ 
Sikadet partiet paa mange maater. 
Ved dette forslag har 7 medlem- 
mier av eentralsityret git den ind- 
rølmme'lse overfor høiresocialister- 
ne, at hvis vort parti blir staaende 
i Internationalen saa mister det 
noget av sin nardiængiglhet. Og 
den samme indrømmelse har de 
gjort overfor høirepr essen som 
stadig m'aser om at vi staar under 
Moskvas diktatur, og overfor dem 
som føler ubAag ved at være sam- 
mein med os.

De 7 medleanmer av oentralsty- 
ret vilde gjøre vort parti en stor 
tjeneste hvis de ikike alene tok til
bake forslaget men ogsaa tok til- 
ba(ke begrundelsen, og sa, at det 
som er sagt i forslaget om at vort 
parti ved at gtaa i Intiernatåionalen 
har mistet noget av sin selvstæn- 
dighet ikfce er rigtig.

Tranmæl sier, at der blev reist 
en ipo'giPomrSteminimg, hvaid betyir 
det? Po^^rom er et orldi fra  Suis- 
(Land. Det er bietegnelsen for det 
at røise de mest sjofle instinkter 
hos befolkningen i visse lag for at 
utnytte dem mot jøderne. Men 
var det denslags indignation som 
gjenspeilet sig i den norske arbed- 
derklasse. Nei, det var de b'evisste 
arbeideres bedste følelser som den

gang kom i oprør. (Det er hørt.) 
Jeg vet ikke om Radek er jødie. 
Det har absolut ingiein betydning 
for os kommunister om Radeik er 
jøde. (Nøi, n/ed!) Eadek være saa 
meget ghetto-jøde han være vil, 
ham har dog ved sin optræden i 
lajidsistyret vundet en stilling i dm  
njoriske arbeiderMaisses bevisistihet 
som de herrer Falk og Meyer al
drig vil vinide. Han har i gjerning 
vist, at det ikke er Intem ationa- 
tionalens opgave at avsikalle aa-bed- 
der-e'lementer fra  partiet, men at
bevare partiet som et stort og
kraftig kommunistisk masseparti.

Det kan være at enkelte er paa- 
virfeet av de evindelige slagord om 
orientalere osv., rn̂ en jeg tror at
arbøideme er mere paiavirket av
den kjiemdsgjemiing, at da parti
stråden var paa det skarpeste her 
hos os, da sendte Intem ationaian 
en av sime bedste repiæsøntanter 
hit, og han skapte ved sin optræ
den enihet. Jeg er sikker paa at 99 
pet. av denne forsamling den gang- 
landsstyrets indstilling forelaa var 
enige i at den beslutning lands
styret hadde fattet var den heldig
ste. Men der var dem som ik±e 
var tilfreds, en kansike to procent 
var mere misfomøiet end nogen
sinde før, og de satte saa ■ igang 
den agitation vi har set.

Landsstyret benstållet til de som 
deltok i partistriden at være var
somme i bethandlinigein av det inter
nationale spørsmaal. Uttalelsiein 
hadde sin adresse speeielt tål Buli 
— det var ingen i tvii om. Tran
mæl stemte for dette forslag. Der
for forbauser det os at Trannnæi 
■Mfce efterpaa lot Bull reise parti- 
strid en paany. Tranmæl burde ha 
forelagt dette for centralstyret før 
han slap Bull løs. Jeg har den 
tro, at om Trananæl hadde forelagt 
dette for centralstyret, saa vilde-
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raatl ikke at slippe Buli Ws.

Det er i den senere strid sær
lig et spørsmaal som jeg tror vi 
maia beft-e os litt ved, men jeg vet 
ikke om det bør optages paa lands- 
martet tnl avgjørelse. Det er spørs- 
maalet om partiets forliold tai fag- 
bevægiefeen. Ifelge teserne er par
tiet forpligtet til at fylde fiaigbevæ  ̂
gedsen med koonmimismems aamd. 
Jøg sammenligner den kommTinåst- 
iske gruppe i sekretariatet med 
den kjommimåstiske gruppe i stor
tinget. Liibøsaa sikkert som de 
kiommunistiske nepræsentamter i 
stortinget skal optræ samlet i stor- 
ting’et, likesaa sikkert skal de gjø
re det i sekretariatet. Men hvad 
har vi set? I spørsmaalet om dem 
faglige Internationale har fem av 
bommunisteme i sekretariatet am- 
tyxiet et forslag hvorefter kongres- 
seoi sikal anbefale tilslutning tni 
Den røde faglige Intiernatiiomaiie, 
sesnde sak'en til uravistemnåing i av- 
delingerne og overlate den endeli
ge avgjørelse til repræsentantska- 
pet. Men dette foi’sliag stemte fem 
a*ndre partifæller i sejkretariatet 
ianiot O'g freansatte et andet fortslag 
som j'eg tror vil blå vedtat paa 
kongressen. Det vil utsætte av
gjørelsen, miøn det blir vedtat for
di dette forslag stemmer ogsaa 
hødresocialisteme for. Sfcal vi ait- 
saa opleve at Tranmæl—^Loan skal 
sieine over Volan—Hailvarid Olsen 
ved hjødp av høiresociaiisteme ? 
Vilde iOske det være til ^iiade for 
koanmunismen i Norge? (Jo!) Vi 
reiste dette spørtsimaal i landssty
ret fordi vi ikke rolig kunde se 
paa at komimuiiisteme i sekreta
riatet bekjæmpet hverandre i fi
endens paasyn.

Tranmæl beklaget at elksekuti- 
vem senidte folk til Norge uten at 
konferere med centralstyret. Skal

eksekutiven ikke kimne fatte be
slutning om hvem den skal sende 
til de nationale partier? Skajl de 
niatdonaile partier baade bestemme 
hvem der skal være medlemmer av 
eksekutiven og hvem e'ksefcutåven 
skal sende tE de nationale partier? 
I  landsstyret fremsatte en repræ- 
sejitant forslag om at man skulde 
hanstille til de ti kommuiuiister i 
sekretariatet at bli enige om et 
fællesforslag og saa forelægge 
spørsmaaiet for landsstyret, naiar 
de hiadde forslaget færdig. Dette 
blev forkastet, og der blev vedtat 
en platonisk henstilling om at hol
de en faalleisteoiLferanse. Dette for
slag blev fremsat av Madsiøn. Jeg 
tro r ikke at det bMr noget av en 
saadan fælleskonferanse. Jeg hen
stiller at man ikke ta r siaken op 
paa landsmøtet. Aliie er enige om 
at beklage at man ikke staar enige 
indm for sekretariatet, men Tran
mæl hiar erkiært, at om der slkuMe 
bli fattet en bealutnding saa kan 
han ikke bøie såg. Og jeg vil da 
si, at jeg betragter et brud mel
lem Tranimæl og os for en saa al
vorlig ting at vi, hvis det er en 
samvittighetss'ak for ham, skail ta 
os den tid  at vente mød indmel- 
sen i Den røde faglige Internatdo- 
nale. Det bedste vilde imidlertid 
ha været om Traramæl hadde kun
net gaia med paa at landtsmøtet 
fattet bælutning i denne sak og at 
aile medlemmer derefter bøiet sig 
for landsmøtets beslutniing.

Kristiania-forslaget indelholder 
mange sætninger som enhver maa 
være eni'g i. iMen det -er virkelig 
ikke nogen fordel ved forslaget. 
For i og med at dér freonisættes 
demsdags sætninger til votering 
maa det være meningen at bruke 
disse sætndnger mot nogen. Det 
er da ikke nødvendig at bieslutte 
at arbøidem'es frigjørelsie skal væ-
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re arbeidernes eget verlc. Deit er 
80 aar siden vi fik wte det. Mm 
naar forsiaget motiveres med at 
der er tendenser til byriaakratisimie 
osv. kan jeg ikike gaa med paa 
forslaiget. Vi vet jo ait for at ar
beiderklassens kræfter sfcail bli be- 
stemmeaiide, villenide kræfter miaa 
der skapas et vir'beMg kommTmistisik 
parti. Og det er derom sitridien 
staar. Skal vi lia et løst siammen- 
sat parti? Det er uholdbare til- 
staaide i piartiforenånigeme nu. Da 
jeg for kort tid siden dis-kuterte 
partiistriden i en fajgforening sat 
en av de mest kjendtie hiøåresoeåal- 
k ter og brisket sig paa fyrste bænk 
i salen, og ikke nok med det, mm 
han kastet sig ind i debatten paa 
Trammais Siide. Skal vi endnu ik
ke være færdi'ge med den siags 
gjenfærd.

Det vi vil ha er et parti som 
heit u t repræsenterer anbeider- 
klaisisen. De fieste arbeidere er av 
inistinlkt velvillig stemt overfior 
kommuiniismen. Det gjælder bare 
at de faar den rigtig forklaret og 
ikke p:aa en haaniig og overiLegen 
maate. En arbeider er albsoltit no
get giaiiisike andet end en intellek
tuel. Om em inteltektuel vil mei- 
de sig ind i det russiisikie kommim- 
istparti, saa koirumer han ikke ind. 
Det gjør derimot em arib'øider, aelv 
o-m lian kaniske ikke kan hverken 
skrive eller læse. For arbeiidierne 
har en stor fordel fremfor de in- 
telitøktiiellle, og det er at de med 
sit liv er med i Massekampen. E n
ten arb edderen læser eliter Skke læ
ser, maa ham være m-ed i klasBefaam- 
pen. Til den læoide mand sier vi: 
Du har en sÆor fordel ved at du er 
lærd, men hvis du vil bruke dim 
lærdom til angrep paa Internatio
nalen, saa vil vi ikke ha noget med 
dig a.t gjøre. Vi bør gjøre alt for 
at faa kunidsikapsrdtke folk ind i par

tiet, men deri er jeg enig med Krd- 
stiania-forslaget: la os ikke bli dik
tert av dem.

Det vilde ha været em meget 
betænkelig affære, om vi hadde 
faat landsmøtet i septeanib'er. Vi 
vet hvem som dengang var tænkt 
til at imdta •ledende stillinger i 
partiet. Vi var i september ikke 
modem for at faa et landsmøte. De 
andre var dengang saa sterke, at 
vi vilde være biit slaat ned m̂ ed 
hiaand haand. Nu er vi saa jevn
byrdige, at vi kan snakkes ved. 
Jeg er enig med Tranmæl, at det 
skal være for eller mot Kristianiia- 
forslaget. Men det er ikilée det ene
ste vi skal gjørte her paa landsonjzi- 
tet. Hvis vi taper gjør vi krav 
paa at b'li repræsentert i central
styret, og jeg tror ogsm, at de an
dre vil betænke sdg paa ikke at ta 
del i partiets led'else. Der er tu 
sener av opgaver vi kam arbeide 
med i fællessikap. Paa de saakaåMe 
mmige m ^em m er i partiet er der 
sandelig ikke saa stor fo r^ je l, og 
■jeg tror, at et stort flertal her paa 
landsmøtet vil si, at de tidligere 
fraktioner skal være repræsentert 
i oemtralstyret, og deres mandat 
skal være at arbeide sig sammen. 
Vi maa komme tilibake til det gam
le forhold, da vi i centralstyret 
drøftet alle saker fordomsfrit og 
fattet vore beslutninger efter bed
ste ovenbevisniimg.

Jeg vil anbefale landsstyrets 
tet skal godkjende de beslutninger 
som blev fattet paa den 3. og 4. 
kongres. La os faa væk den pæl 
i kj<idet, som heter betingelser. Vi 
skial vise Internationalen størst 
mulig tillid, for vi vil ha en sterk 
Intermationale. Jo mere tillid In 
ternationalen faar, desto sterkere 
blir den. Fordi vi ser klart, har 
vi tilliid til Internationalen.

3
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SohefLos tale blev mottat med 
sterkt bifald.

Efterat dirigenten — Lian —  
liadde referert talerlisten, som vi
ste at 15 talere var indtegnet, tak 

man middagspause.
•

Eftermiddagsmøtet søndag den 

25. februar.

D irigent Halvard Olsen.

Eft€rmidida,gisaiiøtet blev aapnet 
kJ. 41/2 .

Dior i gen ten refererte følgende 
åiiisningetelegram:

Sveri-giee fcommoinietiske ung
dom venter en beslutning om 
enighet om Internationalen. Ned 
med al opportunisme og ukliariiet! 
De skanidinavieke arbeidere i enig 
kamp for .koimmiuniemen.

I^'orrbottenis 'distritt av Sveirigas
fcoanim. ungdomsfoTbund.

Debatten om partiets forhold 
til Internationalen blev aapnet av

Bucharin:

Eders parti sk.al her træffe av- 
gjørelieen i spøremaal av den 
største betydning ikke bare for 
det norske parti, men for hele 
den internationale arbeiderbevæ- 
gel'se. Rigtignok er det saa at 
vor intermationale organisation er 
saa steirk at om et parti blir øde
lagt, saa har det ingen avgjørende 
betydning, men samtidig kan det 
ikke bestrides at en uheldig ut
vikling i et enkelt av Internatio
nalens paritiier oigsaa vil boty et 
sitort saar for den kommunistiske 
Internationale.

Vor tid er saaledes at en kata- 
sitrafe i et land ogsaa nøidvendig- 
viis hair vi.rkninger i andre land. 
V i vet f. 'eks. at der i Italien for

en itid siden var en glimrende 
revolutionær situation. N u er stil
lingen en anden. Vort parti er 
nu under fascismiens knytnæve. 
3000 av partiets mest aktive med
lemmer er enten dræpt eller ka- 
sitet i fængsel. De eeratieter som 
tesilutitet at gaa sammen med det 
kommunistiske parti blir likele
des elaat ned av regjeringspoli- 
tiet. Grunden til den ændrede si
tuation er sikkert i første række 
den, at det italienske soc-ialist- 
partii gjorde den meget store feil 
at det negtet at skille ut reform
isterne.

Det kan hænde wt stillingen  
her i Norge for øieblikket er mere 
lidyllisk. Det er doig ibare en irela- 
tiv sandhet. Oigsaa her forestaair 
9tore kamipe, men partiet nyder 
endnu i øieblikket fordelen av re
sterne av den borgerlige frihest. 
Kanske i større utstrækning end 
i det øvrige Europa. V i vet dog 
at dette bare er et forbigaaende 
fæno'nien. Kapitalisterne vil her 
som overalt gaa til sta'dig sterkere 
offensiv. H vis ikke arbeiderne 
derfor bereder sig paa kampen 
som vil komme, vil de komane til 
at staa overfor samme utvikling  
som i Italien.

Symptomerne er de samme i 
alle land. p e t  har været sagt at 
vi først og fremst skulde lære av 
vore nationale erfaringer. Det vi
ser sig imidlertid at de borgerlige 
klasser har lært av eTfaringerne 
fra andre land i høiere grad end 
arbeiderne. Under Kerenski-tiden 
kunde f. eks. kommunisterne i 
Rusland frit faa drive sin agita
tion og Jioreta opbyggingen av vort 
militærapparat. Denne kjends- 
gjerning har borgerklassen drat 
nytte av i andre land. I  Tyskland 
gik derfor borgerklassen allerede 
i revolutionens første stadium til
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at slaa . ned arbeiderklassen og 
dræpe eller fængsle vore bedste 
kamerater. Belært av erfaringen 
fra anidre land sa4)te de provokatø
rer i virksoni'het, u tnyttet sooial- 
deimakraterne og skaffet sig 
agenter i arbeiderorganisationen.

Hvad var Levi andet end eit 
agentur for borgerklassen inden
for arbeiderorganiisationen ? Det 
var derfor en fortjenstfuld gjer- 
nimg av den kommuniatiske In- 
ternaitionale at den i tide rev ma
sken av lians ansigt og saaledes 
reddet det tyske kommunistparti. 
Sam tidig som borgerklassen har 
forstaat a t slaa mød paa de revo- 
lutionære arbeidere 'har den g it 
socialdemakratierne som var mat 
revolutionen frihet t il  a t optræ.

Hvad Nonge angaar er det 
sikkert a t store kaonpe forestaar 
ogsaa her. De vil tvinges frem av 
sedve utviklingen. Derfor gjælder 
det for arbeåderk'lassen at staa 
sammen. Fuldstændig enih'eit i  ar- 
beiderorganiisationerne or nødven
dig. hvis ikke arbeåderkiassen 
skal bli beseiret. (Bifald.)

Deit kan kanske synes a t være 
eit optimistisk syrn, men al erfa
ring viser os at livis først en siplit- 
tel'se opsitaar har man ingen ga
ran ti for a t ikke utviklingen vil 
gaa samme vei som i Italien. Vi 
ser de 'fascisljiske tendenser stadig 
bli tydeligeire. Skulde de notrske 
organisationer splittes, vil derfor 
hele den norske arbeiderklasse 
staa i en farlig  situation. Meget 
avhænger derfor av den beslut
ning som fattes av dette lands- 
m-øte. Hvorledes utviikiingen skal 
hli avhænger i første række av 
dere selv.

Hvori bestaar nu faren i det 
norske parti? Jeg  stiller mig helt 
solidarisk med kam erat Tranmæl, 
naar han hærvder at det norske

parti maa være et masseoarti av 
arbeidere og at ledelsen i størst 
m ulig utstraskining ’skal li."''^e hos 
arbeiderne. Jeg  vil ganske aapent 
si at faren ligger ikke i Tran- 
mæle' fraktion, heller ikke i Sichef- 
los fraktion. Faren ligger i de 
tendenser som er kommet tilsyne 
i «Mot Dag»s og prof. Bulis ar
tikler.

Vi vet hvad slike separate aka
demiske foreninger betyr interna
tionalt. Aribeiderne maa si til 
denslags intellektuelle av «Mot- 
Dag»s gruppe: Arbeiderne har i 
høi grad bruk for saadanne in
tellektuelle, som er blit kastet i 
fængsel, som har faat saar i kam
pen miot borgerklassen, som har 
vist sig væxdige til at bli med i 
arbaiderbevægelsen (bifald). In d 
til dere unge studenter virkelig 
er blit slaat av borgerklassen faar 
dere ikke bli med i ledelsen av 
partiet. N aar jeg sier dette tror 
jeg at dere biir i overensstemmelse 
med de traditioner i bevaagelsen 
som netop repræsenteres av Tran
mæl.

N aar jeg sier at faren netop 
ligger der, saa slutter jeg det 
blandt andet av den terminologi 
som anvendes i disse artikler. De 
uttryk  som gaar igjen i «Mot 
Dag»s og prof. Buils artik ler er 
a t vi er Internationalens «gend
armer og konstabler». I  en a rti
kel av «Mot Dag» som jeg har 
læst i middagspausen fortælles 
dat at Kadek er jøde, a t Trotski 
er jøde, men dog ikke saa hæslig 
som jøder pleier at være osv. Der 
tales fra  det hold ogsaa om at 
man ikke vil ha noget «diktatur 
fra  M'oskva» osv.

Jeg vil slaa fast at d‘et ut- 
gangsipunkt Tranmæl opererer 
fra er helt forskjellig fra  det 
«M'Ot Dag»^gruppen benytter.
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Naax disse tendenser sættes i for
bindelse med nationalistisike syns
punkter er det at de biir farlige. 
Naar Tranmael konnner med sine 
indvendiniger er det u t fra tradi
tionerne i fagbevægelsen. Naar 
«Mot Dag» taler om os som kon
stabler og gendarmer,, jøder osv. 
vet jeg ikke rigtig livad jeg skal 
svare til det. Det ^ ir en duft som 
minder om MussoJini. Mussolini 
er ogsaa en modig kar, der er et 
vist liv over hans s'vaxtbluser, de 
synes revolutionære, næsiten bol- 
schevikiske. Jeg vil ikke paastaa 
at alle elementer i «Mot Dag» vil 
utvikle sig til fascister, men aJ er
faring gjør det klart at enkelte av 
dem vil kamme til at findes blandt 
fascisternes ledere i Norge. Vi 
har set liotnende eksemipler i Rus
land, hvor en internatianaliøt og 
kommunist, Alexejev, gik over til 
at bli en a^ent for ententen. Det 
førate h:an sa ved sin over-^ang var 
netop det, at alle international- 
ister er jøder.

Naar vi beskyldes for at være 
internationaile gendarmer oig kon
stabler vil jeg si; Vi sauter vor 
ære i at være gendarmer for ver
densrevolutionen. Vi sætter vor 
ære i med vaaben i haand at ofre 
vort liv ' ■ blod i kampen mot 
verdenskaoitalismein (bifald). De 
som søker at freniistille dette som 
noget foragtelig spytter bare sig 
selv i ansigtet.

Det blev saigt av Tranmæl at 
det ikke var fine toner som kom 
frem i brevene fra Internatio
nalen til det norske larti. Det er 
mulig at det var saa, men jeg til- 
staar at vi betragtet ikke Det 
norske arbeiderparti som endei 
salonmæssige damer som man 
maatite være forsigtig med uttryk
kene overfor. Det maa ogsaa være 
tillat fra Internationalen at rea

gere endel i det øieblik der rettes 
beskyldninger mvt os av den art 
som her er fremkommet.

Konklueionen av fønsite del 
åv mit foredrag biir saaledas, at 
man maa være forsigtig overfor 
«Mot Da(g»-tendensorne. Der bør 
etableres proletarisk arbedderkon- 
trol med «Mot Dag».

Buoharan talte derefter om de 
taktiske problemer, og uttalte at 
han først og fremst vilde behand
le parlamentarismen. Tranmæl sa 
at stortingsgruppen har gjort 
feil. Det har ogsaa den koonmuni- 
stiske Internjationale sagt. Paa 
den 2. kongres utarbeidet In ter
nationalen helt klare retningsliin- 
jer. Alle vet hvad disi&e retniings- 
linjer gaar ut paa. Vi behøver 
ikke andet end at læse disae ret
ningslinjer for at se de hovedlin
jer hvorefter den parlamentariske 
virksomihet skal drives. Vi liar 
staat og S'taar fremdeles paa det 
standpunkt at den parlamentari
ske virksiomihet er sekundær og 
maa være underordnet masse- 
aktionen og den organisations
mæssige virksomJiet. Dette er en 
selvfølgelighet for alle troende 
komimunister. I  voJdgiftsspørs- 
maalet optraadte den komimoimiati- 
ske Internatiionale mot stortings- 
gruppen. O" m-ed hensyn til 
spørsmaalet om stillingen til den 
borgerlige regjering, saa grep 
Internationalen ogsaa her ind mot 
grii-^nen. Man. kom til det resul
tat at det ikke var nødvendi.g at 
undlate at styrte regjeringen. 
Naar man vil fremstille det saa 
at den kommunistiske Internatio
nale har gjort noget andet og 
ikke bebreidet stortingsgruppen, 
saa er ikke dette rigtig, men det 
gaar ikke am at skrike om at stor- 
tin.wsgruT^^en har giort feil. Den 
har hat mange vanskelige sipørs-
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maal til løsiiin™ og Scheflo liar jo 
forklart os grundene for de be
slutninger som er fattet. Det er et 
absolut krav fra tkjiøkutivkomi- 
teen at stortingsgruppen skal 
være underordneft paritistyret, og 
livi'S stortingsgruppen hiar gjort 
feil, saa har ogsaa centralstyret 
sin del i di.sse føil. Internationa
len har jo netop bebreidet det nor
ske parti at der er for mogen 
autonomi i det. Dette viser at
der miaa en ster k central isme til.

Dot er feil at stille manøvre
ringspolitikken op mot orgamisa- 
tionspolitikken. Ved alle leilig
heter er det kommuniisternes pligt 
at kritisere og avsløre motstan
derne. Det er kommuniøternes op
gave først Qg fremst at vinde mas
serne for den kommunisitiske po
litik. Selvfølgelig er det saa at 
paa dette omraade er farerne 
store, der kan let begaaes feil, 
men vi maa manøvrere som vor 
kommunistiske opfatning tilsier 
03. Vor strategi: i stortinget skal 
altid være underordnet vor stra
tegi titenfor sitortingøt.

Tranmæl berørte ikke det som 
er liovedspørsmiaalet, nemlig for
holdet mellem de forskjellige klas
ser i Norge. Uten at analy.sere 
denne forskjel kan man nemlig 
ikke komme til at føre en rigtig 
politik. Paa dette omraade kan 
der tænkes to standpunkter; Man 
kan si at det kapitalistis-ke sam
fund er en kjendsgjerning og at 
arbeiderpartiet derfor indenfor 
dette samfund maa verne om ar
beiderklassens interesser. Paa den 
andøn side kan man si at prole
tariatet er den eneste revolutio
nære klasse og at dets organisa
tion ikke bare skal vareta arbei
derklassens interesse indenfor det 
kapitalistiske samfund, men og- 
saa styrte det. Det er klart at det

te standpunkt er det rigtige. Og 
fra det standpunkt maa man be
tragte det parlamentariske ar
beide. Det er klart at uiten hjælp 
fra smaabøndernes side kan man 
ikke i et land som Norge vinde 
seiier. Alt fra Marxs og Engella 
dage har man behandlet spørsmaa- 
let hvordan man skal vinde smaa- 
bønderne. Mød hvilke midler maa 
vi prø"ve at faa smaabønderne ind 
i vort norske parti? Betragter vi 
spørsmaalet rent militært er det 
klart at vi maa vinde smaabøn
derne, for det er aabenbart at 
hvis ikke vi vinder dem, vil lx>r- 
gerskapet søke at vinde dem. Vi 
ser at debte er det store spørs- 
maal i Tyskland idag. Og det er 
det samme syn som gjør sig gjæl- 
donde med hensyn til smaabøn
derne enten det gjælder borger- 
klassens diktatur eller arbeider
klassens diktatur. Derfor er dette 
det mest avigjøremde spørsmaal. 
De som er mot denne politik kan 
komme med saa mange ord de vil 
— de er allikevel i det rent fak
tiske opportumister. Nu maa man 
naturligvis skille mellem forskjel
lige lag ogsaa av Simaabønderne. 
Hvis det er saa at venstrepartiet 
i Norge har indflydelse over visse 
betydningsfulde dele av smaabøn
derne, maa vi søke at sætte dette 
parti i en saadan situation at en- 
del av bønderne kommer o'ver paa 
vor side. Selvfølgelig kan der 
under utøvelsen av denne taktik 
begaaes feil, men bovedlinjerne 
maa vi være klar over. Ogsaa lier 
har vi kunnet indhente erfarin
ger fra andre land. Paa den 2. 
kongres kritiserte de italieniske 
seratister sterkt den kommiunisti- 
ske Internationales politik over
for smaabønderne. Den hadde 
gjort for store indrømmelser til 
agrarerne. Men hvad skedde i Ita-
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lien? Mussolini bar optat den 
bolsehevitiske parole pa-a dette 
omraade og paa den vundet smaa- 
bønderne og slaat kommunisterne 
ned. Nu kan selvfølgelig de ita
lienske kommuniister s i : deit gik
galt, men vi bevarte da vor prin- 
cipfasthet, vor kommunistiske 
jomfrudom. Men det er ikke til
strækkelig dette med jomfrudom
men. Det er en filosofi for en 
buddiisit, men ikke for en kjæm- 
pende klasse.

Mot enhietafronten blev oppo
sitionen først reist i F'rankrike 
ved Frosisard. Han sa at vi umu
lig kunde gaa sammen med liøire- 
socialisterne. Denne taktik maat- 
te efter hans meniing bety at den 
kommunistieke Internationale var 
blit rent opportuniatisk — et red
skap for sovjetregjerinigen.

Efter den 3. kongres benyttet 
Frossard nøiagtig de samme ind
vendinger som Edv. Bull nu er 
kommet med. Det som laa bak 
var i virkeligketen frygten for 
miaisiserne, for de store liag. De som 
reiste disse indvondinger og skrek 
mest op om enhetefroniten er de 
som nu sitter ved siden av .Tou- 
haux og de som forsvarer Frank
rikes aktian i Ruhr. I  eders land 
kan der ogsaa være andre ting, 
særegne betingelser, men ogsaa 
'her ataar arbeidermasser bak høi- 
resooialisterne. Det e r  saa at en- 
hebsfronteparolen kan fortolkes 
feilagtig og det er ogsaa gjort i 
flere land. Det er ingen som me
ner at enketsifronten skal føre til 
at mam undlater at kritisere høi- 
resocialisterne eller de borgerlige 
partier. Det skal man tvertimot 
gjøre langt mer end før. Enliets- 
frooiten er ogsaa en strategisk 
manøvre for at vinde masserne. 
Det er ulogisk av Edv. Bull at 
skrive at Internatiionalen stræber

lienimot at »kape elitepartier i 
motsætniing til massepartier. Det 
er netop for at vinde masserne 
den driver med enhetsfrontsparo- 
len. Vi skal stille vore forslag sta
dig væk. Det andre parti maa bli 
nødt til enteaa at gaa med paa el
ler avsilaa vore forslag. Hvis de 
avsilaar vore forsilag, vil masserne 
snart bli klar over at det er de 
andre øom ikke .vil kamp.

Oigsaa hvad enlietsfrontsparolen 
angaar maa vi være klar over at 
taktikken i parlammtet skal væ
re underoxidnet taktikken utenfor 
parlamentet.

Det er merkelig at enkelte sø
ker ait anigripe Internationalen for 
at den vil optræ som formynder 
overfor fagorganisationem. Disse 
angr&p kammer netop paa et tids
punkt, da Internationalen gjør de 
største indrømmieliser overfor fag
bevægelsen. Det er netop paa 
dette omraade den 4. kongres fat
tet sine vigtigste beslutninger. 
Som man vil kuske sa kongressen 
til de franske syndikalister at dea 
gik med paa syndikalisternes krav, 
deriblandt kravet om at der skul
de nedsættes en aktionskomité be- 
staaende av lifce mange kommuni- 
siter som syndikalister. Derfor er 
det urigtig at rette beskyldninger 
mot Internationalen paa dette om
raade. Det viser sig ogsaa at de 
syndikalistiske ledere i F/ankrike 
nærmer sig koanmunisterne skridt 
for skridt. Disse kjen'dsgjerndn- 
ger viser at de som skriker op om 
at Internationalen vil gjøre sig 
til formynder for fagbevægelsen 
ikke vet kvad Internationalems 
standpunkt er paa dette omraade. 
De virkelige kommunister er 
kommunister overalt enten de vir
ker i Sydafrika eller i Kristiania, 
enten de virker i fagorganisatdo- 
nen eller i kooperationen. De kar
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ikke koimimiinisiinen i den ene lom
me og andre principper i de an 
dre lommerne. Vi ønsker a t der 
skal være komm'imiøter overalt. 
Ogsaa i bargerekapeits fæsitning — 
pariamen teit.

Derefter beihandleit Buoharin 
det han kaldte partieits egentlige 
spørsmiaal, nemlig partiets orga
nisation nationailt og internatio
nalt. Bu'diarin citente først det 
Edv. Buil har 'sk,revet om at der 
skal være indtraadt en vending 
fra  maasieparti til eliteparti, og 
uttalte: La os faa bevis for at en 
siaadan vending har fundet sted. 
Mig bekjendt er det ikke ind
traad t nogen forandring. Det kan 
hænde at jeg er slet inform ert om 
forholdene her, men jeg er ialfald 
riigitiig inform ert om mig selv. Der 
er ikke foregaat nogen vending, 
men der er skedd en politisk in
form ering som stadig fører par
itierne nærmere hinanden. Man 
maa enkjemde det faktuim at a r 
beiderklassen ikke er helt homo
gen. Vi kan ikke lukke øinene 
foT ait der er forskjellige lag og- 
eaa inden arbeiderklassen. Der er 
forsikjellige grader av politisk sko
lering, opdragelse æv. inden a r
beiderklassen. Derved opstaar 
problemet om partiets forers-kap. 
Hvis klassen var eoi homogen mas
se behøvet den ikke ledere. Da 
kunde man gjøre som man nu er 
begyndt i Eusland paa mnsikkens 
omraade, nemlig a t la orkes.trene 
spille uten dirigent. Det forut- 
sætter im idlertid at alle de som 
spiller med i orkestret er meget 
dygtige m usikanter. Desværre er 
det ikke saa i arbeiderklassen. 
Der 'er stor forskjel paa de for
skjellige grupper inden den. Det 
er dem som sier at det a t være ar
beider er alt, men det er et stand
punkt som kanske kan passe paa

en fabrikeier eller en av disse da
mer — ofte hæslige damer — som 
trænger noget a t tilbe, en mops 
e. 1. Der er inden arbaiderklas- 
sen en avantgarde som er mere 
klarrbseende end klassen forøvrig. 
Derved opstaar det ganske natu r
lig et parti for denne del av ar- 
beiderklasisen. Men heller ikke 
partiet er homogent. Derfor træn
ger ogsaa deit førere, og vi sier at 
førere maa dere ha. Selv om man 
er -aldrig saa demagogisk i be

handlingen av detite problem, og 
sier at man er mot at der skal væ
re førere, saa har dog ogsaa disse 
retninger sine førere. Vi S'er dette 
tydediig i Tyskland, hvor K. 
A. P . D. er miOt førere. Men 

dette parti har førere det ogsaa, 
de er bare saa m-eget siettere end 
det kommunistiske partis. Ogsaa 
den retning som staar bak Krisbi- 
ania-forslaget har sine førere. Ar- 
beddexklasisen trænger gode føre
re. Det er de førere soim driver 
rig tig  politik og ikke de som paa 
en aristokratisk maate sætter næ
sen i sky overfor ar-beidenklassen. 
Det er ikke ofte man finder slike 
gode førere, men de maa man fin 
de for arbeiderklassens skyld. Det 
er dette a t alle partiets medlem
mer er sig bevisst hvad de vil, 
som fører masserne fremover.

Det som er det vigtigste er at 
partiet og førerne altid holder for- 
bindelsøn med masserne. Ellers 
vil partie t eymke ned til at 
bli en sekt, o'g ikke et parti, 
som vil kunde vinde masser
ne. Indbn avantgardton maa der 
være en ledelse mied ©n eterk 
næve, men den maa altid  ha for
bindelse med arbeidermasserne. 
Det gjælder her som for en armé, 
hvad er en armé uten generalstab, 
og hvad er en generalstab uten 
armé? Hele problemet ligger i
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forholdet mellem kla^sserne. Dette 
har Internaibionalen gang paa gang 
fremhævet.

Men hvorfor er der en saadaoi 
tendens møt førerne tilstede. Teo- 
retiak er det let at forklare dette. 
Man maa huske at der før eksd- 
sterte store opportunistiske par
tier. Høiresocialiøtiske, som stod 
under ledelse av byraakratiske le
dere. Da utsendte vi parolen mot 
dem, for a t ødelægge deres indfly- 
delise. Det var berettigede paro
ler, revoJutionære paroler,, fordi de 
befordret frem skridtet, fordi de 
var utsendt for at befri arbeider- 
klassee for smaapavervæsenet. U n
der Kerenski-perioden i Rusland 
var den hiistoriisike parole: Soi-
daterkonuteer i hvert armékorps, 
hver bataljon, hvert komipami. 
Denne parole var berettiget fordi 
den fremmet opløsningen inden
for den borgerlige armé.

Men der er altid en fare ved 
a t overføre metoder, som er brukt 
i en forgangen periode, de kan bli 
brukt paa urig tig  maate. Antifø- 
rerparolen var ri-gtig som destruk
tiv metode. De som mener at den
ne metode er rigtig , maa selvføl
gelig bruke den ogsaa mu, men 
det kan ikke vi gjøre som mener 
at vi nu er kommet over i en an 
den periode.

Ser vi paa situationen ute i 
Europa, saa ser vi a t borgerklas
sen prøver at centralisere sig, u t
vikle sine klasBeorganisationer, tru 
ster, syndikater osv. Vi vet a t det 
ikke vil lykkes dem at gjennem- 
føre dette, men vi ser tendensen og 
den viser os hvor nødvendig det er 
ogsaa for arbeiderklassen at akku
mulere .sin kraft. Naar Tranmæl 
sier at man maa utvikle fagfor
bundene tål pToduktionsforbund, 
saa er jo dette en centralisering. 
Hvis Tra.nmæl gjeninemtænkte ait

standpunkt her helt, saa vilde han 
kommaet paa samme standpunkt 
som Internationalen. Vi ser hvor
dan borgerskapet bevæbner sig i 
alle land. Hvis vi skulde gjøre 
som Knistiania-forslaget indebæ
rer, saa vil det føre til  opløsning 
av partiet og borgerskapet vil 
kunne alaa os ned i løpet av 2-1 
tim er og vi vilde efterpaa forstaa 
at vi ikke hadde fortjent det be
dre.

Der tales her i Norge om soli
daritet og disciplin. Der er to 
sorter disciplin. Den ene sort er 
prestigediecipiinein og den anden 
og høiere disciplin er den som 
fremsitaar ved at man forstaar at 
fællesinteresserne kræver det. 
Kristiaaia-forslaget byr ingen ga
ranti foT at der biir disciplin. 
Hvis Internatioanailen beslutter 
nioget som smaker, saa vil man un
derkaste sig det, men hvis den fat
ter en beslutning som ikke sma
ker, da vil man ikke underkaste 
sig, men slaa paa betingelserne. 
Men vil dette være en proletarisk 
organisation? Nei, skulde det gaa 
igjennem biir Internationalen alt 
andet end en anbeiderorganisa- 
tion. Naar Buli taler om kada
verdisciplin saa fører han bare 
den gamle liberale tradition om 
at socialismen vil indføre kaserne- 
lydighet over paa kommunismen. 
Kristiania-forslaget fører til en 
fuldstændig opløsniimg av partiet 
og Internationalen. Organisatio
nen behøver saadanne garantier i 
vor tid. Vi lever ikke i et kom
munistisk samfund og det er k lart 
for enhver at i det kapitalistiske 
samfund kan man ikke bygge en 
virkelig organisation paa betin- 
gelsesvis disciplin. Det er k lart 
for enhver arlDeider. H an tænker 
ikke paa den maate og opstiller 
ikke sin egen person. H an er
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vant til at kjænipe sammen med 
sine kamerater i fælles interesse. 
Hvem kan stikke op grænsen for 
hvad der er øt nationalt og hvad 
der er et internationalt spørs- 
maal. Den 4. kongres fattet be
slutning saavel i spørsmaalet om 
L’Hum'andté’s Tødtiiktion det 
franske partis centralstyre. Det 
førte til a t Frossard og nogen an
dre gik nt av partiet, gudskelov, 
for hvis de ikke hadde gaat ut, 
vihie det ikke ha været mulig at 
gjøre ' det franske parti til et saa 
godt kommunistisk parti som det 
siden er blit. Dette viser at In 
ternationalen ved at gripe ind i et 
nationalt spørsmaal opnaadde et 
internationalt reS'Ultat av den 

største betydning. At finde en 
skillelinje her er umulig.

Man maa enten vælge den 
anden eller den tredje Internatio- 
male. Ruhr-aktionen er det før
ste forsøk i verdenshistorien paa 
at lede arbeiderklassen i verdens- 
maalestok. Vi husker konferansen 
i Essen. Det er en kjendsgjer- 
ning at de tyske og franske kom
munister arbeider enig sammen. 
Det er det første virkelige tilløp 
til en international ledelse av ar
beiderklassen.

Bu oha rin som holdt sin tale 
paa tysk bad nu den sven'sike gjest 
F redrik  Strøm komme op paa ta
lerstolen for at citere følgende 
lin jer paa norsk:

«Den gamle Internationale har 
slaat feil, og naar det skedde var 
det ikke mindst av dem grund at 
der manglet et styre mød myndig
het, en genieralistab. Den nye bom- 
munistiske Internationiale har for
søkt at akape en slik generalstab 
for verdens organiisierite axbøLdere, 
som følger bogiveinheterne, øver 
k ritik  og retileder. Dem kan be- 
gaa feil, det kan den bedste gene

ralstab og vi har i saa tilfælde ret 
til at øve kritik . Men det er gan
ske k lart at uten generalstab fø
res ingen k rig  og ingen klasse
kamp. Vi maa ha den, fordi fø
rerne er vore selvvalgte tillids- 
mæind. Internationalen er det 
viiigtigste organ for at lede den re
volution, som før eller senere maa 
komme, paa den sikreste maate og 
med de mindst miulige ofre, derfor 
er det de norske arbeidere siuttex 
op om den 3. Internationale.»

Hvem tror de har skrevet den
ne artikel, spurte Bucharim. Det 
er kamerat Edv. Boll. Hvem er 
det saa som har forandret sig? E r 
det den kommunistiske In terna 
tionale eller er det kamerat Edv. 
Bull? Det er Buli, som har for
andret sig. Vi har set mange 
slags forandringer. Vi hadde en 
god tid  da der kom arbeidere og 
intellektuelle strømmende til den 
3. Internationale. Men vi har eet 
at der senere er kommet vanske
ligere tider og at mange i disse 
vanskelige tider har vendt In te r
nationalen ryggen.' Det er den 
forandring som er skedd. BuU har 
selv sagt deit som ovenfor er oi- 
tert om at den 2. Internationale 
brøt sammien, fordi den manglet 
et sityre med myndighet, en gene
ralstab. Vi kan selv trække vor 
slutning. Naar man kommer 
med et forslag, som det der her er 
fremlagt, kan det derfor ikke be
ty andet end at man vil ødelægge 
Internationalen, øidelæigigeDet nor
ske arbeiderparti. Vi har imidler
tid erobret Internationalen med 
vort blod. Vi har bygget den op 
av de bedste elementer. Derfor 
sier vi til de norske arbeidere at 
de maa sørge for at det ikke biir 
tillaitt a t ødelægge Det norske a r
beiderparti og bryte Internationa
len ned. Forandringen er ikke
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foregaat i den 3. Imternationale. 
Man maa andet sted for at finde 
den.

Kristiania-forsliaget foreslaar at 
bryte med den kommunistiske In 
ternationale, m m  det vil bevare 
sympatien for den. Internationa
len bethøver ikke plaboniisk kjær- 
liigliet, som ikke føder barn. Det 
den trænger er en kjærlighet som 
kan føde et barn — den sociale re
volution. Dette med octnigrupperån- 
gen er det samme som at gi Inter- 
aaitionalen et knivstik i ryggen 
og senere et kvaksalvermiddel til 
at bele det saar, siom ex opstaat 
ved knivstikket. Vi vet godt at 
der er miamge feiler ved vor orga- 
njieatoon., men det berettiger ikke 
til at man angriper Intemaitiona- 
len av den grund. Eks-ekutivko- 
miiteen er villig til at gjøre alt 
for at forbedre forbindelsen mel
lem eksekutiven og Det nor^ske a r 
beiderparti. Jeg har fuldma,gt til 
fu ld t ut at understreke den er
klæring, som Eadek har avgit i 
landsstyret. Og jeg maa paa det 
bestemteste protes'tere mot a t ekse
kutiven vil indføre kadaverlydig- 
het i Det norske arbeiiderparti. 
Det eksekutiven vil er at man 
skal tale aapent med arbeiderne i 
Det norske arbeiderparti. F aar vi 
det er vi overbevist om at der er 
muligheter tilstede, for at vi kan 
undgaa en konflikt. Det s-om er 
om at gjøre er at der ikke bare er 
en siterk eksekutiv, men ogsaa en 
klok. Mener man a t den nuvæ
rende eksekutivkomite er dum, og 
ikke forsitaar de taktiske spørs- 
maal som rei«er sig, saa er der ad
gang tiil a t faa eksekutiven foran
dret. Og er det spørsmaal man er 
uenig i, saa er der adgang til at 
sende den tilbake til eksekutiven 
med anmiodning om at faa dem re
vidert. Men alle maa være enige

om at vi skal ha et aapent og ær
lig samarbeide med hverandre for 
at utbedre eksekutiven og den 
kommumisitiske Internationale.

Borgerskapet ute i Europa har 
netop nu særlig intereSiSe av at 
motarbeide komimuniisiteme. Vi 
ser hvordan de forfølger dem. Vi 
saa d.et)te ikke m indst under pro
cessen mot de socialrevolutionære. 
Men i den tid saa vi K. J . skrive 
som 'han gjorde i Det ruorsike arbei
derpartis hovedorgain. Man kan 
si a t K. J . mente det godt, men 
Internationalen vil tape æren, 
hvis den taaler saadanne tilstan 
de. For at disikreditere Imtema- 
tionalen ser vi hvordan borger- 
pressen daglig roper u t a t Inter- 
naitionalen bare er et redskap i 
Tischitscheriins haand. Og da akri
ver Buli at Internationalen orien
terer sig moit øst istedenfor mot 
vest. E r det kjendsgjerningerne ? 
E r det det rigtige? Dette u tnyt
tes av borgerpressen som forstaar 
at sætte koanmun isterne op mot 
hverandre.

Buoharin gjentok a t eksekuti
ven er beredt til at skape bedre 
foribindelee med Det norske ar^bei- 
derparti og den aapner adgang til  
at sende beslutninger som man er 
misfornøiot med tilbake til revi
sion. Og han uttalte videre at 
hvis det k^om til form ulering av et 
forslag her paa landsimøtet, saa 
var han beredt t il  at være med paa 
at formulere en saadan erklæring. 
Vi er beredt til meget store ind
rømmelser overfor de krav som 
maa bli stillet, men det sker paa 
en betingelse, nemlig a t alle skal 
være underkastet de førende ele
menter linden den verdensarmé, 
som heter den kommunistisike In 
ternationale. Den har kastet os 
store ofre og ingen skal faa os 
til at leke med den.
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Buohiarin fortalte videre at han 
selv i et vigtig programspørsmaal 
paa kongressen var Ijlit overstemt 
men det foTihindrøt ikke ham i at 
sætte s)it navn under l>eslti tn ingen 
og selv læse den op i plenum. Men 
det gjorde jeg ikke fordi jeg følte 
mdg tvunget til det av nogen ka- 
daverdisoiplin. Man leker ikke 
mød revoluitionen. Tre gange har 
vi væreit i revolution, og vi sikal 
støtte og hjælpe de norske kame
rater, naax de gjør sin første re
volution, men skal den bli seier- 
rik, maa dere forstaa den revolu- 
ti'onære disciplin. Bucharin slut
tet sin tøle mød en opfordring til 
de norske arbeidere om ikke un
der nogen omstænidighetter at taa- 
le en spaltning av Det norake ar- 
beiderparti eller en opløsning av 
Internationalen, og han utbragte 
at leve enheten i Det norske arbei
derparti. Leve en kraftig gene
ralstab for verdenisrOTolution!

Bucharinjs tale som stadig var 
blit avbrutt av bifaldsytrimger 
lønnedes tilslut miød hjertevarmt, 
langvarig ‘bifald.

Dirigenten qplyste derefter, at 
det tyske medlem av eksekutiiven, 
Clara Zetkin, endnu ilkke var 
indtruffet til landsmiøtet. Dette 
skyldtes at hun var negtet ind- 
reisetilladølse. Fra det tyske kiom- 
munietiske parti var der derimot 
indløpet følgende skrivelse:

Kjære kamerater!
Tysklande komimunistiske par

ti, hvis delegerte, kamerat Zet
kin, hittil ikke har fa at indreise- 
tilladelse til ISTorge, sender hermed 
Deres landsmjøte de broderligete 
hilsener.

Den internationale situation 
er efter at Lauisannekonferaneen 
gik istykker og ifølge den militæ

re besætte'lse ajv Ruihr-omraadet 
mere kritisk end nogiensdnde. Aa- 
pen krigsfaTe truer i Orienten 
6iom i Vest-Europa. Ojennem fas
cistiske voldshandlinger biir ver- 
denekapitalens genenaloffensiv 
fornyet med hlod og jern og 
skjærpes til det yderste.

I  disse store politiske komfiik- 
ter, som biir utkjæmipet paa ryg
gen av det utjbytteide oig under
trykte proletariat i Mellem-Euro
pa har den 2. og 3^-Internatio- 
nalen forsmædelig og jammerlig 
svigtet. Dette, de to socialistiske 
InternationalerB politiske sammen
brud midt under verdenspnaletari- 
atets skjærpede kamp, fordrer en 
hurtig enhetlig optræden fra Den 
kommiunistiske Internationale. Vi 
er ovenbevist om at Det norske ar
beiderpartis lanidsmøte i fuldt 
mon vil vite at vurdere denne in
ternationale opgave, idet det i of
fervillig solidaritet stiller sig i 
række med Den komimiunstieke In 
ternationales andre kjæmipende 
sektioner.

Tysklands kommiunistisike par
ti føilger med stoir interesse og 
varm eymipati fonhaindilingeme 
paa deres landsmiøte med den fa
ste overbevisning at det vil føre 
til en resultatrik klarigjørelee av 
alle diskuesionsspønsmaial, som 
foreikommer inden deres parti og 
fagbevægelse. Dets forhandlinger 
og beslutninger vil styrke og be- 
fseete den komimunistiske bevægel
se og føre til øket kamipiberedsikap 
for Norges kommiunistiske parti
organisationer.

Vi overbTinger Dere Tysklands 
kommunistiske arbeideres varme
ste ønske om at Deres landsmøte i 
fast samdrægtighet og i tro soli
daritet mot den 3. Initernationale 
vil formaa at styre det stolte skib,
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Det norske arbeiderparti, efter 
Den kommiunietiake Internatioina- 
les sikre fcure, forbi den klippe 
som farerne fra høire eller dum- 
heterne fra venstre er. Leve Nor- 
giee koinmuinistiske arbeiderparti! 
Leve det kamipberedte discipliner- 
te massepiaxti! Leve Den kom- 
m'Unietiske Internationiale!

Med kommuniistiflke bilsener: 
Tyeklande komimunistiske parti 

Heinrich Brcmdler.
Dirigenten: Jeg eikal faa igi 

den oplysning?, at i hemhold til 
meddfileåee fra Centralpiaekontoret 
skulde alle vore utenlandske gje
ster ba faat sin in dreieetilladelee 
ordnet. Efter de oplyBninger som 
ber foTeliaE^er vil der i‘morgen 
øiebliikikelig ved benvenidelse til 
Centralpasikontoret bli uniderec^kt 
bvordan det forholder sig m'ad 
Clara Zetkins pas.

Formiddagsmøtet mandag 26. februar.

Dirigent: Gustav Sundhy.

Protokollen fr,a formiddagiene 
og eftermiidida.^ne 'møte isønldag 
gpdkjendties. i)ieibia'ttten 'blleiv der
efter fortøat laiv

Fdv. Buli:

Mens Tranmæl ig>aar boldt et 
saklig underbygget foredrag ka
rakt iærtee Scbeflos og Bucbarins 
indlæg ved ŝ ine personlige grov- 
beter til forskjellige sider. Jeg 
skal prøve at fortsætte i samme 
spor som Tranmæl, men den maa- 
te debatrten er anlagt paa gjør det 
kanske vanskelig. Baade Scheflo 
og Buobarin bar lagt an paa at 
fremsbille dem retniing jeg repræ- 
semterer som fieindtilig etemt mot 
Internationalen. I  virkeligbeten 
er stillingen den i Norge at ar
beiderne er enstemmige om at den

kommunistiske Liiternationale er 
den eneste mulige proletariske In 
ternationale. Vi er emstemmiig om 
at Det norske arbeiderparti .^jor
de ret i at melde sig ind i den In 
ternationale og det nytter derfor 
ikke at fremstiiile os som Interna- 
tionalenis fiender. Derimot vil jeg 
si like ut at den ledelse Intema- 
tionalen bar og den politik In ter
nationalen bar ført i den sidste 
tid bolder paa at kjiøire den kom- 
miunistiøke Internationale i grøf
ten.

Vi seir ikke dette bare som et 
norsk spørsmaal. Denne piolitik 
bar bait de samme skadelige følger 
andetsteds. Internationalen bar i 
det siidste balvandet aar gang paa 
gang greipet ind paa en utillade- 
li~ maate i de nationale partiers 
virk&omibet og fattet ,,..slutninger 
paa belt svigtende grundlag og 
belt urigtige omlvsminger. Naar 
Internationalen vet at dens kund- 
sikaper om de nationale partier er 
srvigtende, burde den paa forbaand 
ha konifeirert med partiernes an
svarlige myndiqibeter.

De forandringer som er skedd 
i Initeirnationalen ør dels av sta- 
tuitmæeaig art, dele angaar de den 
maate den daglige politik drives 
paa. I  statutterne bar sidste kon
gres vedtat forandringer av ind- 
gaaende natur. Den ene er den 
at landsmøterne i de forskjellige 
landes partier altid skal boldes 
efter verdenskongressen, en be
stemmelse som ogsaa bar vakt 
strid i Sverige. Denne beslutning 
vil si at vi ikke paa forbaand kan 
beiiandle de safcer, som skal op paa 
kongressen paa vore landsmøter, 
der utsendes ingen dagsorden paa 
foirbaand, beslutningerne kommer 
som overraskelser og forelægges 
landsmøtet i vedtat sitand. Efter- 
paa hævdes det at besilutningen
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maa vedtâ 2̂;€6 uten foriLebold. P a r 
tierne blir derved fra ta t enhver 
avgjørende indflydelse. Den an
den forandring gjælder valg av 
eksekuitivk'omi'temedleimimer. Tid
ligere valgtes disse av partieraae, 
fra nu av vælges de av de inter
nationale kiongreaser. Tre fjerde- 
dede av de som møter der er ikke 
sproigmægtige nok til at kunne 
følge mød og savner personkjend- 
skap. Saa koanmer indstillingen 
fra en valgkomite som nedsættes 
av E. K. og dens inidstillinger er 
dat vainskelig at forandre. Fak
tisk blir derved E. K. fra  nu av 
en s'eil'visupplermde institution, 
livilket er den mest ubetryggende 
maa te at sikøjffe sig at styre paa. 
Diese farandrimger betyr at In- 
tennationalen er blit n^oget helt an
det end dan var og vi er uten evne 
til at øve den ringesite indflydelse 
paa døns utvikling.

Bucharin uttalte at der s'tilles 
stoire krav til foiretaiaelse oig taikt 
hoe ekseikuitivkomiteen. E. K. har 
ikke i nogen henseende opfyldt 
disse krav. Det gaar igjen i hvert 
eneste brev vi har faat. Spørs- 
maalet om K. J. blev f. eks. av
g jort efter en tale av Bucharin, 
hvori han fremstiillet K. J . som 
et agentur for borgerklassen. Ea- 
dek indrømmet under sit ophold 
her at den opfatniing var fuldkom
men meningsløs, men paa grund
lag av en silik vurdering er saken 
blit avgjort.

Buohiarin fremøtillet den hi- 
storisike utvikling av fraktioaierne 
d Norge saaledes, at Tranmæls 
fløi dels bestaar av reformister, 
dels av tilhængere av fagoppiosi- 
itionen, mens den anden fløi har 
sin rot i ungdomsbevægalsen og 
mere beskjæftiger sig med m arx
ismen. Anerkjender Volan en saa- 
dan opdeling? Anerkjender Kri-

stiania-ikameraterne at dette er 
rigtig? Reformisiterne fordeler sig 
sikkert temmelig jevnt i de to 
fraktioner.

Tendensen til at ophæve lands
møtets suverænitet er ogsaa kom
met t il  syne derved at E. K. har 
hindret os i at faa en avgjørelse 
av striden paa et tidligere tids- 
puimkt, idet landsmøtet blev for
langt utsat. Spørsmaalet om «So- 
cial-Demokraten»s navn ømskot 
partistyret avgjort paa landsmø
tet. Istedet er det blit avgjort av 
den anden insitans 3—4 dage før 
lanidsmøtet sammentraadte.

Buohaniin fremsitiUet det som 
om Scheflo-gruppen beskjæftiget 
sig mere med marxismen end os, 
men tror nogen at Soheflos grup
pe har bedre underbygget m arx
istisk viden end vi — er ikke det
te oprigtig talt vrøvl? Marxismen 
vil jo notop sd a t vi bygger vort 
syn paa det økonomiske grundlag, 
paa klasseforholdene som de er i 
samfundet.

f  Olaussen: Det er en del av 
Marxismien.)

Buil:  Dette ma.rxistieike g'riund- 
lag søker vi alle at bygge paa. 
Saasnart vi poker paa de for- 
akjellige forutsætninger for revo
lutionen i Rusland og i Vest-Eu- 
ropa, svares der bare med skjælds- 
ordet Vesteuropæer. Det er rig 
tig  og selvfølgelig a t vi skal lære 
av de russiske kameraters erfa
ring, men betyr ikke de store for
andringer som er foregaat inden 
vort parti at vi har lært av dem. 
Men netop fordi forholdene er 
forsikjellige, er der en hel række 
vigtige ting, som deres erfarin 
ger ikke omfaitter. At gjøre op- 
merksom paa dette er ingen for- 
haandng av russerne, bare en fast- 
slaaen av det faktiske forhold.

Ingen ønsker noget brudd med
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laternationalen. Vi øasiker tvert- 
imot aEe at undgaa frikticwier 
med Internatioaialeii'S ledelse, men 
da maa vi ogsaa stille det abso
lutte krav at den ændrer sin or
ganisationspraksis overfor os, at 
den ikke griper ind uten en gan
ske anderledes omhyggelig over- 
veieJjse og efter drøftelse med par
tiets ansvarlige ledelse.

Eugene Olaussen:

Jeg tror at skuUe greie at se 
u t over parti interesserne og frem 
til partiet og hele vor klasses in 
teresse idag. Der gik en bestemt 
linje gjennem Tranmæls foredrag, 
hvori han hævdet at der i det sid
ste var kommet en tcme av oppor
tunisme og reformisme inden par
tiet, som kan føre galt avsted. 
Stillingen var i begyndelsen av 
1922 som Scheflo sa, at arbeider
klassen var slaat og befandt siig 
helt paa defensiven. Dette var og- 
saa tilfældet i alle andre land. 
Allerede under verdenskongressen 
i M'oskva i juli 1921 var det k lart 
a t verdensrevolutionens første 
bølge var paa retur. SpørsmaaJet 
om at forsvare os var fremme og 
parolen blev derfor: U t til de bre
de masser i erkjendelse av at en 
kamp mot kapitalismens offensiv 
miaatte bygges paa en bredere 
front, hvis arbeiderne skulde mot- 
staa kapitalens angrep.

Døn fortsatte utvikling av den
ne tanke fandt sit u ttryk i utvik
lingen av parolen om enihetsÆrion- 
ten og her hjemme ved utarbei
delsen av k risøpr ogrammet, som 
hadde til hensigt at vinde smaa- 
brukerne, funktionærerne og an
dre lag av arbeiderklassen, som 
forbundsfæller. Denne tendens 
var ikke reformistisk eller oppor
tunistisk, det maa selv Tranmæl

indrøimme. Der var begaat feil, 
men linjen var rigtig. E t av de 
første resultater av den var sam
menkaldelsen av det arbeidende 
folks fælleskonferanse, som utar
beidet en fælles kampplatform for 
alle lønsanottagere.

Ikke likere end jeg kan forstad 
er det deit kommunistiske partis op
gave at erobre magten i samfun
det. Problemet er hvorledes vi skal 
erobre denne magt. K an de 160— 
170 tuisen industriarbeidere klare 
det alene i et land med en arbei
dende befolkning paa ^  million. 
Industriarbeiderne kan ikke erob
re magten alene. Det kan bare ske 
ved samarbeide med smaabruker- 
ne, fiskerne, funktionærerne osv. 
Derfor var kriseprogrammet en 
rig tig  linje. Jeg har indtryk av 
at Tranmæl ikke har evnet at se 
u t over den gamle faglige kamp
linje. Ingen vil bestride nødven
digheten av at styrke fagorgani
sationen. Men kan vi erobre mag
ten alene ved' hjælp lav den. Se til 
Tyskland med sine 8 millioner 
fagorganiserte eller England med 
sine 6 millioner, de evner ikke at 
erobre magten fordi de mangler 
den første forutsætning; et revo
lutionært kommunistisk parti som 
leder. Der burde ikke være nogen 
motsætniinig her. Tranmiælis omeoirg 
for fagbevægelsen maatte kunne 
forenes med arbeidet for at gjøre 
alle lag av arbeiderklassen inter
essert i vor kamp. De franske 
syndikalister staar i dag i front
linjen sammen med kommunister- 
ne i kampen mot Poincaré og im- 
perialiism'en. Jeg haaber ogsaa at 
Tranmæl her vil se bort fra sine 
fraktionsinteresser og opgi at 
søke seier over den anden part, 
saa vi kan gaa samlet ut av s tri
den, selv om vi ikke er enige.

Det vi skulde ha beskjæftiget
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os med her var utarbeidelsen av 
©t aktionsprogram, som kunde 
samlet hele det arbeideaide folk 
om en linje, som kunde ført 
til seiiør. Dermed er der intet at 
gjøre. Jeg haaber at saasoiart vi 
biir færdig her uanset fraktionens 
interesser kan samles og stikke op 
veien for en samlet aktion.

Prof. Buil ser paa denne strid 
som et akademisk spørsmaal. For 
arbeiderklaaaen er ikke dette no
get akademisk spørsmaal, spørs- 
maalet om den revolutionære tak
tik, veien til at vinde magten i 
Norge, er et spørsmaal om liv og 
død for arbeiderne. Det er ikke 
spørsmaal om sandh'øt eller usand- 
het, Øst-Europa eller Vest-Europa 
men det gjælder at læ—e en plan, 
at faetslaa en tiaktik som kan føre 
til magten.

Tranmæl gjorde den feil at ham 
løftet hele vor parlamentariske 
taktik ut fra sammenhængen med 
den eksisterende situation. Men 
uten denne sammenhæng kan man 
ikke foretaa stortingsgruppens 
optræden som forøvrig næsten al
tid har været godkjendt av cen
tralstyret.

Vi har kjæmpet mangen kamp 
sammen med Tranmæl og jeg 
txodde han var mere glad i os end 
i K. J. Jeg begriper ikke hvorle
des Tranmæl kan beskytte ham. 
Hvad er han? En mand som er en 
fiende av Internationalen, som 
gjentagne gange har angrepet In- 
ternatiomalens politik. Det har 
været sagt at han ikke længer 
skriver politik i bladet, men man 
behøver hare at læse hans artikel 
i «Social-Demokraten» lørdag for 
at forstaat at han fremdeles er po
litisk medarbeider der. I  denne 
artikel iheter det :bl. a.: «Den parla- 
mentarisike koruption er over alt 
sterk, selvom den ikke overalt har

antat Mke av&kylige former. Men 
noget hvert sted falder der dog 
ben av som gnaves med god og 
frisk aippetit.»

Jeg tror ikke Tranmæl har 
læst denne artikel før den blev 
sat ind, men K. J.s hensigt har 
utvilsomt været at dolke vort par
tis parlamentariske fører i ryggen

Professor Buli sier, at ham næ
rer det varmeste ønske om at op
retholde medlemsskapet i later- 
nationalen. Men saa tar han det 
forbehold at han vil ha ret til at 
kriticere, ret til at skrive artikler 
som han har gjort, hvor han har 
skam'skjældt Internationalen og 
dens ledeJse. Han minder om 
manden som prylte kjærringan 
saa blodet silte, og efterpaa sa : 
Jeg vil saa gjerne være venner 
med dig, nieai jeg forbeholder mig 
retten til at pryle dig op av og 
til. (Munterhelt.)

Jeg tror ikke der er en mand 
som vet mere end professor Buil. 
Det maatte da være Salomonsens 
konversationsleiksikon. Men naar 
en mand vet alt, saa vet han næ
sten ingen ting. Da Buli skulde 
definere hvad marxsisme var 
gjenga han endel av marxismens 
filosofi. Men det er bare en del 
av marxismen. Marxismen er i 
første række læren om hvorledes 
a r be i d er k 1 as&ens r evol ut i onæ re 
eroibrin'S" av magten ekal finde 
sted, men det har professor Buli 
aldrig forstaat.

Alfred Madsen:

Der er opstaat adskillig mis- 
forstaaelse fordi der ikke er 
gjort forskjel mellem den subjek
tive og objektive side ved samme 
sak. Det gjælder begreper som 
revolution, tillid til Internationa
len eller begrepet jøder. Naar
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«Aftenposten» bruker uttrykket 
jøde er det forsmædelig. I  en "re
volutionær s muuid er det en kom
pliment. Jeg skulde ønske jeg var 
jøde og at der var flere jøder og- 
saa i denne forsamling, for jø
derne er dygtige folk, de er fæ
drelandsløse, virkelige internatio
nalister. Men den s.lags undlat-er 
man at ta i betragtning, og der
for opstaar der unødige misfor- 
staalser.

For et aars tid siden var der 
ingen strid om Internationalen. 
Det blev det først eftersom stri
den opstod om de indre spørsmaal. 
Det er ikke rigtig av Scheflo at 
fremstille storstreiken som et ne
derlag og bruke den mot os. Værre 
er et nederlag uten kamp og det 
var det vi var vidne til ifjor ved 
voldgiftsloven. Den betød indled
ningen til den krig vi er oppe i. 
Det kan være at arbeiderne træng
te en vaabenstilstand og at arbei
derne var foT voldgiftsloven. Men 
derfor er det ikke sikkert at vi 
som parti skal følge de partiløse 
som ser paa de øieblikkelige for
dele, men mangler evnen til at se 
de varige følger i et saadant 
skridt. Vi burde ha fulgt teserne 
her. Det gjorde ikke Scheflo og 
det er den væsentligste grund til 
den strid som er oppe.

Hvad kriseprogrammet angaar 
saa er det ikke noget nyt at par
tiet skal arbeide for at vinde 
s.maabønderne. Om Olaussen blir 
1000 aar vil han ikke kunne vin
de saa mange smaabønder for 
kommunismen som Tranmæl har 
vundeit. Det vi var mot var at 
kriseprogramnaet skulde gjøres til 
en politisk platform for en gruppe 
i partiet.

Spørs.maalet om enhetsfronten 
maa ikke anvendes chablonmæs- 
sig, men under hensyn til forhol

dene i hvert enkelt land. Om en
hetsfronten kan være heldig f. 
eks. i Danmark, er det ikke sik
kert at den ikke vil virke skade
lig ved at anvendes paa samme 
maate hos os. Naar vi uttalte 
dette blev det imidlertid sagt at, 
se nu tar de forbehold igjøn.

Da spørsmaalet om centralisa
tionen blev behandlet paa den 2. 
kongres uttalte Eberlein, at føde
ralismen maatte fuldistændig ut
ryddes, d. v. s. centralisationen 
skulde bli fuldstændig, al magt 
S'kulde samles hos eksekutivkomi
teen og dens organer. Spørsmaalet 
er om vi er enig heri. Central
styret var ikke enig. Vi tror ikke 
det er heldig selv fra Internatio 
nalens synspunkt at samle al myn
dighet i toppen. Hvad nytter det 
os om vi har verdens bedste gene
ralstab hvis vi har svake organi
sationer. At dømme efter det 
brev som netop er kommet fra 
eksekutivkomiteen synes der at 
være kommet en ganske anden 
tone frem end i Eberleins fore
drag. Og det kan hænde at den 
opposition som er reist i et litet 
parti som det svenske og ogsaa 
i vort allerede har hat betydning 
i denne sak. Internationalens san
de venner er ikke de som til en
hver tid er sandpaastrøere. Jo 
større, jo mægtigere en organisa
tion er desto mere skjæbnesvan- 
ger kan dens feil bli og en sund 
kritik  er derfor absolut nød
vendig.

Jeg er enig med Schef lo i at 
vi so'm kommuinister maa staa 
samlet utad, men Scheflos frem
stilling av spørsmaalet om stillin
gen til R. F. I. i sekretariatet er 
ikke rigtig. Det blev vedtat at 
formanden i landsorganisationen 
skulde utarbeide et utkast til be
slutning. Det blev gjort, men da

4
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det blev fremlagt fremsatte an
dre partiifæiller i sekretariatet et 
motforslag, og det burde ikke væ
ret gjort. Saken burde først ha 
været behandlet i et faglig u t
valg, og fedlen er derfor paa 
Scheflo-gruppens side. Da saken 
blev tat op i landsstyret foreslog 
jeg en henstilling om at de ti 
kommunister i sekretariatet burde 
søke at komme til enighet. Schef
lo sa, at det var en platonisk hen
stilling, m m  Internationalens re
præsentant optok min tanke og 
fremsatte forslag om en henstil
ling i samme retning. Ved vote
ringen blev imidlertid mit for
slag vedtat meJ 11 mot 9 stemmer. 
Mit forslag indeholdt ikke noget 
om at indberetningen om saken 
skulde tilbakesendes landsstyret 
og det skyldes at jeg synes der 
har været litt for meget ordrer og 
direktiver fra partiet og for litet 
kameratskap og tillid.

Det som efter min mening er 
hovedspørsmaalet er om vi skal 
ha ret til at hævde en egen op
fatning indenfor Internationalen. 
Eadek uttalte, at vi maatte ha ret 
til at arbeide for forandringer, 
det samme er understreket av 
Buoharin. Landsmøtet kan og 
bør derfor stemme for Kristiania- 
forslaget som tiUæg til landssty
rets indstilling som retningslin
jer for det fremtidige arbeide.

Kristiania-forslaget fremhol
der at tyngden miaa lægges i mas
seaktionen og organ isationsarbei- 
det. Buoharin sa, at elite-teorien 
var smaaborgerlig. Kongressen i 
1920 stod imidlertid paa elite
teoriens grund. Den gang gjaldt 
det at brændemerke reformisterne, 
«dukke dem saa dypt at de ikke 
kom op igjen,» det var den tanke 
Olaussen ga uttryk for da han 
fornylig sa, at de store masser

skulde staa under partiets ind
flydelse, ikke i partiet. Dette 
stemples nu som en smaaborgerlig 
teori. Vi som har et stort parti 
bør ikke uten videre gaa til en 
forandring heri. Om vi mister 
tusenvis av medlemmer er det 
ikke derfor sikkert at vi styrker 
os kvalitativt i samme grad.

Bucharin skrev allerede i 1916 
en artikel som findes gjengit i 
sidste hefte av «Det 20. Aarhun- 
drede», hvori han fremholder, at 
partierne maa bygges paa den 
de^-olratiske centralisme. Det er 
vigtig for os kommunister at faa 
fastslaat medlemmernes ret til at 
øve kontrol baade nationalt og in 
ternationalt.

Furubotten:

Efter den politiske utviikldug 
vi har 'hat her i l'andet siden 1911 
var det naturlig  at dtet viar mange 
aom fandt den nye politåake ind- 
stiiiUing efter verdensikriigen noget 
fremmed. Lamdsmøtet i 1918 be- 
ekgæftiget sig mad en rent teore
tisk kamp om anerkjendelsen av 
aribeiderkiaeeens d ik tatu r, raiade- 
sys'temet oøv. Høiresocialisterne 
gilk med, men de stillet saa store 
krav at det førte til bruidd. Deres 
væsentli|g6te opgiave har siden væ
ret lat angripe Den klomimuiiisti- 
eke Internationialie. Eflterat den 
2. verdenslkiongres haådie vedtat 
de 21 betingelser fik  vi en ny 
strid. Det var vaabenjbruken som 
var det store glansnummer den- 
giang. F'oruten borgerpresiens 'an- 
fireip f ik  vi angrepene fra endel 
partifæller i samme retning. Det 
kan være interesisant at mindes det 
nu. Vi huøiker ogsaa paia lands
møtet i  1931. Den gang var dtet 
Lian som tok sine reservationer 
mot idiese 21 betingelser i en inid-
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stilling, livori han forbehioHer sig 
«fiuld b-evøøireleesfriihet». Det var 
Lian som den ffa.nie; førte an med 
reservationerne, men bans stand
punkt blev nedvotert av lands- 
n. ,.et. T det nar s-O'm er '^aa^ liar 
vi set en ny fraktion som gjør 
reservationer. Det er ikke læn
gere som den gang Scheflo, Bujll 
og Tranmæl som staar sammen. 
Lian har faat følge av Buli og 
Tranmæl. Vi husker videre hvor
ledes minoriteten dengang maatte 
fremlægge en lojalitotserklæring 
for at bli staaende i Internationa
len.

I  den diskussion »om er ført 
iaar har vi set hvorledes kravet om 
«bevægelsesfrihet» har ført til 
katastrofen av 21. deoember. Og 
utviklingen kan godt sammenlig
nes med den som fandt sted paa 
landsmøtet i 1921. E ftera t Ra- 
deks forslag og erklæring var ved- 
tat enstemmig i landsstyret har vi 
set den samme reservations-aai*d 
som blev nedstemt av landsmøtet 
i 1921 dukke op igjen i Krisiti- 
ania-forslageit.

Skal vi stille spørsmaalet 
marxistisk maa vi spørre: Hvo'r- 
for har verdenskongriessen fattet 
sine beslutninger om centralisme? 
E r deit fordi det er nodvendig for 
at kunne knuse verdens-kapital
ismen? Besvares dette spørsmaal 
med ja, maa vi bøie os for beslut
ningerne. Besvares det med nei, 
bøier vi os ikke.

Det er klart at vi maa høste 
vore erfairinger av utviklingen 
ute i verden. Seiren over kapital
ismen er ikke et nationalt men et 
internationalt spønsmaal. Det 
sted vi vender os først t il  er da 
det russiske parti som har gjen- 
nemført revolutionen. Saa gaar 
vi til Uniffarn og sipør os selv, hvor
for arbeiderklassen der blev slaat

ned: fordi de manglet et centra- 
lisert kommunisitisk parti. Gaar 
vi videre til Tyskland, Italien vi
ser erfaringerne det samme, og 
riaa grundlag av diase erfaringer 
faar vi ta stilling til de spørsmaal 
som foreli"“^er. Det som er det
væsentligste er spørsmaalet om 
partiets opbygninig. Alfred Mad
sen uttalte ee'lv paa sidste lands
møte, at det var partiets pliigt som 
den bedste del av arbeiderklassen 
at gaa i sipidsen og føre arbeider
klassen frem til exobrinig av sam
fundsmagten.

E t man enig i denne vurde
ring er det klart, at opgaven for 
os i første række er den at orga
nisere partiet slik at det kan føre 
maisserne frem til revoJuitdon. (Bi
fald.)

E r det nogen av dere som er 
mat oentralismen hvis den er nød
vendig for arbeiderklassens revo
lution? Der kan ikke være tvil 
om at svaret maa bli absolut nei. 
Hvad sier Lenin om oentralis
men: «Den som i mindste mon
svækker jerndisciplinen inden ar- 
beideriklaissen hjælper faktisk bor
gerklassen i kampen mot arbeider
ne.» Vi behøver der ikke bare at 
bygge paa Lenin. Hvad sier den 
revo'lutionære erfaring? E r der 

' nogen arbeiderklasse som har 
gjennemført revolutionen paa fø
derativt grundlag? Nei. E r der 
nogen arbeiderklaase som har 
gjennemført revolutionen paa 
centralistisk grundlag? Ja . E r 
der noget parti som er blit dolket 
ned fordi det manglet den jern- 
haarde dLsoiplin og den oeintrali- 
stiske opbygning? Ja. Behøves 
der flere beviser for at vi maa 
stemme ned Kristiania-forslaget, 
fordi det støtter en verdensprole- 
tariatets undergang. (Bifald.)

Det er naturlig  at mange par-
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tifæller lytter til disse besnæreiude 
ord om at medlemmerne skal be- 
steinme, at ma.n ikke skal ha kir- 
ketu^ og formynderskap. Den 
betyr organisering av den kom- 
munistiiske virksomliet til pasitiiv 
kamjp. En virkelig kommuiniisit vil 
aldrig føle en ordre fra Moskva 
sam en diktat, men som et uttryk 
for sin egen længsel efter kamp.

I  teseirne om den demokraitiske 
centralisme srjøres det utitrykkedig 
opmerksom paa at en mekanisk 
centralisering vil bety at ovengi 
magten i et panti-byraakratie hæn
der. Jeg er helt enig med Tran- 
mæl i at eit silikt formelt byraakra- 
ti skai slaaes ned. Og hele vort 
partis utvikling fra 1911 har jo 
netop gaait nt paa det.

I  virk'oligboten har alle de aom 
har hat ordet her mot dein 4. kon
gres besluitmdniger røtet eai falsk 
fortoiknanig av Interaatianalenjs 
bes'lutniniger. Jeg beklager derfor 
at vor prægtige kamerat Tranmæl 
skal være kommet paa aweie, og 
det skulde glæde mig om han kom 
tilbake til dette grundlag, som maa 
til for at seire i kampen. Det er ik
ke nok at ha hjerte, man maa og- 
saa kunne fylde sin opgave: Paa
marxismens griiind at være den 
ledende hjerne for millionernes 
kamp mot verdeniskapitalismen.

Døt kommunistiske partis op
gave er netop dette at indstille he
le Slim virksomhet paa at forbe
rede revolu'tiioinen. Det har været 
sagt at vi vil partiets overhøihet 
over fagorgan.isationein. Det vi 
vil er at organisere de kommuni- 
stiske kræfter slik at ogsaa fagor- 
ganiiisationen skal bli et ledd i re
volutionen. Kan nogen paavise at 
partiet har hat em faglig linje som 
gaar ut paa det? Det kommunisti
ske parti maa bygges slik at vi ar
beider for em samling om den re

volutionære linje baade i fagbe- 
vægeben, kooperationen osv. og at 
adle kræfter utnyttes for at forbe-, 
rede revolutionen. Jeg vil derfor 
be vore kamerater og særlig Mad- 
san at holde op med sin appel til 
de’ mest primitive følelser hos de 
fagorganiserte arbeidere og isite- 
det være med og organisere vor 
kamp slik at vi kan samle alle 
løestagere paa kommunistisk 
grund.

Repræsentanterne fra Bergen 
kan ihvertfald ikke beskyldes for 
at ville partiets overhøihet over 
fagorganisati'onein, for vi fore- 
slaar, at den organisationsmæssige 
forbindelse mellem partiets cen
tralstyre og sekretariatet bør op
løses. Bestaar vort arbeide som 
kommunister i fagorganisationen 
bare i at møte op paa et landsmø
te og kaste andel høiresooialistiske 
tillidsmæiwi? Nei. Vor opgave 
bestaar deri, at vi som kommuni
ster viser os som de mest entusia
stiske, som de der overalt optrær 
slik at vi vinder arbeiderklassens 
tilliid. Da behøver vi ikke at 
kaste høire-'socialisterne ut av 
ledelsen. Det vi 1 arl>eiderne 
selv gjøre. De som ikke forsitaar 
dette kam heller ikke ha annammet 
koinimunismen. Jeg antar at Tran- 
mæl forstaar det er paa den maate 
vi maa gjøre vor indflydelse gjæl- 
dende, og dette er agsaa helt i 
flugt med Tranmæls opfatning.

Det skal være de fagorgan'i- 
serte, industriarbeiderne som altid 
skal være grundlaget for det kom- 
miun isti ske parti, det skal være 
dem som gir liv og indhold til be
vægelsen. Alle fraser om at fag
bevægelsen skal underordnes par
tiet bør derfor komme ut av dis- 
kiissionen saa vi kan ta stilling 
til sakerne.
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For os som koimner utemfra 
virker forholdene her i K ristiania 
forbauiSe-nde. Der hersker et f i 
endskap og en ukameratsdigihet 
som er absolut uforemlig med et 
koimimunisitisk parti. (Bifald.) Jeg 
vil apøTire de ærli/i?e Kristiania-ka- 
meratør som taler om die imtellek- 
tU'dle og halvintellektuelle: Mioin
tro om det ikke er dere som mø
ter frem under iindflydelise netop 
av disi&e intellektuelle.

Det er ofte slik at vore mot
standere, kapiitalistkla-ssen, bedre 
end 08 forstaar den rigtige utvik- 
lingsMnje. Hvem er det borger- 
pressen øiUisker sikal seire paa 
landsmøtet? E r det Krisitiania- 
forslaget elier er det den ubetim- 
gøde tdMutnjing til M ækva? Fas
cistorganet «Tidens Tegn», som 
kommer til  at føre an i fascister
nes mord paa arbeiderne skriver, 
at hvis hr. Tranrnsels linje hadde 
seireit, vilde de ikke hat noget 
imiat at ha konmiuinisiter i alle 
stortingets koamiteer. Men naar 
det gjælder Scheflo og Olaussen 
soni har været de ivrigste t il  at 
svinge den russiske knut over de 
norske arbeidere blir stillingen en 
andøn. E t glimrende inidlæg for 
K  ristdam ia-forslaget. Høiresocial- 
isten P. Moe-Johansen sikiriver nu 
hyldniingsartikler til professior 
Bulil og fortæller den sandbet at 
han nu bare gjentar de samme an- 
klaiger mot Eten kommunistiske 
Injternationale som høireeocial- 
iiSiteme hair anført i al sin tid.

Bucharin uttalte i sit foredrag 
igaar, a t entem vil arbeiderklassen 
bli forslavet og bøieit ned under 
fascisternes bajonetter eller ogsaa 
vil airbeiderne redse sig i revolu
tionær kamip. E>et norske arbei- 
derpartiis stidldnig ander denne si- 
tuatiom kan ikke være tvilsom. 
Der er bare en redning, og det er

en konoemtration av de proletari
ske kræfter for a t forberede ver
densrevolutionen og slaa ned ver- 
den/sikapita 1 iismøn.

Chr- H. Knudsen-

Jeg har i høi grad beklaget 
den stnid som er ført i partiet, 
men jeg har ikke deltat offentlig 
i den. Naar man har været med 
fra  første stund og bygget op et 
parti saa ser man ikke gjerne at 
partiet svækkes.

Hvad enhetsfronten angaar var 
forholdet det at vi ikke kunde fin 
de noget program for gjennemfia- 
relisen av den. Da vi fik  indby
delse fra  syndikalisiterine og høire- 
socialisitierne om fæilles-optræden i 
en dyx'tids-aktion, tvilet central
styret paa a t vi kunde utforme et 
program som kunde samle alle. 
Jeg tillot mig at foreslaa en hen
vendelse til  kooperationen om at 
nedsætte sine varepriser om ikke 
mere end 1 øre under privates, og 
saa etaUere en boykot av de p ri
vate han-dlmde.. Det lot sig ikke 
gjøre. Vi har dog allikevel arbei
det paa enhetsfronten og der har 
for ikke, længe siden været holdt 
en konferanse av alle dem som 
kan regnes for arbeidere her i 
landet.

E t andet spørsmaal var K. J . 
Jeg var i centralstyret med paa 
at vi paa en eller anden maate 
maatte gjøre K. J . uekad’ølig og 
hiindre art; ham fik befatning med 
uitenrikspolitiske artik ler eller 
med internatianaJe. Men jeg har 
ikke anset dette sipøremaal som 

noget væsentlig.
Hvad «Mot Dag» angaar saa 

hadde ikke dette tidsskrift gaat 
længe' før centralstyreit maatte g ri
pe ind. To gange blev redaktø
ren indkaldt for at avgi forkla-
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riag. Jeg tillot miig da at bemer
ke at naax jog viar med paa at ind
kalde redaktøren ist-edenfor straks 
at &tiille ham og hans tidsskrift; 
utemfor partiet saa var det fordi 
oanitralisrtyret istedenfor at god
kjende tidsskriftet som partior
gan hadde bevilg^et 500 kroner til 
starten. Vi trodde den gang at 
der vilde ske en ændring i rodak- 
tioneuB optrseden. Mern det viste 
sig ikke længe efter at vi atter 
maatte indkalde redaktøren. Nu 
berodde det i første række paa 
Kristiania arbeiderparti om der 
skulde foretages nogen eksklusion. 
Deit viser sig at centralstyrets hen
stillinger ikke har hjulpet. Sene
re har vi faat «Mot Dag»s Eiis- 
lajnds-nummier og forholdene er 
slik at vi maa træffe foranatalt- 
niiniger som for alle tider gjør en
de paa dette.

Hvad professor Biills artikler 
angaar talrte baade Lian og jeg om 
dem kort efter at den før»te var 
koanmet. Vi var enige om at det 
var meget uheldig at de var git 
plade i avisen. Lian skrev ogsaa 
derom til redaktøren. Hadde der 
været anledning til organisations- 
mæsisig indskriden, burde vi gjort 
det. Men ulykkeligvis meldte der 
sig ingen silik anledning.

Hvad spørsmaalet om Tranmæls 
reiee til Moskva angaar, var det 
klart at jog som partiets funge
rende formand ikke kunde tvinge 
Tranmæl til at reise.

Forslaget av 21. december var 
ikke nogen indstilling om at par
tiet Sikulde melde sig ut av In ter
nationalen. Men vi gik ut fra at 
naar vi tok dis.se forbehold over
for den 4. kongres’ beslutninger, 
kunde ikke den organisationsmæs
sige forbindelse opretholdes.

Ogsaa i 1921 tok vi reservatio
ner overfor en række spørsmaal.

Det er heller ikke første gang der 
er strid mellem Scheflo og Tran
mæl. Allerede da indstillingen 
til landsmøtet 1921 blev utarl>ei- 
det var der skarp strid. Men re
sultatet var at der blev tat reser
vationer baade med hensyn til par
tiets opbygning og de a'adre 
spørsmaal. Jeg har altid været 
tilhænger av det individuelle med
lemsskap, fordji jeg har anset det 
nødvendig, hvis partiet skal magte 
sin opgave i ©t givet tilfælde. No
get er der ogsaa gjort fra central- 
sityrete side. Der er utsendt et 
oirkulære foir at faa oplysninger 
at bygge paa under det videre ar- 
baide. Enkelte steder som f. eks. 
i Bergen har man ogsaa gaat til 
indførelse av det individuelle 
nuedletniisskap. Følgen var at Kri- 
sitiania-arbeideirne maatte yde par
tiet i Bergen en stor økonomisk 
S'tøtte fondii medlemstallet siank be
tydelig. Skulde Kristiania-arbei- 
derne gaat frem paa samme maaite, 
vilde partiet praktisk talt blit 
konkurs. Det sier sig selv at vi 
maa gaa frem med varsomlaet. Vi 
bør derfor vedtø Knistiania-forsla- 
get som gir adgang til at for
handle os frem med eksekutivko
miteen og foreta de skridt som er 
nød'vendig for at partiet skal staa 
helt og fuildt paa Initernationalens 
grund.

Der var nu indtegnet 45 talere 
og efter forslag av dirigenteii blev 
taletiden indskrænket til 15 mi
nutter.

Laugerud;

Jeg vil som arbeidende bonde 
protestere mot Tranmæls uttalel
ser om at det skulde være vigtigst 
at støtte fiagorganiisationen. Det er 
like vigtig at organisere bønderne 
og land;aa:beiderne. Industriarbei-



derne sJml være den røde armé, 
soiin kjæmper mot ktapitalismien, 
men de kan aldrig biebolde magten 
Lvis de ikke kar os til at læeise 
mat paa vognen og kjøre til tyen. 
(Bifald.) Det er derfar nødven
dig at. arbeidet paa lamdsbygiden 
sidestilles med arbeidet i byerne. 
Hvis indiust ni arbeidernea organi
sationer stilles i forgrunden kan 
det gi dem en falsk følelse av sin 
magt, s:a.a de griper til magten før 
Xanidarbeiiderne er modne til at 
støtte dem. Jeg vaager at ad at 
det er stortingsgruppens arbeide 
eom har skaffet os vor stilling 
paia landsbygden ved sidete stor- 
tingevalg. Det gjælder at hjælpe 
lan'dar'beiderne opover til siamme 
trin som industniaribeiderne.

Tnanmæl uttalte om K. J. at 
ingen optok det han skrev som 
partiets politik. Det kan ikke vi 
forsta.a. Naar vi læser voirt ho- 
vedorgain saa tror vi at det er par
tiets mening som komimer til ut- 
tryik. Hvis ikke det var slik kun
de vi beller til undierholdniing for 
kone og barn holde «Allers Fam i
liejournal» og «rilustrert Familie- 
blad».

Det er sagt av Madsen, at om 
Olaiussen bldir 1000 aar vil han ik
ke kunne vinde saa mange bønder 
for komimiunismen som Tnanmæl. 
Er det ikke en persondyrkelise som 
er farlig  at paastaa dette? Det 
er denne persondyrkelse som ogaaa 
gaar igjen i Kristiiania-forslage-t, 
og tiltrods for de fortvilede for
hold som herskeir i mit hjem har 
jeg forlatt alt for at reise ind til 
møteit her.

Oscar Torp'.

Under den strid som har paa- 
gaat i Det norske arbeidarparti er 
det sagt at flertallets følelser over

for Internationalen ikke er saa 
sterke aom de andres. Det ar ik
ke rigtig. I  m it fylke hadd'e vi 
den m;øst oprivende kamp for 
Moskva-teserne. Derfor har vi 
ogisaa faat Internationalen kjæir. 
Vor beundring for de russi^ste ka
merater har ogsaa været levende, 
og vi har trodd at vi bedst kunde 
støtte dem derved at v i ,sluttet O'p 
om Den kommiunistiske Interna- 
tiionale for derigjenn^em at svæ^kke 
det angrep som kapitalistklassen 
førte mot Eusilanid. Det som vak
te disikuisaion i teserne var bl. a. 
anvenideløen av vaabnene og be
stemmelserne om det pairlamenta- 
riske arbeide. De parlamentariske 
teser stemmer imidlertid nøiiagtig 
med vort syn i alle aar. De stil
ler det utenomparlamentariS'ke ar
beide i det rette forhold til det 
parlamentariske. Den n^uværende 
stortin,gB'gruippe er kommet iad 
paa en anden linje. Istedenfor at 
indstille arbeiderklasisen paa at 
føre klassekamp er man begy.ndt 
at se paa parlamiantet som en red
ning for arbeiderklassen. Og det
te er et av de sprinigende punkter 
i den nuværende strid.

Jeg er blit betegnet som en ut- 
præget flertalsmiand, skjøint jeg 
sbadiig har søkt at finde en linje 
som kumde forsone de stridende. 
Jcig reiste til verdensikongressen 
for med alle midler at søke at 
hindre den linje i at naa frem som 
holdt paa at smuldre partiet op. 
Hvordian følte de andre repræsen
tanter sig forpligtet til at følge 
■centralstyrets beslutning? Cen
tralstyret meddelte, at de indstil
let Haakon Meyer aam miedlem 
av E. K. Jeg indrømmer at Sohef- 
lo staar aidskillig sterkere inden 
Det norsike arbeiderparti. Men det 
er ikke avgjørende. Jeg .bøiet mig 
for centralstyrets beslutning. Hvaid
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gjorde im idkrtid  partietø for
mand, Stang? H an fiandt ut, at 
liviis Soheflo ifcke blev gjenvalgt 
vilde ham gaa ut av oentnalstyiret, 
og derfor henvendte ban siig til 
Sinovjev og gjorde opmerksom 
paa det, tiltrods for at ban viisste 
a t det viMe føre til nye tvistigbe- 
ter og utdyipe &killet mellem de 
stridende. Sliik var stillingen i 
dette »pørsmaal og i roiange andre.

Der er rettet sterke beskyldnin
ger mot os som stemte for resolu- 
tiooen. M it parti og Internatio
nalen er for mig det største og 
helligste av alt, men jeg bar iikke 
derfor fraskrevet mig retten til at 
kjæmpe for min opfatning. Helt 
til den sidste dag før reeolutionrø 
kom op hævdet biaiade fru  Grepp, 
Meyer og jeg, at vi ikke kuntde 
stemme for resolutionen. • I  sidste 
øieblik blev da et nyt komimis- 
adonsmøte sa:mmenkaLdt, hvor ba.a- 
de Sinovjev og Klara Zetkin med
delte, at hvie vi ikke stemte for 
resolutionen gav vi uttryk frø en 
bevisst vilje til at bryte meid In 
ternationalen. Vi k'unde i-kke bin
de kinidismøtet i dette spørsmaal, 
og av hensyn til partiet fandt vi 
det derfor nødvendig at stemme 
som vi gjorde.

Mit standpunkt er at jeg lo
jalt vil bøie mig foir de beslutnin
ger eom fattes, men jeg vil aldrig 
fraskrive mig retten til at bygge 
op en Internationale som er sterk 
og kiampfør. Det samme syn er 
tilirettelagt i Kniatiiania-forsliaget, 
og jeg tror det er den linje som 
vil føre frem saa at Det norske 
arbeiderparti k.an bli et kjæinipen- 
de led i Den kommunistiske In te r
nationale.

Halvard Olsen:
Da landsstyret ifjor tna.adte 

sammen til møte sammen med den

nyvalgte stortingsgruppe, blev det 
hævdet enstemmig i landsstyret at 
gruppen ikke skulde freajime no
get mietilliidsforslaig til regjerin
gen. Hvorfor ikke? Giruinden var 
i første række det rassonnement at 
vi ved at styrte idem sittende re
gjering positivt vilde støtte høire, 
som gjerne vilde ha magten, og 
S'om under storstreiken badde slaat 
arbeiderne ned med politikøller og 
bajonetter. Vi frygtet for at en 
slik situation ikke vilde forstaaes 
av arbaiiderne. Jeg tillot oxig den
gang at ai at jeg ikke kunde for- 
staia andet end at hvis man slog 
ind pøia den linje, vilde partiet 
praktisk talt bli bundet til at 
stemme for voldgiftsloven. Vi var 
klar over hvorledes sitiuatioinen laa 
an. Arbeidsgivernes opsigelser av 
alle tariffer var kommet. Venstre 
viar programiforpligtet til at frem
m e  loven, hvis kiampen blev aktu
el. Da mente jeg at det var klart 
at hvis arbeiderkla‘ssen ikke foi- 
stod at vi fældet regjeringen un
der trontaledebatten, vilde de end- 
niu mindre forstaa at vi skulde 
fælde regjeringen paa voldgiftslo
ven og derved støtte kapitalister
ne, idet vi drev arbeiiderklassen ut 
i en kamp som jeg var klar over 
følgerne av.

Var det klok politik at gjøre 
dette? Landsstyret vilde ikke ræ
sonnere saa langt. Der blev in
gen beslutning fattet tiltrods for 
at det burde ha været gjort. Der
ved kom partiet op i den tvangs
situation som det kom i overfor 
voldgiftsloT^en. Det er i bøieste 
griad uforsvarlig av Tranmæl at 
si, a t  Scheflo og jeg var fanatiske 
tilhængere av voldgiftsloven. 
Hverken partiets eller min stil
ling til voldgiftslo'ven er ændret. 
Vi er alle enige om det princip, 
at den kapitalistiske stat ikke bar
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ret til at fastsætte løn ni n gierne og 
■arbei'ds'vilfca.arene for arbei‘d€rne. 
Men spørsimiaalet fored-aa ikke 
slik. Det forelaa som et stort po- 
litisk-taiktiisik epøramjajal. Tranmsel 
sier, at partiet vedtok sia beslut
ning og at Scheflo og j'Sg var il
lojale overfor den. ■ Hvad var det 
d,a centralstyrets beslutning gi'k 
ut paa? Centraistyrets beslutning 
gik ut paa' at overlate avgjørelsen 
til sekretariatet. Partie t burde 
ha truffet avgijørelæ og dermed 
tat det fulde ansvar. Men undiøir 
de omstæmddglieter at komme og 
si .at man stod overfoir em tvangs
situation naar repræisentantsikapet 
hadde tiruffet sin avgjørelse, det 
er urigtig. Det var let aok for 
centrialetyret at si at vi holder 
principperne rene naiair avgjørel
sen hens:kyte3 til land^sorganisatio- 
uen. Men det ex ikke modig mandis 
færd at optræ slik av dem som 
staar i et kommunistisk partis le
delse.

Vi som holdt paa at partiet 
buirde ha truffet avgjørelsen er
klærte, at vi bøiet os overfor en 
hvilkenaamihelst avgjørelse. Men 
dia landsorganisationen hadde 
truffet sån avgjørelse, blev vi av 
«Siooial-Demoknaten» skjældt ut 
som høireeociialister og reformister. 
Det var naturlig at «Social-Demo- 
kraten kritiserte voldgiftsidomme- 
ne, men istedenfor at rette k ritik 
ken mot det fcapitalietåsike sam
fund blev den rettet mot partiets 
og fagorganisationens tillidsmænd.

Vi fik  kritik  av Interniatdo- 
nalen for vor holdning. Og jeg 
bøier mig for den kxitik tåltrods 
for at den ikke hair overibevist mig. 
Vi opnaadde dog senere en en- 
stemimig beslutning av landsstyret 
om at næete gang dette spørsmaial 
kommer op, skal det avgjøres av 
partiets landsstyre og Internatio

nalen sammen med landsorganisa
tionen.

Talen om partiet som en over
ordnet instans over fagbevæi.gel8en 
forekomm.er mig at være svaikt un
derbygget. I  realiteten har par
tiet gjennem sin presse været den 
bestemmende for fagorganisatio
nens virksomhet. E r det galt at 
vedkjende sig dette? Hvis det er 
rigtig at den bedste del av arbei
derne er organisert i det kom
munistiske parti kan det ikke væ
re urigtig at partiet skal sipille 
den avgjørende rolle i fagbevæ
gelsen. Under alle omstændighe- 
ter er det nødvend ig> at partiet 
stikker op en fast linje i de fag
lige spøTsmaal, Siaa der ikke som 
nu s’tilles faldgruber for kom- 
m,unister av kommunister, og for 
at man skal undgaa at kommiun- 
ister angripes i sin egen piresse 
efter at beslutningerne er fattet.

Einar Gerhardsen:

Det som er vor opgave er at 
skape det komm,unistisike parti og 
gjennem det forberede arbeider
klassen for revolutionen. Hvis der 
er nogen som ikke stort .=<et er enig 
i det Bueharin sa i sin tale igaar, 
saa hører vedkommen'de ibke 
hjemme i vort parti. Jeg tror, at 
princippet om den demokratiske 
centralisme er ri.gtig, at anvendel- 
isen av det vil føre til a t vi faar et 
k raftig  parti og en kamplysten 
Internationale. Det er ofte frem
holdt, at vi slukte teserne av 1920 
saa altfor let, og man sier her, at 
det viser sig, at vi ikke vil være 
med naar der stilles krav. Men er 
det virkelige krav siom hnttil er 
stillet? Itette mod organisatio
nens omlægning og opbygningen 
av det kommunistiske oarti, er 
ikke noget virkelig krav som det
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er saa vianskelis; at imøtekomiine. 
Det er nødvendig? at ha baade et 
p a r ti  med vilje til kamp O'j]; et 
par ti  som har evne tiil at føre 
kaimip. N aar un^gdonisinternatiio- 
nalen paa sin kons'res kunde fa tte  
■beslutniing om at hilse med glæde 
den beslutning paa den kommun
istiske inteirnatiomales kongres 
som fasbslaar at internationalen er 
forvandlet  til et sterkt oentralieert 
verdensparti —: saa maa vel I n 
tern ationaLen væire forvandlet. D et 
har litt  at si dette med behand- 
lingsimaaten i partiet. D et var 
medlemmerne av ungdomisLagene 
som før 1918 var de mest bevisste 
oiledleimmer partie t haidde. Det 
var derfor dem som kunde føre 
eeiren hjem for den kom m unist
iske retning. Ved at indføre en 
organiaationspraksis som fak tisk  
f ra ta r  medlemmerne retten til at 
øve indflydelse paa partiets tak tik  
vil m an dræpe de bedste følelser 
hos arbeiiderne, de følelser som 
h ittil har baaret os fremover. Vi 
har forsøkt at hsBvde meninger 
6om ikke akkurat har været stem
mende med de herskende i In te r 
nationalen, men dette er blit mot- 
ta t paa en saadan maate, at det 
h a r skapt den stemning som vi har 
hat i K ris tian ia  i det sidste. Dette 
kommer av at dien som ikke afeku- 
ra t har annammet alle teserne i de
res ordlyd, er blit stemplet. Det 
er de som har læst teserne fra  
perm til perm som uten videre har 
ti l ta t  sig retten til at stemple 
hvem der skal være virfcelige kom
m unister. Det er denslags som 
har S'kapt og skaper misstemning. 
Det er latterlig , at vi skal bli eke- 
kliUidert av Interniationalen, hvis 
vi vedtar hvad In ternationalens 
venner kalder «selvfølgeligheter».

Det er bra nok. at Tranmæl kan 
faa komme paa kongressen oig p ra 

te saa meget han vil og fremsætte 
forslag. Men han skal ikke reise 
d it  paa egne vegne, han sikal re
præsentere partiet. Men skal han 
kunne gjøre det, maa vi paa for- 
haand ha brag t partiets stand
p unk t paa det rene, og det er det 
vi er h indret i nu. D et er sikkert 
a t  mange arbeidere i den sidste 
tid  har hat en følelse av at der 
iherisket en ufirihet. De fryigtet 
for at de vilde bli slaat i hodet av 
Olaussen og andre med at de ikike 
er kommunister. E r  en organiea- 
tionsform  som arter sig slik hel
dig? Jeg  tror den vil drive ung
dommen u t av partie t. Vi pligter 
at si fra  om det vi er uenig i, men 
det kan vi ikke gjøre, hvis vi i'kke 
g jø r det paa et landsmøte. De folk 
som først og fremst kjæmpet for 
voldigiftsloven, staar nu paa 
Scheflos side. De fik  en repri
mande av In ternationalen  for sin 
stilling  til voldgiftsloven, men det 
har selvfølgelig ikke ændret deres 
opfa tn ing  (O laussen; Selvfølgelig 
ikke). Det beviser at man ændrer 
ikke opfatning paa kommando 
(braivo og sterke b ifaldsytringer).

Jeg  er overbevist om at den 
eneste maate, hvorpaia p artie t kan 
gaa styrket ut av striden, er at vi 
vedtar Kristiania-forsla:get. Vi 
skal læ^gge vore synsmaater k lart 
frem og loyalt arbeide for dem in 
denfor den in ternationale organi
sation som vi allesammen ©r glad i.

Alfred Skar:

Det som har karak terisert s tr i 
den inden partie t, er at den ikke 
har sit u tspring i de brede masser, 
det har fra  første dag av været en 
strid  mellem de lærde inden piar- 
tiet, men medlemmerne er tilslut 
blit tvunget med i striden, og de 
har paa de forskjellige steder i
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landet fylfcet sig unider ledelse av 
de S'Cwn bar liat den avgjørende 
inidf lyd else inden distribtet. Før 
31. deobr. liair den store ma,sse av 
miedlemimer absolut ikke bat no
gen intereese for striden. Det er 
derfor Idtt for stridt, naair Tran- 
mæl karakteriserer dette ŝ aaLedes, 
at mian vil træikke skimdfælden 
over hodet, naar man ikke tar del 
i partis traden. Det er ikike fordi 
man har manglet mot at m;an ikke 
har tat del i denne stnid. Forhol
det er nemlig det, at kampen foir 
det diaglige brød har været saia 
haard for arbeiderne rundt om i 
landet i den senere tid, at enhvar 
stnid som reiees i partiet, vil bli 
møtt med motvilje av de brede 
masser. Jeg personlig har været 
av den meniing at Sciheflos parla- 
mjentaxiske taktik har været uhel
dig og har svækket grundlaget for 
kamipen utover landet, sipecielt i 
de distrikter hvor venstre er det 
reaktionære parti. Det er dette at 
stille venstre i en særstilling som 
særiig har sivæfaket kampen. Og 
der er kommiet ind i partiet en 
aand som fortoner sdg slik, at Iitos 
m,an viker en haarsbred fra det, 
som Olaus-sen, Arvdd Hansen og 
Hegigum med flere hævider, saa er 
man ikke kommiunist. Den slags 
skal det nu være slut med i par
tiet. (Stark tilslutning.) Jiøg har 
ogaaa ment, at Internationalens 
brev av septemiber v.ar en stor uret, 
specielt mot den fraiktion som det 
særlig gik ut over. Men saa kom 
landisstyrets indstiHing. Da var 
det likesom arbeiderne ute i di
strikterne tr.ak et lettelsens suk. 
Nu sikiulde der bli arbeidsro. Jeg 
maa bokjenide, at tiltrods for at 
jeg stort set har været enig i det 
som Tranmæl har hævdet, saa kom 
Bulls artikler og Knistiania-for- 
slaget som en koldtvanrdabøtte over

mig, og jeg fik en følelse av at n;u 
pligtet vi at ta sipørsmaalene op 
til ny behandling. Niaar vi tar for 
os Eadeks erklæring O'g eksekutiv
komiteens breve, baade det fr;a jia- 
nuar, qg det av februax som vi 
faar imorgen, og Buahiarins tale 
igaar, har vi dia ret til at tro, at 
der vil bli begaat nogiet overgrep 
miot os fra Interniationalens såde? 
(Nei.) Bør ikke vi som kommiun- 
ister tro, hvad der sies til os fra 
eksekutiykomiiteen ? Jeg har ial- 
fald end,nu ikke hørt at russerne 
har brutt et løifte som de har giit 
larbeiderne utover i lamdene . O'g 
jeg tror at ogsaa diisse løfter vil blii 
holdt. Det er det avgjørende for 
min stilldng. Forholdene er for
skjellige i de forskjellige lande, 
det er sandt, men der er mange 
forhold som er fælles, og jeg kan 
ikike forstaa, at vi her i landet 
skal bli sat i en særstilling . Et 
enkelt medlem .av en organisation 
har ikke krav paa at bli sat i en 
særstilling. Saaledes m/aa det og- 
saa være indenfor de enkelte par
tier, og saaledøs ogsaa indenfoir 
Internationalen. Det ligner no
get av frelsesarme dette, som Ger- 
hardsen kom med, at dette lands
møte skal være det sidste lands
møte, hvor vi har anledning til at 
si voir mening. Det gjælder at vi 
nu sørger for at gjøre vor organi
sation overensstemmende med det 
som er organdsationsmæssig prak
sis ellers i verden. Vort parti er 
nu redusert til en tredjedel av 
hvad det var ved sidste landsmøte, 
og da er det vor pligt at faa diet re
organisert paa en saadan maate, 
at vi kan koimmie i anbeide igjen.

Æ”. Foian:

Det er sterkt fremhævet i par
tidiskussionen, at man maa komme
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fra  et lydigihetsforliiolid til et til
lidsforhold til or.s^anisationen. Jeg 
er helt enig i at orgianisationen 
miaa bygges paa tillid, men hvis 
partiet sk.al faa tillid av Interna- 
tionialen, miaa partiet ogsaa ha 
tillid til Interniatioittalen og til at 
Intermatåonalen maa ha de ledere 
som er de mest erfarne og dygtig
ste politikere. Den bedste garan
ti for at dette sikial være tilfældet, 
har mian i at komgressen ælv væl
ger ekeekutivkomiiteens medlem- 
meT. Forholdet vil ellers hli, siom 
forholdet ogsaa var i Det norske 
arbeiderparti, at naar man sikuJde 
vælge en miand til aksek'utivfeoaiii- 
teen, saa valgte man en manid som 
uten for stor Sikade kunde være 
fraværemdie fra  landet. Det eir og
saa bragt ind i partidiekussionen 
at alle som var enig i voldgiftslo
ven, staiar paa Sohefloe side. Jeg 
Â.ar og jeg er fremdeles uenig i 
voldgiftsloven, men jeg staiar paa 
Soheflos side. Og jeg tra f  her i 
salen en gaimmel anlægsiainbeåider 
som har for.talt miig at han den
gang, fordi han kjendte forholde
ne ute paa anlæggene og arbeids- 
pliadsene var enig i at m an bunde 
ta voldgifts loven — nu er ha*n 
enig meid Tranmæl. Jeg føler mig 
sikkeir paa at alle de som ifjor ar
beidet for voldgifteloiven, ikke 
hadde anden hensigt nneid dette 
end at gavne ar'beiderklæsens stil
ling. Efter min mening tok de 
feil, men jeg er ikke i tvil om at 
de hadde de aller hæderligste hen- 
s.igter. Det faktiske forhold er 
jo at alle de ledende bodirifter i 
vort land, likesom i Ejusland før 
krigen, eies av utenlandske kapi
talismer. Hvie det derfor er saa 
siom det er sagt at det er forsk,jel 
paa airbeiderklasisene forhold i de 
land hvor arbeiderklaseen utbyttes 
av landets egne ka,pitalister O'g paa

arbeåderklassens forhold i de lanid 
90'm utbyttes av utenlanidske ka- 
pitaliister, saa maa jo den taktik  
som kunde anvendes i Rusland 
netop være piassende for Nioirge. 
Stortinget har gjort naiange feil. 
Men den største var nok den at 
det avskaffet logikken som under- 
visningisifag ved det norske uni- 
vensitet. Naar man skal bedøm
me kommunismens stilling i de 
forsikjellige land maa man . ikke 
gleimme at komimuxiisterne i næ
sten alle land har maattet bygge 
oip sin organii&ation helt fra  nyt 
av. Jeg tror at hvis den aand og 
tone s*om er kommet ind i partiet 
med «Mot Dag» skal faa harske i 
det norske parti, siaa vil stuiden- 
tergruppen i Norge iikke opnaa 
andet end at ødelægge de norske 
laribeideres organisiation. (Tilslut- 
niing.) Naar Interniationalen sen
der siine breve til de forskjellige 
landissektioner, saa er ikke dette 
hemmelige meddelelser, men of
fentlige breve som skal komme til 
arbeidernes kundskap. Jeg og saa- 
vidt jeg hus-keir hele centralstyret 
var oipriadeldg for at de breve vi 
fik  sk'ulde være fortrolige, men 
eksekiutivlkomiteen hævdet a t de 
retn'ingslinjer som den vedtok 
efoulde komme til alle arbeideres 
ikundskap. Og da j'eg hørte ekse- 
'kutivkomiteens grunde for at of
fentliggjøre brevene saia fandt jeg 
det rigtig. De som holder paa den 
fremgangsmaate er de som holder 
paa byra,akratiet. Med hensyn til 
iagibevægelsen saa er det bare den 
kommunietiske celle i fagforenin
gerne som er undero,rdnet partiet 
og ikke fa_gforeningen som helhet. 
Landsmøtet vedtok i 1930 et for
slag som var utformet av Tran- 
mæl, ô m partimedlemmemes ar
beide i fa:gforeningerne. Vi som 
staar paa mindretaiUets stand-
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det samme standpiunkt som Tran
mæl den giang utformet. Naar det 
er strid am et sipørsmaaJ i fa^^be- 
væ,£relsen mellem kommunister, siaa 
skal partiet paa or.^an/ifiiationismæs- 
sia; maate av î ĵøre saiken. Og min
dretallet maa være i besiddebe av 
saa stox ors;anå&ationismæs6i,  ̂ dis
ciplin at det bøier si^ for flertal
lets av^rjørelse. Fødenalismen er 
farlig fordi den kan føre til brud 
piaa oirganiisiationeimæisisigie beslut- 
ninger, og det paa et tidspunkt 
da det kan føre til nederlag for 
hele anbeidenklais'sen. Slik som vi 
saa det under storstreiken da en
kelte foreninger istedenfor at føl
ge landøorganieiationens parole 
gav sig tiil at stemme over strei- 
keapørsiniaalet og besluttet at bli 
staaende i arbeiidet istedenfor at 
gaa ut i kampen. -Teg maa adva
re mot Kristlania-forsliaget, for 
med det forslaget 9om bar sine 
åbner i beslutnången av 2/1. de- 
eemilier, vil man faa ret til at føre 
en slik politik at vi fa.ar bruddet.

Jakob Friis:

Jeg er en av de faa som til
hører øn fraktion, men som er 
valgt til landsmøtet ved stemmer 
fra en anden fraktion. Jeg er 
saaledes symbolat paa at der er 
noget som binder os sammen og 
jeg frygter derfor ikke for at 
partiet sikal gaa splittet ut av 
dette landsmøte. I  centralstyrets 
møte den 21. december var deir 
likesom er bredt koldt belte mel
lem de to fraktioneT i central
styret. Det er to mænd-vi kan 
takke for at partiet ikke den gang 
gik ut av Intemiationalen og der
med kom ind i en bitter og opri
vende strid. De to var fagfor- 
eningsmændene Halvard Olsen og

E. Volan. Hvis vi ikke hadde hat 
dem med os saa vilde partiet nu 
ha staat utenfor Internationalen. 
Men det var disse to arbeider- 
kamerater som tok det første 
haarde s,tøt i partistriden. De vil 
i partiets historie faa en hæders
plads for den gjerning de gjorde 
den dag. (Sterk; tilslutning.) Vi 
visete paa det tidspunkt ikke no
get om stillingen utover landet, 
men vi hadde den glæde efter- 
hvert at motta den ene efterret- 
ruing efter den anden som gav ut- 
tiryk for at vi hiadde ret.

Kristiamia-forslaget er et for
slag fra en retning som er trængt 
over paa defensiiven. Den 21. de
cember stod denne retning i offen
siven men nu er den trængt over 
paa defensiven. Det er situatio
nen idag. Døt at Edvard Buli 
idag slaar sig paa sit bryst og 
vidner om sin kjærlighet til In 
ternationalen er bare et bevis for 
at han har lidt nederlag. Vi hu
sker hv'ad han uttalte for mindre 
end en maaned siden paa et møte 
paa Høvik. Jog vet ikke om han 
har forandret opfatning paa kom
mando, men det er en kjendsgjer- 
ning at Buil den 21. december 
ikke var fornøiet med central- 
styireflertallets forslag, men vilde 
ha et forslag aom direkte vilde 
ha meldt os ut av Internationalen.

Det er klart at den anden frak
tion maa erkjende, at naar vi hol
der paa central ismen saa er det 
noget alvorlig vi holder paa. Vi 
vil ikke ha et løst sammensat 
parti, og jeg tror at den anden 
fraktion nu kan forstaa hvad der 
er det dype i vor fraktions tanke
gang. Jeg tror det er rigtig det 
princip at Initernationalen skal 
lio'lde sine kongresser først og saa 
de nationale sektioner sine lands
møter eftørpaa. Det er jo slik vi
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gaar frem i vor organisatiooas- 
praksis, og jeg ka:n ikke forstaa 
andet end at derbte princip er heiit 
u t rigtig. Hvis vi gaar ut fra at 
partiet a ltlJ  ønsker at staa i in
tim  kontakt med Internationalen 
og sende sine bedste folk til den, 
saa er det klart a t kongressen biir 
det rette foiiim for valg av ekse- 
kutiven. Desaiten er der nu tru f
fet en række nye demokratiske 
bestemmelser om utvidede ekseku- 
tivmøter etc.

Jeg tror at det flertal som staar 
bak Kristiania-fors'laget er et me
get usikkert flertal. Der er sik
kert mange av dette flertal som 
vil over paa en anden linje end 
K r ie tia n ia- f  or si aget. Landsmøtet 
maa paa en eller anden vis ta av
stand fra aanden i 21. december- 
besluti.lngen og som '^aar igjen i 
Kristiania-forislaeet. Vi maa 
komme denhen at høire fløi av 
Trainmæls retning Lider nederlag 
her paa landsmøtet. Vi vil sikkert 
alle bevare baade Schef lo og T ran 
mæl i pairtiets styre, men de inden 
«M'Oit Dag» som driver propagan
da for boykot av centralstyret 
m. V . er jeg sikker paa ikke har 
den noTske arbeiderklassæ sym
pati og billigelse. Debatten om 
stortingsgruppen har klarnet be
grepene og det er ikke tvil om at 
her staar alle paa samme stand- 
pupkt. Tranmæl har antydet at 
han subsidiært vil opta punkt 3 i 
Kristiania-forslaiget. Det er et 
standpunkt som Soheflo har været 
inde paa tidligere. Saalænge Det 
norske arbeiderparti staar samlet 
vil der ikke være grobund for 
fascisme i Norge. Vi maa derfor 
ikke gaa fra dette landsmøte uten 
at vi har bevaret enheten i par
tiet og et tillidsfuldt forhold til 
Internationalen. Det maa i be
slutnings form gives uttryk for at

den fløi som repræsenteres i «Mot 
Dag» Oig Edvard Buil har faat et 
nederlag paa landsmøtet. Der er 
nemlig en intellektuel fare i den
ne gruppe av akademikere. En 
silik fare fra  akademikernes side 
har der ikke før været i voirt parti. 
Da v’i andire .atademdk-ere eom 
Em il Stang og jeg kom ind i par
tie t for 20 aar sdden satte vi os 
vod G-amajliels føtter. Denne nye 
retndng av akademikere oser det 
derimot magtbrynde av. Vi øn
sker ikke nogen slavelydighet 
overfor Internationalen. Det som 
staar mot hinanden her er om der 
skal være et tillidsforhold eller et 
mistillidsforhold til Internatio 
nalen.

Sverre Krogh-.

Den kamp som nu gjennem- 
sikaker partiet er egentlig den fød- 
sedskamp som partiet nødvendig
vis maa gjennomgaa for at bli et 
rent kommun/istisk parti. Det 
som har skapt bitterheten er maa- 
ten hvorpaa kampen er ført. Iste- 
detfor al føre kampen indenfor 
organisationens ramme er den blit 
ført for hele befolkndngens paa
syn. Og det har hindret partiet i 
disse haarde tider at vinde tillid 
hos arbeddermasserne. Vi maa 
derfor se tid at finde former hvor
under vi kan utkjæmpe menings- 
forskjelligheterne slik at det ikke 
virk'er svækkende. Ved at vi staar 
i det samme parti staar vi paa en 
vis paa fælles platform. Det skul
de være bestemmende for, at vi 
ikke her staar som to retninger, 
som sokør at slaa hverandre ned. 
Det kommunistiske princip i sldke 
debatter er at finde den general
nævner som kan sveise partdet 
sammen og øke partiets slagkraft. 
Vi maa ikke begaa de »amme mis-
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grep, 9oaii vi har gjort i denne 
partistrid , om igjen. Hvad ei 
sitridæs kjerne? Jeg tror at fol
kene i de forskjellige retniager 
har forskjellige verdensperspek- 
tiver. Scheflos retning tror at vi 
er koomnet ind i en verdensrevalu- 
tiooiens epoke — en epoke som 
ikke bare indebærer seire, men og- 
saa nederlag, men hvis slutresul
ta t enten maa være en fuldstæn
dig nedkuelee av arbeiderklassen 
eller at arbeiderklassen tar mag
ten og knuser kapitalisterne. Hvis 
man har den indstilling gjælder 
det at skape et parti som kan 
klare de opgaver som tiden kræ
ver. H ar man derimot den op
fatning at kapitalismen endnu 
sitter fast i salen og at revolutio
nen derfor er en langvarig pro
ces, saa er det k lart a t det ikke 
haster saa med at skape denne or
ganisation.

H ar man den indstilling som 
jeg først nævnte og gaar vi ut fra 
som en given kjeaidsgjerning at 
arbeiderklassen nu maa forsvare 
sig overfor kapitalistklasaens of
fensiv, da reiser det spørsmaal 
siig: Hvordan skal vi kunne styr
ke arbeiderklassens bataljoner sMk 
at de kan utføre sin opgave? Det 
gjælder da at skape en general
stab, underofficerer og mandskap, 
og styrke dem til kampen. Men 
det gjælder ogsaa at gjemnemføre 
en svækkelse av motstanderens 
kraft. Stortingsgruppens mission 
i denne tid ligger oaa sidstnævnte 
omraade. Den maa være at ta re- 
kruteringsgrundlaget bort fra 
vore motøtandøre. Vi saa hvordan 
kapitalistklassen under storstrei
ken tok booide- og fiskerbefolknin
gen til soldatarmateriel mot ar
beiderne. Den utvikling som si
den har fundet sted og som s<bo>r- 
tingsgruppen har søkt at fremme,

har bevirket at flere av disse ele
menter en anden gang ikke vil 
komme til at slutte vakt om kapi- 
talistklaseen. Og m ange, inden 
disse befolkningslag er blit vak
lende. Det har været den linje 
som stortingsgruppen har fulgt. 
Det kan være at gruppen ikke har 
magtet sin opgave, men linjen har 
ialfald været rigtig. Hvis revolu
tionen stod paa trapperne idag 
maat'te vi bekjende at vort parti 
ikke var voksent til at t<a fører- 
skapet i sine hænder. Det som 
derfor er nødvendig nu er at om
forme vort parti slik at det blir 
kampduelig foir ain stilling. Vi 
har selv inw n  revolutionser farin 
ger. Derfor maa vi høste lærdom 
fra andre lamd. Den 3. In ternatio 
nale er en samling av de revolu- 
tionaare og kontrarevolutionære 
erfaringer som arbeiderklassen 
har gjort i de senere aar, og den 
utkryistalliiserer disse erfaringer 
slik at vi alle kan tilegne os dem. 
Vi skal alle være med og skjænke 
vore bidrag til  det materiale In 
ternationalen samler, og det ma
teriale den gir os skal vi ta imot 
med tak fordi det er det bedste 
materiale og den mest dyrekjøpte 
lærdom som arbeiderklassen har 
indhentet i de senere aar. Vi maa 
betragte Tnteirnationalein som den 
organisation der kommier til ar
beiderne, som den der vil gi d-em 
gode raad og som har veiledning 
til os alle. Vi skal derfor søke at 
forataa hvorfor Moskva sender os 
sine direktiver og hvorfor disse 
direktiver virkelig vil være til vor 
gavn.

Ved formidda.giemøtets sluitnimg 
refererte dirigenten følgende to 
indikomne sikrivelser:

F ra  Da*nmarks kommunistiske 
p a r t i ; Vi ta^kker Eider for ind-
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bydelisen til at overvære Edere 
landsmøte. Men vi beklager at 
ma-atte meddele Eder at vi for 
øiebliktet er fophindret fra at 
senrde no^^en repræsentant til Eder. 
Vi sender benved landemøtet vore 
bedste koimmiunistieke Mlsener og 
ønglker at lanidsmøtets beslutninger 
maa bli til gavn for den norske 
arbeiderkilaeee og for den interna
tionale komimiim istiske bevægelse- 

Georg Lauritzen.

Era det britiske 'kommunist
parti ved Thomas Bell: Som sivar 
paa Deres indibydeåee til at delta 
i Eders partilanideanøte i Kristi
ania 24.—27. februar har vort 
centralstyre git mig i opdrag 'at 
beklage at vi ikke er istand til at 
motta Eders elskværd.igie indlbydel- 
se da vi ilkke kan undvære nogen 
av vore centralstyremedlømimer. 
Vi sender Eder imidlertid de bed
ste kommiunistiske hilsener for et 
frugtbrin,giende partilianidsimøte, 
som kan bringe det norske parti 
nærmere kon talkt med de kjæm- 
pende kommunister over hele ver
den.

Møtet hævet.

Eftermiddagsmøtet mandag 26. februar

Dirigent: Ole O. Lian.

Daniel V ikin :

Jeg vil si min personlige me
ning om hvordan vi ser paa parti- 
situationen ute i lokalstederne. 
Vi visste at der var strid i par
tiet, men vi forsliod ikke hvad det 
.gjaldt. For os som stod i arbeide 
ute i bygdene va,r striden uved
kommende. Det Bucharin sa 
igaar er efter vort syn helt ut rig
tig. Naar vi skal ta stilling i den
ne strid maa vi imidlertid ta vor 
stillinig ut fra de lokale forhold.

Vi har derfor tat stilling til den 
retniing som kræver bevægelses- 
frihet. Vi arbeider med de enkle- 
site opgaver som er at faa de folk 
utovør bygderne som sliter og ut
byttes til at hænge sammen som 
klasse. Naar jeg har forpligtet 
mig til at staa i partiet, saa maa 
jeg kunne ha den tillid til orga- 
ndsationen at den gir os anledning 
til at arbeide ute i bygderne slik 
at vi greieir at faa falkene darute 
ind i vore bygdeorgauisationer. 
Greiar vi ikke at faa dette til at 
silaa til saa greier vi heller ikke 
at faa verdensrevolutionen seier- 
riikt gjennemført. Jeg har abso
lut tiillid til Internationalen og 
jeg tror at den mener det ærlig 
naar den sier at den vil verdens
revolutionen. Og jeg har den til
lid til Internationalen at den vil 
gi 00 den bevægelsesfrihet som jeg 
her har skissert, og da mener jeg 
at det ikke skal bli nogensomhelst 
kløvning av partiet. Naar jeg saa 
paa kriseprogrammet ut fra mit 
halvprolebariske lag saa fik jeg 
den opfatning at det var altfor 
litet konkret. Der var tat med en 
hel masise ting, men det var som 
sagt ikke konkret, og derfor blev 
det ikke noget mere end en parole. 
I  Kristiamia-forsilaget er der talt 
om parlamentarisme og i indled- 
niufgstaleæne om det som heter 
venstre. Jeg slutter mig helt ut 
til det standpunkt, at naar det 
gjælder de politiske partiers stil
ling overfor arbeiderklassen saa 
er de fiender. Derimot forstod 
jeg godt voldgiftsloven. Det skal 
understrekes, at hvis vi skal vin
de tørræmg blandt smaabønder og 
smaabrukere ute i bygderne saa 
er det fra veU'Stire vi maa erobre 
diisse folk, og da, underhandler vi 
ikke med venstre. Flertallets 
standpunkt passer her halvprole-



65

tariatet. Paa forrige landsmøte 
var det Soheflo som fremisatte det 
foralag soan var bedst egaet til at 
vinde halvproletairiatet. Vi maa 
skape fra distrikt til d istrikt de 
organisationer som skal bære ver
densrevolutionen frem.

K. O. Ihornæs:

•Jeg tør for min del si at naar 
jeg tar ordet, saa er det som et 
almiindelig medlem i partiet —■ 
ikke hverken mer eller mindre. 
Det er særlig et forslag som kom
mer i forgrunden her paa lands- 
mj8«tet. Man niaa se lifct paa sam- 
nijeDihængen og paa det som er gaat 
foran dette forslag. Det har og- 
saa flertallet gjort. Vi vedtok 
ikke tesene Ixstingelsesløst, Siier de. 
Var det ikke dette vi vedtok i 
1918. sier de. Ja  vi gaar videre 
tilbake. Var det ikke dette ’ man 
kjæimpet for i 1915, i 1912, i 1910. 
Længer bilbake vil man vist ikke 
gaa, men naar man begynder med 
krabbens metode, kan det jo bli 
litt av hvert, vet vi. Man skal ikke 
bare fastliolde det som er vedtat 
før. Arbeiderklassen gaar frem
over og da gjælder det at følge 
med — Tranmæl! Vi har idag 
hørt en arbeider tale ut fra In- 
ternati'Oinaleins aand. Vogt dig, 
Tranmæl. Selv om det er rigtig 
at gaa tilbake til 1912, saa maa 
vi allikevel s.pørre: E r der ikke 
foregaat noget siden 1912? Vi 
har set verdenskrigen, vi har set 
en Internationale forfalde, vi har 
hat den ruissiske revolution, og vi 
har for tiden en revolutionær si
tuation som vi hverken visste om 
eller tænkte paa i 1912. Og vi har 
hjemme hos os hat storstreiken 
og voldgiftsloven. Gjennembrud- 
det i partiet og istedetfor en so
cialdemokratisk stortingsgruppe

har vi faat en kommunistisk. Jeg 
vil minde om at jeg ikke var enig 
i Soheflos regjeringsipolitåk, og 
det hiar jeg g it uittryk for paa en 
saklig maate — før avgjørelsen 
blev truffet. Jeg hadde ingen fi
dus til Olaussen, Arvid Hansen, 
Sohøflo og Stang i sommer. Det 
var fordi at disse beskyldte T ran 
mæl og hans kamerater for at de 
vilde gaa ut av Interna'tionalen. 
Tranmæl avviste tanken med in
dignation. Saa kom deai 21. de
cember og de kastet mashen. Jeg 
var troskyldig. Men naar en tro 
skyldig og ærlig mand blir over
bevist om at han er blit ført bak 
lyset, saa blir han mere mistænk
som end andre. Det som akedde 
omkring vexdenekongressen vakte 
niistænksomhet. Tranmæls und
skyldning er det som skuffet mig 
mest. E r det nogen som tviler paa 
at M artin  Tranmæl mangler man
dat fra den norske arbeiderklasse? 
(Kraftige neirop.) Nuvel. Vi fik 
indstillingen av 21. december hvori 
det stod at efter dette kunde Det 
norske arbeiderparti ikke staa i 
den 3. Internationale. Men hel
digvis fik  vi ogsaa i januar en 
enstemmig landsstyre-indstilling, 
og jeg tør si at jeg ikke har væ
ret vidne til nogem partihandliug 
der i den grad som denne har 
vakt enstenmiig glæde blandt a r 
beiderne ut over landet, og det 
var særlig for Tranmæls skyld. 
Men der var nogen som følte for
bitrelse over denne beslutning — 
og det var Edv. Bull, Falk og 
«Mot Dag»-gruppen. De blev for- 
bitreit fordi de mente at Tranmæl 
hadde latt sig forlede til kompro
mis og lureri. Det er den værste 
beskyldning som nogensinde er 
rettet mot Tranmæl. E r  det no
gen som tror at Tranmæl lar sig 
forlede til kompromis og lureri.

5
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Det er deilige venner du har faat 
Tramiiæl! Du er faldt blandt ro
vere. Det høres fælt ut, men ja
men er deit sandt. Naar Tranmæl 
av hensyn til den forestaaende si
tuation gik med paa landsstyrets 
indstilling, saa var det nogen som 
var forbitret.

■Jeg ser Kristiania-forslaget 
som en forteættelse av 21. decem
ber. Den disku&siion som har væ
ret ført her siden, og som Tran- 
mæil har deltat i, viser mere tegn 
paa hundeliv end paa partiliv. 
Hvorfor ikke vedta selvfølgetlighe- 
ter, sier man. Nei, fordi selvføl- 
følgediiighøt-erne kan blå chikane, 
hvis de biir vedtat. Hvis jeg for 
eksempel vilde ha vedtat at E i- 
stad ikke er en daairlig person, 
saa vil Rastad sikkert ha sig fra
bedt et saadant forslag. Vi kan 
ikke vedta disse selvfølgeligheter, 
fordi de er en chikane mot Inter
nationalen. Vi har nu en revolu
tionær situation, da borgerskapet 
sier at det ikke vil sitte sammen 
med kommunister i stortinget. 
Hvis man hadde valgt Tranmæls 
linje, kunde borgerskapet derimot 
sittet sammen med dem. Er det 
nu midt i den alvorligste euro
pæiske situation en tid hvori man 
kan være med paa at svække In 
ternationalens myndighet og vær
di? De norske arbeidere har nu 
bare et fast punkt i sin kamp, og 
det er den 3. Internationale. Mi
ster arbeiderne troen paa den 3. 
Internationale, saa brister der no
get i dem. (Hørt, hørt.) Vedta
gelsen av et forslag som i noget 
mon nedbryter agtelsen for Inter
nationalen, er en forbrydelse, selv 
om Tranmæl er med paa det.

Em il S tang :
Jeg vil begynde med at si no

gen ord om «Mot Dag», fordi jeg

selv er akademiker. Det har i de 
aar'ene jeg har været med i partiet 
ofte saaret mig dette at en akade
miker ikke var som en arbeider. 
Jeg husker tesedebatten, hvordan 
Carl Øien altid begyndite sine fo
redrag med: «Jeg er jo bare en
blikkenslager.» Dermed tok han 
forsamlingen, og jeg blev bare en 
stakkars advokat igjen paa kate
tret. Akademikerne er velkommen 
til partiet. Det har bruk for dem, 
hvis de arbeider som andre parti
medlemmer. De maa bare ikke 
laige en fraktion i partiet ô g søke 
at gjøre sig gjældende indenfor 
partiet qua akademikene. Da Friis 
og jeg kom ind i partiet, tok vi fat 
paa opgaverne hver for os paa de 
felter hvor man hadde bruk for os, 
og hvor vi mente at kunne gjøre 
nytte for os. Vi optraadte ikke 
organisert som akademikere. «Mot 
Dag»' er derim'Ot en egen gruppe. 
Ifølge sine egne love er «Mo<t Dag» 
ikke en partiforening, men en ar
beidsgruppe, som har til formaal 
at arbeide for at utbrede kund- 
skap om kommuni.smen blandt 
akadomikerne og søke at trække 
de intellektuelle til partiet. Dette 
er bare rigtig, men i sin praktiske 
virksomhet danner de en arbeids
gruppe som optrær indad i par
tiet. Det er sjelden at jeg i «Mot 
Dag» støter paa artikler siom er 
egnet til at vække de intellektuel
les interesse for partiet. De fleste 
artikler er mere egnet til at ska
de end at tjene overfor den læse
kreds som det skulde agitere 
blandt. Mot Dag er en meget 
streng forening, og den har ved
tat en meget streng arbeidspligt 
for alle medlemmer. Naar de faar 
besked om et møte, ikke bare i 
Mot Dag, men ogsaa i andre orga
nisationer som de er medlemmer 
av, skal de niøte og ikke bare det.
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men de faar ogsaa besked paa for- 
haand hvad de skal foreta sig paa 
niøtet. Dette fretmgaar med tyde
lighet av et cirkulære som forenin
gen ved en leilighet har utsendt 
(som taleren refererte). Jeg maa 
si med M artin Tranmæl: Magten 
tilbake til medlemmerne! Det er 
k lart at en forening som arbeider 
paa denne maaten er til skade for 
det parti den optrær i. Undersø- 
kelseskomiteen er endnu ikke helt 
færdig med sit arbeide. Eiesnlta- 
tet vil bli forelagt lan'dsmøtet. 
Arbeiderne kan ikke taale den 
ting at en skare unge kommuni
ster organi'SeTer sig indenfor par
tiet og sæ-tter sine fraktionsinter
esser o'\'eir partiet. Kristianda-for- 
slaget er et mesterverk — forsaa- 
vidt som 90 pct. av de ting som 
staar i det er timg som aldrdg no
get menneske i vort parti har væ
ret i tvil oan. Det er fuldkommen 
urigtig  naar det i forslaget heter, 
at tyngden av vor virksomhet maa 
lægges i dannelsen av arbeider-, 
bonde- og fiskerxaad. Dette er ik
ke det mest paakrævede i den nu
værende situation. Det vigtigste 
nti er omdannelsen av vort parti. 
Det maa vi ta fat paa øieblikkelig. 
Paa det punkt er Kristiania-for- 
slaget galt. Man maa være klar 
over med hensyn til den parlamen
tariske vinksomhet at det er to 
niaater at lægge arbeidet an paa. 
Arbeiderne kan overhodet ikke 
naa frem i det nye samfund uten 
ved direkte aktion med vaaben i 
ha and. Det er de klar over. Det 
kan derfor overhodet ikke bli tale 
om at O'vervurdere parlamentaris
men. Den er og biir et sekundært 
middel. Vi har hat en gammel 
lære om at vi skulde samle de bor
gerlige partier i en blok og søke 
at faa en klar skillelinje mellem 
dem og os. Saaiænge partiet var

et reformistisk parti —  et valg
parti — var denne taktik  rigtig. 
Hvad er av størst betydning for 
arbeidernes klassekamp enten at 
samle borgerskapet i en blok eller 
søke at splitte det? Hvis vi sam
ler dem kan vi opgi tanken om 
en revolution i Norge. Vd skal u t
dype striden mellem dem i den 
grad at de ikke kan finde hinan
den under rOTodutionen. (Bifalid.)

Scha/zkin:

De to hovedeipørsniiaal siom be
handles naa dette landsmøte er 
spørsmaalot om Internationalen og 
spørsmaalet om partiets enhet. Det 
er disse to spørsmaal som har git 
hovedstoffet til den konflikt som 
er opstaat mellem partiet og In te r
nationalen. Jeg har faat indtryk 
av at man her i landet har faat et 
forkjært indtryk av forliol.let mel
lem Internationalen o'’' Det nor
ske arbi'ider^iarti. Man har trodd 
at Internationalen er noget uten
for Norge med hvem man kan fø
re forhandlinger, stille betingel
ser, jia føre krig. Men Initerna'tio- 
nale;-» er jo de norske arbeidere 
paa samme maate som d'en er de 
tyske O'g de franske og de russiske 
arbeidere. Den er os aeW og dklke 
noget utenfor os. Det var ikke ba
re av den grund at de norske ar
beidere had'de sympati for de rus
siske arbeidere at de sluttet sig til 
Internationalen. Det var bare en 
av grundene. Hovedgrunden var 
nok den at de forstod at de niaatte 
organisere sig internationalt for 
sine egne interessers skyld. Det er 
feilagtng at Internationalen er en 
russisk institution. Den har orga
nisationer i 62 lande, og det store 
flertal av dens ledere er utlændin- 
ger. At russerne gjør sig noget 
mer gjældende end de andre lan-
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des repra&sentaiiiter det kommer av 
at ruflserue har gaaske anderledes 
lange erfaringer. Men utlændin- 
ger begynder nu at gjøre sig  
gjæJdende i stadig liøiere grad. 
Som  et eksera'pel lierpaa kan jeg  
nævne at paa sidsite kongres blev 
russeren BucJiarins forslag i et 
m eget vig'tig pr'Ogramspørsmiaial 
forkastet, mens tyskeren Talhei- 
mers fonslag blev vedtat. Interna
tional soliidaritet betyr tillid , men 
tillid  betyr ikke at man gir sig  til 
at liidse til Iiat mot Internationa
len eller aøker at frem stille det 
saaledæ  at mau faar indtryk av 
at f. øks. det tyske parti er et 
m indreværdig parti, slik  som det 
er gjort i Mot D ag. Ordet social
demokrat betyr internationalt i 
virkediiigilieten det samme som for
ræder, og da er det ikke betyd
ningsløst at vort partis hovedor
gan har na vuet «Sooial-Domok ra
ten».

Den omgiruppering som Tran- 
mæl snakker orni er et skridt som  
uvæ gerlig vil bety øt politisk  
skridt. Serati foretok et slikt 
skridt. D et kunde bare gjøres 
godt igjen ved at partiet kom t il 
bake igjen. Man niaa ikke leke 
med den slags som uvægerlig vil 
kaniiine til at føre til de samme 
konsekvenser som vi har set i an
dre land. Det er klart for alle at 
Internatiionialen blir stadig ster
kere i alle land. Det er derfor 
u r ig tig  naar «Mot D ag» skriver 
at vort parti sikulde kunne bli 
sterkere ved at stille  sig  utenfor 
Internationalen. A lle de partier 
som hittiil har brutt med Interna
tionalen er bliit sterkt svækket ef- 
terpaa. D en koanmunistiske In- 
ternatiionaJe betyr intet mindre 
end liv  eller dod for arbeiderklas
sen. A llé maa forstaa at arbei- 
klassen bare internationalt kan

bekjæmpe kapitalistklassen med 
kraft. Skal man opnaa dette, maa 
man ikke organisere s ig  anarki
stisk , imddviduelt, men som kame
rater i arbedderklaseens interna- 
bio'nale verdetisarmé. Det er falskt 
at paasbaa at Internationalen sø
ker at berøve de nationale partier 
deres selvstæn'dighet. D et har 
vist Slig i ■ det ene land efter døt 
andet at det er m ulig  at staa or
ganisert i en S 'terk  centralorgani
sation og sam tidig utvikle sin  
■selvstændighet. En saa høit dan
net mand som professor Edv. B uli 
■burde fonsitaa at det er u m ulig  at 
trække en sk ille lin je  m ellem  hvad  
der er nationale og imternationale 
spørsmaal. Man kan ikke si naar 
det nati'Onale alutter og det inter- 
natii'onale l>egynder.

D et er ganske temerkelsesvær- 
d ig  at K ristiania-forslaget falder 
eaumien mod det fonslag som den 
ruseiske mensehewik Martow stil
let paa 2 V2 Internationalens kon
feranse i januar. H ans forslag  
blev av denne konferanse forka
stet fordi det l>etød en for s»treng 
centralisme, den kommuniistiske 
Internationale vil forkaste det for
di det er for Iltet centralistisk. 
Kam erat Gerhardsen i ungdoms
forbundet komjner 4 aar fer sent 
med sine indvendinger mot den 
strenge centralisme. I  4 aar har 
nem lig  ungdomsinternationalen  
været bygget op efter dette prin
cip, dens kongresser har selv valgt  
eksekutivkomiteens medlemmer —  
uten at der i disse 4 aar har været 
reist en eneste protest fra det nor
ske partis side. Det er netop ved 
denne opbygging at ungdom sin
ternationalen er blit en sterk or
ganisation med 800,000 medlem
mer. Dette resultat vilde vi ikke 
ha naadd om vi hadde bygget vor 
organisation op paa f 0deralisti.sk
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grundlag. K ristiania-forslaget be
tyr, hvis det blir vedtat en videre 
utvik ling  av konflikten m eJ Iii- 
teruationakn og derved en videre 
uitvikling av striden i partiet selv. 
Og Det norske arbeiderparti vil 
komme til at staa som det eneste 
parti i Internationalen, som er 
niot den 4. kongres' l>esl'Utninger. 
Landsmøtets p ligt og opgave er at 
søke at faa likvidert striden. Jeg  
opfordrer derfor alle dem som vil 
staa i Internationalen, men er 
delvis enig i Kristiania-forslaget, 
til ikke at insistere paa at dette 
skal vedtages. Partiets enhet er 
i  fare, fordi man letsindig  har 
l'eikt med brudd med Internationa
len. D et er klart for hvert barn. 
Hvad betyr det at kamerat Ger
hardsen er mot alle korapromisser. 
Jo det betyr i virkeligheten at 
han er for brudd med Internatio
nalen og for splittelse av partiet. 
Dette er ikke fraser, men den re
elle virkelighet. Jeg føler m ig  
overbevist om at imgdomeforbun- 
det, som altid har været et av de 
bedste forbund i Internationalen  
vil bidra sit t il  at landsmøtet 
træffer en avgjørelse som kommer 
til at staa helt paa Internationa- 
lenis gnm d. TJngdonasinternatio- 
naletis parole er; For den kom- 
m unietiske Internationale, for den 
internationale demokratiske cen
tralisme og fo'r en'heten i Det nor
ske arbeiderparti.

Dirigenten

oplyste nu at der var indtegnet 43 
talere. H an foreslog taletiden for 
de efterfølgende taler sat til 10 
minutteT. Dette blev vedtat. V i
dere blev det vedtat efter dirigen
tens forslag at land^smøtet skulde  
arbeide t il  kl. 9 uten pause.

Tømmeraas:

Naar jeg som arbeider kom
mer direkte fra arbeidspladsen og 
ind i denne difiikusajon maa jeg si,  
at der er begaat en feil, nem lig  
den, at vi har diskutert teserne 
saa altfor litet i arbeiderforsam- 
linger. Først nu diskuterer man 
beslutningerne og spekulerer paa 
hvad det er man skal bøie sig for. 
Naar man ser paa denne striden  
maa man uvilkaarlig spørre sig  
selv om det ikke er arbeide for 
alle i partiet. Jeg sier, slut med 
at skrive kilometer lange artikler. 
Graa heller i.nd paa arbeiidsipladser- 
ne og ta der op arbeiidet for fa- 
brifcbe&ætteleer og andre aktuelle 
opgaver. Der er dog kommet no
get godt ut av striden. Der er 
S'kapt klanhet. Det er ikke bare 
de intelleiktuelle og fumiktionærer- 
ne i partiet ?‘0m  skal ha forstaa- 
else av Internationalen. V i skal 
ha arbeiderne med. Der er bare 
en eneste maate at faa dem med 
paa, og det er at man tvinger dem 
til  i partiforeningerne, fagfor- 
eniingerne og arbeidepladserne at 
ta stillin g  til de saker eom er 
oppe. Derved kan vi faa et stort 
masseparti, det er derfor jeg vil 
stemme for Kristiiania-forslaget. 
Jeg protesterer mot at vi som staar 
paa K ristiania-forslagets grund 
er mindreværdige kommiunister. 
Det er mange av Internationalens  
venner som vi ikke har set ute i 
kampen paa de store kampdage. 
Jeg er enig i at vi har .neget at 
lære av de ruissdske kamerater, og 
jeg er taknem lig for det Bueha- 
rin sa, men jeg kan ikke være 
en ig  i at man sikal stille Tranmæl 
og «Mot Dag» op mot partiet. 
«'Mot Dag» har en feil. ug det er 
at det er forbandet godt redigert:
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og det er flinke folk eom staar bak 
det, de j^jør godt arbeide for op- 
lysndn^an blandt arl>eiderne. La 
03 si fra am hvad vi kan greiie. 
Hvis vi fortsætter at bolde pa-a 
paa samme maaten S'om hittil vil 
det bare bli generaler tilbake i 
partiet og ikke soldater. Det 
gjælder at bevare Det norske ar
beiderparti som et maseeparti for 
Den kiommiunistiske Internatio
nale. (St«pkt bifald.)

Gitta Jønsson:

Jeg vil gjerne fortælle, hvor
for jeg saa sterkt holder paa Kri- 
stiania-forslaget. Jeg har altid 
holdt sterkt paa partiets eahet. 
Det har jeg gjort fordi jeg bar 
følt saa meget av hvor litet vi 
opnaar naar vi etaar alene, men 
jeg vil ikke være med paia a t gjø
re mig til et redskap, jeg vil være 
an viillende vilje. Vi som bor ute 
paa amaaistedierne vet hvaid det har 
at si at bli ledet fra en hovedcen- 
tral. Jeg er ræd for at den stren
ge centralisme, hvionmed vi nu 
skal kjøres, vil beta os arbeidsly
sten. Det er ikke for eller mot 
Internationalen kampen gjælder. 
men at skape en katmpdjfgtig og 
sterk InternatioTiale. Sibal vi kun
ne samle alle maa der være bevæ- 
gelighet, der maa være anledning 
til for den enkelte at arbeide paa 
den miaate som fakler haim natur
lig. H,ver for sig maa .man kun
ne staa færdig for at slaa et slag 
naar den store parole fra Inter- 
nation.alen kommer. Det er en 
Internatiomale bygget op saaledes 
6om vil kunme gjøre noget. Yi 
kan samrøenligne sitnatio'nen med 
fiskernes kamp paa havet. I  den
ne kamp har fiskerne lært, at 
hver mand maia holde sig paa sin 
plads, og likesom der blandt dem

voksier op førere som kan etyre 
sin baat vil der ogsaa inden arbei-' 
derklas'sen vo'kse op førere som 
kan lede den fremover. Fd&kerne 
i Nord-Norige forstod ikke kom
munismen fordi de kadde læst &aa 
aiieget om den, de forstod den in
sti nktismø&ssig. Derfor var de de 
første som sendte socialister til 
tiings her i landet. Det er under 
en slik Internationale at jeg eller 
ialfald mine bar,n engang skal 
komme til at seire.

A. Blomkvist'.

Det blev siagt av Tranmæl at 
den enstemmige landsstyreindstil- 
ling skulde være et tegn paa en
het av hensyn til den faglige si
tuation til vaarein. Og folk ut
over landet var virkelig glad for 
at den.ne enhet var kommet istaind. 
Men det varte ikke mange dage
ne før eøntrals'tyreflertallet blev 
tat i ørene av professor B-ull, og 
saa gik de paa Kristiania-forsla- 
get. Den dag Tranmæl forlater 
Det norske arbeiderparti blir det 
lanidesorg. Det er sikkert. ^Men 
vi tar ikke bønderne ved ât vi rei
ser ut til dem O'g præker kommun
ismen i abstrakt fOrm. Den nor
ske bonde er mistænksom av na
tur. Du maa lægge frem kjends- 
gjerningerne. Du maa bevise paa 
hvilken maate du vil hjælpe ham. 
Men skal vi kunne gjøre det maa 
vi ta fat paa en anden nnaate end 
hittil, og her er det stortinget er 
paa sin plads. .De norske bønder 
tror paa stortinget. De folks in
teresse maa vi vinde ved en klok 
politik i stortinget. Til Gitta 
Jø.nsson vil jeg bare si, at vi ar
beider og sliter vi arbeidsfolk her
nede oigsaa. I  mit distrikt har a r 
beiderne nu O maaneders arbeids
ledighet og mere bak sig. Jeg har



71

en statistik som viser at et meget 
stort antal arbeidere i de sidste 
to aar har mistet 300 ar-beidsdage 
paa grund av arbeidslediigbet. Det 
var den samme lo'V som tvinger os 
til at slite i fabrikkerne og paa 
anlæggene som tvang os til at ga.a 
paa voldsgiiftsloven. Gerhardsen 
er en gammel kamerat. Men nu 
staar han desværre paa eamme 
plads som Vraa stod paia paa for
rige landsmøte, og det er den gam
le Rynndngske aand fra Dramimen 
som raader. -Teg har staat oppe i 
arbøiderklasisens kamp siden i 
1904. Men det har vist sig 
at de som har fiender det er vi. 
Ceintr'alistyr.eflertallet koimimer i 
anden række. Skriv dig det bak 
øret. Eiastad. Eastad, du har 
altid tapt paa lanidS'injøteme, og 
du taper denne gangen ogsaa. Vi 
er Moskvas sønner, Moskvas egte- 
fødte søn.ner, og det skammer vi 
os ikke over. (Bravo.)

Ottar Lie:

Jeg vil be alle paa landsmøtet 
om at minides Fiunuibotns ind
læg. Dot maa ikke glemmes. Flor- 
tiallets folk er ra®ende for at vi 
sier at de er mot In'teriiationalen. 
Og de Ijebreider os at vi altid vil 
bringe diiskussionen ind paa 
spørsmaalet for eller mot In terna 
tionalen. Men er dette saa u rig 
tig? I  hele sommer stoid det i 
«SociaJ-Demiok,raten» at ingen vil
de igaa ut av Iinternatioiialen, og 
det var jeg glad for. For det er 
to ting vi er glad i utoiver landet, 
og det er partiet og Internationa
len. «Demokraten» hadde skrevet 
en leder om partistriden, men saa 
kom parolen am at man skulde 
indstille partddiskussionen. Vi 
efterkom denne parole og tok fat 
paa valgkampen. Men saa kom

den 21. deoember med beslutnin
gen om at gaa ut av Internatio 
nalen. Mange arbeidere blev ra
sende oviør dette. Jeg blev rasende 
for j'ø"" følte det slik at man had
de løiet mig op i øinøne. Men saa 
kom landsstyremøtet og In terna
tionalen sendte Eadek hit og han 
forenet de striidende parter.

Det er mit haab at landsimøtet 
vil ha laigt merke til de ord som 
faldt i Bucharins foredrag naar 
han sa, at Kristianda-f or slaget 
vilde føre til en fuldstændig op- 
løsning av Internationalen.

Det er ikke miindretallet som 
har røisit striden, det er gjort av 
«S'oc.-Dem.» og «iMot Dag» efter 
at laindsistyrets enstemmige indstil
ling foirelaa. I  sipidlsen for sine 
reservationer sætter de; Arbeider- 
klaøsens frigjørelse miaa være dens 
eget verk. Der snakkes om diplo- 
miati. Kamerat Buli skrev i 1920 
i partiets tidsskrift a t hvis vi gik 
ut av Internationalen, vilde vi gi 
borgerklassen over hele verden et 
glimrende vaaben i hænderne. 
Nu sier Buli, at hvis Internatio 
nalen vil beholde ham, maa den 
forandre sin organisationsform, 
ellers ikke. Det er betingelsen.

Ved kommunevalget i  Hede
m ark fik vi ind 163 repræsentan
ter, vi fik flertal i 10 kommuner, 
Iiike mange som de borgerlige i 5 
og blev den største g ru røe  i 3. Vi 
kunde ved en klok manøvre faa 
flertal i fylkestinget og fylkes
partiets styre besluttet at det 
skulde soke a t ta flertallet. Det 
var et led i kampen mot arbeids
løsheten og nøden. Men vi maatte 
da ha git en del koncessioner til 
h øi r esocd a 1 is te r , a r bei de r d e mok ra - 
ter og venstrelrønder. Centralsty
rets flertal sa -imidlertid nei, vi 
skulde ha «rene linjer». Hadde 
vi faat flertallet, vilde fylkespar-
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tiet slaat ind paa mias&eaktionens 
linje og sat arbeiderklassen op 
miot »torting ag regjering, og vore 
krav skulde hat magten bak sig, 
men vi fik ikke lov til at følge 
den linje.

Det sies av flertallet a t jeg er 
«-gammel revolutionær» tiltrods 
for at jeg bare er 26 aar gammel. 
J'øg staar i allefald paa In'terna- 
tionalens grund, den som har vist 
at den tør revolutionen og vil or- 
gamisere rovalutionen, for at vd i 
fællesakap mød de øvrige lanids 
arbeidere skal seire i kampen for 
verdenisrevolu'tiionen.

Ingvald Rastad:

Arbeiiderklasson her i landet 
har to organisationer, vi har et 
sterkit parti, men med mange 
mangler, vi har landsorganisatiiio- 
nen. Uten har ogsaa sine feil, 
men døn er trods alt en sterk or- 
ganisaitiion. I  landsorganisationens 
organisati'onaform og praksis ser 
vi et ekæmipel paa hvorledes In 
ternationalen skal organiieeres. 
Landsorganisationen kan beslutte 
streik, generalstreik, storstreik, 
symipatietreik. Den kan ogsaa 
forby streik. Men lamdi&organisa- 
tionen blander sig ikke op i de 
enkelte forbunidis indre anliggen- 
der. Ingen kan overbevise mig 
om at dette svækker landsorgani- 
-sationøn. Hvis landeoro'anisati'o- 
nen vilde blande sig op i de in
dre spørsmaal i forbumdene, vilde 
forbindelsen forstyrres, det vilde 
skape irritation. Faa samme maa- 
te mener Kristiania-forslagets for
fattere at Internationalen bør 
bygges op. Initernatdonalen bør 
ha absolut magt naar det gjælder 
internationale aktioner, men naar 
det gjælder indre aailiggender bør 
Internationalen ha saa stor tillid

til de nationale partier at den 
overlater avgjørelsen til dem seilv. 
Der er paa eki&ekntivkomdteens 
møter og verdenakongressen blit 
behandlet spørsmaal som det nor
ske parti kunde ha avgjort selv 
Ilten at de var blit store spørs
maal. Internationalen har gjort 
det som værre er, den har indtat 
fraktion-sstandpunkt og sagt 
a t paa den ene side er vore ven
ner, og paa den anden — naa ja, 
ihvertfald ikke — venner.

Piaa sidste kongres er det ved- 
tat besluitninger som øker central- 
lodeløiøns ret til at gripe ind i 
indre spørsmaal. Med det kjend- 
skap vi har fra tidligere har vi 
sagt fra at dette ikke Ijør ske, og 
derfor har vi formet punkt 4. 
Det er sagt at Kristiania-forslaget 
vil føre til snart det ene snart det 
andet. Jeg kunde ønske at faa 
konkret besked om hvad det er 
som ikke kan akcepteres. Dets 
mening og hensigt er ikke at føre 
til brudd med Internationalen, det 
forutsætter vedtagelse av lands
styrets besdutning, som vi alle 
boier os for, ogsaa hvor vi ikke er 
enig. Schatzkins foredrag syntes 
at tyde paa at vi haidde formel 
ret til at si fra vor mening, men 
at denne ret vanskelig lar sig 
gjennemføre i praksis. E r det saa, 
la os da faa klar besked!

Da Internationalen var i fare 
her i byen — under kampen med 
h'øiresooialisterne — var der in
gen mand gom utførte et slikt a r 
beide for Internationalen som 
M artin Tranmæl. Jeg vil paastaa 
at ingen av dem som Internatio 
nalen anerkjender som sine ven
ner har gjort mer end vi. Vi vil 
fortsætte a t gjøre det samme, 
fortsætte at skape et bedre forhold 
til ImternatJionalein end det som 
hittil har været tilstede. Derved
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vil vii faa en stenkere Internatio 
nale og ogeaa et sterlcere parti i 
vont eg>et land.

Eiv. Pctershagen:

Da vi kom paa fylkesmøtet i 
Heidiemar.k for at ta  standipumkt til 
paTtiistniden var vi a lk  paa det 
reoie med at Kriistianåa-f or slaget 
indeholdt en mistiMid til Interna- 
tiionalen. Det var i Hedemark 
'hverlcen i'nteilleikt'uelle elJer halv- 
intellektuelle som hadde diktert os 
vort stand'punikt. Vi var saa iiel- 
dige at faa Tranmæl til at utrede 
■apøramaalet, fordi in’gen andre 
har indtat den position blandt He
demarks arbeidere som Tranmæl. 
Allikevel ved bak Hedemarks fyl
kesparti mied tre fjerdedels fler
tal en beslutning som tar avstand 
fra Kris'fciamia-forslaget,, tiltrods 
for at aamtåige fylkets sto-rtings- 
mænd forsvarte det. Arbeiderne 
viilde ikke vite av nogen mistillid 
tdl Inte'mationalen.

Den demokratiske centralisme 
forutsætter at forholdet mellem 
partiet og Internationalen er byg
get paa gjensidig tillid. Vi be- 
trâ !;’ter iikke Internationalem eom 
©n tvanigsarbeidøanstalt.

Arbeidertlaissens frigjørelee 
maa være dens eget verk — man 
beliøver iikke a t være professor i 
historisk videnskap for a t forstaa 
det. Man sikal denne frigjorelse 
fuldføres, sker det ikke ved føde- 
iraliistiisk guerillakrig, men ved en 
aaimlet solid fremmarsj paa In te r
nationalen® grund.

Johs. M. P. Ødegaard:

Professor Buil indlot sig paa 
to eksperimenter som var av den 
a r t  at de kunde virke besnærende. 
Det første var at trække ut av 
Buoharinp foredrag den diagnose

at grundlaget for den avgjørelse 
eom blev tru ffe t i det norste 
spøn&maal i bund og grund var 
urigtig . Det næste var at han stil
let den diagnose som han og hans 
fraktion bygger paa. H an kom til 
det resultat at vi har et nationalt 
borgerskap at kjæmpe mot og at 
derfor fonhaldene her og i Rus
land var vidt forskjellige.

Professor Buil er blit frem- 
stilJeit her som en mand som vet 
alt, men jeg vil uttale at jeg ikke 
trodde proif.essor Buil visste saa 
litet som han vet. Hvis professor 
Buli kunde komme ind paa fagor
gan isaibiiOinens enemerker og bare 
delta i 10 m inutters tid i en for
handling med arbeidsgdverfor- 
eninigen, vilde han bli overbevist 
om at bourgeoisiet her i landet 
bare er en ynkelig filial av den 
internationale kapitølisme . Naar 
Krietiania-forsJaget hvider paa 
denne Buills diagnose, vil jeg 
ialfald hensiiile til de virkelige 
proletarer fra K ristiania at de 
stemmer det ned. De skal over- 
hiodet ikke lytte til de røster som 
anibefaler Kristianiaforslaget. Det 
vilde være en klasseforræderisk 
handling om de gjorde det.

Sverre Støstad:

•Jeg tror ikke vi gjør nogen av 
flerta-lilet uret naar vi siier at de 
betragter Internationalen med 
skeipsis. Denne skepsis kom til 
k lart uttryk efter dem 4. kongres 
ved beslutningen av 21. december.

Man har stillet den internatio
nale solidaritet op mot den inter
nationale disciplin. Tror nogen 
at vi kan bygge en organisation 
bare paa solidaritet? Jeg har al
d rig  opfattet, det som uværdig at 
vise lydiighet mot trufne beslut
ninger, men at fremstille det som
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om vi bare by^o'er paa lydighet 
er ikke rigtig.

Den kritik  som er reist over
for Internatiionalen gjælder ikke 
seilve organisationea, heter deit nu, 
men de somi sitter i ledeløeii. Jeg 
skjønner god't disse toaier. som jeg 
har hørt saa mangen gang naar 
jeg imder agitationen har 
staat overfor uorganiserte. Det er 
don uorganiiserte arbeiders stand
punkt aom her hævdes.

Dot er sagt av Tømmeraas fra 
Trondhjem at vi maa ha arbei- 
dermaseerne med os. Det er rig
tig. men tør Tømmeraias paastaa 
at ikke vi arbeider for at faa ar- 
1» ider masserne med eller at ikke 
InteTindtionailen gjør hvad den 
kan for at faa arbeidermaeserne 
med ?

Rastaid var inde paa landsorga
nisationens opibygniing. H an hæ>v- 
der øelv at Initernatiojiaden ikke 
skal gripe ind i særlige norske 
spørsimaal, men han har ingenting 
imot at stille forslag om at Inter- 
nationiailen skal bygges op efter 
apeoifike norske love. Skulde det 
princip gjerniømføres, er jeg ban
ge for at vi fik en Internatianal 
for hvert nationalt parti. Det er 
sagt i partistriden at mindretal- 
let ingen formeming hadde om 
hvorledes arbeidernes opfatning 
var i denne sak. Men hvad viste 
21. decemberbeslutningen? Kesul- 
tatet viiste at det var mindretallets 
standpunkt som hadde sangbund 
i arbeiderklaesen. Den var saa 
sterk at 21. december-mændene 
niaatte gaa tilbake til den enstem
mige landestyrebeslutning. Der 
bør derfor snakkes saa sagte oim 
hvad arbeiderklassens mening er, 
det er litt farlig  for centralsty
rets flertal at si at de er de eneste 
repræsentanter for arbeiderklas
sen.

Harald Liljedahl:

For øt par aar siden reiste jeg 
paa samme tog fra Eusland som 
Scheflo. Han hadde set Kusland 
oveinfra. Jeg hadde arbeidet paa 
en fabrik der borte og set Rus
land nedenfra. Hvis jeg ikke 
hadde været der, vilde jeg kanske 
med mit temperament ha staat 
paa Seheflos side nu, men mit 
proletarinsitinkt sier mig at jeg 
bør staa paa flertallets side. Jeg 
er begeistret for det russiske folk 
■og den russiske revolution, men 
jesr er ikke begeistret for den 
maate hvorpaa proletariatets dik
ta tu r blev utøvet. Det kommuni- 
ske parti indesilutter Eusland med 
en jernnæve. Det er kanske nød
vendig, men det kan føre til by- 
raakrati.

Je.o- kjender «Mot Dag»-ister- 
ne og vet hvorledes de deltok i 
vailgkamipen. De bør ikke stemp
les som de er blit.

Vi har tidligere fulgt parolene 
fra Moskva, og 'vi skail ogsaa vite 
a t følge i^arolen naar revolutionen 
k'Ommer, ælv om vi er motstan
dere av den centralisme som nu 
er indført.

Kr. Aune:

Det har været paastaat under 
land.-smøtet at Ivristiania-forsla- 
get hadde flertallet av partiets 
medlemmer bak 'sdg. Det er ikke 
rigtig. P artie t hadde ved utgan
gen av 1922 45 aamorganiiisatio- 
neir, og det er bare 12 av disse 
som har uittalt sig for Kristiania- 
forslafret. Selv om vi regner med 
minoritetørne er det meningsløst 
at si a t flertallet av organisatio
nerne har u ttalt sig for Kristi- 
ania-forslaget.

Eastad uttalte at Kristiania- 
forslaget var blit grundig beliand-
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let lier i byen. Behaiidlinigen liar 
dog væiret like gxuudig andre ste
der, jeg kan bare naevne Bergen. 
Her blev resultatet at landsstyrets 
inidetillinig’ luten foipbeibold blev 
enst. vedtat, ikke en eneiste røst 
hævet sig for Kriistiania-forslaget.

Jeg er enig i at vi ikke bør 
være et sektparti. Men medlems- 
tallet liar aldrig været saa stabilt 
som ifjor. Til trods for at par
tiets medlemsbal ved utgangen av 
1919 var 110,000 og nu bare 
45,000, er der nu flere som ar
beider aktivt for partiet, flere 
bevisiste kommunister. <Da vi i 
ein tid stemte over oirgainisations- 
spørsmaalet, var Sundby iniot, 
nijøn 'han optraadte ikke som Ba- 
stad. Han reiste til Tronidhjem 
og fik vedtat love som gj-ønn-øm- 
førte en regiistrering av partiets 
medlemmer i fagforeningerne, et 
forslag som dannet grundlaget for 
Badekig erklæring om det indivi
duelle medlemBskap. Det er for- 
akjellen mellem Rastad og 
Sundby.

Jeg er enig med Liljedahl i at 
det norske arbeiderparti har ære
rike traditioner. La os holde fast 
ved dem, det er det eneste som er 
Det norske arbeiderparti værdig.

Olav T. Ve^heim

Enhver som har fulgt med i 
Det norske arbeiderpart is utvik
ling siden 1919, er klar over at 
der har skjidt sig motsætninger 
inden partiet. Men de fleste be- 
'•'isste kommunister har søkt at 
undgaa at bekjæmpe hverandre 
'•idbyrdes og istedet gjøre par- 
net til et virkelig kommunistisk 
parti som var Internationalen 
værdig. Hvad er det som gaar 
gjønnem professor Bulis, Tran- 
mæls og Gerliardsens tankegang.

Det er mistillid til Internationa
len. Men mistillid inden et revo
lutionært verdensparti, er en far
lig skranke, som vi maa overvin
de, hvis v'i virkelig vil revolutio
nen, nationalt og internationalt.

Om Kristiania-forslaget vil jeg 
si: det maa ikke vedtages. Det er 
i virkeligheten er chikane mot 
Internationalen, og det er ogsaa 
saklig urigtig. Der er et grundlag 
som alle kan samles om, det er 
landsstyrets beslutning og Kadeks 
erklæring.

Ungdomsforbundets central- 
stj're har søkt at holde en linje 
som ikke bandt sig til nogen av 
fraktionerne. Paa centralstyrets 
møte igaar gav centralstyrets fler
tal, 5 medlemmer, uttryk for sin 
opfatning i følgende uttalelse;

U ngdomsf or bundets central
styre som under hele partistriden 
har hævdet at partiets medlems
skap i Internationalen under 
alle omstændighøter maatte op
retholdes, anser det for nødvendig 
at partiet godtar de beslutniaiger 
som er fattet paa den 3. og -i. kon
gres uten at gjøre denne tilslut
ning betinget av forbehold, som 
paa ny vil lede til konflikt mel
lem partiet og Internationalen.

Jeg vil tilslut uttale haabet 
om at Det norske arbeiderparti vil 
gaa ind i den reaktionære .faiscisti- 
iske periode vi nu gaar i møte sam
let og sterkt, saa det biir istand til 
at gjennemføre en seirrik social 
revolution.

Karen Sørum :

Jeg sætter pris paa at de .unge 
studenter i «Mot Dag» er med i 
bevægelsen, men jeg vil proteste
re mot at de sprer ut over lands
bygden artikler som tar sigte paa 
at svække Internationalen i arbei-
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dernes øine. Særlig vil jeg næv
ne den artikel hvori det fortælles 
ait kamerat Kadek er jøde. Race 
og natoonalitet har altid været li
kegyldig for 06, hvis bare manden 
har været en god kamerat.

N aar jeg nu paa kvindekon- 
gTessen har været med paa mot
villig at gaa til opløsning av 
kvindeforbnndet vil jeg henstille 
tiil dere mænd at hjælpe til med 
at faa organisert kvinderne. Husk 
paa at uten ibovieste .mødre 8om 
kan hjælpe sine mænd i kampen, 
vimder vi ikke frem.

Til dem som har forlangt be- 
vægelsesfrihet i forholdet til In 
ternationalen, vil jeg si at den 
hær som skal erobre magten i sam- 
fu n d e tr , maa være saa sterkt sam- 
mensveiset at der ikke findes nio- 
gen. spræk som kan føre til split
telse a v arbeddenklassen.

Oskar Stav.

Jeg er særldg forundret over 
Liljiedahls uttalelser. Paa grund
lag av et 2 maaneders ot»hold byg
ger han sin dom. Vi er alle klar 
over at slik som stiHiirLgøn har væ
ret i Kusland, har det ik te  væreit 
m ulig at gjennomføre paradiøiøke 
tilstande.

Overfor Rastads paastand om 
at In'ternjationaleniS repræseoitan- 
er had'de ta t fraktionsstandpunkt 
vil jeg spørre Rastad om han fik 
det indtryk av Radek \mder lands- 
sityrets møte. H an tok netop ikke 
heinisyin til fraktionerne, men tiil 
partiet. At k'omme og servere sli
ke paastande for tænkende arbei
dere er derfor Mtt for drøit.

Kommnnismem er fyrtaarnet 
for de norske arbaiideTe, det skal 
lede arbeiderklasaen frelst gjen- 
nem bræ^ndingerne. Jeg haaber 
derfor at partiets landsmøte ogsaa

i handling vil vise at de viil kom
munismen derved at de enistemmdg 
vedtar landsstyrets indstjiiUing 
uten forbehold.

Øistein Martinsen'.

Jeg tror ikke det er mulig at 
gjennranføre den strenge central- 
iisme uten at det skader os.- Bu- 
oharin sa at E. Iv. hadde forlaitt 
detti metode at skjælde u t perso- 
mer, men allikøv'el er det blit gjorr. 
her, blandt andet overfor profes
sor Buil.

Der har været nævnt eksempler 
paa opofrelser fra russiske parti
fæller. Ogsaa hos os kan der næv
nes slike eksempler. Vi arbeider 
netop i m it distrikt paa at reise 
et Folkets hus. og arbeiderne del
tar selv hver helg med interesse og 
iver i dette arbeide. Paa samme 
maate er det ogsaa at arbeiderne 
skal bygge op sit eget samfund. 
Resipekt foir de trauste arbeidere, 
la os ikke indlbi'lde os at vi fo^nstaar 
mer end dem.

Johan Nygaardsvold:

Jeg for min del frygter for at 
den ab&olute centraliisme skal kom
me til at skade vort parti og ska
pe et klikvæsen som fører til 
umyndiggjørelse av almindelige 
arbeidere. Det kan skape en 
magtansamling paa et faatals hæn
der, som let kan føre til magt
brynde. Derfor er jeg enig i K tl- 
stiania-forslaget, og føler det som 
miin pligt at Sii fra til In ternatio 
nalen herom.

Det er blit sagt a t Tranmæl 
kunde blå indbud-t til Moskva og 
faa uindskrænket taletid og Uiber 
grænset forslagsret paa kongres
serne. Gjælder denne ret for 
ham, maa der ogsaa være samme
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riet for Det norske arbeiderparti 
tid at liævde ain mening uten at 
det derfor ' betragtes som chdkane 
mioit Initernatiiionalen. Det er vor 
plLgt a't si fra vor mening. E a  
anden sak er det at naar awgjø- 
reban 'engang er faldt, skal alle 
bøie ai'g.

Tranmæl talte i forbindelse 
med mjanøvrøpolitikken i stortin
get am den «nye tone». Det var 
ingen ny tone, det var en gammel 
tone, som jeg bar liørt i 6 aar før 
piaa stortinget. Scbeflo bar rig 
tignok sa^gt at de beslutninger som 
partiet fattet, gjaldt Buen, ikke 
ham. Det var imidiertid samme 
tone som lød fra Buen den giang 
til glæde og busvalelse for det re
gjerende venstreparti. Det var 
den tone S'om gjorde Buen til 
bankbestyrer og vasdragsd i rektor. 
Bergersen til etatsrewisor, Fos- 
baug og Gjøstein til bankbestyre
re. .Teg har aldrig glædet mig 
over denne tone, men altiid forar
get mig over den. (Bifald.)

P'ørste gang jeg hørte denne 
tone var da den nye stortingsgruip- 
pe var samlet første gang, og jeg 
fandt mig da foranlediget t\l at 
spørre om Ijankdirektør Buen ny
lig hadde været i Kristiianiia og 
git dem informationer. (Bifald.) 
Døt er sagt at mindretallets til- 
hængere kan være like gode kom- 
muniater for det, jeg er eniig i det. 
Men det er ikke længe siden jeg 
blev 'betegnet som mindre god kom- 
munisit fordi jeg ikke altid er enig 
i Olaussens mange parlam entari
ske paahit, men en faar finde sig 
i det.

Jeg horte til min store forbau
selse at Olauseen aldrig hadde følt 
■sig hjemme i stortinget, jeg faar 
naturligviis tro ham, men jeg 
tænikte ved mirg selv : hvordan mon

vilde Olausæn optræ naar han 
følte Siig hjemme i atortinget? 
(Latter og bifald.)

A rn fin  V ik :

Vegheim har referert en utta
lelse her fra Ungdomsforbundets 
^'entralstyre. Jeg har stemt for 
den, men har tat ordet for ikke 
at bli tat til indtægt for Scheflo- 
ieterne. Jeg er enig i at vi ska) 
siøke at bevare partiets enhet og 
opretholde vort medlemsskap i In 
ternationalen.

Jeg heftet mig særlig ved et 
punkt i verdenskongresi&ens be
slutning. H ar vi ret til at hævde 
vor opfatning om Internationa
lens organisati'OQ. Jeg tror at de 
fleste i partiet har forsøkt at for
klare sig ideen om et verdensparti, 
og fordi at vor opfatning her ik
ke stemmer ganske med de beslut
ninger som verdenskongressen fat
tet har vi sagt fra. Men naar vi 
gjorde det blev vi stemplet som 
seratistcr, K. A. P . D.-ister. Dette 
skapte en hysterisk stemning, som 
medvirket til at centralstyret kom 
med sit forslag om utmeldelse. 
Vor fraktion trodde paa Radeks 
erklæring om at vi hadde ret til 
at hævde vor opfatning. Enheten 
var skapt, men uenigheten var der 
allikevel. Efter landsistyremøtet 
kom Kristiania-forslaget. Vi er 
ikke enig i centralismen og vi 
peker paa hvad vi menex om et 
kommunistisk verdensparti. J eg
tror ikke der i virkeligheten er 
saa meget som skiller. Det ho
vedsagelige fo.r mig har været at 
sikape enhet og komme til en sak
lig disknæion om de ting, som vi 
ikke er enig om. Det ex saart da 
at faa slængt i trynet, at vi ikke 
er kommumieter, vi som hele tiden 
har været mød at bygge op Den
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komraimis'fciske Internationale, og 
soan har dannet os et billede av 
et konununistiisk verdensparti. 
Men netop derfor er det vi finder 
det at være en kommunistisk pligt 
at komme med Kristiania-forsla- 
get.

Tranmæl oplyste at alle som 
var enige i Krietlania-forslage^ 
skulde ha møt<̂  umiiddelbart efter 
land^/møtets avalutning ikveld.

Harald Langhelle-.

Niaar man her paa landsmøtet 
skal drøfte stillingen og Kristi- 
ania-forslaget er det nødveadig 
først og fremst at sætte Kristiania- 
forelaget O'p mot den rette bak
grund, og denne bakgrund er at 
forslagets tendens er at sfeape 
grundlag for de folk som vil van
skeliggjøre et godt samarbeiide 
mellem Det norske arbeiderparti 
og eksekutivkomiteen. Det er den 
bakgrund man maa ta stilling til 
n a ar man skal stemme over Kri- 
stiania-forslaget. Flertallet søker 
at gi det utseende av at den 3. In 
ternationale lægger planmæssig 
an paa at gjøre faigbevægelsen til 
en husmandsplads under partiet, 
og her kjører man paa uten at bry 
sig om hvad der er fattet beslut
ning om paa Internationalens kon
gres, hvad den faglige Internaitio- 
nale har besluttet og hvad folk 
som Tiotski, Losovski osv. har 
sagt om dette spørsmaal. Paa fyl
kesmøtet for Vestoplandene uttal
te Ealk. og han gjentok det ikke 
mindre end tre ganger, at den væ
sentligste aarsak til partistriden 
er at verdenskongressen ikke ef
terkom centralstyrets opfordring 
om at vælge Meyer til medlem av 
eksekutiven istedenfor Scheflo. Vi 
som ikke er kommet ind i partiet

i løpet av de sids-te O maanederne 
slik som «Mot Dag»-folkene, me
ner at dette er et foir S'Vakt grund
lag til at reise en saa alvorlig strid 
som denne paa i partiet. -Jeg var 
en av dem som sidet gik med paa 
vo-ldgiftsloven, men jeg vil si, at 
den nederlagsagitation som den
gang blev ført er paa langt nær 
nær siaa farlig som den neder- 
la.gsagitation Tranmæl cg hans 
tilhængere nu fører. Dette at ma^ 
reducerer Den kommunistiske In 
ternationale til nul og nikiS, at 
man mistænkeliggjør partimed
lemmer osv., er nederlagsagitation 
.'SO'm svækker vor bevægelse. Hvor
dan skal samarbeidet med In te r
nationalen bli naiar man karakte
riserer referaterne fra verdens
kongressen Bom løg.iagtig og 
falsk fremstilling og gir det ut
seende av, at alt det som eksekn- 
tivkomiteen lægger frem er løgn 
og forbandet digt, som det heter 
i «Peer Gynt».

Jeg har i stortingsgruppen i 
en række spørsmaal staait side om 
side med N’yga ards vold mot Schef
lo og Olaussen. Men den frem
stilling som Xygaardsvold her er 
fremlkommet med er helt igjennem 
falsk. Xaar N’ygaardevokl • er 
uenig i den linje stortingsgruppen 
følger, hvorfor har han ikke da 
fremlagt sit syn paa den politik 
gruppen skulde føre. Det er et 
altfor lefckjøpt grundlag at reise 
kritik  paa. naar man ikke selv 
har været istand til at fremlægge 
et positivt gruindlag for nye ret
ningslinjer. Det er sandt som fru 
Tønsson sa. at paa fiskerbaa-ten er 
hver mand paa sin plads. Men 
likesaa sandt er det, at hver baat 
har sin styresmand, som alle paa 
baaten blindt lystrer naar uveiret 
raser. En slik styresmand er det 
eksekutivkomiteen sikal være. At
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vedta Kristiania-forsila.get vil ska
pe basis for de som vil vanskelig
gjøre samarbeidet med Internatio
nalen.

Fredrik W. H ansen :

Der maa altid være strid i et 
parti, ellers vil det eovne inid. Vi 
ute paa smaastederne har stor re
spekt for piartistyret og vore øver
ste instainser. Dferfor syntes vi 
at det vilde være forfærdedig stygt 
av OiS at kaste os ind i striiden og 
kritisere de høie herrer. Men nu 
angrer jeg paa at vi iikke grep ind 
pa>a forhaand, sa a kunde vi kan
ske ha hat indflyidelse paa den. 
Jeg har imidlertid det bedste haaib 
om at vi skal o-pnaa em forstaaelee 
her paa landsmøtet. Jeg vaager 
ialfald ikke at reise hjem uten at 
vi her er kommet til en forstaa- 
else. Min eftermiand i stillingen 
som formaind i partiet i Svelvik 
forela mig dette Kristiania-forsla- 
get, og spurte mig hrød vi stulde 
gjøre m,ed det. Men jeg sviarte, 
at jeg ikke forstod hvad vi skul
de gjøre med det. Den første 
sætningen i Kristiania-forsliaget 
kjender vi før. Den stammer fra 
1847, tror jeg. Jeg sætter T ran 
mæl saa høit, at jeg frita r  ham 
for at ha hat en finger med i ut

formningen av dette forslaget. Jeg 
kan ikke skjønne hvordan main 
skal kunne praktisere dette med 
at trække medlemmerne tiLbake. 
Det maa da gaa an at betro en 
mand et tillidshverv et aars tid. 
Han kan da ikke faa aniednintg 
til at -begaa saa kristelig mange 
diumheter paa den tiden, ag dum
heter vet man at folik i alminde- 
lighet ikke gjør før de føler sig 
husvarme i stillingen. Bull er 
en a.v de mænd jeg ser ubetinget 
op til. Jeg beklager derfor dem

stilling han er kommet i. K jen
der man nu igjen den professor 
BuLl som har skrevet om den rus
siske arbeider- og bo nder evolu
tion? Vi har bruk for de intel
lektuelle i partiet. Men vi sikal 
prøve dem før vi gir dem ma.gt. 
Vi hørte idag at vi maatte om 
vende os i dette øieblik, for vi 
faiar ikke amledning til at gjøre 
det senere. Jeg  vil si; Ducharin 
behøver ikke at gjøre nogen ind
rømmelse overfor mig eller det 
fylke jeg repræsenterer. Men er 
det nødvendig kan jeg selvfølge
lig gaia med paa nogen indrøm
melser, for jeg er glad i dere aille 
sammen. (Kraftig bifald.)

Oskar Karlsen  :

Krietiamianforslaget iblir ibe- 
kjæmpet paa mangp maater. Det 
.er feiliagtig at det skal være ope
rationsbasis for de som vil bryte 
med Internationalen. Og K risti
an ia^f or slaget er heller iikke et for
slag som gaar ut paa at underkue 
smiaabiønderne. Der er ingen for- 
skjel paa de to fraktioners kom
munistiske følelser. Vi som hol 
der paa Kristiania-forslaget tror 
at vi bedsit skal ga,vne arbeiderklas- 
semis sak ved voirit fo-rslag. E r det 
ikke meningen med det komm:ran- 
istisike parti at det skal søke at 
revolutionere hele proletariatet. 
Scheflo mente igaar, at man ha'd- 
de gjort proletariatet en tjeneste 
ved at stemme for voiLdgiftS'loven, 
idet han derved hadde spart ar
beiderklassen for en 5 maaneders 
loekout. Jeg mener, at en 5 maa- 
neders lockout fra overklassen i 
disse tider vilde ha skapt et revo
lutionært proletariat, som kanske 
kunde være istand til at slaa kapi- 
taliismen o^verende. Og det ser ut 
til at vor gruppes holdninig ifjo'r
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bevirker at høire au  giaar over til 
v«ui3tre for at bevare voildgiftelo- 
ven. E r  det et g'O'dt resultat av 
arbeidet i park im entet? Det er 
en kjenidagjerming at K ristian ia  
arbeiderparti suøpenderte Hjalviard 
O læ n for et aar oig at Internatio- 
ttalen gav bam tilgivelse. K. J. 
har o-gsaa g jo r t  en forbrydelse — 
dog ikike mot den revolujtionære 
idé, men mot verdensprolebarlatets 
ledere. H an dolkes, oig der er 
ikke naade. Jeg  tror at hvis man 
ser igjen.nem «Mot Dag»s ar tik 
ler saa vil man fin.de fu ld t op av 
artik ler S'om er til gunst for de 
russiske arbeidere. Tiltroids for 
dette skal «Mot Dag» dolkes. Der 
bør være li'khet saavel for Loke 
som for Tor. Vi har Ikke op- 
traiadt mot eksekutivkomitee'ns be
slu tn inger. D et viser bl. a. den 
ting  at H alvard  Olsen efter Im- 
ternationalens avgjørelse har fiaat 
anledning til at optræ i K ris tian ia  
a rbeider pa r t i s rep ræsentantskap.

Chr. H. Knudsen

blev mo'ttat med h je r te r  irm t bi
fald, da han for anden gang tok 
ordet under debatten. H an  talte 
am stortingsfraktionens arbeide. 
Der er koimmet ind en ny vurde
ring  i s tor tings gruppen, uttalte 
han. og Soheflo er vel den mand 
aom har det væsentligste ansvar 
for den. Det er dette med at mian 
ikke kan staa paa samme grund 
lag som før, nemlig det at høire 
og venstre er et og det samme. 
Jeg  vet nok, at venstre repræ-sen- 
terer befolkninigslag som vi maa 
ha tak i. men saa længe venstre 
som parti staar paa det stand
punk t at de vil bevare det privat
kap i fca lis tiske sam fund og dermed 
utbytningen, er det k lart at vi 
maa stille venstre som parti paa

samme lin je som høire. Og vi 
maia gaa u t og gjøre fiskerne, 
smjaahrukerne og landarbeiderne 
opmerksotmme paa hvordan de er 
gjensitand for u tby tn ing  under 
det nuværende samfund. Men det 
gj-ør vi ikke gjennem  stortimgisibe- 
slutninger. V ar ikke høire og ven
stre  under storstreiken enige om 
at overfalde arlwiderne .ned vaa- 
ben i haacd? Saia vi ;kke hvor
dan de militære styrker blev for- 
dobilet? Jeg  har aldrig  visst åt 
det skulde være saa mange riden 
de politimænd i K ris tian ia  som 
det viste sig at vi haidde dengang. 
Jeg  tror ildke der er bevilget til 
saa mange, saa jeg fryg ter for at 
m an hadde klædd politi uniform er 
paa endel kavalerister. — K n u d 
sen mindet om en række slike til
fælder og erklærte, at man efter 
hans mening ikke kunde faa dis
se forhold forandret gjennem  stor
tinget, ialfald ikke før kommun
isterne fik  magten i stortinget. 
Til O ttar I.ie oplyste han, at cen
tralstyret ikke hadde anbefalt at 
man i Hedm ark skulde samarbei
de med arbeiderdemokraterne ved 
o rd f0 rerva Ig. Ar'heidepdemokraiter- 
ne er jo i virkeligheten en del av 
venstre.

M-øtet blev avsluttet med en 
oplysning fra  diri,genten om at 
Grrømberg fra  Vestfold hadde tat 
sæte i forsamlingen og at Buoha- 
rin  imorgen formiddag vilde frem 
komme med et forslag.

]\[øtet hævet.

Formiddagsmøte tirsdag 27. februar.

D ir ' ig e n f : H a lv a rd  Olsen.

Protokollerne fra  den foregaa- 
ende dags møte blev referert og 
godkjendt.
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Derefter fortsatte debatten om 
partiets forhold til Internationa
len.

Jeanette Olsen:
Sclieflo-gruppens motstandere 

bygder væsemtlag såt ansJag mot 
p u p p e n  paa dens stilling til vold
giftsloven. Det kan være av in
teresse at meddelle at Tranmæl 
hadde flertal mot voldgiftsloven i 
landsstyret, men lian benyttet sig 
ikke av dette flertal til at faa 
frem en beslutning i overemsstøm- 
melse med flertallets syn. Enliver 
hvis hjerne ildce er forvirret av 
«Soeial-Dømokraten»s forvirrede 
artikler vil forstaa at det ikke da 
gaar an at lægge ansviaret for lo
ven paa enkelte av landsstyrets 
medlommer. Tranmæl neigbet at 
ta ansvaret og han gjorde det sô m 
værre var, han angrep storting's- 
gruppeoi efterpaa.

Tranmæl sa engang da Mot 
Dag blev biehandlet i landsstyret, 
a t han gratulerte de partirediaktø- 
rer som ikke brukte Mot Dags 
stof. Nu da Mot Dag har angre
pet stortinigsgruppen, krisepro
grammet og Internationalen stiller 
Tranmæd sig paa Mot Dags siide.

Vi er blit saa utprægede indi- 
vidualiister i partiet i det sidste.
Det er foKklarlig, naar den Interna

tionale disciplin iblir kaldt kadaver 
disciplin, naar det kaldes lydighet 
at fø-lge de beslutninger som fat
tes for at hjælpe den norske arbei
derklasse og hele verdens arbeider
klasse i dens kamp. Hvorfor har 
vi altid set op til Tranmæl? Fordi 
han aldrig har tænkt paa sig selv. 
Derfor har jeg altid beundret ham 
og gjort det indtål for 1 aar siden. 
Tranniæl negtet at redse til MoiSkva, 
og han har skrevet idelig mot de 
besllutninger som landsstyret selv

har fattet. Det er klart at man 
under de forhold mister følelsen 
for disciplinen. Tranmæl vil ikke 
nu bøie sig for andet end det han 
selv er enig i. Slik har det aldrig 
været før i partiet. Og dog er 
d’iseiplim den største betingelse for 
at kunne handle revolutionært, 
baiade nationalt og interrnationalt.

' Liljedalil fik igaar vældig ap
plaus paa en uttalelse, hvori han. 
satte Mot Dags ledere op mot det 
russiske partis ledere. Dere burde 
skamme Dere over at klappe til 
slikt. (Bifald.)

Betegnende for den forvirring 
som er skapt var en uttalelse av 
fru  G-itta Jønsson, soim gife ut paa 
at hun ikke vilde finde sig i at 
væiie noget rediskap. Jeg kjender 
faa, som kan gaa op i partiarbei
det, være et rodskap for partiet 
som Gitta .Tønæom. I^Ien allikevel 
kan hun erklære at hun iikke vil 
være noget red,ska.p.

Kristiania-foi-silaget er et mistil
lidsforslag til Internationalen. Det 
er bare en vei til senere at komme 
ut av Internationailen.

Jo/is. Borchgrevinch:
Jeg vil henlede de fagorgani

serte ar'bieider.es opmerfcsomliet paa 
Ødegaards slutninigsord igaar, 
naar han sa, at det vilde være et 
forræderi at steinme for Knisitiania- 
fopslaget. Det er en merkelig 
maate at øve pres paa overfor en 
forsamling som denne. Den som 
sljTiget ut denne paastand er en 
arbeidernes tiJlidsmiand. E fter 
Ødegaards uttalelse er jeg ikke i 
i”ingeste tvil om at mit synsipnnkt 
er det rigtige. Hvordan skal man 
tænke paa at bevare enlieiten i par
tiet, naar slike uttalelser frem- 
kommier. Ogsaa vi menige trop
per maa ha lov til at ha vore me-

6



82

ninger. Den eneste maate at be
vare enheten i partiet er at slutte 
med den trafik at stemple ander
ledes tænkende som mindreværdigie 
kommunister og forrædere av ar
beiderklassen. (Bifald.)

Olaussen:

Alfred Madsen kom ind paa 
spørsmaalet om erobringen av bøn
derne, og han sa at om Olaussen 
blev 1000 aar vilde han ikke kunne 
vinde sa.a mange bønder for par
tiet som Tranmæl hadde vundet i 
20. Sammenligningen bunder na
turliga-is i Madsens foragt for min 
ringe person og hans kjærlighet 
til TranmiBl. Madsen sjTies imid
lertid ikke at forstaa at der er to 
maater at vinde smaabønderne paa. 
En ting er at vinde dem ved agi
tation for vore programposter. Det 
er den gamle soeiialdemokratiske 
metode. Der er en ny kommun
istisk, enhetsfrontens taktiske me
tode. Den b-estaar i at indlede 
samarbeide med smaabrulveme og 
hjælpe dem til at bli organisert i 
smaabrukerforbundet, for derved 
at faa dem sympatisk steant over
for vort parti. Det var dette ar- 
b-edde Buciiarin igaar betegnet som 
den vigtigste forutsætning for re
volutionen i Norge og den samme 
opfatning har ogsaa vi altid hæv
det. Nygaardsvold avla en visit 
hos mig igaar. Der var mange 
som sa i Buskerud at de ikke vil
de ha mig i stortinget fordi jeg 
var for god kar til det. Vi ha.r jo 

■endel erfaringer for hvorledes det 
er gaat.

(Ge>nliardsen: Vd har ogsøia en
del nye erfaringer.)

Olmissen; Ja, og vi vil kanske 
ogsaa faa flere, for det er jo muli^ 
a t Gerhardsen ogsaa kan komme 
paa stortinget. Jeg har og.siaa

tænkt paa Nygardsvold og hvorle
des det vil være at skulde dele 
skjæbne med ham. (Munterbet.) 
Nygaardsvold taler om mine par
lamentariske «paahit». Paahit — 
har man hørt make til prat! Naar 
jeg har optraadt i stortinget, har 
diet altid været efter paalæg av 
gruppen. E r det forkastelig at en 
mand har initiativ, skal man bare 
sitte rolig paa sin hale uten at
tænke paa noget nyt? Dette er
vistnok Nygaardsvolds ideal og
det var derfor jeg i sin tid kaldte 
ham for en socialdemokrat. Og det 
kan Nj'gaardsvold aldrig tilgi mig. 
(Bifald.)

Ole Frem o:

Da vi bohandlet partiets stil
ling til voldgiftsloven var jeg
imot at partiets repræsentanter 
skulde stemme for den, fordi jeg 
betragtet dot som et pkadelig prin 
cip at arbeidernes lønninger skul
de bestcnimes av det kapitalistiske 
samfund. Man jeg hadde mine 
tvil, for det første fordi de 
fagorganiserte kamerater ikke 
stod i den stilling at de kunde 
seire i en økonomisk kamp, i'or 
det. andet fordi det var mange 
blandt de fagorganiserte, som haa- 
Ixit at vinde mere ved en voldgifts
dom end ved on kamp. Baade 
jernbanostreiken og storstreiken 
viste at fagorganjisationen. endnu 
ikke var moden for en alvorlig 
kamp.

Hvad angaar stillingen til mi
nisteriet Blehr, er jeg enig om at 
der ikke er nogen forskjel paa 
høire og venstre, men der er end
nu en hel del amaakaarsfolk, som, 
sætter sit haab til venstre, hvorfor 
skulde ikke da vi av taktiske 
grunde gi venstre anledning bil at 
vise sin arbeidervenligheit? Det
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vil bare styrke os, fordi vi vet 
venstre i realiteten ikke er ander
ledes end høire. Dette vilde klar
ne begreperne utover landet.

Det sies at vi vedtok tilslut
ningen til Internationalen paa be- 
tinsrellser i 1021. Men betingelser
ne blev ikke stillet fordi vi var 
uenige mad tesernes retningslinje 
i organisation-sspørsmaaleit og tak
tikken- Det blev sagt av en kame- 
rat at teserne virket paa ham som 
eii haglskur. De virket ikke slik 
paa mig. Efter det første lands
styremøte gik jeg gjennem Mæk- 
va-teserne og jeg fandt ikke no
get anistiøtelig der. Jeg fandt mig 
selv der. Og slik vil det sikkert 
være tilfældet mecl enhver klasse- 
beviast arbeider. Det var derfor 
ikke betingelserne som var det cen
trale naar vi gav vor tilslutnång 
til teserne.

Jeg er enig i at det er vigtig 
at bevare partiets enhet. Enbet 
er guld, men som bekjendt kan 
ogsaa guldet kjøpcs for dyrt.

Vi fattige er vant til smaa glæ
der til jul. Men det var ikke glæ
de o'ver ‘21. deeemlberMbeslutn in
gen i Trøndelagein. Alle var klar 
over at den i sine konsekvenser be
tød et brudd mied Internationalen. 
Derimot var det andre som glædet 
sig: Borgerpaxtierne og høiresio-
cialisterne. Der var mange som 
dengang sa, at nu er da Tranmæl 
koniimet ind paa fornuftige veie. 
Landsstyrets beslutninger skapte 
derimot glæde. Men efter dem fik 
vi det berømmelige Krisbiania-for- 
slag. Hadde det gaat overalt som 
i min partiforening, vilde Kristi- 
ania-forslaget idag bare ha været 
et Kristiania-forslag. Jeg vil til 
slut bare citere et vers som kan 
tjene som den sidste olje paa 
veien.

Gaar til sin gjerning de norske mænd 
viljeløst vimrende, vet ei hvorhen.

Heiser som merke usseldoms klude 
sætter de æren i flugt og. i  fald.
Da er det bisp Nikolas som er ude, 
bagierbispen som røgter sit kald!

(Bifald.)

Kr egnes;
Jeg vil si at den situation som 

foraligger til dette landsmøte er 
det saareste jeg ha.r oplevet. I 
Trøndelag har vi siaaledes været 
nødt til at splitte os. Vi bør hu
ske paa at de reseivatiioner vi tok 
blev indrømmet som foreløbige, 
men det ser ut til at de skal bli 
hiovedsaken. Der har været tale 
om enbot i samraad mod Interna
tionalen. Voldgiftsloven og stor
tingsgruppens stilling er bare 
snak som skal hindre os i at se det 
som er det væsentligste, nemlig 
partiets forhold til Internationa
len. Jeg begriper ikke siom arbei
der hvad vi har at frygte av In 
ternationalen. Skal vi optræ over
for Internationalen paa samme 
maate som i et forhandlingsmøte 
med arbøidsgiverforeningen, at vi 
søker at forhandle og forhandle 
os t i l , det bedste resultat, vil for
holdene bli uiholdbare.

Deit som skapte Kristiania- 
forslaget var Bulis artikler I «So
cial-Demokraten». Skal vi fort
sætte med diskussionen om paa 
hvilke betingelser vi skal staa i 
Internationalen? Er det ikke be
dre om vi hadde tillid til den og 
s;a at vi vil samarbeidle med dem 
og bygge op et virkelig kommuni- 
stiak parti? Vi maa rydde mis- 
tilliden væk fra organisajtionen og 
slutte os til Internationalen uten 
forbehold. Vi vil ikke sælge In 
ternationalen for enheten i par
tiet.
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Dirigenten 
meddel'te at Buoharin baclde u tar
beidet et forslag, som lian vilde 
begrunde og han gik ut fra  at for- 
saralinfren Var enig i at In terna
tionalens repræsentant fik anled
ning til det.

Bucharin:
Jeg vil først iinøtegaa en del 

av de motargnmenter, som blev 
benj-te^ mot mit foredrag og der
efter motivere det forslag jeg har 
fremsat.

Jeg maa da særlig imøtegaa 
prof. Buli, fordi det er lian som 
skarpest og mest konsefo’ent re
præsenterer den retning, som en
ten prof. Buil er sig det bevisst 
eller ikke kan føre til splittelse av 
Det norske arbeiderparti og brud 
med Internationalen.

Prof. Bnll sier at den mest ka- 
ra.ktei’istiske egenskap ved mig er 
mine grovheter. Jeg vil ikke be
stride at det kanake er saa. Jeg 
behandlet i jnit foredrag en ræikke 
forskjellige spør&nnaal, bl. a. den 
internationale situation, foiilioldene 
mellemi de forskjellige befolknings
lag i Norge, centralism'øn, forhol
det til fagbevægelsen o. fl. Iste
denfor at levere en princippiel 
imøtegaaelse i disse spøramaal, 
indskrænker prøf. Buil sig til at 
behandle enkelte sider ved Inter
nationalens organisationsform og 
at klandre endel feil som han me
ner er begaat. Disse spørsmaal er 
selvfølgelig ogsaa vi'gtige, men 
naar Buil indisilirænker sig til det, 
virker det komisk at han kan si, 
a t grovheten er det mest karakte
ristiske ved mig, mens han selv er 
den saklige.

Til bedømmelse av vor talrtik 
har vi altid hat et godt marxistisk 
middel, nemlig at undersøke hvad

borgerpressen mener om vor tak
tik. De borgerlige politikere er 
erfarne folk som forstaar at vur
dere motsætningernie indenfor vo  ̂
re egne rækker. Hvilken gruppe
ring er det da den norske borger
klasse ønsker skal ha held med sig 
i den nuværende situation? Det er 
grupperingen Mot Dag og den 
retning som repræsenteres av prof. 
Bull. Purubotten citerte igaar et 
avsnit av «Tidens Tegn» .som gav 
klart uttryk for det. Hvorfor 
fremstiller et borgerblad som «Ti
dens Tegn» den ene grappe som 
fædrelandsløse kjæltringer og den 
anden som gode nordmænd? Fo^rdi 
skillelinjen er forholdet til de in
ternationale spoi’smaal. Den anti- 
mjoskovitiske, nationalistiske ten
dens som repræsenteres av Mot 
Dag støttes derfor av borgerpres
sen. Allerede igaar gjerde jeg 
uttrvkkelig opmerksom paa at der 
maatte skilles mellem de tenden
ser til motstand mot Internatiom - 
len som skyldes halvsyndikalistisifce 
motiver, og de som kommer tilisyae 
i Mot Dag og hos prof. Biill. Der 
er mere bevisste folk i den gruppe 
end kan,ske Tranmæl tænlver. Bor
gerpressen ønsker ogsaa at de 
sjTismaater som Mot Dag-gruppen 
repræsenterer skal faa sterkere og 
sterkere indflydelse over hele 
Tranmjel-gruppen. Jeg vil ikke 
paastaa at hele Mot Dagigruppen 
er nationalistisk, men jeg er klar 
over at der er elementer der som 
kan utvikle sig til nationalisme og 
fascisme. Borgerpressien haaber 
at Mot Dag-gruppm sikal faa stør
re og større betydning. Jeg ser 
Tranmæl ryster paa hodet, men 
kan han da gi nogen anden for- 
'Maring paa denne kjenidsgjernin^. 
Og naar den noi'i^e borgerpreæe 
sjnmpatiserer med denne gruppe, 
er det selvfølgelig fordi den for-
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staar at om den seirer, kan det fø
re til splittelse i partiet og være 
liaab om et briid med Internatio
nalen.

Prof. Bnll sier at den kommim- 
istiske Internationales organisation 
er slet og at dens f^Srere er daar- 
lige O'g han s^iker at utnytte dette 
til at svække Internationalen. Selv
om man antar at han liadde ret — 
jeg skal senere paavise at hans 
indvendinger bare gninder sig paa 
betragtninger i den lærde profes
sors lærde liode — er det en feil 
at benytte det til en agitation mot 
Internationalen. En ærlig kom
munist vil heller si, at han vilde 
arbeide for at faa forandret In 
ternationalen og skaffe andre le
dere. Da vi hadde erobret magten 
i Rusland, var det ogsaa store 
mangler, og der var dengang ele
menter, som s^kte at utnytte disse 
fonhold for at skade os. Kommun
isterne sa: Javist er der feil, men 
det er alle ærlige arbeideres pligt 
at hjælpe til med az’beidet, saa vi 
kan skride frem til bedre tilstande. 
Prof. Buil ræsonnerer paa samme 
maate overfor Internationalen som 
Sovjet-Ruslands fiender overfor 
Internationalen. Det viste beslut
ningen av 21. december, men den 
blev tat tilbake fordi man frygtet 
foi', at hvis den blev opretholdt, 
vilde arb'eiderne jage væk en le
delse, som kunde fremsætte et slikt 
forslag. Buil har nemlig indrdm- 
met, at det er rigtig at alle arbei
dere i Norge er for Internationa
len, men det er aabenibart ikke alle 
professorer i Norge som er for den. 
Hvad har prof. Bulls strategi væ
ret? Først blev der foreslaat brud 
med Interniationalen, saa trak man 
sig tilbake fra det standpunkt. Der
efter ko'm den enstemmige lands- 
styrebeshitning og tilslut aapnes 
der gjennem Kristiania-forslaget

en vældig artilleriild mot Interna
tionalen. Den strategiske hensigt 
er klar. Det viste sig, at den nor
ske arbeiderklasse ikke vilde følge 
prof. Bulls forslag om at bryte 
med Internationalen. Enten det er 
bevisst eller ikke gjælder det der
for nu for prof. Buil at vinde tid 
for at Imnne forberede det næst-e 
forslag om brud med Internationa
len.

Prof. Bull sier, at Internationa
len iJcke har utrettet noget overfor 
den situation, som for tiden her
sker i Vest-Europa, fordi Interna
tionalen er blit et rcdsfcap for sov- 
jetregjeringen, og at den derfor 
orienterer sig mot øst ikke mot 
vest. E r dette rigtig? Det faktiske 
forhold er at idag staar for første 
gang i arbeiderbevæigefeesns histo
rie arbeiderklassen i to lanide, som 
faktisk er i krig med hverandre, 
sammen i aktiv kamp mot kapital
ismen og imperialismen. Kan prof. 
Bull paavise at noget lignende er 
hændt før. I Frankrike finder der 
stadig protestmoter sted mot RuJir- 
b'esættelsen. En masise agitations- 
skrifter er utgit av det tj'ske ag 
franske kommunistparti i fælles- 
skap til spredning blandt soldater
ne. Denne nye position i arbeider- 
bevægelsens historie vilde aldrig ha 
været vundet uten .Den kommjuiniBt- 
iske Internationale.

B.aade det tyske og det fransike 
komimunistpiarti forbereder si^ nu 
paa meget s-tørre slag end de so.m 
n'u foregaar (biifald). Jeg  kan ife- 
ke gd no'gen g'aranti for at de vil 
seire, men det er bare diu,mihoder, 
som først gaa.r til kamp, naar de 
har seiren sikker i lommen.

Den som med disse kjendis.gjer- 
niniger for øie sier at der intet 
gjøres fra Den kommunistiske In- 
ternatio-nales side, viser bare at
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han ik J ie  følger m©d i den inter
nationale utvi'kli’n.g. I  RusLand 
har det komm-u-niståske parti reåst 
en vældig protestibeivægelee niot 
Ruhr-besættelsen. Den kommuai- 
istisike Internationale har til næ
ste ma.aned planlagt en konferan
se 6om tilsigter at faa drat stadig 
større niiasser med i de europæ
iske'land i kampen mot imperial- 
itmein. Og saa sier prof. Buil at 
vi orienterer os niot øst, ikke mot 
vest. Det kunde ligge næ r at 
epørre hvorledes det norske partii 
orienterer sig her. Det er beteg
nende at spørsmaalet om Euhr- 
beisættefeen ikke er sat paa dags
ordenen "Viød dette 'landismøte.

Bucharin behandlet derefter 
forholdet til koJonierne, og uttialte 
a t den Internationale som iklke 
fører kamp i kolo.nierne er ikke 
imot iimper i alismen, og den er ik
ke nogøn Imternationale. Forskjel
len mellem den 2. og 3. I.nternia- 
tioinale er netop det at vi er mot 
imiperialisternes utbytning av ko
lonierne, Det er nævnt at der paa 
den sidste konigres var neigre tiil- 
stede. Det er ri>gtii(g, og det er t>il 
ære for dien 3. Intermationale. 
Hvad indMandingen i de n.atio- 
nale sipørsmaal angaar, saa sier Buli 
at der er beigaat s-aa mange feil. 
Hvilke feil? Paa den 4. kongres 
blev en række partåer ta t op til 
analyse. Deres forhold blev un
dersøkt meget grundig oig dermed 
blev verdemskongressen istand til 
at hjælpe partierne frem i deres 
egen utvikling. Edv. Buil har ©n 
tendens til altid at forveksle In- 
ternaifcionalien med die russiske ka- 
mienater. Til det vil jeg bare op
lyse at f .eks. det franske spørs- 
maal blev behandlet av repræsen- 
tanter for 30—40 forsikjellige par
tier, oig disse drøftet spørsmaalet 
med repræsentarater for alle de 7

retninger som gjorde sig gjæilden- 
de inden det fnaniske parti. Ved 
hjælp av Interriiationalieiti var det 
man kom tii en ordndng av parti- 
forholdene i Frankrike, som vi 
har set er blit gjennemført med 
saa atort held. E fter resultaterne 
av indblandingen maa man be
dømme dens berettigelse. Edy. 
Buil behøver bare at ■ læse vort 
franske partis hoviedorgan, saa vil 
han straks bli klar over len for
andring som er skedd i det fnan- 
ske parti. Sitiuationen i Paris er 
niU den at den reaktionære pøbel, 
so-m drog gjennem P aris’ gater og 
naste mot alle de som var mot 
Buhr-besættelsen, den vaaget ikke 
a t gaa til «L’Humanité»s bygning. 
For der stod bevætoede arbeidere 
paa vakt om det kommunistiske 
partis hovedorgan, (Bifald.) Ved 
verdensikongress.ens beskitniing har 
vi faat en revolutionær anne i 
spidsen for arbeiderklassen i F rank
rike. Sitter ikke vore bedste ka
merater i Frankrike i fængslerne, 
fordi de har drevet aktiv antimi- 
litarisme mot besættelsen av Ruhr? 
Det er for fcSrste gang i den fran 
ske arbeiderbevæ,gelses historie, og 
vi ser hvordan sjmdikalisterne 
staar sammen med konununisteme. 
Samarbeidet biir stadig bedre og 
bedre. Dette er resulta-tet av In ter
nationalens indblanding i det fran 
ske parti. Det er klart, at den har 
været til held for partiet. Rigtig
nok har man maattet kaste ut av' 
partiet endel akademikere — Fros- 
s.ard o. a. Men det er bare bra jo 
færre vi faar av hans slag — de 
saakaldte frimurere — naar det 
bare bedrer samarbøidet mellem 
fcommunisterne og syndikalisterne 
i Frankrike. I Tsjekoslovakiet blev 
der gjort lignende indgripen fra 
Internationalens side. Man ekspe
derte akademikerne, men ildve ar-
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brøderne. Arbeiderne diskuterer 
Internationalen med, ikke bare en
gang, men mange ganger for at 
ko.mme til enigbet med dem. Ekse- 
kutivkomiteen var heller ikke enig 
i den kommunistislie gruppes op
træden i det britiske parlament, og 
den fik gruppen til at forandre 
siin taktik. Gruppen blev opfordret 
til at sætte Rulir-okkupationen paa 
dagsordenen, og jeg tror ogsaa det
te var en rigtig indblanding fra
E. K.s S l id e .  Alt i alt har de ind
blandinger eks'ekutiven bar foretat 
overfor de nationale partier vist
s.ig at være rigtige. Den politik
ek&ekutiven her har ført er en po
litik som ikke fører til avgrunden 
for Internationalen, men derimot 
for folk som Froissard og likesin- 
dede.

Før Buoharin paabegyndte an
den halvdel av sit foredrag for
langte

Edvard Buli

ordet og protesterte niot en forret
ningsorden som gjorde det mulig 
for eikisekutivens repræsentant at 
tale i timevis i direkte polemik 
mot ham, mens Buil selv bare fik 
10 min. til at svare. Jeg hadde 
igaar bare en halv time til min 
raadiighet, og en av de bebreidel
ser som er rettet mot mig fra E. 
K . S  repræs'entant er at jeg ikke 
har snakket om alle de principi
elle spørsmaal som foreligger. Jeg 
var nødt til at begrænse mig til et 
bestemt tema. En islik forret
ningsorden er fiuMiSitænidig iu,ri,gr 
tig. En ændring av forretnings
ordenen er nødvendig.

Dirigenten gjorde opmerksom 
paa at der var indtegnet 24 talere, 
hvorav 18 som stod paa Kr.a-for- 
slagets grund. Han fandt ingen

grund til at protestere mot forret
ningsordenen. Nogen forandring 
vilde ialfald ikke bli foretat før 
Buoharin hadde avsluttet sit fore
drag.

Buckarin

fortsatte derefter sit foredrag. 
Han gik over til at svare paa de 
indvendinger som har været rettet 
mot E. K., særlig i det norske 
spørsmaal.

Med hensyn til K. J.-spørsmaa- 
let erklærte han følgende; Naar 
jeg og andre kommunister taler 
om et borgerlig agentur — et 
agentur for bourgeoisiet — inden 
arbeiderklassen, saa l>etyr det na
turligvis ikke akkurat at ved
kommende mand av et eller andet 
borgerlig institut har faat kon
tante pengemidler e. 1. Man me
ner det ikke akkurat som noget 
skjældsord mot vedkommenide, men 
vi konstaterer bare borgerlig ind
flydelse blandt arbeiderne. Hvad 
K. J. angaar saa vil jeg helt ut 
paastaa at en saadan karakteristik 
er rigtig.

E. K. gjorde den feil at den 
ekskluderte K. J. Det var en 
feil, fordi han ikke var medlem av 
partiet. Man maatte imidlertid 
tro den kompetente delegation som 
var i M'Oskva. Dertil kommer at 
man var vant til at der i kommu
nistiske organer skriver som 
oftest baie kommunister. En an
den forestilling laa utenfor E. K.s 
boder.

Disse feil kan vi imidlertid 
skjænke Buil, men forøvrig fast
holdt han at karakteristikken av 
K. J. er rigtig.

Paastanden om at Internatio
nalen bare er et underbruk under 
sovjet regjeringen vil jeg ikke 
komme nærmere ind paa. En saa-
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dan paastand er lislt i linje med 
den borgerlige presse.

Hvorfor svarte ikke Buli paa 
det som var hovedargumentet i 
min tale? Jeg citerte Buils arti
kel fra 1921 eller 22, hvori haa 
anerkjender nødvendigheten av at 
■ha en sterk generalstab, og nu 
skriver han mot kadaverlydighet 
osv. Jeg vil spørre om Buil opret
holder sit standpimkt fra før eller 
ikke. I  sit svar sier Buil at han 
ikke er imot generalstaben. Det 
er bare fordi den nuværende ge
neralstab er slet at han er imot 
den, men spørsmaalet e r : Skal
man ha generalstab eller ikke. Jeg 
vil spørre Bull om han kan skaffe 
os en bedre generalstab.

Fra alle land er der kommet 
de bedste kamerater til E. K. Det 
er bare det norske parti som ikke 
har villet gi sine bedste kræfter. 
Man bad f. eiks. det norske parti 
om at sende Tranmæl og Bull, men 
derfra gjorde man en undtagelse, 
ddet man sendte Meyer, men det 
er ikke E. K.s skyld. Hvad de 
andre partier angaar, saa sendte 
de utvilsomt sine bedste kamera
ter. —

Bucharin gik derefter over til 
at omtale behandlingen av det nor
ske spørsmaal. Det var ikke bare 
russere, men ogsaa en række an
dre nationer som var repræsentert 
i den norske kommission. Bl. a. 
Clara Zetkin. Men det norske 
epørsmaal blev ikke bare behand
let i den norske kommission, men 
ogsaa i plenum, og man kom til 
enstemmighet om beslutningen.

Bucharin protesterte mot at 
Internationalen indentifieertés 
med det russiske parti. Det tyske 
parti hadde kongres forleden. Og
saa der kom man til enighet, idet 
partiet akcepterte de forskjellige 
•betingelser. .

Saken er at Bull sætter sin 
person op mot de andres. Er det 
fordi at han er nordmand? De<t 
er jo ogsaa nordmænd som mener 
at irndskriiden fra E. K. er nød
vendig. Bull skriker saa op om 
solidaritet, men han stiller sin 
egen person op og sier at jeg har 
ret, alle de andre er dumme.

Vi ser til hvilken konsekvens 
en saadan stilling overfor Inter
nationalen fører. Her stod igaar 
Liljødaihl og kiriticerte Ruisland 
nøiagtig paa samme maate som 

de sovjetfiendtlige syndikalister 
eller borgerlige. Han angrep det 
kommunistiske parti, fordi det be
stod av saa liten procc-nt arbeide
re, som staar i bedrifterne. Og det 
er rigtig at det er en meget stor 
del som ikke staar i bedrifterne. 
Men det kommer av at proletaria
tets diktatur gjør det nødvendig 
at alle de arbeidere som er i par
tiet biir sat i stillinger.

Rusland er jo et land paa 150 
millioner mennesker, og bønderne 
utgjør hovedmassen, og vi vet jo 
alle at industriproletariatet er for
holdsvis faatallig i Rusland. Det 
nytter ikke for partiet at springe 
over det forhold at proletariatet er 
forholdsvis faatallig.

Men at ville utnytte dette for
hold mot sovjetmagten er en agi
tation nøiagtig til fordel for bour
geoisiet.

Ved juletider fik det norske 
parti en hilsen fra det danske so
cialdemokrati, hvori man haabet 
at de nye tendenser i vort parti 
fakler i socialdemokraternes smak^ 
og at man kan regne mod deres bi
fald hvis vi bryter med Moskva.

Bucharin indrømmet at han 
muligens hadde været noget skarp 
overfor Bull, men det er ikke paa 
nogensonihekt maate for at forbe
rede nogen eksklusion eller den-
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slags. E. K. liar ikke denslags 
hensigter. Det er bare av frygt  
for at hvis disse tendenser fort
sætter, saa kan enkelte gode kame
rater bli tapt for partiet. E. K. 
indrømmer Buils store kundska- 
per og hans store fortjenester i 
partiet, men vi vil bare si ham 
sandheten, aapent og ærlig, fordi 
vi er Slikre paa at hvis Bull fort
sætter vil han bli tapt for partiet 
og for den revolutionære bevægel
se i Norge. Derfor er det at E. 
K. og jeg ønsker at rette denne 
advarsel til ham, i fuld forstaael- 
se av hans gode egenskaper. Netop 
derfor vil vi bevare ham for par
tiet.

Bucharin refererte derefter de
legationens forslag, som han øn- 
.sket at si nogen ord i tilslutning 
til. (Se iside 90.)

For at redde enheten foreslaar 
delegationen at det norske parti 
faar to repræsentanter mod 1 S'tem- 
me i ©kgekutivkomiteen. Delega
tionen tar aasvaret overfor E. K. 
og overfor kongressen for dette 
forslag.

Hvad «Social-Demokrateri» an- 
gu.,r, saa for«>laar deleg«:ionen at 
besTf̂ e fraktioner skal være repræ- 
sentert i redaktionen. Endnu vet 
ingen resultatet av voteringen, saa 
det kan ikke sies at delegationen 
paa nogen rnaate tar standpunkt 
for den ene eller den anden ret
ning. Delegationen men.;' at min
dretallet maa være renræsentert i 
redaktionen ved en av gine bediste 
mænd.

Med hensyn til partiets for
hold til Internationalen, saa defi
nerer forslaget baade partiets ret
tigheter og partiets pligter over
for Internationalen. Der er un
der diskussionen fremkommet en 
række misforsitaaelser, som opkla
res. Det har saaledes været sagt

at centralismen kan føre til at der 
ikke skal være anledning til no
gen diskussion eller meningsfor- 
skjel inden partiet. Det er selv- 
føl'T'elig ikke rigtig. Men det som 
er rigtig er, at efter at beslutnin
gen er fattet, da skal der ikke fa
res nogen diskussion. Da skal be- 
slutnintrernc gienneonføres. Man 
sier dog, at der soiu regel ikke 
skal føres nogen debat. Det er 
avhængig av hvordan situationen 
er. Hvis partiet staar onipe i en 
heftig kamp, saa er det f. eks. ik
ke mulig at faa istand nogen ur
avstemning. Da kan man ikke 
tillate nogeai almindelig debat. Alt 
avhænger av den situation partiier. 
befinder sig i.

Det har været sagt a t E. K. 
uten at konferere med partiet har 
truffet flere av sine beslutninger 
i det norske spørsmaal. Det er og- 
saa feilagtig. Man kan ikke skille 
ut de spør&maal hvor det er mulig
at gripe ind og de det er umulig 
at gripe ind i. Man kan ikke 
trække nogen skillelinje hvor In 
ternationalen skal gripe ind, og: 
motsat. Men i alle spørsmaal gjæl- 
der det at E. K. maa optræ med 
takt. Hvem skal saa avgjøre om 
man har optraadt med takt? Det 
kan ikke være de enketlte partier, 
hvor det er stor meningsforskjel 
om Internationalens indgripen. 
Avgjørelsen die,rom maa derfor tål
ligge verdenskongressen.

Alle partier har ret til at k r i 
tisere eksekutivkomiteen, men 
naar beslutningen er truffet maa 
man ogsaa utføre den. Og selv
følgelig maa der være visse græn
ser for adgangen til kritik . Det 
gaar ikke an at .man holder ver
denskongres idag og saa imorgen 
durer løs med kritik . Det maa 
være i perioden før kongressen at 
man debatterer sipørsmaalene.
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Bucharin sluttet med nogen 
ord om partiets enliet. Det som 
man haaber her, uanset livem som 
seirer av frafetiojierne, er at par
tiet m,aia etiaa som et enihietliig 
parti.

Et parti som ikke bare indad, 
men ogsaa utad optrær sterkt og 
enig. Vi haaber paa store frem
skridt i partiarbeidet, ikke mindst 
blandt stortingsgruppen.

Jeg har faat det indtryk av 
stortingsgruppen og den,s arbeide 
at de beskjæftiger sig for lite med 
de internationale, spørsmaal. Der 
maa lægges mere kraft i arbeidet. 
Man maa eaaledes kræve interven
tion mot Frankrikes Ruhr-okku- 
pation.

Bucharin hadde indtrykket av 
at partiet raader over mange gode 
kræfter. Hans indtryk av debat
ten var dette at partiet ogsaa skal 
utvikle krs&fter, som kan bli glim
rende officerer og underofficerer i 
arbeiderklassens hær. Men han 
kunde ikke negte for at han hadde 
indtryk av at tempoet i det norske 
parti var noget sagte.

x\t det norske parti har en 
mængde positive arbeidsopgaver 
er klart. Og dette landsmøte maa 
fatte I>eslutni'nger som gjør det 
mulig at ta fat paa disse opgaver. 
Kræfterne maa ikke utnyttes til 
strid mot hverandre og til kritik 
indad, men kritik utad, mot regje
ringen, mot borgerskapets inter
nationale, mot kapitalismen.

Man har diskutert mange 
spørsmaal, sluttet Bucharin, men 
jeg vil uttale at hensigten fra 
eksekutivkomiteens side har bare 
været at konsolidere partiet og bi
dra til at det norske parti kan bli 
et enig og sterkt parti.

Mot alle splittelsesforsøk!
Mot enhver sprængning av Det 

norske arbeiderparti!

Fuldkommen enighet mellem 
det norske parti og den kommuni
stiske Internationale!

Buoharins foredrag blev mot- 
tat med sterkt bifald.

Dirigenten optok derefter Buils 
anke over forretningsordenen. Han 
optok forslag om at landsmøtet vi
ste Buli den liberalitet at ĝ i ham 
uindskrænket tid ved sit indlæg i 
debatten; Men han vilde samti
dig henstille til de mange som 
hadde tegnet sig av de som delte 
Buils synsmaater i størst mulig 
utetrækning at frafalde ordet, slik 
at Buil paa en maate optraadte 
som deres ordfører.

Dette forslag blev enstemmig 
vedtat.

Ti'anviæl optok derefter for
slag om at landsmøtet blev ajour- 
nert tiil over middag, slik at fler
talsfraktionen kunde faa anled
ning til at holde mete.

Efterat ogsaa dette forslag 
var .vaditat opforidret Scheflo min
dretalsgruppen til at holde møte i 
den store sal, mens flertallet gik 
ind i den lille sal.

Bucharin refererte i sin tale 
følgen:de;

erklæring

fra den komniunistisike Interna
tionales deleigation:

K. I.s delegation erklærer føl
gende :

Vi betræfter i eksekutivens 
navn de erklæringer som blev av- 
git av partifælle Eadek.

Vi anser det ønskelig, at der 
indtil næste utvidede møte av E. 
K. foruten det av 4. verdenskon
gres valgte medlem ogsaa en an
den ansvarlig partifælle av Tran- 
mæls retning biir git adgang til E. 
Ks møte med raiaidgivende stemme.
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Vi erklærer, at vi paa det ut
videde eksekutivkomiiteimøte vil 
f oresi aa 6 om en undtagels-e paa 
grund av den vanskelige krise i 
det noirske parti at to norske par
tifæller (Scheflo og en anden an
svarlig partifælle av Tranmæls 
retning) biir at betragte som m:ød- 
lemmer av ek&ekutåven med 1 
stemme tilsammen.

D,a ifølge beslutningerne paa 
Tv. I.s verdenskonigres det norske 
parti foruten partifælle Soheflo 
desuten skal delegere to partifæl
ler til det utvidede eksakutivmjøte, 
kræver delegationen absolut, at 
partifælle Tranmæl ubetinget blir 
delegert til dette møte.

K. I.s delegation er av den op
fatning, at mindretallet maa bli 
xepræsentert eaavel i centralstyret 
som i redaktionen -av hovedorganet 
helt uavhængig av hvilken frak 
tion faar flertal paa landsmøtet.

Videire fremLa Buehardn ekse
kutivkomiteens forslag saaly- 
dende;

Eksekutivkomiteens forslag.

I. Det norske arbeiderparti, 
som har sat sig som maal at styrte 
den kapitalistiske samfundsord
ning og erstatte den med den 
kommunistiske, har under de nu
værende betingelser som sin vig
tigste opgave erobringen av de 
bredeste masser av proleitariiateit 

og de halvproletariske elementer 
paa landet og mobiliseringen av 
dem til kamp mot kapitalens of
fensiv. Men da kapitalens offen
siv nu er en inteTnational fore
teelse, og bourgeoisiet stadig for
søker gjennem fascistiske organi
sationer, og gjennem finansiel og 
militær hjælp, at koncentrere sine 
kræfter i kampen mot arbeider-
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klassen, saa er den norske arbei
derklasse ikke istand til a t opnaa 
varige resuiltater og vinde frem 
til seier uten at staa sammen med 
de revolutionære arbeidere i andre 
land under Den kommunistiske 
Internationales førerskap.

I I .  I  kampen mot den kapi
talistiske offensiv og endnu mere 
i de videre offensiive kampe fra 
arbeiiderklassens side mot borger
skapet og den borgerlige stat for 
proletariatets diktatur er masse
aktionerne det avgjørende vaaben. 
For at knække det kapitalistiske 
herredømme maa industriarbei
derklassen, som er den eneste kon
sekvent revolutionære klasse, vin
de smaabøndernes masse over paa 
sin side for at føre dem som hjæl
petropper i kampen mot kapitalen

Kommunjisternes parlamentari
ske virksomhet i stortinget maa 
være underordnet de krav den 
utenomparlamentariske kamp stil
ler. Herunder bestaar den vig
tigste opgave for den revolutio
nære parlamentarisme i den kom
munistiske aigitøtion og avslørin
gen av id© herelkende klasser, hvad 
der ikke utelukker utnyttelsen av 
konflikter mellem de forskjellige 
deler av borgerskapet.

I I I .  I  arbeiderklassens kam
pe er det kommunistiske parti 
dens førende kraft. For at op
fylde sin opgave maa partiet være 
et proletarisk massepartå, som paa 
den ene side bæres opne av en 
fælles vilje, ailtsaa være godt orga
nisert og disciplin er t, men paa 
den anden side staa i den intime
ste kontakt med de bredeste ar
beidermasser. Partiets indre 
struktur og organisiitionspraksis 
maa skape garantier for en fast 
gjennemførelse av partiets beslut
ninger, men paa samme tid for 
den størst mulige deltagelse fra
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alle partimedlemmers side vod 
avgjørelsen av de vigtigste spørs- 
maal for bevæ~ols€n. Som regel 
er det nødvendig at slike spørs- 
maal biir diskutert blandt de bre
deste partiniasser. Mem det som 
besJuttes efter diskussionen maa 
gjennemføres av alle partifæller.

IV. Som erfaringen fra de 
sådste aar, saavel som ogsaa fra 
de siidste uker, har vist er Den 
kommunistiske Internationale 

den emes'te kraft som har kunnet 
samle det revolutionære proleta
riat i Vesteuropa og Amerika, i 
Afrika og Australien, i de store 
imperialistiske stater, i Sovjet- 
Rusland saavel som i kolonierne, 
under verdensrevolutionens ban
ner. Den kommunistiske Interna- 
tioniale er dien ©neste fenaft som nu 
ledÆT, mobiliserer og førier d© for
skjellige deler av verdensproleta
riatet i kampen mot den økonomi
ske og politiske offensiv som raser 
fra kapitalens side, mot ruinerin
gen av Europa, mot den nye im
perialistiske krig som truer.

Det norske arbeiderpartis 
landsmøte hilser de tyske og fran
ske kommunisters fælles kamp 
mot den tysk-franske kapital. 
Denne fælles aktion under de mi
litære konflikter mellem de bor
gerlige stater er et vigtig skridt 
i utviklingen til et proletarisk 
verdensparti for den revolutio
nære handling.

TJt fra hele den internationale 
situation og forholdet mellem 
klassene i en tid da bourgeoisiet 
forsøker at slaa proletariatet ned 
i land efter land (Finland, Un
garn, Bayern, Jugoslavien, I ta 
lien osv.) er centralisationen av 
og samvirket mellem de proleta
riske kræfter en tvingende kamp
nød vendighet.

Landsmøtet anerkjender der

for helt og fuldt rigtigheten ikke 
bare av de taktiske beslutninger 
paa den 3. og 4. kongres men og
saa av den 4. kongres’ beslutning 
om organisationen av eksekutiv
komiteen og dens virksomhet. 
Landsmøtet gir sin tilslutning til 
resolutionen fra landsstyremøtet 
den 7. januar. I  fuld overens- 
stemmelse med Kominterns dele
gation fastslaar landsmøtet for
holdet mellem de nationale sek
tioner og Den kommvinistiske In 
ternationale paa følgende maate; 
1. Ethvert kommunistisk parti 
er undergit verdenskongressernes- 
og eksekutivkomiiteens beslutnin
ger. 2. Indenfor rammen av dis
se beslutninger har selvfølgelig 
alle nationale sektioner ret og 
pligt til selvstændig at lede sin 
politik, at ta initiativet og til 
selvstændig at regulere sine in
dre anliggender. 3. Da tilfælder 
av politiske avvikelser og indre 
konflikter er mulige i de natio
nale sektioner, avvikelser og kon
flikter som forstyrrer arbeider
klassens kampfront, og gjennem- 
førelsen av Internationalens som 
partiets egne beslutninger, har 
eksekutivkomiteen den formelle 
ret til at gripe ind i alle anlig
gender inden de tilsluttede sek
tioner. 4. Som regel griper ekse
kutivkomiteen ind i de politiske 
vigtige spørsmaal i tilfælder av 
oprivende stridigheter saavel som 
av konflikter med Internationa
len. I  spørsmaal om hvorvidt 
eksekutivkomiteens taktik har væ
ret god eller om den i alle tilfæl
der har optraadt med den nød
vendige takt, træffes avgjørelsen 
av verdenskongressen. 5. Enhver 
national sektion har ret til at ta 
initiativ indenfor Internationalen, 
ret til at stille forslag etc. 6. En
hver national sektion har ret til
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at kræve revision av disekutivko- 
miteeas beslutninger uten dog at 
kunne suspendere disse. 1. For
uten paa kongresserne har de na
tionale sektioner adgang ag pligt 
til at øve kontrol over eksekutiven 
l^aa de utvidede eksekutivmøter.

Landsmøt«it anerkjender nød
vendigheten av bedre gjensidig 
infornaation, av en bedre utbyg
ning av Internationalens forbin- 
dielser dg a:v at der våeis de inter
nationale spørsmaal &terre op- 
merk&omhet fra partiets central
styres side.

V. Paa samme maate som i 
partiets utvikling behøver arbei
derklassen ogsaa i fagbevægelsen 
a;t koncentrere sine kræfter. Dette 
finder sit uttryk i overgangen fra 
fagforbund til sammenslutninger 
efter produktionsbranoher. Netop 
derfor maa ogsaa det iatime sam
arbeide mellem partiet og fagfor
eningerne ikke bare opretholdes, 
men yderligere befæstes og utvi
des. De faglige organisationer 
skal ikke forvandles til partiin
stitutioner. De skal betragtes som 
særlige organisationer for den 
proletariiske bevægelse som helhet. 
Men alle kommunister maa inden
for fagforeningerne arbeide som 
kommunister, d. v. s. i den kom
munistiske revolutions aand.

Endelig fremla Bucharin fra 
eksekutivkomiteen følgende for
slag til

resolution:

I betragtning av at under de 
nuværende forhold en fuldstændig 
enhet av arbeiderklassens kræfter 
er deit høieste bud for arbeiderbe- 
vægelsen, og at en splittelse av 
partiet og en permanent indre 
konflikt vil medføre den største 
skade og være forbundet med de

største farer for bevægelsen, anser 
landsmøtet det nødvendig at fast- 
slaa følgende;

I  partiet vil der ikke være no
gen seierherre og ikke nogen be- 
seirede. Landsmøtebeslutninger- 
ne maa ærldg gjennemføres av alle- 
partifæller saavel som av alle par
tiinstanser og hele partipressen. 
Der maa stilles visse grænser for 
partidiskussionen, saaledes at den 
ikke føres paa bekostning av det 
virkelige arbeide mot proletaria
tets fiender. Landsmøtet opfor
drer alle partifæller til gjensidig 
tillid og fælles arbeide. Landsmø
tet anser enhver objektiv eller sub
jektiv solidarisering mod den bor
gerlige presse i kritikken av eller 
ophidselsen mot Internationalen 
for utilstedelig.

Leve den norske arbeiderklas
ses enhet!

Leve Det norske arbeiderpar- - 
tis enhet!

Leve enheten med Den kom
munistiske Internationale!

Eftermiddagsmøte tirsdag 27. februar.

Dirigent: Sundby.

Dirigenten -begyndte møtet m-ad 
at meddele at Trammæl hadde 
bedt om ondet for at gi en medde
lelse fria det møte hans fraktion 
hadde holdt.

Martin Tranmæl

blev mottat med brusende bifald 
da han traadte frem paa talersto
len :

Som det vil være landsm^tedel- 
tagerne bekjendt har vor fl̂ zii holdtt 
møte for at be^handle den nye si
tuation som er opstaat ved Bueiha- 
rins forjag. Vi blev imiidlertid 
enige om at opretiholde Kristiania-
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forslaget, fordi d!et foi’slag som 
Bnaharin liar freanlaigt ikke paa 
DOiget omraade dækker de krav 
som er fremsat i KrLstiania-forsla- 
get. Derfor ønsker vi at opretihol- 
de Kristiania-forsilaget og lands- 
etyir'ets inidbtiUii'n,£y mieid lanidlasity- 
reflertallets præmisser. Vi findler 
ikke at det vil være rigtig at lage 
et partistyre med lifce maiige fra 
liver av parterne. Vi mener, at 
den retning &om har flertal paa 
landsmø'tet ogsaa bør lia flertal i 
saavel centralstyret som landssty
ret. Men minoriteten skal være 
repræsentert.

Taleren refererte følgende u t
talelse :

I  anledning av valg av partie ts  
tillidsm ænd anser g ru p p en  som  
den eneste forsvarlige løsning, at 
den fløi, sotn faar f ler ta l paa  
landsmøtet, ogsaa maa Jia et av
g jo r t fler ta l i  central- og landssty
ret, deriblandt besættelse av fo r 
mands-, sekretær- og redakt ør stil
lingerne. M indretalle t hør  —  

hvUJcet u t fa ld  de t hiir i lioved- 
spørsmaalet  —  hli repræsentert  
haade i  central- og landsstyret. 
D en flø i som er repræsentert i 
eksekutivkom iteen maa i  t i l fa ld e  
valg av et supplerende medlem ha 
anledning ti l  selv at u tpeke  sin re
præsentant. I . K .s  delegations fo r 
slag om at hegge fløie hør være 
repræsentert i  hovedorganets le
delse anser gruppen  ikke hare for  
upraktisk , m en fo r  ganske ug jen— 
n e m f ørlig.

Tranmæl nttalte videre: Vi vil 
i tilfælde vi kommer i mindretal 
være med paa at ta  ansvar som er 
forbundet med at være repræsen
tert i partiets oentralstyre og 
landsstyre. Det sidste punkt i de
legationens forslag — det som 
gjælder partistriden — kan vi ikke

akceptere. Vi er enige i den hoved- 
ting at den norske partistrid skal 
ansees likvidert i og med landsmø
tet og foreslaar derfor;

Lam lsm øtet vil i  betragtning av  
den alvorlige situation den norske  
arheiderklasse staar oppe i  uttale, 
at de t maa anse den paagaaende  

partistrid  som ophørt i og med  
landsmøtets beslutninger og op
fordrer t il  energisk og beslutsomt 
arbeide fo r  de arhetdsopgaver som  
foreligger inden partiet.

Vi som hold'er paa Ivristiania- 
forslaget har gjennem det ønsket 
at gi tilkjende overfor eksekutiv
komiteen at det er vort forslag, et 
forslag fra de norske arbeidere. Vi 
misbilliger paa det sterkeste den 
metode som Budiarin har anvendt 
her ved at sætte Edvard Buli og 
Falk op mot de andre tilhængere 
av Kristiania-forslaget. Forslaget 
er fremsat av Kristianias arbeiidere 
og behandlet paa organisations- 
mæssiig maate, og da forlanger vi 
at det blir betragtet som et forslag- 
fremsat av en regulær partiorgani
sation. En anden ting er det at 
Bucharin ønsker at polem.isere mot 
de uttalelser som er faldt under d̂ e- 
batten, men forslaget kræver vi be
handlet med den respekt som et
hvert forslag som kommer fra en 
regulær arbeiderorganisation har 
krav paa.

S  chef lo :

Je^ kan meddele, at vi 
ban stemme for Buoharine for
slag. Hvis det vedtages bortfal
der det forslag vi stemte for i 
landsstyret. Jeg antar at vi alle 
kan stemme for det forslag som 
Tranmæl refererte om . iikviderin- 
geai av partistriden. Sp^rtsimaalet 
om tillidsmændene ar ikke drøfteit
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landsnidtet b^eslntter at der skal 
være to redaktører, saa maa \-i gaa 
nt fra, at de som biir valgt iM̂ e 
undslaar sig for at ta imot valget. 
Landsin«(tet staar trods alt over 
de enkelte fraktioner.

Ole O. Lian:
Efter den vending situationen har 

tat, forekommer det mig ganske 
upraktisk at vi begynder paa tale- 
listen. Der er indtegnet 30 talere. 
Jeg tillater mig derfor at foreslaa, 
at hver gruppe vælger 3 ordførere 
til at utrede fraktionernes syn og 
at desuten Internationalens repræ
sentant faar ordet utenfor grup
perne. Dirigenterne har ikke drøf
tet personerne, men jeg skulde tæn
ke mig, at man burde ta Tranmiel, 
Edvard Buli og Ålfred Madsen fra 
den ene gruppe og Seheflo, Furu
botn 0 :s; Støstad fra den aniden.

Lians forslag blev enstemmig 
ved tat.

Ordet blev derpaa git til

Fdv. Buil:
Eft-er Bueharins tale i formid

dag var det en av mine motstan
dere her i salen som rasende sa til 
mi,g: Det er forar^eli^ eaa meget 
væsen det gjøres av dig her. Men 
er det ikke grund til at rette be
breidelsen for dette mot Bueharin 
og ikke til mig? Det forekommer 
mig, at som situationen nu ligger 
an, er det overflødig a f gaa 
ind paa alle de punkter i Bueharins 
polemik, som hænger saa løst sam
men. Det som for mig fortoner sig 
som det allervæsentligste er at faa 
den norske partistrid avgjort slik, 
at vi kan komme til arbeide utad. 
En slik avgjørelse kan træffes paa 
én maate, og bane paa én maate,

— ikke ved kompromis. Det nytter 
ilcke med uldne ord at dække over' 
at vi ser forskjellig paa den maate, 
hvorpaa politikken skal føres her 
i landet nu. Vi maa faa votering 
foi’ eller mot Kriståania-forslaget, 
og ikke for eller mot et kompromis- 
forelag. Man har i almindelige ord 
beropt sig paa at borgerpresisen er 
saa overhændig glad i Tranmæl, 
«Mot Dag» og mig. Dette er gjort 
i almindelige ord uten et eneste 
citat. Man maa vel kunne si, at 
«Middagsavisen» er den sjofleste 
borgeravis vi har. I dette blad, som 
man skal vite at det ikke er hyg
gelig at staa med i haanden, slci-i- 
ver en mand idag, at med Tran
mæl som diktator vil partiet bare 
bli endnu mere revolutionsgraadig 
end før. Nu kan dere se. Og det 
er ikke bare et smudS'produkt som 
«Middagsavisen» som sder dette, 
men saaimie tankegang vil man fin
de i arbeidsigiverforeninigens organ, 
som er et mere bevisst ledet blad 
end borgerpresisen forøvrig. Sidste 
lørdag begyndte der at utkomme 
et blad, som hetør «Akademisik 
Tidssikrift». Det er stiftet for at 
utkonkurrere «Mot Dag». Vore 
bevisste motstandere blandt akade
mikerne er saa ræd «Mot Dag», at 
de nu har fundet det nødvendig at 
starte et kontraorgan mot det.

Bueharin sa, at jeg ikke hadde 
svaret paa hans hovedangrep paa 
mig. Den aritiikel jqg har skre
vet am nødvendigheten av en ge
neralstab staar jeg ved, hvert en
kelt ord i den. Det er soleklart, 
at vi holder paa centralismen, 
men centralismen skal være de
mokratisk og ikke absolut. Stri
den staar om der skal være en ab
solut centralisme eller om der 
skal være en ubetinget demokra
tisk centralisme. Naax central
styret foreslog den nye og for-
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Jaoldsvis ukjondte H aakon Meyer 
t i l  medlem av eksekutivkomiteen 
saa var det fordi der kom krav 
fra  eksekutiven om at vedkom
m ende repræ sentant skulde bo i 
M ækva. D erfor var utvalget me
get begrænset. x\llikevel valgte 
eksekutiven senere en m and &om 
ikke kunde bo i Moskva fordi lian 
er optat lier i landet lialvdeleu av 
aaret, ja vel &aa det.

r>ere skal arbeide for at faa 
en bedre ekseliutivkomite, sier 
B ucharin . H vordan skal vi egent
lig  kunne faa en bedre eksekutiv
komite i! N aar m au vil opnaa det 
niaa jo det mest nødvendige v-ære 
at m an begynder mod en k rit ik  
■av eksekutiykomi-teens ledere. B u 
charin  maa ikke tro, at vor mis- 
nøie med eksekutivkomiteen er saa 
ny, men naur vi s taar i en i.iter- 
national organisation, saa gaar 
m an ikke t i l  k r i t ik  før m an me
ner at det er ubønhørlig nødven
dig. Derfor har vi først begyndt 
k ri t ik k en  i den sidste tid. N aar 
ekise'kiu'tivens medlettmmer dkke 
længer sikal vælgee av de nationale 
partie r  h a r  Det norske arbeider
pa r ti  som p a r ti  ikke længer nogen 
indflydeilse paa hvorledes ekseku
tivkomiteen skal være sammensat. 
N aar vi derfor ønsker en anden 
sammensætning av eksekutivkomi
teen er det k la rt  at vi organisa- 
tiioinemæeaiig mjaia fonaøke a t  faa  
tilbake den gamle valgmaaten, 
Irviorefter die natiionale p.artier sely 
vælger sine repræisen.tanter. I  sin 
polemik mot m i^  i formdddag ta 
ler B ucharin  om eksekutivikomii- 
teens stere oig ^»de ,gjernin.,ger ute 
li de andre  europæiske land oifr i 
land som ligger endnu  længer 
væik. Teg har ikke hævdet at dert 
var en feil av eikisekiitivkomiteen 
at den interesserte sig for revolu
tioneringen av proletariatet i de

orientalske land, hvor den nu d ri
ver et godt arbeide. Det er fu ld 
komment nødvendig for den re
volutionære Inti-rnationalo a t ta  
dette arbeide ô .̂ Det vi har at 
indvende er den organisationsop- 
bygging so^gi nu  sætites i verk og 
den organisationspraksis som er 
sat i vjrk. X aar eksekutiven vil 
ha alle partie r l)v<>-get op efter 
isamme skema, saa Kar vi den ind
vending at denne opbygging pas
ser i orientalske land, hvor de 
økonomiske forutsæ tninger er helt 
andre end i Vest-.T^uropa. J e a  er 
ganske overordentlig enig med 
B ucharin  naar han k ritiserer vort 
par ti  fior at vi ,ikke hair sat B u h r-  
sp^rsmaalet op paa dagsordenen. 
Men naar vi ikke er kommet til 
en alvorlig drøftelse av dette vig
t ig e  spørsmaal saa kommer det 
derav, at partis triden  i de sidste 
m aaneder har ta t et slikt omfang 
a t  vi ikke har hat tid  til at t-a 
fa t paa andre opgaver. D et er 
In ternationalens stadige i r r i te 
rende indgrep som har bevirket 
a t  vi ikke har faat ta t disse spors- 
maal op. I  anledning av det f r a n 
ske p a r ti  sier B ucharin , at man 
ak.ail diømmie eksekutivlkiomiiteiens 
indgrep efter deres resultater. 
H vis vi aavender dette paa vort 
norske parti  saa ser vi at hver 
gang der er kommet et indgrep 
f r a  eksekutivkomiteen, saa h ar det 
b rag t partis triden  til a t  blusse op, 
saa skal vi domme efter dens re
su ltater her, saa maa vi si, a t ekse
kutivkomiteens politik h ar m ang
let den fornødne indsigt, tak t og 
forstaaelse av forholdene her i 
landet. (Bifald.)

Støstad:

Jeg  vil fø T S t si nogen faa ord 
om Nygaardsvolds indlæg igaar.
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Han uittalte, a-t der ikke v.ar kom
met no'gen nye toner ind i stortin
get. Det var baie de saonme toner 
som fjorde B^uen til bankbestyirer, 
Bergexsen til sitatsreviiisor, Fos- 
kaiig og Gjastøin til bankbestyre
re. Xygaairdavoild trak ikke kon- 
sekTCnsen av siin utibaleLse o,g per- 
eoinl'i  ̂ tror jeg heller ikke at Ny- 
jgaards'VoM mente, at det var de 
samme toner som gjopde Sabafllio 
til viiindirektør. J^yigaardevold bar 
til mig aaigt, og jeg tror det lian 
sier, at det ikke vaT hams mjendng 
at trække denne konkliusiio.n. Jeg 
kjender godt til hvordan S-ciheflo 
blev viindiirekitør. Han og jqg vaT 
paa en fisketur oppe i Trøndela- 
gen da han fi'k telegram om han 
vilde overtia viiiniddirektørstillliingen. 
Han t'ølegrafente da stiraiks tiiilba- 
ke, at han ikke kun.de svare paa 
spørsmaalet med en gang, men at 
svaret vilde bli git gjennem Det 
norske arbeiderpairtis centrialsity- 
re. Og ban telegriaferte tål cen- 
tnalistyret og bad det træffe avigjø- 
relse i denne sak, bviilket det og- 
eaa gjorde. Det er derfoi, bviis 
det skal være nagen, centralstyiret 
og ikke «den nye tone» som har 
gjort ham tdl viinddrekrtøir. Under 
debatten om voWgifitsloven er de.t 
sagt, at det var endel av stoirtiings- 
girU)ppen som satte organisationen 
i en tvangaetilling. Trækker man 
konS'ekvens.en av denne utitialelee 
skulde man nu være kommet der
hen at man ikke skal kunne re- 
vi'dere sin opfatning. Hvordan 
tror man det viilde være bidt om vii 
inden fagorganisat ionen skulde 
ba knæsat dette prdnoip? Hvordan 
viilde det da ha gaat med fagOTgia- 
nisationene omlægning? Jeg tror 
man skal være forsigtig med at 
snakke om den slaigs tvangssitua
tioner. La os være ærlige otg si, 
at det vaT organdsatdonens stilling

ifjor vaar som bevirket at vd tok 
voldigiftaloven. Jeg tradde den 
gang at det var bedre at ta kam
pen, men jeg forstod dem som 
holdt paa voldgiftsloven. Det er 
ikke rigtig at angripe «enkelte 
miedlammer av storitiinigsigruppen». 
Det kan nemldg komme til at vdr- 
ke derhen at der sættes en spræng- 
kile ind i etortingSjgruppen. Jeg 
tror ikke det er en god gjerning 
at si dette. Foir selv om vi ikke 
alle er endg i gruppens a.vgjørel- 
se aaia er vi dog solddanislke med 
dien. Hvis det .er rdgttig at vort 
parti i Norge har samlet alle som 
det er mulig at samle av arbeider
ne, eaa vil TranmæJs tiilpiasndng 
av enihetsfronten væire riigtdg. Men 
hvis vi holder os til den kjends- 
CTerniing at Arbeidernes faglige 
landisorganisiation bare tæller 
90,000 og Det norske arbeiderpar- 
td 60,000 av landets arbeidere blir 
foirholdet et andet. Jeg tror at 
Tnanmæl badde feil i sin fortolk
ning, og jeg tTor de norske arbei
dere fo.rstod den fortolknung In 
ternationalen la i enbetsfironten. 
Hvis enhetsfronten var blit utnyt
tet som den sknlde været utnyt
tet skulde vi sikkert ba været 
kommet i kontakt med mange som 
det ellers er vianskelig at koimme 
i kontakt med. Jeg bai tidligere 
g it uttxyk for at jeg er enig i 99 
pict. av Kristiania-forelaget, men 
et forslag kan være to ting. Et 
forslag som Kristiania-forslaiget 
maa sees paa bakgrund av 21. de
cember-beslutningen og landsty
rets enstemmige indstilling. Kri- 
etiania-forslaget er i virkeligbeten 
en reservation til landsstyrets en
stemmige indstilling. Det sies, at 
det er saa meget godt i Kristiania- 
forslaget. Ja, det er netop dette 
gode som skulde være taktikken 
i det. Det var dat eom alkul-

7
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de ,£>'j'øre a.t vi akulde s&a. nied 
paa forslaget uten at huske paa 
det s'otm er gaat foran. Man maa 
efter m in  meniing stemme mot 
Kriistiania-forslaget fordi det er 
et resultat av centralstyrets for
slag av 21. december og en reser
vation t i l  landisstyrets indstilling. 
D et gaar ikke an at benegte, at 
det er «Mot I>ag» og B ulis taktik  
som staar bak K ristiania-forsla- 
get. J eg  henviser forsaavidt til 
B ulis artikler i «Social-Demokra- 
ten». I  disse trak han- op en be
stemt lin je  og konklussionen paa 
denne lin je  er K ristiania-forsla- 
get. H v is  man betragter Bucha- 
rins forslag nærmere biir det 
uforstaaelig hvordan nogen kan  
stemme mot et saadant forslag. 
J eg  tror man skal være yderst 
forsig tig  med at tale om at drive 
medlemmerne ut av organisatio
nen. E r det ikke de som sætter 
organisationsledere i et skjævt 
lys overfor medlemmerne som dri
ver medlemmerne ut av organisa
tionen? E r ikke det en av grun
dene til at medlemmerne f. eks. 
er ført ut av fagorganisationen. 
Jeig hørte at punktet i Bucharins  
forslag om fagorganisationen ikke 
tilfredæ tiller  flertallet. N ei, naar 
man diskuterer paa falskt grund
lag saa ophører jo al diskussion. 
Siden spørsmaalet om valg av 
eksekutivkom ite er blaast op t i l  et 
stort apørsmaal, saa bør man 
erindre at Scheflo paa forrige  
landsmjøte blev valgt t i l  medlem  
av eksekutiven, og jeg er et saa 
gam m elt partimedlem, at jeg hol
der et landsmøtes beslutning  
høiere end et splittet centralsty
res beslutning. Da Scheflo paa 
landsmøtet i 1921 blev valgt t i l  re
præsentant i eksekutivkomiteen  
uttalte Kastad, at det faldt «na
turlig  foT valgkomiteen at peke

paa den mand som i første række 
har staat som den 3. Internationa
les talsmand indenfor vort parti 
og som ved dette landsmøtes be
slu tn ing  har vundet en avgjøren
de seier for det syn som han i det 
spørsmaal har repræsentert. R e
daktør Soheflo stod her som den 
selvskrevne repræsentant for D et  
norske arbeiderparti i Interna
tiona len s ek;&ek u t i vkomi te .»

D et er ikke mere end IV2 a 3 
aar siden dette blev sagt, og a lli
kevel er centralstyret i m ellem ti
den kommet med paastanden om 
at Scheflo ikke repræs^enterer de 
norske arbeidere. Jeg  finder det 
m eget naturlig, at verdenskongres
sen ikke hadde saa vanskelig for 
at træffe sin beslutning naar den 
hadde valget mellem en mand fo- 
reslaat av et centralstyre som stod 
splittet, og en mand som var en
stem m ig valgt av landsmøtet.

I landsstyret erklærte central
styrets flertal, at det av hensyn til 
partiets enhet og til  de forestaaen- 
de fag lige  kampe, som kræver en 
samlet arbeiderfront vilde stemme 
for Eadeks forslag. Men allerede 
den 17. januar var denne situa
tion ikke længer tilstede for da 
kom B ulis kam partikler som 
igjen  reiste striden blandt de nor
ske arbeidere. En mand som staar 
fagorganisationen fjernt, burde ha 
læst den begrundelse centralstyret 
gav da det stemte for landsstyrets 
ind.st;illing. For m ig viser dette 
mere end alt andet at B u li ikke  
kan sætte sig  ind i hvordan de 
fagorganiserte arbeidere føler og 
tænker. Den første betingelse er 
at man kjender til det som rører 
s ig  i de fagorganiserte massers 
brede lag. H vem  er det man skal 
følge, centralstyrets flertal eller 
Buli? E r det da ikke rig tig  at 
si. at der v irkelig  er en retning
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inden vor bevægelse som trækker 
i den gale retning* La os lære os 
til  at sætte den samlede arbeider
klasses interesser høiere end vore 
personlige følelser. Hvis vi vil gi 
avkald paa en liten smule indivi
dualitet vil dette landsmøte bære 
frugter som er gagnlige for arbei
derklassen.

Alfred Madsen:

I  de fraktionsmøter vi har hat 
har jeg ikke hat ordet, og jeg vil 
alfcid bli en daarlig fraktions
mand, saa jeg taler væsentlig paa 
egne vegne, men jeg tør si at der 
staar mange arbeidere bak min 
opfatning.

Støstad citerte hvad Rastad 
hadde sagt am Scheflo paa sidste 
landsmøte. Jeg tillater mig at ci
tere hvad Støs’tad sa paa et tidli
gere landsmøte om Tranmæl;

Vi trænger et samlingsmerke. 
De internationale hensyn er ikke 
alt, vi maa ogsaa se paa de natio
nale. (Bifald.)

Det er meget sandhet i faa ord. 
Tranmæl er et samlingsmerke. Det 
har ogsaa været av uvurderlig iDe- 
tydning for det russiske parti at 
ha slike førere som de har hat. De 
repræsemterer en stor k raft for 
partiet. Det er naturlig  at vi og
saa ser paa de nationale interes
ser. Internationalen hænger ikke 
i skyerne. . Den er summen av de 
nationale partier. Skades de na
tionale partier, skades ogsaa In 
ternationalen.

I  anledning av Olaussens utta
lelser til Nygaardsvold vil jeg ci
tere et avsnit av et interview som 
«Kationen» har hat med Olaussen. 
H an sier d e r : Stortinget er brænd
punktet for de økonomiske og po
litiske kampe. (Munterhet). Der

er naturligvis rigtig. Folkets hus 
er ogsaa et brændi>unkt for politi
ske og faglige kamper, Rosen
kran tzga ten 7 og Møllergaten 19 
likeledes. Hvorfor har Olaussen 
valgt stortinget? Jeg vil ikke in
sinuere at det er fordi Olaussen 
befinder sig i dette brændpunkt, 
men det vidner om en tendens som 
de selv erkjender er tilstede til eu 
for sterk overvurdering av det 
parliamentarislke arbeide i fiOT- 

hold til den økonomiske kamp.
Jeg er ikke medlem av «Mot 

Dag». Men jeg har faat adskillig 
hjælp av «Mot Dag»s medlemmer 
til indsamling av materiel. Det 
er ikke bare revolutionære kame- 
rater i «Mot Dag», men ogsaa dyg
tige folk, saa dygtige at de efter 
manges mening er farlige. Vi bør 
.imidlertid ikke støte dem fra os, 
men heller s&ke at utnytte dem i 
partiets tjeneste.- Jeg vover at 
paasbaa at det ikke er noget land i 
Europa eller xlmerika hvor kom
munismen har vundet slik indfly
delse over de intellektuelle som i 
vort land, og det skyldes , ikke 
mindst gruppen «Mot Dag».

Kamerat Ødegaard stemplet os 
sofln iklaseeforræidene. (Tiilrop: .Fy, 
fy.) Vi har hørt det ord før. Men 
det er ganske klart at det ikke er 
holdbart at komme og ville ha en 
enstemmig resolution — sammen 
med klasseforrædere. Kort efter 
landsstyrets enstemmige indstil
ling var avgit, var jeg klar over 
a t den bare i formen var enstem
mig, og at enigheten i længden ik
ke var holdbar. Der begyndte en 
voldsom agitation mot beslutnin
gen, ikke bare fra Bulis side, men 
Scheflo stod i Samfundet og er
klærte at centralstyrets flertal 
hadde lidt nederlag.

Om vi nu vedtok en enstem
mig indstilling, vilde det da være
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nyttig  for den klasse vi tilhører? 
Jeg  har lyttet til deu diskussion 
som har været ført, og faat ind
tryk av at det folk nu forlanger 
er at faa vise sin opfatning ved 
votering. Det er mange som har 
sagt at -de ikke tør komme tilbake 
t il  sin forening hvis de stemmer, 
mot. De vil da bli stemplet som 
feige. Av hensyn til In ternatio 
nalen er det ogsaa nødvendig at 
faa en votering uu for at faa en 
av.g'jørelse i partietriden.

Jeg  haaber ogeaa, hvilken ret
ning ider end iseixer, at vort pair- 
ti® forhold bil Imternationalen eikal 
bli ærligere og reneligere, hvilket 
ogisaa vil gagne vort ipart-ie airbei- 
de. Ingen lav os ivil sein'de K ri
sti a ni a-foirsla.ge t til ]\'[oskva, og 
foxlange at de sikal enstemmig, ved
ta det. I  og for sig er dot ogsaa 
g.aneke urimelig om eksekutivko
miteen sikulde etille kriav til os'om 
at vi skiulde vedta dens forslag en- 
stemimig. F o t  en kjæmpende ar- 
beidørklaese er det ikke den for
melle, men den reelle enighet som 
er hovedsaken.

Jeg vil ut/t.ale haabet om at In 
ternationalens le diende mænd og 
dens organer vil vise os den niød- 
vendige tillid, at de i praksis vil 
-prøve os, (mr mod vendig i hanid- 
ling. Jeg er sikker paa at de ifcke 
ekal blii skuffet, naai- det gjælder 
diem som sta.ar paa Kråstiania-foir- 
S'lagete .griund, naa.r parolen om 
handling kommer.

Furubotn:
Jeg kommer ikke her som ut

sending fra nogen fraktion, men 
som utsending fra alle ærlige re
præsentanter for arbeiderklassen, 
som har sat det som sin opgave 
at skape en beviP^gelse som kan fri- 
gj^ire arbeiderklassen.

Det er mange vanskelige sp-ørs- 
maal som slkal avgjøres, og det er 
naturlig at der hersker menings- 
forsikjel. Det er dei’for nødvendig 
at gaa tilbunds i de sp«ørsm,aal 
som foreligger for at kamme til 
et resultat. Man har uundgaaelig 
følelsen av at det her er andre 
ting sam overskygger dette.

Rastad kom i sit indlæg her 
igaar med et billede som i virke
ligheten er et typisk uttryk for 
skillet i opfatningerne her. Han 
nævnte at landsorganisationen kun
de beslutte streik, og ophæve etreik, 
men den kunde ikke gripe ind i 
forbundenes virksomhet. Dette 
s$(ker han at overføre paa parti
organisationen og Internationalen. 
Hvis det var mulig at lægge en 
spekulativ tankegang til grund 
for partiets opibygging vilde bille
det være riigtig, men et kommun
istisk parti er ikke resultatet av 
en speilculativ mekanisk opbygging. 
Det maa bygges op som et resul
tat av de forhold som eksisterer, 
paa klassekraften.

Der skal en ren marxistisk for- 
staaelse til for at kunne s'kjelne 
forskjellen. Men Kristiania-for- 
slaget tar netop sigte paa at faa 
overført de principper som lands
organisationen er bygget paa til 
den internationale organisation. 
Det er den rene blaaøiethet, og vi
ser at man er helt utenfor det 
problem som foreligger. Derfor 
har vi ogsaa hørt en hel del av 
dem som staar paa Kris.tiania-for- 
slagets grnnd fortælle at de ikke 
tror paa centralismen. Ned de 
tror ikke paa den. En marxist 
spør ikke efter tro, men efter de 
objektive forhold. Det kan ikke 
gaa an at si som Gerhardsen, at vi 
er glad i Internationalen og har 
kjærlighet til den. Ti er ikke 
glad i Internationalen i den for-
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stand. Yi er glad i vor egen fri- 
gjiørelse, og vi slutter os til Inter
nationalen fordi det er nødvendig. 
Paa sidste landsmøte utt-alte Schef- 
lo at vi skulde staa i Internationa
len fordi det var n^eklvendig for at 
kunne seire i vor kaimp. Prof. 
Buli sier derimot at vi skal ŝ taa 
der av hensyn til den ruissiske re
volution, av beundrinig for den 
russisike arbeideiiklasse. I  disse 
begrundelser ligger forsikjellen som 
viser den marxistiske forstaaelse.

Det blev fremholdt av Rastad 
at Tranmæl under tesedebatten 
gjorde et ypperlig arbeide for at 
verne om Internationalen og vi 
andre gjorde ogsaa vort bedste. 
Jeg vil være med paa at landsmø
tet skal gi Tranmæl tak for det 
arbeide han dengang utførte for 
at verne om Internationalen. Men 
hvad gjorde Tranmæl og Rast^d 
den 21. december! Var det at 
verne om vor International (tilrop 
nei, nei). Xaar vi da vet at Kri- 
stiania-forslaget er fremkomonet 
efter at der har foreligget et for
slag om bnid med Internationalen, 
maa vi ogsaa forstaa hvad forsla
get indeholder.

Det er ogsaa nævnt, at valget 
av medlemmer av eksekutivkomi
teen herefter stkial foretas ajv ver- 
denskon.gre.ssen, men er iklre det 
det samme, som Det norske arbei
derpartis landsmøte altid har gjort, 
naar det har valgt sit landsstyre 
og centralstyre. Naar det som na- 
tiionak er risjtig, biir sjalt, maair 
det oiverføriee til idten internatiionale 
orsraniaatioin. sa'a viær diet, at man 
liar idte nationiale intenøsiser være 
d'et av.gjør.emdle.

•Jeg S'kal næ^me et litet eksem
pel. Paa landsmøtet i 1919 for- 
s<<kte Bergens-delegationen at faa 
en anden repra?sentant i landssty
ret fra Bergen, m.en valgkomiteen

og kongressen tok en anden. Der 
ser man det lokale selvstyre! (Mun- 
teifliet.) Jeg tror, at landsmøtet 
gjorde ret dengang. Det hadde be
dre evne til at bedømme saken. 
D'en saanme tillid har jeg til ver
denskongressen, naar det gjælder 
dens valg av medlemmer til ekse
kutivkomiteen.

Jeg skal søke at gi et litet re- 
suimé av den politiske utvikling vi 
har gjennenigaat. Vi vet, at Karl 
Marx utformet klasseka.mpens 
teori. Den utformning var bare 
mulig med det kapitalistiske saan- 
fund som forutsætnin-g. Han søkte 
at finde lovmæssigheten i samfunds- 
utviklingen. Â i har set marxis
mens res.ultater bli overført til det 
kommunistisike parti i Rusland, et 
land hvor der raadet væsentlig 
feo'daie titetamde. -Samtidliig har vii 
siet hvorledes kapitalismen i Vest- 
Euro.pa li'ar sk.aipt eti demokrati eoim 
har været den politiske overbyg
ning for kapitalismen, midlet til 
at utøve kapitalismens aandelige 
diktatur over arbeiderne.

Det komnninistisk'e parti i Rus
land kom under zarismens tid ind 
i den utviklingsfase, som nødven
diggjorde 'opbyggingen av et ster'kt 
parti. Hele den russiske arbeider
klasses utvikling til 1917, likele
des aarene fremover med alt det 
blod som blev iitgj’dt da, er den 
praksis som har utformet det kom
munistiske parti i Rusland. Det 
er ikke opbygget spekulativt, men 
gjennem aarelang kamp for at fri
gjøre det arbeidende folk.

Samtidig ser vi i Vest-Europa, 
hvorledes demokratiets epoke hol
der paa at ebbe ut. Fascismen 
holder paa at gjøre indtog. Kapi
talistklassen holder paa at gaa over 
til undertrykkelse av arbeiderklas
sen efter nøiagtig samme metode, 
som blev benyttet under zarismen
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■i Rusland. Ilvis derfor ikke vi kan 
tilegne os de russisike kommnnistei’s 
erfaringer, saa kommer vi til at 
gaa gjennem en lidelsesperiode, 
hvor arbeiderklassen maa gaa 
gjennem de erfaringer, som heter 
blodig nedslagtning av arbeiderne 
(stenk tilslutning). E r der nogen 
som tror, at Vest-Europas kapi
talistklasse vil vise stp'rre skaan- 
somliet end zardeapotiet (tilrop: 
nei. nei). Vi liar eksempler nok 
fra Italien, vi liar fascismen i alle 
land. Skal det være nt^vendig paa 
grund av politisk uformuenhet 
først at faa 100.000 av arbeidere 
myrdet, før vi faar vore lijerner 
oplulviket ?

Ingen vil paas.taa, at jeg vil 
centralismen for centralismens 
sfeyld, at jeg er tiMiænger av det 
kommunistisike parti foixli det har 
en glimrende form. Jeg er tilliæn- 
ger av partiet, fordi det er en hi
storisk nødvendighet for at arbei
derklassen skal kunne fylde sin 
historiske opgave. Det er ikke her 
sp«irsmaal om vilje eller ønske.

Saa vil jeg si et par ord til min 
gamle gode ven Madsen ag citere 
hvad han uttalte paa landsmotet i 
1921:

«Teserne passer i Rusland, sier 
man — for der gaar det ikke an 
at fornegte borgerkrigen. Og man 
forne^er heller ikke teserne for 
Tyskland cg andre land. Bare her 
i Norge «passer de iklve». Men er 
det nogen intei'national synsvinkel 
sO'm der anlægges? Det er mulig, 
at den tilspidsede borgerkrig kan 
være noget fjeim f. eks. paa Spits
bergen. Men i virkeligheten er for
holdet det, at om der var bevisste 
kommunister paa Spitsbergen, vil
de de akceptere teserne, selvom der 
ikke fandtes borgerkrig der.»

Jeg vil si, at hvis der var be
visste koiiuiiuDister i denne forsam

ling, saa vilde de ogsaa niotta de 
historiske erfaringer, som vi faar 
gjennem den kommunistiske Inter
nationale (sterk tilslutning).

Madsen sier videre: Teserne er 
nok i god overensstemmelse med de 
faktisllce forhold. Det lar sig ikke 
fornegte at kampen mellem arbeide 
og kapital biir stadig mer ufor
sonlig og bitter, det Adl arbeiderne 
ogsaa her i landet komme til at 
erfare. Og derfor er det at Inter
nationalen opfordrer os til ikke at 
forsømme en time av den kostbare 
tid, men forberede os aandelig og 
praktisk jDaa at løse de opgaver 
som stilles os, naar den avgjørende 
kamp mellem arbeide og IcajDital 
skal kjæmpes ut.

Tranmæl taler i sit intei-A'iew 
med «Ny Tid» om den extrame 
vaabenbruk, som er fastsat i te
serne. Mens Madsen sier, at bor- 
gei"krigen kommer! Tænk om 
Madsen kunde si det samme idag 
som dengang, om han kunde være 
med og motta verden.skongressens 
beslutninger med tak, fordi de be
tyr en forberedelse til verdensre
volutionen.

Det sies, at naar handlingens 
dag er inde, sJcal vi ildje svigte. 
Men det er liten hjælp i at koaixme 
med forsilmnger om handling, hvis 
vi ikke har en arme, som er saa 
sterkt bygget op, at den kan lede 
revolutionen til seier for arbeider
klassen. I alle land, hvor arbei
derne er gaat til reisning uten for
beredelse, er de blit slaat ned. Der
for gjælder det at foi'berede sig til 
kampen.

Den avgjørelse, som ti'æffes paa 
Det norske arbeiderpartis lands- 
mote denne gang er den vigti'gste 
avgjørelse i partiets historie. Kri- 
stiania-forslaget indebærer ting som 
kan og vil føre til brud med In 
ternationalen. Derfor er det klart,
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for at fea dette forslag nedsteimt. 
Vi skal nedstemme alle de forslag 
som indebærer, at Det norske ar
beiderparti vil opgi sin stilling 
som en del av verdenspartiet, som 
skal f<Jr€ arbeiderklassen til seier 
over sine fiender. (Langvarig bi
fald.)

Tranmæl:

I  diskussionen her er det gjort 
forsøk paa at dele op partiet i 3 
grupper. Dette er ledd i en be
stemt taktik. Bucliarin erklærte 
at faren laa ikke i Tranmæls frak 
tion eller Sc-lieflæ fraktion, men 
i Mot Dags fløi og prof. Buli. Jeg 
vil protestere mot denne splittel- 
sestakt'iik. Piartiete formamd, 
Stang, oplioldt sig i sin tale ogsaa 
ved en række smaalige detaljer. 
Jeg gaar ut fra at landsmøtet selv 
vil faa anledning til at bedømme 
disse sipørsmaal.

Spørsmiaalet om forlioHet til 
Internationalen er ikke det lands
møtet staar overfor. Vi godtar de 
beslutninger landsstyret vedtok, 
men dernæst har vi Kristiania- 
forslage^. Det berører et saa dypt- 
■ga aende spørsniaal som centralisa
tionen. Fagoppositionen tilsig
tet ikke bare at komme det gamle 
fagforeningsbyraakrati tillivs. Ho
vedsaken var at trække medlem
merne ind 1 arbeidet. At vække 
ansvarsfølelsen hos hver enkelt, og 
derved gi l>evægelsen kraft og ind-- 
hold. Der er dem som i likhet 
miød Fiuruihoitn ør eni'g i den 
stramme centralisme. Men der er 
mange sam nærer betænkeligheter 
og som vil si fra om det. Det gjæl- 
der baade vor egen organisation 
nationalt og den internationale or
ganisation.

Kamerat Bucharin sier at vi

selvsagt har forslagsret. Det er 
netoip den vi banytter oe lav, naar 
vi kritiserer overgangen fra den 
demokratiske til den absolute cen
tralisme.'

Scheflo var misfornoiet med at 
jeg har heftet mig ved smaating i 
trontalen. Nei jeg heftet mig ik
ke ved smaating. Det som inter
esserte mig var at finde den linje 
han f'ul^tie. Soheflb .uittalte paa 
sidste landsmøte følgende;

«Jeg mener at naar man stil
ler sig til valg som kommunister, 
har man ox>git storlinget som leve
dygtig instiiuiion. Vi ser parla
mentet som noget der vil forsvin
de med kapitalismen.

Den stortliniglsigruipp© soan \ii ifia'ar 
'eifter de nye valig m-aia dirivie en 
langt mer aggressiv politik, end 
der h ittil er gjort — og langt me
re end høiresocialisterne kan og 
vil gjore.

Jeg uttalte selv paa samme 
landsmøte:

I  vor parlamentari'stiske virk- 
somJiet maa der indtræ den foran
dring som teserne forutsætter. Vor 
parlamentariske deltagelse skal 
sigte paa at befordre det kapital
istiske samfunds sammenbrud.»

Det var døt syn som var par
tiets syn i 1921. Det v̂ ar det som 
faldt sammen med Internationa
lens teser. Det er sagt at vi skal 
splitte fienden, men vi har ikke 
opnaadd det, det eneste vi haT op- 
naadd er at skape forvirring i vor 
egen leir.

Nu maa lands-møtet si fra om 
det vil ha en ændring i stortings
gruppens taktik eller ikke.

I  det forslag som er fremlagt 
fra Internationalens repræsentant 
er det meget som vi kan være enig 
i ut fra et kommunistisk syn. Der 
har været nævnt de nationale par
tiers ret til at vælge repræsentan-
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te r  til eksekutivkomiteen. I  Bu- 
charins e rk læ ring  ligger der alle
rede en koncession t i l  vort krav. 
Det liar været sagt at det norske 
partis  landsmøte selv vælger sit 
centralstyre og at derfor verdens
kongressen m aatte kunne gjøre 
det samme. Men vi har dog gan 
ske andet overblik paa landsmøtet 
over forlioldene i vort land. Der 
foreligger desuten ot forslag som 
kan  vedtages til næste landsmøte, 
og som gaar ut paa at det skal 
overlates sam organisationerne at 

vælge repræ-sentanterne til  lands
styret. Vi mener at vort stand
p u n k t er like forsvarlig  og at vi 
m aa ha re t t i l  at fremme vort 
s tandpunkt paa den m aate som er 
foreskrevet i In ternationalens sta
tu tter.

Støstad talte  om den tvangsin- 
s titu tion  vi kom op i ved vold- 
giffc&loven. De som dengang agi
terte  for voldgiftsloven u tta lte  til 
tillidsmændene inden fagorganisa- 
tionen ; Tør du ta ansvaret for en 
kam p ?

E n  slik agitationsm aate var 
ensbetydende med a t stille dem 
paa en uriaspost. Der var enighet 
mot voldgiftsloven. Men den blev 
svækket gjennem denne agitation, 
som faktisk  førte organisationer
ne op i en tvangssituation. K r i 
tikken i «Social-Demokraten» var 
liikke adrøssørt til enkelte partifæ l
ler. Det g ja ld t a t faa vakt en 
xivilje mot voldgiftsloven slik at 
vi for al frem tid  kunde bli for- 
skaanet fra  at komme op i samme 
situation , og «Social-Demokraten» 
har  sikkert bidraget sit til at ikke 
voldgiftsloven blev brag t op aa 
ny.

Hvad enlietsfrontstaktikken an
ga ar vil jeg epiørre; H'\^il'ke kon
k rete  forslag er det som er frem 
kommet? Sandheten er at der ik

ke har foreligget konkrete for
slag før sidste høst og da var der 
ingen uenighet om saken.

Saa har vi centralstyrets for
hold til Internationalen. F le rta l 
let i centralstyret var ikke enig i 
Eadeks erklæring, men vi gik med 
paa den av liensyn til partie t og av 
hensyn til vaarens kam pe uten at 
vi dog avskar os adgangen til  at 
hævde vor mening. De a r tik le r  
kam erat Buil — ikke prof.  B uli 
—  skrev har ikke foranlediget no
gen partis trid . Hvad er det som 
frem kalder strid? Det er konkrete 
krav, konkrete forslag. Disse for
slag blev ikke reist av prof. Buil, 
men av K ris tian ia  arbeiderparti.

Det er sagt at fascismen truer 
os. Det er sandt, men derfor skal 
der ogsaa arbeides for at samle a r 
beiderklassen, og forberede os slik 
a t vi ogsaa har fysiske m idler til 
at S'laa vore motsitamdere ned. Men 
hvad er der g jort paa det omraa- 
de? Der har været snakket i aap- 
ne forsam linger, hvor borgerlige 
har været tilstede om disse ting , 
men der er intet alvorlig arbeide 
g jo r t  for a t forberede os.

Vi maa foæ ta  en saklig  v u r 
dering av de foreliggende saker 
og ikke bygge vor dom paa g ru n d 
lag av følelser.

Det jeg sætter mest p ris  paa 
ved Internaticmalens repræsentant, 
kam erat B ucharins optræden her 
er, at han har været saa aapen og 
ærlig. H ans opgave har været en 
anden idag end Radeks var det i 
landsstyret. Men jeg tro r han vil 
opnaa det samme. Vi f ik  dengang 
en indstilling  som dækket ovetr 
motsætningerne. D erfor vil jeg 
takke B ucharin fordi han h a r  op- 
traad t saa aapeat, g re it  og ærlig.

N aar først voteringen er faldt 
bøier vi os ogsaa for de besliitnin- 
ger som er fattet. Det er en mis-
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forstaaelse at tro at det vil styrke 
os at skape eii enstemmig vote
ring. Hvis vi faar lov at si fra 
vor mening, vil det derimot styr
ke os baade personli i" og parti- 
mæssig.

I spørsmaalet om forholdet til 
Internationalen er der enstemmig
het. Vi ser kanske forskjellig paa 
kongressens beslutninger, men vi 
vil alle være med og respektere be
slutningerne off følge dem. Jeg 
tror at den diskussion som er ført 
— og det er en av de bedste vi har 
hat paa noget landsmøte — vil bi
dra til at styrke og sveise partiet 
sammen og dermed ogsaa styrke 
den kommunistiske Internationa
le. (Langvarig bifald.)

Schef lo :

Jeg tilstaar at det gjorde mig 
varm at høre slutraingeappellen i 
Tranmæls foredrag og det glæder 
mig at han fik bifald paa en ap
pel om samhold i partieit og tro
skap niot Internationalen.

Jeg tviler ikke paa at det sto
re flertal i denne forsamling vil 
staa tilsluttet Internationalen, 
men vi er ikke herre over begi- 
venheternes gang, begivenheterne 
er ofte sterkexe end vor vilje, og 
konsekvensén av beslutninger som 
fattes kan derfor bli andre end 
mange har tilsigtet.

Hvad betyr det at Kristiania- 
forslaget skal bli grundlaget for 
vort forhold til Internationalen? 
Det betyr at vort parti skal ind
sende forslag til næste verdenskon
gres om foramdringer i Interna
tionalens opbygning og retnings
linjer. Hvem er det som skal be
troes deu opgave at begrunde dis
se forslag? Skal det være prof. 
Bull? Skal vi faa tilbake argu
menter, som det at verdenskon-

'gresisierne er «isandis-tiraninigeimaakli- 
ner» I

Jeg vaager at paastaa at hvis 
Ivrii9tiania,for6iai.get bl ir veidtiat, saa 
kommer wi oip i en ny partistrid, 
og jeg er bange for at den vil bli 
endnu bitrere ond den vi nu har. 
Hvad er det fraktionspriincip som 
blev indført her paa landsmøtet, 
bygget paa? Solidaritet, sier man. 
Jeg er sikker paa at mange ogsaa 
inden flertallets retning ønsker at 
komme bort fra dette evindelige 
fraktionsvæsem om de tuT'de. (Pro
testrap.) Bucharins forslag er av
vist. Var det ikke et tilbud at de
re sk'ulde faa en mand i eksekutiv
komiteen? Vair kanske ikke kra
vet herom alvorlig ment? Naar 
tilbudet kom saa blev det avvist. 
Vi maatte tro at Kristiania-for- 
slaget er kommet fra Bull og «Mot 
Dag». Det er ganske umulig at 
tænke sig det forslag uten at vi 
had de hat elementer som «Mot 
Dag» og Edv. Bull. Uten Buils 
agitation vilde vi ikke ha hat an
det end en enstemmig landsstyre
indstilling. Hvem e.r det som har 
snakket til borgerskapet om at ar
beiderklassen maa bevæbne sig? 
Vi husker Bulls studentikose ut
talelse i Studentersamfundet. Et 
for arbøiderklas&en alvorlig spørs- 
maal staar Bull og vitser om i en 
saadan forsamling. Den maate at 
omtale en alvorlig sak paa er et 
av de mange beviser paa at Bull 
ikke er slik som jeg mener han 
burde være.

Det er en litt for letvint maa
te at behandle alvorlige spørsniaal 
paa. (Talerem blev nu saa stadig 
avbrutt at dirigenten fandt at 
maatte griipe ind. Soheflo bemer
ket: Dette er jeg saa vant med
i Kristiania i den senere tid, det 
er ikke noget nyt for mig.) Det 
er teknisk og organisationsmæssig
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gainske umulig at vont land væl
ger sin repræseaitant i ekseku- 
tiven. Hvis alle land skulde gjø
re det, vilde vi faa et monstrum a '̂ 
en ekseku'tivkoniite. Og hvis man 
ønsker et mere vest-europæisk syn 
i eksekutivkomiteen saa er den 
fremgangismaate som her anvendes 
meget uheldig. Bull har ret i at 
nogen enkelte store — Lenin, 
Trotski, Sinovjev, Bucharin og 
Badek — øver sterk indflydelse i 
eksekutivkomiteeiu. Men er det 
nogen som tror at det russiske 
parti vil kaste nogen av disse fem 
ut av eksekutiven. Nei, det vil 
nok ikke «ke. Bjørnsons ord i sin 
tid til Eredrik Stang kan snart 
passe paa Tranmæl: Du har imot 
dii:g snart det hdlfe land. (Sterke 
protester.) Nei, det er sandt. Gaa 
igjennem fortegnelsen og du vil se 
at det er K ristiania, Akershus og 
— Østfold, du har med dig. (Til
rop: O'geaa Driamimen!) (Munter
het.) Den jo'Unnaliistiik «iSocial- 
Demokraten» anvendte naar den 
paa forhaan-d indkasserte flertal
let paa landsmøtet var derfar litt 
for amierdklauisk. J.eg gad vite om 
vi ikke burde sende Bucharins for
slag ora til uravstemning blandt 
partiets medlemmer. Jeg tror vi 
skal gjøre et litet forsøk, for saa 
kan dere som er saa ivrige for 
dan demohratishe centralisme faa 
se, hvor mjedlemmerne staar. Hvis 
dere vil sætte dere et vakkert min
de i partiets historie saa vedtar 
dere Buoharins forslag. (Demon
strativt bifald.)

Bucharin  •’

Jeg vil sii nogen ord tilslut, 
skjønt det er vel egentlig uhen
sigtsmæssig paa grund av dette 
partis særlige demokratiske ind
retning. Dette parti gaar jo frem

paa den maate, at der først dan
nes fraktioner som paa fonhaand 
besliutter alt, og naar saa ekseku- 
tivens repræsentant kommer nied 
et forslag saa gidder man ikke hø
re paa det. Internationalens dele
gation prøvet at faa istand en for- 
konferanse med Tranmæl og Buil. 
De hadde ikke noget imot en slik 
konferanse, men de fandt det hen
sigtsløst. Det høres litt merkelig 
ut, at de som er slike tilhængere 
av det demokratiske, kan være 
mat den frie meningsutveksling. 
Jeg vil dog gjøre enkelte l>enierk- 
ninger, først til Tranmæl. Vi 
maatte forstaa at Kristiania-for- 
slaget var kommet fra en arl>ei- 
derorganisation, sier han. Men 
har nogen av eksekutivkomiteens 
repræsentanter s>agt at forslaget 
ikke er kommet fra en arbeideroir- 
ganisation? Vi kan si endnu me
re. Vi kan si, at bak Kristiania- 
forslaget staar halvparten av Det 
norske arbeiderparti. Vi har ikke 
motsagt at der staar arteidere bak 
Kristiania-forslaget. Vi har pro
testert mot foirslaget fordi vi an
ser forslaget for urig tig  og mener 
at den orientering det indebærer 
vil skade den norske airbeider- 
klasse.

Og saa en bemerkniing til  Buli. 
H an paastaar fremdeles a t partiet 
ikke vil ha nogen indflydelse paa 
eksekutivens politik eller virksom
het. Mien er dette holdbart? Ekse
kutiven er dog repræsentant for 
partiet. Internationalen er da en 
kjendsgjerning — en sammen
slutning av partier.

Hvordan skal det da kunne 
undgaaes at de enkelte partier 
faajr indflydelse paa eksekutivko
miteen? Den er jo ikke et luftig 
begrep. N aar det norske parti ik
ke har større indflydelse end det 
har for øieblikket saa skyldes det.
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at det ii'orske parti ikke ex et stort 
parti. Hele det norske parti er 
ikke engang saa stort som Mosk- 
va-avdelingen alene av det russi
ske parti. Men naar det norske 
parti kommer op paa høide med 
f. eks. det tyske eller det franske, 
saa vil dets indflydelse selvfølge
lig vokse. Det er en selvfølgelig
het at de mindre isartier har for
holdsvis mindre indflydelse end 
de støirre. Det ungarske jiarti f. 
eks. hadde engang meget stor ind
flydelse i Internationalen, men i 
øieblikket efter det nederlag par
tiet har lidt er dets indflydelse ik
ke særlig størk. Det er k lart at 
det er situationen inden de en
kelte paxtier som er bestemmende 
for hvilken indflydelse vi skal ha 
i Intermatioinalen. Jeg forstaar 
ikke at B ulk  ræsonnement her 
falder sammen med logikken. 
Hans paastand her er en usand- 
het som han har stillet op for at 
kunne gaa løs paa Internationa
len I Like uts'and' er paaetanden 
om organisationsformeme. Det er 
de faktiske betingelser, hvorunder 
en klasse maa føre sin kamp sotm 
er l>estemjmende for under hvilken 
farm klassen skal kjænipe. Dette 
gjældeir alle klasser. Vi har jo set 
hvordan f. eks. borgerskapet sta
dig skifter sine organisationsfor
mer efter situationen. Det kan 
godt hæn'de at Internationalen i en 
anden periode kan byffge sin or
ganisation paa det bredeste demo
krati. Det rigtige er at man 
kommer til en rigtig  analyse av 
situationen og at man ut fra det 
resultat d'enne fører til bestemmer 
hvilken organdsationsform man 
skal ha. Og vi er ikke i tvil om 
at under den nuværende epoke er 
det centralismen som er den rig 
tige organisationsform for In te r
nationalen. Det var en gang at

mange, særlig franske syndikali
ster, trodde at man ved nogen da
ges omfattende streik skulde kun
ne faa kapitalismen til at ramle. 
Erfaringerne viser imidlertid at 
det ikke gaar saa let. Vi kommer 
i en stadig skarpere klassekamp 
som ogsaa dere vil komme til at 
opleve i sin tid. Den opfatning 
Edvard Buli hadde for 2 aar si
den da han skrev artiklen om In 
ternationalen som arlDeiderklassens 
generalstab var den rigtige, og 
denne opfatning er efter vor me
ning den rigtige ogsaa idag. Men 
de som erkjender dette de maa og
saa forstaa, at man maa underord
ne sig generalstabens ordre. Hvor
dan gaar det med en hær som ik
ke lyder sin generalstabs ordrer? 
Det er ogsaa absolut usandt at 
paastaa at der ikke er bestemmel- 
sesæet for de enkelte partier inden 
Internationalen. Hvis der var en 
slik absolut centralisme som man 
gir det utseende av, hvordan 
maatte det da gaa? Jo alle beslut
ninger maatte komme som ukaser 
fra en central. Men er det ikke 
saa, at Internationalen sender alle 
sine retningslinjer og beslutninger 
ut til de brede masser og foranle
diger at de blir gjenstand for den 
bredeste diskussion? Jo, In terna 
tionalen har lagt hovedvegten paa 
at bringe drøftelserne igang paa 
det bredest mulige grundlag. Nei, 
'dette er paastande som er stillet 
op for at faa anledning til at skri
ke op mot Internationalen. Denne 
strategi er kanske en god metode 
utad, men den er meget farlig 
naar den anvendes indad.

Med hensyn til forslagene kun
de Buoharin ikke i øieblikket er
klære at Kriistiania-forslaget 
straks vilde føre til brudd med i n 
ternationalen, men han mente at 
kunne erklære, at det vil bety en
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skjærpelse av striden med In te r 
nationalen. Tranmæl erklærte, at 
lian hadde kjærlighet til Den kom
munistiske Internationale. Det er 
imidlertid bare de mest tilbakelig- 
gende lag av bondebefolkningen 
som elsker sin kone saialedes, at de 
finder det nødvendig at gi hende 
pryl hver dag. Dette ligger ikke 
for proletariatet. Overfladisk kjær
lighet har Internationalen ikke 
bnik  for, for med den kan man 
ikke gjennemf«re revolutionen.

Bucharin sluttet sig helt ut til 
Tranmæls opfordring om at man 
maatte &e til at faa slut paa uarti- 
striden, og r»aa fredelig vei søke 
at komme til en samling og en for- 
si:aaeli&';. Selv om halvparten av 
landsmøtet skulde komme til det 
resultat at eksekutivkomiteens 
forslag er u r ig t i-  saa maa man 
ikke fortsætte at danse omkring 
snørsmaalet for eller mot In te r
nationalen.

Saa tilslut no^en oprigtige ord 
t il  kamerat Bull. Bull sier, at 
ekseku'tivkomiteein har gjort saa 
mange feil. Hvorfor har ikke 
Buli gjort eksekutiv.u opmerksom 
paa de feil som han mener at den 
har bagaat. Hvorfor har han valgt 
den fremgangamaabe gjennem 
pressen at angripe ekseku'tivkomi- 
teen istedetfor at benytte anled
ningen ved gjennem brev eller ved 
personlig at reise ind og paavirke 
ekæk u ti  vk om i teen. E ksek u t i vk o-
miteen har ikke hørt et ord fra 
Buil om disse ting. Han har op- 
traadt paa en doven maate i den
ne S'ak. Hvis han hadde hat bræn
dende kjærlighet til Internationa
len saa vilde han ha optraadt pa.a 
en ganske anden maate. Hvis en 
gruppe optraadte mot centralsty
ret eller partiets andre instanser 
paa denne maate saa vilde man si, 
at dette var ikke en kameratslig

og' solidari.fk maate at gaa frem 
jjaa.

Tilslut erklærte Bucharin at 
intet menneske kunde benegte at 
Internationalen ved sin optræden 
paa landanøtet hadde bevist at 
den var beredt til a t gjøre alt 
som staar i menneskelig magt for 
at undgaa en splittelse i partiet. 
Deai erklæring Internationalens 
delegation har fremlagt, kan ikke 
fortolkes som andet end et meget 
imøtekommende forslag. Selv Ed
vard Buil har erkjendt dette un
der en samtale med mig. Lands- 
niøtet har at vælge niiellem Falk  
elleir et godt forhold til In terna
tionalen. I  eksekutivens navn op- 
fondirer vi alle de øom er tilstedle 
her paa laiDdfemiøtet, æ lv  om 
de maatite kiomnne i minoritet, åt 
undigtaa at splitte partiiet, men 
virke for at det kan bevare sin en
hetlige karakter. Den mand som 
virkelig nærer kjærlighet til In 
ternationalen vil, selv om han idag 
stemmer for Kristiania-forslaget, 
næste gang komme til at stemme 
for Internationalens forslag.

Dermed var debatten færdig.

Voteringen.

Dingenterne  foreslog at der 
først elkulde voteres mellem Ivri- 
stiania arbeiderpartis forslag og 
det forslag som var fremlagt av 
Internationalens deløgatdon, og 
dernæst mellem det av delegatio
nen fremla,gte forslag og T ran 
mæls forelag til aivviklinig av par
tistriden. Dirigenternes forslag 
blev vedtat, likesaia deres forslag 
om at voteringerne sfculde foregaa 
ved navneoprop.

Ved voteringen blev Krieti- 
ania-forslaget vedtat med 94 mot 
92 stemmer, eom avgaves for Bu- 
clnarins forslag.
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De 9-i som stemte lor Ivn^’tia- 
niia-foTslaget va,r;

Oscar Torp, Kr. Hen riksen, 
Emdl Huil't, 'K. M. iSTordianger, 0-u- 
6tav Andrøse-n, Hilmar liredMig, 
Jiohain Bxativolid, Ema-nuel Peder
sen, Daniel Vi’kdn, Pedar Løve, 
Trjigve Lie, Einar Lien, Johs. 
Borciki,£̂ iraviiinik, ,A. Cliristeusen., 
Osoar Andtersen, J. A. Fnantzen, 
Joili. M.a.syn'uas'an, 'Nils Stene, Joh. 
A. Stkjelfjord, Kiarl Hjumblcn, Ru
dolf Kaneetrøm., B. Giisiad, Joliam 
Nilsen, Haabon BGoff, Johan Ska
ge, John Aalbang, Albert ]\foen, 
A. Moan, Jørgen Boitvlk, Kr. Tøn
der, Ingviaild Bækikaii, Kaspa.ra 
Larsen, Nils MoTtensea, -Sverre 
Kn'Uids'&n, Konr,ad K'niiteen. Ole J. 
Ba.klke, Joihs. Johinee-n, B. Ol.pen- 
Hagem, John Furseth, Nils Vig- 
daihl, John Htusby, Karl Tømmeir- 
a-as. Ivar Aarsetih, Johan Ivarken, 
Gitiia Jansøoin, Ingvald Rastad, 
Kniut Eng, Charles Syvertsen, Ed
ward Mørk, He3iga Karlsen, Einar 
Gerihandsen, S!ii,gniid Syviertsen, An
dreas Eidie, Eriik Nsass, Erling 
H'ofmio. M-artinius Madsen, Kasiper 
Dahl, Aksal Jakobsen, Tho'rbj'ørin 
Henriilkseai, Johan -Schwiingel, Eu
gen Johansen, Oscar Karisan, H. 
Syvieints’øn, E. E. Budlang, O. 
Eiøsiaad, Siig]\iaild Karlsen, Wil
helm Pedersen, M:a,rbus Mathisen, 
H. Bxaathen,, Trygve Ni-lsen, Eid- 
va.rd Buli, Bolf Hofmo, Ilaiaikion 
Meyer, ØystaimMartimæn. GudTun 
Jakobsen, Alfred V.aatviik, .Alibert 
Hansem, S.Due, Louis Johiannesen, 
A. Andresen, Martin Tranmæl, 

Hien.ry Anidersein, Emil Einnesia'nd. 
Oscar Ripnes, Wilhelm Andersen, 
B arry Nilsen, Fritz Jensen, Ha- 
■ralld Liiljed'alil, Hanna Adolfeen. 
Waldem-ar Nifeen. Erling Falk, 
Alfred Guindersen. T. Abraham
sen, Aksel Lynne.

De 92 som stemte for Buclia- 
rins forslag viar:

Sigurd Hænisen, Albert Johan
sen, Osiklar Sitav, ijiafcoib Eriiis, Ottar 
Lie, Kia»e.n Søiruim, Botolf Haiuig, 
Ole J. Neegaard, K. Tonaruder, E. 
Pettersihagen, Nils Ødegaard, Si
gurd Solheim, Hjalmar Pedersen, 
Juil Miibalseni, lOle S,kagli, H. Tho- 
miassen, L'axs Aasivæitiad, Geortg 
Braathen, Hans Torgarsen, Niile 
Ste'n, O. K. Moen, JohamPedersen, 
Mads Eingein', BiagntvaldNystnanid,, 
Nils Knuiteein, A. SmedSTud, Ka- 
spara Torgersen, Siigv. Syllimg, 
Antoin Blomquist, Ar-vid Hansen, 
Fred W, Hansen, Ohr. B. Larsen, 
E. Grønberg, Ole J. Olsen, Arthur 
J. Olsen, Karl S. Karlsen, Aslak 
Belstø, Ingvaild JaooibseuyAasmiund 
Kulien, Konrad Noxidiaiil, Anna 
Miathisen, D. M. D'avidsen, Sverre 
Krogh. Kr.Modiahl, Birger E-øtnes, 
Olaf Kregnes, Jens Galaaen, Ole 
O. Fremo, Olaf Tdlleir, Alifred 
Skar, J. Gavlen, Jeanette Olsen, 
Johs. M. P. Ødiegaand, Th. Bugge, 
Josef Thorbjørneen, Kristian Bak
ken. S. Olstaid̂ , Carl Simioinsen, Ole 
Øisang, Hugigeniviik, Biniar Bøe'kie- 
land, Bjiame Hind'ahl, Fr. Berg- 
m.an. Kr. Meyar-Høie, Georg Sø- 
reibø, Bjarnia Talkla, Daniel Fliuge, 
Pedler Puniibotn, f. B. Aase, Ha
rald Thoresen, Jdlin Helsen. K. O. 
Thornæs, Laris Uglem, Hians Mal- 
laug, Gustav Sundiby, I. Skjølberg, 
Hans Jolis. Hansan, Kr. Kristen
sen, Taillak Flaten, Auden Th. 
Baastad, Th. Kristiianeen', Edvard 
Sjølander, Dagfinn Davidsen, Eei- 
diar Eriksen ,Miagnius Natland Al
bert E'berbardisøn, H/arald' Sørliie, 
Elias Volan. Pantus Karlsen, Mar
tin Strand'li, Karl Nord. OlauR 
Kristiansen.

Det vedtagne forslag lyder;
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I.

Arbei'deirirøs fniifflj-øreiUe imaia 
være deres e^et venk. Derfor maa 
tyn.^iden i vor viriksoraiiet i
at on^iamisere arbeiidernie fo,r dem- 
ne oipgaive. En .reTOlutionær klas- 
eekamip som skal lede til airibeiider- 
'nes eroibrin," .av den poliitieTte og 
økonomdake miagt i  &amÆnind'et er 
betdnigiet av a t arbeidet kom centre
res oan 'diainnelsen av kamiporigami- 
satiocaer Sioaii ;na.ar magten er ero
bret 'kan omidiamines 'til samifun-ds- 
nuæsisige loirigia'nex (a'iibeid'er-, bande- 
og fdskerra.d'). Arbei'derne maa 
selv jgjemnem miaæeafktion og ved 
hjælp av eine earne argainisiatdoinex 
sætte ai;g i bæiddeke av samfunds- 
laagtan.

n .

Vort partis paTilamentanieke aa-- 
beide er dkJ^e et mia.al i sdg selv. 
Størke ag fcampføre arbeidero.nga- 
ndsatdoner bety.r miere flor oipnaia- 
else aiv poeitiive parlamenflarieike 
resiulitater end .reQDræsientanternes 
aintal og manøvredyg-tigfliet. Der
for er de ^politiske repræsentantere 
Oipigave d første ræklke «.gitiatorisk: 
og maa ta siigte pa.a at styrke ar- 
iTjeddertnep egne ,k,amipoir,g)andea!tiio- 
ner utenfor -de paxlametitairieke 
foreamliimger.

Ved paa dtenne maate at øke 
anbeiidernes neelle miaigt vil ogsa,a 
.arbeidfemes Tepræseintanter i stor- 
tdmg og komimiunøsityrer faa øket 
indiflydellee.

StortiiinglsgTUippen skal paa fo.r- 
staaeliig maate ved edn taler og sim 
6'teimimiQgivninig kliarlæigge 'axibei- 
deimes diagisalktuelle og revolutio- 
næire kriav, og samtidig aveløre de 
borigierlige piaxtderis 'axibeiiderifiiendt- 
lige politik. Ved en faet o:g ret- 
li'njet parlam entarisk viirksomhet 
skal skillelitnjerne mellem boxger-

partierne og arbeiderpax'tiiet gjø
res skarpe og klaire.

Det er stortiimgsigirujppene oip ga
ve at bringe det arbetiideade folk 
til at forstaa at i hovedlsia'ken er 
alle borgerlige partier axbeiderfå- 
endtliige. Den oippoirtundstiske 
mainøivriqjoildtdk e r egnet til at for
virre beigreperne o-g utslette skdl- 
leliojerne mellem airbeideripartdet 
og 'borgerpaxtierne og e r dfeifor 
foxkasteldg.

III.

Beetemmeliseerettøn Ligger hos 
medleimimerne. Deifox maa orga- 
nisatdoneme være slik opbygget 
a t medlemimerne har fuld kontrol 
over sirne tillddbmænd. Airbeider- 
ne maa til enhver tid  ha ainled- 
ning itil at trække sdme tillidkmænd 
tdl'hafkie og vælige nye, saaledies at 
styrerne etatdig ikan forbli i over
ensstemmelse med' mediemimerne. 
Ved besættelsen a.v tillidJs'hveirv b<ør 
man altid ha for øie at ledelsen 
skal ligge hos arbeiderne selv og 
ikke hos dintellektuelle og halvin- 
tellelktoelle. Den een tral e ledelse 
skal være siaa sterk som maildg, 
mem da dette er betinget av at 
den er i kontaikt meid medlernimer- 
ne, maa dens myndighet ikke ut
øves paa bekostining av medlem
mernes ret tål kointxol oveir ledel- 
aan. De lokale avdelingers eelv- 
beS'temimlelsøsiret sikal opretholdes å 
dien utstræiknd'ng eom det er foren
lig med fællesekapet og enheten. 
Der maa arbeides for at aljiaipe et 
tillids- lOg ikke et lyddghetsfoirhold 
mellem de foxdkjellige instanser. 
Man maa dexfor baadte i natioma- 
le og d'nter'natdoinale foihold mjot- 
a.ribeide den tiltaigømde tendlens til 
at samle m.agten paa et faiatals 
hænder.
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IV.

Beværeke aiV støret niiulig eeiv- 
fltæ-nd'ii îhet i allie in d ire  anli:ggan- 
di6r er det 'princip aam ogsaia bør 
ra.ad'e i or'g.ain.ieiatio'nsimæsisii', ê frø- 
boM' mellem de n,a'tionaile partlier 
og In ternat ionailen. I  Oiverene- 

stiømimelse hermed skial dtet -nareke 
partis interniatiioniale iretpræsentan- 
ter .arbeide far 6n tiilav-areai'de æn- 
drin.ff i rnterniatiicnalens ongiainiiisia- 
tiionemiæefiiige pinakeds. Partiete re- 
præeeTi'tianter dkial pninoiipielt hæv
de at Iinterniatiioimalenis myindliiglhet 
bør ■være absoLut med' hensyn, til 
.al'le intematjion'ale a/ktioner og 
med bens.yn ti,l spørismiaal ibvis 
bet.ydinåins ræklker ut over diet en- 
ikelte pairtie na.raim'er, møn Intønma- 
tåoai.alen bør ikke -Ejniipe in.d i Loka
le spørsnmal. Eksekntsivikiomiite- 
ens meidlemmer bør vælges a.v dte 
nationale partier.

V.

■Det in tlime samaribeiide mellem 
partiet og f!a‘̂ bavægiel®en m̂ aa ap- 
rethioldee og styrikæ. Dette siam- 
arboide miaa — eom uttryikt i 
lajidsmøtebe6iliutttiii!n,gan av 1921 — 
være heti'nget a.v et gjeinsiddg ti.l- 
lids- o.g lii.ke6itlilLetlhetiSifio.nh<)l,d. De 
to bevE^gelser hiar fuldt an'enkijend't 
hi'niandtens orgia’niisatiionis- og ak- 
tiionsmæsBige uia vhæmgiigihet og su
verænitet. Dette .forihold m-a.a 
fremideles ainertkjemidlas og opiret- 
holdøs SOTn let ufiravilkeliig grumd- 
lag for det fortsatte samfarbeide. 
Piartiet s'kial «likkie opfatte siig siom 
fagibeTæ.giélsiene overordinede». Det 
ek:al .søike stadig at ø.ke «in tillid  
Gig indiflydieiøe i'ndenfor faigbøvæ- 
gielsen ved' altid at tjene de røvio- 
liutdønæirei faigonganiiaa'tiiioxieT oig. de
res m(edleman.eirs iinteræeer.

Formiddagsmøte onsdag 28. februar.

Dirigent: Ole O. Lian.

Sekretæren, Harald Liljedahl, 
referierte proto.koillen fna tiredia.- 
gøns noiøitfe. Den biøv godikijendt 
uiten bønoierkiniiniger. Tiranmæls 
farslag igaiar oim pantiistriden blev 
ens'bemmig veditat. Viidlere blev 
den resoluitiion .Siom igaar var 
frem lagt a:v eksiøkiutiivkomitieeine 
dlølegiaitdon enstemmig: averEiandtt
riød!aktdonskiomiteien. Enidlviidene re- 
feirentiee. en sikirivelæ fra  B.a.ker-
0  vendte nes forening d Krisitdianiia.

Spørsmaalet „Mot Dag“.

Derefter behandiliedes' indlberat 
minjgien fra undlensøikeilteieBifcomirtjøen
i «Miot Dag»: Dem lydlar aaialiadiesi:

Komiteen blev opnævnt fredag 
den 23. februar med følgende 
medlemmer; Trygve Lie, Jørgen 
DaM, Sven Sveneson og Sivene 
Sivertsen. Sidstnævnte valgtes til 
form'and. M andat: UnderBøikel-
se av «Mot Dag»s organieatoriislke 
og økonomis'ke forhold.

T'harald Foesum hadde sk rift
lig med.delt landsstyret, at han sat 
inde med forskjellige oiplyisninger, 
hvorfor han blev imdikaldt til møte 
med komiteen og oTCrleverte den 
et længere aniklagækrift mot «'Mot 
Dag» samt sit materiale. «iMot 
Dag» møtte ogsaa ved forskjellige 
tillidsmænd, ga.v forklaringer og 
O'Verlea-erte regnelfcaper.

T idsskriftet «'Mot Dag» var 
tænkt som et skandinavisk, radi
kalt etudenterorgan og begyndte  
at utikiOimme september 192;1. Til 
starten var der tegnet bidrag fra 
forskjellig  ho.ld; s'aaveil kommiuin- 
ister som borgerlige gav bidrag.
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Nytiaanstid 1&22 stiftedes den 
kommunistiske forening «jMot 
Da^», eom overtok tidrøkriftet, 
ind til der den iT. akfcober etaWer- 
tes en ny ordning, hvorefter for
eningen biare blev ut«iver, mene 
eiendomsretten med det økonomi
ske anevar g ik  over paa en blad- 
griuppe, aapen for foreningens 
medlemmer.

Fio ren i n gens f  o r Ixa nd 1 i ngsp ro- 
tokol angir den konstituerende ge- 
nerailforsamling til 30. mare 1922. 
De vedtiagne love er ikke ind tat 
i protokollen.

I  et lovekeemplar datert 17. 
o'ktober 1922 lyder § 1:

Foreningen «Mot Dag» er en 
komm-unis'tiek arbeidsgruppe til 
s lu tte t K ris tian ia  arbeiderparti. 
M'adltømisakap erhverves 'av enhver 
kom m unist som biir indvotert.

Siaa længe de love g ja ld t var 
«Mot Dag» en lukket forening. 
E fte r  ordlyden i de for landssty
re t frem lagte love er adgangen 
aapen, om end vanskelig.

Foreningen beetaar for tiden 
efter medlemsprotokollen av 37 
medlemmer.

P aa  det organisatoriske omraa- 
de har der været rettet den be
skyldning mot «Mot Dag», at for
eningen hadde mystislke forb in 
delser, bl. a. i Amerika. Kom i
teen har ikke k u nnet konstatere 
andet end en liten  skriffcveksel 
med repræsentanter fior «The N a 
tional S tudent Forum » i Ajmeri- 
ka, hat nosøte med dem her i bv-en 
og vistnok tænkt at sende en mand 
over til Amerika. Den am erikan
ske organisation er ikke kom m un
istisk.

D e r . er frem lagt flere av for
eningens cirkulærer.

De flestes indhold angaar in 
dre organis'atoriske forhold, men

et som er sendt ut i denne maaned 
til redaktører i bongerprøssen tar 
væsentlig sigte paia at gjiøre rekla
me for tidsskriftet, og da bl. .a. 
under paabeiropelse av at kun n e  
gi k la r og, sikker orien tering  i 
partistriden.

Komiteen vil ha u ttalt, at det 
vilde føre til betænkelige resulta
ter om partie ts præ'se skulde re
klamere for sig ved at sende di
rekte cirkulærer til m otstanderne 
og med partiets indre stxidigftieber 
som lokkem'at.

E t  cirikulære paalægiger aille 
medleonmer at staa eom medlem
m er av Kristi.ania arbeidersam- 
fund, og kræver i den anledning 
en række oplysninger som opgives 
a t  forlanges av arbeidereamfun- 
det, hvilket ikke var tilfælldet.

Av et cirkulære den 2-0. okto
ber hitsættes:

«Alle medilømmer møter m an 
dag kl. 8 i St. u. k .  s. generalfor
sam ling i arbeidersiamifunidet. T il 
bestyrelse vælges: Form and H ans 
H eiberg, viceformand Trond H eg
na, tredje bestyrelsesmedilem Rolf 
Gerhardsen. T il repræ sentant i 
arlbe ide npa r tie tø re’pr æsentan tslk a p 
vælges Viggo Hansteen. lø v rig  
blir sam tlige forslag som skal ved
tages frem sat av Hansteen.»

H erav  synes a t frem gaa at dis
ciplinen i «Mot Dag» er likesaa 
streng  i forhold indfad som utaid. 
I  samme re tn ing  gaar følgende 
passus i et andet cirkulære:

«Alle medlemmer maa  møte 
ved valget.

Opmerksomheten henledes paa 
a t «Mot Dag»s medlemmer ifølge 
lovene har møtepligt, at flere med
lemmer ved vigtige anledninger 
uten at angi forfald  har undlatt 
at møte. Det vil paa næste møte 
i «Mot Dag» bli foreslaat a t de
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medlemmer som ikke møter frem 
ved valget av repræsentanter etry- 
kes av foreningens medlømisproto- 
kol.

Det maa ansees som et util- 
fredsistiljlenide organisatorisk for
hold at der iklke er fremla.gt regn- 
ekaper og at disse ikke har været 
sa.a a jour at de har kunnet gi al
mindelige miødlømimer oversigt. 
E fter regletne er hiladgrupipens 
medlemmer anevarlige for økono
mien, men kan naarsamihelst ut- 
træ, og hefter dia bare for sin del 
av ansivaret paa uttrædelsesidagen. 
En slik bestemmeilise nøidvendigJ- 
gjør at regnskapet s'aa at si naar- 
somhelst kan gjøree op.

Ordningen med blaidgruppen 
synes ikke heldig, da den ikbe 
kan ha retsvirikning ntadtil.

Hvad de økoinomiske forhold 
angaar vil følgende faa tal illu
strere dem;

Indtægter:
Bidrag
Annoncer
Abonnement
Løssalg

kr. 6)l,7i55.00 
» l/8a3.2i5
■» 16 ̂ 354.9 6 
» ‘5jl87.58

E r. '85,130.79

Utgifter:
Eenter 
T rykning 
Ekspedition 
Keklame 
Rekvisit a 
Lokale
Eike t r a omkostn i nger
Lønninger
Hono'r.arer

kr. 5.M 
41,04:3.64 

>Dv311.8'6 
14,.5157.44 

6,>901.9-8 
1j544.67 

978.49 
i3,945.60 
i3j2i24.80

Kr. 77^508.48

Av bidragene er kr. 56,000.00 
sikaffet i store poster av fire  a 
fem medlemmer, der,av a,v en en
kelt 'kr. 40,000.00, mens de andre 
5,755 kroner er m indre bidrag, 
væsentlig i de første 6 maaneder 
og ho-vedsagelig fra  partifæller.

'Siigitelsen fior a t  «Mot Dag» 
staair i slikt økono'mieik forhold til 
borgerlige elementer, ait ddæe har 
hals og haand' over foirenimigen, 
hair mian ikikte funidat niogøtsoni- 
helst bervis for.

T il sliUitning vil kiomiteen hen
lede opmiexikisioinihieten pia.a, a't en 
væsentlig del av matenialet er tiil- 
veiie(br.a,gt ved tyviari oig liignmdie- 
En siaaidlan fremgån,gBmiaiate miaa 

■kiariaikteriaønes som farkiLaiSitelig ag 
vil føre 'tiil uvaandiige foribold' i 
partiet.

Komitetenø imedilømmer S ven 
Svensson og Trygve  vil be- 
meirlke;

Man er ifcke enig i den detal
jerte kiriitik som ©r ført overfor 
«'Mot Diag». Eiraktiioneikampen i 
Knistia.nia har været biitrexe end 
niogeneinde tidligere. Døt imiaa 
iderfor anaees som et uhddig  
fiikridit, at en enkelt oirganiisiaitåon 
er tmklkiet firem til  bækuelse og 
imistænikeliigigjjørelBe. «Mot Dag»e 
optræden umder fraktionskiampene 
er ikke væsentlig andfertedies end 
a nd re pantioirigan iealtiio nere.

Umdiartieignede har personlig er
faring  for, a't «iMo’t Dag»s med- 
lismimer staar fuldt paia høidte med 
de bedste 'av partiets øvrige medi- 
lemimør i Uitførefeen ajv deit mest 
Uibohagelige og isilitaoimmie 'partå- 
øj'bei'de.

iDte't la.n'gi'vlari m'ød' en næikke 
glro'Ve eiigtieleer Sioim har funidietiisited 
o'verfor «"Mot .Dag:» O'g enkelte 
miedllømimer indenfor «Mot Dag» 
diagøn før' knidbmøtet tirær aa>mr

8
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men, er heldii^vis e,n sjelidien fore
teelse indenfoir Det norsike aribei- 
djarpartii. Det bøvdisimaiteriel som 
ani^iveren paiaiberoper sdg til støtte 
fo.r eine miønin^elæie sigtelser, er 
bragt tjilveie ved tyveri, spionerii 
o. s. V. De beskyildlniinigiør siom er 
frnnlkioniimet, er xed'ucert til ba;^«- 
teller. Der fcan hia paæert feil, 
eom kia.n paaviees i enhver andien 
forening og i ethvert .andet økono- 
miisik foiretiagenide in.dfenfor par- 
tiiiøt.

Av dé diokiumenter sioan er fore
lagt koimiiiteen fremigaar det klart, 
ia)t enbviør siigtelise om at «Mot 

Dag» sikiuilde være i borgerlige ele- 
menters hænidier, ør helt ut grumd- 
lø6.

Resul'tiatiét lav lanklaigien iblir* 
derfor det, .at «Mot Dag» m,a,a gis 
fuld opiraisniing far dte sigteilser 
som er freimsat.

Men dermed er ifcke saken ef
ter vor mening færdig. Den slags 
angiveri eom er fremfcoimmet maa 
ogsaa ha konsiefcvenseir for angive
ren. Skial piairtifæller som fører et 
in.tlereesert og plammæssig arbeiid^ 
for kiommunismen og for sine 
eynisimiaiaiter imdienfoir partiet, bl i 
gjenetand for spioneni. frajstjiaalet 
pnivaite diokiumenter, breve eller 
ikopder av dliese. vil forholdene in- 
aemfor partiet bl.i uhoildbare. Vi 
giaiair derfor ut fra, att landsatyreit 
eller liandeimøtet træffer de orga- 
nisatoriske øikir/i'd't overfor angive
ren, og eventiuelt de der staiar bak 
ham, som er nødvendige.

Efter motion, aiv Tranmæl blev 
det git Erling Fialk' .anledining tiil 
a t overskride den tid sô m var fast- 
eiat d forretningsordenen.

Eørste taller var Erling Falle, 
eom bl. a. uibtaltle: Jeg haiddte ikke 
vieintieft,, ait liamidemøtets tid skulde 
bid opitat med dfeibiat om «Mot

Dag». Det er imidlertid ikke vi 
siom hair foranlediget denne debat. 
Der er sagt saa mieget om os, at 
jeg miaia faia tdd til at imøtegaa 
dietite. Bucharin sa i sin tale, at 
«M'Ot Dag»-ignuppen indebar i aig 
Ibegyndelisen til en fascis'tbe;viægtel- 
ee i ISTorge og at flere a.v de kræf
ter som nu stiaiar bak «Mot Dag» 
vil Mii ait fdnde blaind't dem eom vdl 
hylde fascismen, naar den. engang 
bldr virkieilighet her i land'et. Det
te er den allerværisitle beskyld.ndng 
Siom d en arbeiiiderforaamiling kan. 
relttes mot en mand eller en -grup
pe. Det er værre e.n'd om man i en 
aribaiderforsatmling sier, at en 
mand er monder. 'Det blev ikke 
sag.t i en ophidset stemning, 
det blev sagt âv en av die f  rems te 
repiræsenitianiteir for Intønniatdo-na- 
lene eksefcuitii,vkomite. M‘a.n hadde 
derfor ventet, at besikyddiningen 
ekiulde blit belaigt nied argiutmienter 
og riæultert i krav om eksiklusiion. 
Men det blev det ikke. Der eir i 
«Moit Dag» biare fremkommiot en 
eneste airtikel, hvori ordet «jøde» 
forekomimer, og heller ikke i den
ne artikel fore'kioimmer det i chi
kanøs. bdtydmdnig. (Taleren cd- 
terte et læn.gere avandt av denne 
artikel og spurte, o.m dette kiunde 
O'pfattes som en ohdkane. Fira 
flere kanter blev der svaret ned.) 
HTeirken for mig øller for den 
naand som hai skrevet dienne arti
kel. er ordet jøde ohikanøet. Det 
foetyr dkke mere end maar vi bru
ker o-rdleit noipdlmiand om en nord- 
mian.d eller damske om en danske. 
Xaar Bucharin eder, at «Mot Dag» 
er begyndelsen til en fasicistbevøe- 
gelse saa ©ieir han ikke dette fordi 
han har læst «Mot .Daig» selv — 
det har han ikke hat tid tdl, men 
det er n.oget som han har faat paa
duttet av fotlk, som han har tillid 
til. (Hivem. er det S'om undergraver
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tilliden til Intern-ationalen? E r 
det ;ikke 'de mænd fiom ■misbrukar 
Internationalens tillid? (Det er 
Ilørt.) i«iM'Ot Dag» er b lit vant til 
■an^røp av -den art. Emil Stang 
— partiets formand —  eier, at 
«Mdt Dag» ifølge sine love er en 
udmerket foirening, men ifølge 
sine handlinger har «Mot Dag»^ 
til opgave at skade ipairtiet. Jeg 
har merket, at naar det er et uibe- 
hagelig .arbeide som skal iitføree, 
en illegal opgave eller lignende, 
saa er det «:Mot Dag« man ventar 
det av, men har «Mot iDaig»is med
lemmer en politisk oipfatndng, saa 
er de etraks ikke meningsberetti
get. Dette ihar en bestemt aarsak, 
det kommer av at de e r  uenige 
med Starng og Soheflo. Vilde 
Soheflo f. eke. ha kaldt «Mot Dag» 
en «giftplante» hvis den var enig 
med ham? I  den tid «Mot Dag» 
var uenig med Tiranmjæl, blev in
gen av de midler som senere er 
b’rukt <bragt i  anvendelse mot 
gxuiprpen. Vi har derfor inteTesee- 
av her at «e hvad «Mot Dag» ©r 
for noget. .Deit er oprimddlig en 
etudenterfoTenång, eom. skiulde vi'r- 
ke for kommuniisonen. 'blandt aka
demikerne. Men dernæst hadde 
den som opgave at vareta stuiden- 
te rnæ  intoreseer indenfor bevæ
gelsen. 'Grr.u,pipen ihar .a'rbeidet mie- 
get lintenet blandt studenterne og 
den har fyldt sin opgave i arbei
det for partiet, men da maa den 
O’g sa a  'ba ret til at fylde sin op
gave i arbeidet inden partiet. For
uten studenter bestaaT «Mot Dag» 
ogsaa av andre medlemmer. .Jeg 
er ikke saa ganske pur ung, og 
jeig har arbøidet meget bla.ndt ar
beiderne ipaa airbeidspiadsen. Jeg 
har været mange aax i Amerdka 
og har længe deltat d arbeiderbe- 
vægelsen. Og saa kommer Stang 
og sier, at jeg ikke e r menings

berettiget. Da jeg kom ind i «Mot 
Dag» var 6 av de personer som 
er medlemmer av denne forsam
ling medlemmer av <cMot Dag». 
Niu sitter 14 av vor focrenings 
medlemmer i denne forsamling. 
E r denne foirening ikke menin'gp- 
'beretti.get ?

«Mot Dag» er iblit omtalt i  bor- 
gerp-ressen. Jeg kan oplyse at de 
.artikler .som er skrevet i borger- 
pressen om «Mot Dag» er skrevet 
av personer isom staar arbeiderbe- 
vægelsen nær og som ihar adgang 
til at faa sine artikler ind i bor
gerpressen. ISTiu vil borgej^pressen 
ganske sikkert ko.mme til at skiri
ve om dette a>t «Mot Dag» er en 
slags fascistbevægelse. Men den 
Teklame'n er dkke bestilt av os. Jag 
vil i  denne forbindelse tale en 
smule om «Mot Dag»s forbindelse 
med Kristiania-forslaget. Det har 
gaat som en rød traad gjennem 
diskuissionen her paa landsmøtet 
og ogsaa foran landsmiøtet, at Kri- 
stiania-forslaget er et forslag som 
man ikke burde stemme for fordi 
det dikke stamm.et fra  arbeiderhold’, 
men fra  «Mot Dag» og Edvard 
B-ull. Det var «Mot Da.g» og Ed
vard Buli eom skulde ha faat slik 
indflydelse over Tranmæl. Denne 
taktik er ganske aapenbar. Det 
hele er en chikane rettet mot 
Tranmaæl, og som gaar u t paa at 
han ikke skiulde være en anøvar- 
Idg mand. Det vdrkelige fonhold 
er at det er Tranmæl som bar 
staat som leder bak det bele. ;Det 
er ikke Tranmæ.1, men «Mot Dag» 
som har svinget. Det vdl man let 
kiunne ovenbeviee .sig om viedl at 
læse bladet. Det anfald som er 
blit rettet mot «Mot Dag» bar dk
ke været sipredte .angrep, men er 
et sammjenhængende angirep, som 
staar i nær sammenliæng mød den
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partistriid vi staar oippe i. r«iMot 
Dag» er blåt møtt med mistænbe- 
lifl£?jøreli9e, og uveder-
iheffcige :paastande. Det er blit 
sagt, ait det er en bestukket for
ening. Diese rygter er spredt og 
tiår vokiset til de nu foreligger iher 
som et .anklageskrift bygget ipaa 
stjaalne dokumenter. .Man skul
de iba ventet at ipartiets formand 
slkulde om;gaaes etjaalne d.okumen- 
ter med en, smule forsigtighet før 
ham gav dem offentligheten ivold'. 
Det gjorde formanden ikke. Han 
gjorde abeoliut intet for at etan;se 
de rygter aom var apredt for at 
ska.d'e en partiforening.

Taleren irefer.arte niu det doku
ment, Ihvonpaa anklagen om -«iMot 
Dag»9 amerikanske forbindelser 
var bygget, og omtalte ide msenid 
som .her var nævnt som meget ra- 
.dikale mænd, om de end ikke .til
hørte det .kommunistiske pairti i 
Amerika. Det var rigtig  at det 
var to iuoge og >r.ike mæn.d. Og de 
reis te i Europa for at søke for- 
bindelee med de radikale studen
ter har i  .den hensigt at reiee en 
etudenterlbevægelse i .Åm^erika. 
'Naar den tredje person som er 
•nævnt ikke f ik  ipas til Amerika, 
eaa skyldes det 'netop at han skul
de reise til disee to uisend. Det 
var Det norake aribeidaripartis far
mands pligt at gi vor ipartifor- 
ening en advarsel n.aar han for
stod at der var kommet ut doku
menter som vilde ibli biruikt til. 
fikade for os. H an  husket ikke a,t 
vi var en ipartifarening, .han hu 
sket bare at vi var fraktionS'fien- 
der — og .udelukk.ende det. Den 
.mandB .færd er ikke underkastet 
no^gen undeinsøkelise og .han har 
fuld adgamg til denne forsamling 
(fyrop). Der er partifæller, dels i 
ansvarlig stilling som har arbei

det sammen med ham. Stang tok 
med sig et aiv de dokumenter som 
laa i den bunke han fik, og han 
.har benyttet det til angrefp heT i 
denne forsamling. F.a<lk refererte 
her det samme dokument isom 
Staog! hadde benyttet og itilføiet: 
Det lag det her dreier sig om var 

■ ifærd med at gaa istykkør, og jeg 
fremisatte dia et forslaigf eo'm laget 
vedtok, og som tok sigte paa at faa 
det i  fremgang igjen. E fter det
te forslag f ik  '«Mot Dag»s etyre 
bemyUidigelse til at fremsætte de 
forslag som skulde vedtages for at 
opnaa .dette- Foren.in|gen ..=ielv 
hadde altsaa ,paa foThaand vedtat 
at disse forslag skulde v©dtâ gee..

D et har været en tem'melig 
bitter partistrid dette. Hvad er 
aarsaken til denne partistrid? Det 
er ikke aigunstig for e t iparti .at 
'dar er meningsutivekeling, og det 
er heller ikke den eom har gjort 
(partistriden bitter, .men den frem- 
gangsmaate S'om er anvendt og 
S'om begyndte med .mistænkelig- 
.gljorelse, utviklet sig i løgnagtigr 
het og ender i tyveri og bedirageni. 
Det er det som har gjo.r>t parti- 
striden bitter. Det er nødvendig 
at der gjøres slut paa en slik 
fremfærd i denne strid.

Dirigenten  oplyste at der ikke 
va,r konklusion paa komiteens iud- 
stillin.g. To av komiteen har dog 
stillet forslag om at «Mot Dag» 
maa gives fuld opreisning for de 
sigtelser .som er fremsat og at 
landsmøtet træffer de organisato
riske skridt overfor angiveren og 
eventuelt de der staar bak ham 
om nødvendig, Halva'rd Olsen 
har forbeholdt sig at foreslaa ind- 
beretn.ingen vedlagt protokollen.

Jeanette Olsen: Der var alt-
eaa en tid  da Tranmæl ikke blev 
støttet i sit syn paa Internationa-
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len aT «Mot Da,ff». Den gangen 
■indeholdt heller ikke «Mot Dag» 
anqrep paa Internationalen. Det 
er n'o,ffet at Is&aa:« menke til det at 
der iher paa landsmøtet er 14 re
præsentanter for klikken i «Mot 
Dag». N aar rike folk stiller sig 
paa «Mot Dag»s side, paa den 
side eom motairbeider Internatio
nalen, saa maa man begynde at bli 
mistænksom (fy-trop). Og naar 
de begynder at faa 40,000 kroner 
fra en enkelt mand, saa >bør vi 
faa greie paa hvordan det forhol
der Sii:g med dette —  eftersom pen
gene hrukes -til mistænikeliggjef- 
lelee overfo-r Internationalen. 
«Mo-t Dag» iburde ikke være blit 
forarget lOver at ipaipirerne kom 
paa bordet. Hvis dør ikke er no- 
.get galt i foreningene v.iirksoimihet, 
burd'e det jo være i dens interes
se at faa bragt paa det rene, faa 
klart frem hvem der har ret cg 
hvem der har .uret. Man har set 
den intense k,amip som «iMot Dag» 
har ført for at vække mistillid til 
Internationalen paa dette knds- 
møte, og man har set hvordan der 
er eøkt at -gijøre tiidsskriftet intex- 
eesant ved i borgerpræsen at re
klamere mød angrepene ipaa de 
av vore partifællar eom etaar sik
kert med begge ben i Internatio
nalen. Den S'terke disciplin eom 
■raader i denne forening utnyttes 
til at saa mistillid blandt arbei
derne. Vi S'om eliter med parti
pressen 'Utover landet, vi synes 
det er rart dette at dette bladet 
har faat 60.000 kroner å bidrag. 
Hviie diæe penger var kommet i 
en tid da bladet stod i et gio-dt for
hold til Internationalen, vilde det 
vel ikike ha vakt saa &tor opmerk- 
somhet, men vi arbeidbre maa nu 
ha loY til at ise meid skeptiske øine 
paa det. 'Hvem er de 40,000 kro
ner kommet fra? Det eom har

■gjort mig mistænksom mot <cMot 
Dag» 'ør «Mot Dag».s egen redak
tion, den svingning som paa et 
aars tid' .hair fore:gaat i bladet, 
altsaa eiden striden med Interna- 
tio'nalen kom skarpere frem. Saa 
længe «Mot Dag» mistæmkeliggjør 
Internationalen og eaar s;plittelse 
blandt arbeiderne har det m in 
mistanke.

Eftar forslag a.v dirigenten 
Wev det vedtat at sætte ©trek og 
5 minutters' taletid.

JaJcoh Friis: Jeg  tro^r neppe
det skal lykkes at reducere apers- 
maalet ««Mot Dag» til e t spiairemaal 
om tyveri. Vi faar iprøve at be
handle spørsmaalet ©om det ipoli- 
tieke ispøreimaal det er og ikke 
sænke spørsmaalet til noget saa 
eekiundært som. d'ette tyveriet. Den 
gang «Mot Dag» blev istartet var 
alle vi ældre akademibare i par
tiet glad for at man skulde faa 
istand en organisation som viirke- 
lig vilde evne at gjøre no;get for 
kommunismen i s taident er verde
nen. Men vi blev ekaptiske efter- 
hvert som denne organisation 
viklet sig. Først den gangen bla
det kritiserte kråseprogrammet og 
forsøkte at fremstille iSoheflo med 
flere som folk der vilde lure ar
beiderne, og som ikke mener det 
alvorlig med de arbeidsprogram
mer de arbeider for. Det var 
dengang oentraletyret for før&te 
gang fandt det nødvendig .at ånd- 
kalde i«Mot Dag»s redaktør. Den 
forklaring som han dengang gav 
blev formelt tat tilfølge, men ider 
var en væmmelig atmosfære ved 
foireningen'. Det var en lukket 
forening og man merket smaa 
tendenser til virksiomihet d korri
dorerne. Forenin-gen viste ikke 
aapent ansigt. Falka erklæring 
overfoir Radek i Jandestyremiøtet 
virket tilforladelig, ialfald‘ paa
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mi,£?. Men det liar viet .iklke 
at være at skaipe et aapent

0^ ærliff forhold mellem forenin- 
,!̂ en og eentiraletyret. Vi har set 
en artikel i «Dagbladet», SiOm øi- 
ensynliig ør inspirert fra  «Mot 
Dag». Reklamen bahjøver ikke at 
være noget .saa faflig, men der 
liigjger en tydelig tendens i «iMot 
Dag»s reklame. Det er en .ren
dyrket nationalistisk tendens, og 
en tendens til mistænlkeli^ggjørel- 
ee av Internationalen. ^'Agitatio
nen mo’t deltagelse i centralstyiret 
er avgjøren'de for mig. Hvis en 
dfel av ipartiet .skulde negte at væ
re med i ledelsen vilde vi komme 
op i uholdba.re forhold som vilde 
splitte partiet. Bueharin har ik 
ke aag't at «Mo.! Dag» er eller biir 
en fasteisfcbevægelse. men at en
kelte av «iMot Daig»s ledere vil bli 
at finide igjen i en fastcistbevæ- 
gelse i iN'orge hvis den s-kulde oip- 
«■taa. «Mot Dag» er en avis soim 
holdøs ap'pe av en enkelt ri km and. 
H an kalder sig kommiin'ist. men 
han viser sig ikke. Han staa.r 
bak redaktøren. Skal vi bygge 
vore partiblade op paa den maa- 
ten?

Arvid Hansen: Det skulde
være overflødig at 'diskutere '«Mot 
Da;g» ef'ter a't en kommission som 
var isaa velvillig saimmensat ha-r 
fundet at buirdé komme med en 
eaadan (Uttalelse at «det vildte føre 
til betænkelieg resultater lom p a r 
tiets presse skulde .reklamere for 
sig ved direkte -cirkulæTør til 
motstandarne. og med partiets in
dre stridigheter ©oim lokkemat.»

Denrne forøni'mg er en griuippe, 
og «Mot Diag» et organ som be- 
vi,?øt gir titeaign om .at diet vil gi 
opOysn.i'niger oim partiets indre fotr- 
hoW. Det er for galt a t  vi i pair- 
ti.et sk.al ha en avd'eling som ut

fører en saadia.n vi;rksomhet at den 
vil kunne .komme til >a.t skaffe ma
teriale tdl bruk m.ot kommuniister 
i en hefifoimædteriprooes. Hvad er 
det «Mot D.a;g»-fgriuppeni3 leldlere 
dlriver an.det end lykliigthetsekeeria'is. 
Ma'n miaa beun.dxe den ahsolute 
oentralisme de har i sin oirgainisia- 
ti.oin, hvis den hare Jklke blev ut- 
'nytteft i den iindre kamip men an- 
ven.dit mot arihalåarklassens fien
der.

iDiri[gøn.ten, Liaji, berigtiget en 
uttalelse av ATvÆd Ha'neen om at 
«^iliorigenibladet» skiulde ha hat en 
sipiioin p.aa lainidBmøtet. «Morgen
bladet »s .antikel viar bygget pa.a 
«'Soci<al-Dem«kraten»s referat, som 
>di,rii!g(anten fa:ndt var for utrførlig. 
Det m r  uheldig .at enkelte av .de 
oplysini'nger som fremkom, under 
deba.ttiøn var referert i  dla'gisipT.es- 
sen.

Trygve Lie: Det jeg ha.dlrle
ment var at debatten skulde .iind- 
sikræinlkfi sig tiil dien inidbtiiTliing 
som fo.rieligiger. Det m'asikinskirev- 
ne ,a.n.k],age!skri!fit som forelaa for 
kiomiteøn liindbholdt maget dirøie 
lamklager m'ot «Mot Dag». Inden 
komiteen igjordfe der sig to .o.pfiat- 
ninger gjæTidlende, hvo nav dien ene 
vildie ha frem en mæinigde d'etaljar, 
og .det kunde vi ikke hind.re 'd̂ em 
i isa.a læ'nge det igj.alidt faktisk etof. 
•Tøig meiner ikke .at «ISIot Diag» har 
hait tiil hensigt at puste l̂il parti- 
etriden véd, .at sende materiale til 
hangerpreseein. Det er urigtig av 
fru  Olsien .at fortsætte m.is.tænfce- 
Idggjørelisen. De éO.OOO kroener 
som det har væirat talt sa.a meget 
o<m er iklkie hid'raig fna en enkelt 
miamd, mien veksellaa'n som er ga- 
namtert av de u.nge studenters fæ- 
dire. Dét ikain d!a ik.k.e liiggie noget 
mSetænkeliig i  at foiHk siom' ha.r raad 
til det ordner sig ipaa den maate
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niaar de ønsker at hjælpe et or^ian 
os; ea fmenrng eom de er ,£CWd li. 
Vi Ivian ha .noiget a t lære av det 
som her er .ffjart. Komitøans to 
medLemmier, Svaneson je£?, me
ner, at naar vd er kommet oip i 
slike forhold som i dette tiilfælde, 
d,a diisæ dokiumenter er +ruk.ket 
fretm ved tvTOrå, saia eir \d kommet 
op i uholidihare fortviilade foTiholid 
i pia.rtiet. Ite t ar beviist at «Mot 
Da,i?» ikike Ixa.r noget at a t  jule i 
eiine organ iisaitdaniaforboljd. Det er 
bidt lai,£?et miistønikeiliiffgjørdlee piaa 
ha^røfieller. Der er forebommet 
den slagge juatiismiord før. Be- 
eOtyldniugiarcae mot «Mot Diag» er 
gj'uin'dlæe, oiir dia ma.a fcansiakvien- 
een bl i at «Mct Da,£f» fa,ar fluid 
oppøisnina; ag ainisiiverne trækikes 
til .ansvar.

Haalcon Meyer: Det eir mlig
som har skrevet den artikel som 
hetar Radek o.  ̂ aoidre. Den er 
iklke ondisindet. som -Tiaainette Ol
sen sier. Som 1>eiviis herpiaa refe
rerte han en'kctlte aramit a,v airtiii;- 
len Oig spurte oim diette kian kaldes 
ondfiindfiit. Dierimot er det ond- 
ei'ndet a t paiastøia at artiJdiem er 
skr©\'et i an ond niendmg. Og Jea- 
uette O leen er andraindet i sdn e 
beakj^Iid'ndniger. B:aiade -Jiallvioib 
F riis  og Arvi^l Hanean fortsætter 
her efter at dndlatilldinigen er fram- 
laigt niøiaigtiiig paa aamime maate. 
Meyer rédtegjorde derefter nær
mare for forholdet til de som 
stod bak «Miot Dag»s økoinoimii. 
H an fortsiatite: I  foirnige Uike for
talte en- av «Mot Dag»is m'adilenr- 
mer a t han hadde fa at kopi av et 
brev ham enga'nig haitlde stirøvet, 
utcin a t 'vdte h\ioinfra -kapien war 
kommeit. Vd kia.n ikike forstå a 
hviordia.n det pliudeølåg kan airkule- 
re avskrifter .av brevene Idandlt 
partifæller. Dem mand' som har

skaffet aig denne kopi har ikke 
alene ansvaret for dette, men der 
mua nødivandigvis være andre an- 
sviarlige og mere kjenidte p a rti
fæller, sttm d fonhi'ndélise med luam 
hair benyttet sig m  vore privat
breve. E r dette en frem,g|ain)g®- 
miaate siom er tilllaideldg? Deit ar 
ikke noget eom er sekundært det, 
Jakob Friie.

Fred. W. Hansen: Enhver
iBaa fors'taa a t jeg har en bræn
dende lyat tdil a t kiaete mig ind  d 
debiattan. Jeg har faat større in
teresse for denine sak end jeg hiaid- 
d,e tidliigiere, men d,a jeg kommer 
firia pxo'vdnsen har jeg ikkie hat an- 
(ledning til at sætte miig næirmere 
'ind' i dem sak det her gjælld'er. 
Tffliiiidieritiid har vii fra  proviineen ©n 
fordel, som dere d ledelsem ikke 
har, og det, er ât m klan s'taa p'aa 
avtstand. slik a t vi kan stiiidbre 
idiere 'nøiere og se 'det hele gjen- 
nem fiilm. Derfor mejieir jag at 
v i , har ret tdl at ha an stemme 
med i lafget, og main miaia oi,gBaa 
lægge Litt evigt paa h:\iad vi siier, 
fordi vi kan se mere Mpartielk paa 
forholdet. Jeg har læsit «Mot 
Dag» med interøsise et halivt ,a,ar, 
■men saia slut'tieit jeig foirdd jeg fiik 
samme opfatniing eom er komimet 
t il  lUttryk her. Jeig reagerte miot 
tonen i «Mot Dag», og jeg tror 
ogsaa at vore venner :i den a,nd.en 
fnaktdoin er enig i a t tonen ikke 
er den allør 'behageli.gBte.

Vi maa iXLiu slaa an en mere for- 
soni/ig tone og epille paa dé sitrem- 
ge, eom kan ,gi gjenklang naar vi 
ikomm;er hjem, pg den tome er ik 
ke tiletede her i)dla/g.

Kvindlahatarm Piaiuiluis sder, at 
kvinderne ekial tie i forsam^liijn^r. 
Jeg er ikke andg i det, men jeg 
synes at Jeanette Olsen er l itt  for 
3k;arp til ait tilhøre det erviake kjøn.
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■lee reiste liit med iden foruteE et-  

nin", at bvordam det ønid giaar saa 
maia vort motto være: Alt for
Det norske airibeiideTpa,riti. A lt for 
Komi'mtern. Skal vi ikke være 
eni^re oni, n.aar \ ’d reiser b er fira ,  
at vi iglemimer lailt 'det bitre som 
ber er eaii?t, k  os være ©ni^ om at 
alt det som e r  passert her og &om 
ikke er av dtet ^ode skal være 
sp.urlost vereenikt.

Erling Falk:  Det bar været
s,agt, at aiden laadlsstyiremøtet bar 
det ikke væxet mnli;^ at faa isband 
no^et samarbeiidie mellem oenteal- 
styret «.Mot Daig». Jeg vil dia 
sipønre formamdem om det er rig- 
ti,g. Det biar ogeaia været siagt at 
wDagbJadet» engian^r baidide em >ar- 
tifcel diagen før «Mat Dag» kom 
ut. Det er ikike siandt. F.alck tiil" 
ha.keviiete Fride’ beBlkyildbiniger. 
«j\'Iot Dag»s medlemjmer bar dkke 
jiaget efter tillidisbverv og bar bei
ler ikke faat saadiaiine. «Mot 
D ag»6 mefdlemmer er ikke at se i 
korridiOTerne og  ikikp nogein a:ndre 
6'teder heller, un'dtøgen niaar de 
bar været indkaldt tii arbeåd'e.

Jeg uttalte m ig som jeg gjorde 
om dette tyveri av papirerne, fox- 
di jeg visete at tyven ale.ne ikke 
v-air ansvarlig, men at deir b:ak 
bam stod .anSivatilige partifæller. 
Jeg tror ikke at noget medlem av 
denne fors^amlimg k;an staa paa 
demne talerstol og forsrøre tjrveri- 
eaken. Forholdet, viser at der in 
den partiets mest ansviarliige med
lemmer fåndes idem som synes at 
denine oiptraadien er figtåg, og n.a<ar 
det er tilfældet, s.aa foreligger der 
en aliv-orlig 5dtnatio.n. P,a.a den 
maate kan vi ikke samiarbeide.

'HwLs denne forsamling vil ba 
et enig parti, et parti, som ikke 
skial føres fra den ene bitre striid 
linid i den ainide-n, eiaa m.aa det nu 
eies fra at de mener dette er galt.

Niaar en mand ik/an' sta.a ber 
Oig sigte «Mot Dag» for spioneri 
u'ten at fremlægge beviser, siaa er 
diet en sk.andiale, og en Æand’ale er 
det at détte taales. Jeanette 01- 
sen sier at baade jeg og partiet 
burde være taknemlig for tyveri
et, og at naaT mdstamken forela a 
saa burde sakens dokumenter væ
re utievert. Endnu er aLdirig no
get papir blit forlangtt av «Mot 
Dag» uten at det er blat utlevert. 
I  «Mot Dag»s kontorer findes ik
ke laaete .slkiuffer. Overbodet alt 
det som «Miot Dag» eiar er til- 
.gjæaigelig for de som .kommer der 
ind, og ea,a edkre bar vti været .paa 
at den slags ikke skiulde forekom
me at eelv md.n prd.vate skriveibord- 
slkiuffe stod' laapen.

Jeanette Oleem buride være i  
6 0 Tg for at tyveriet er skedd, for 
det er en sk.andale.

Enten er jeg og «Mot Dag» 
pa.alid'elige partifæller, og da er 
det skammelig at man giaar frem  
paa en saadan niaate, eller ogsaa 
er jeg og «Mot Dag» provokatø
rer, o'.g da ©r siitiUationen den at 
der idag kunde retitieø et slag mot 
Det norske arbeiderparti.

Svend Svensson redegjorde 
nærmere for undereøkel&eelkomite- 
ens arbeide, og uttalte at det til
slut ingenti.n.g blev igjen av be- 
sikyldiniingerne. Dtett er bare sniaa- 
ting som forekommer i alle orga- 
nisiationer. Han bemieriket <at «Moit 
Dag»s medlemmer ikke batr været 
avbørt i epørsmaalet am løivene.

Forholdet er diet at i det øko
nomiske epørsaniaal war vi efSter 10 
minutters forbaniddinigre enige om 
at det hele var noget virøvl. I dtet 
organ is atii.onsmæssiiige ’ eipørsiniaal
kom.mer dét an paa bvad man læg
ger til grund. Man -kan o.gsiaa 
som det er gjort læse en bel del 
meilleim linjerne.
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H vis foruianden liadidie sipen- 
dert 10 miniuititer paa a t uindbreøllce 
Siaiken, sa.a haddie mlaiii været sp,art 
for liele den'iie bis-toriie.

E m il Stang: Den J?ang «Mot 
Daig» kioim ut bi Is'te jeg den mefi 
flåede, men senene besryndte bla
det at forfe,gite en poiliitiik soim ef
ter mim mjeniiiDi" er U'niiĵ i,g. .De 
bøsyiH'dte neanliiE: .at aO'^ripe cen- 
tjratetyxet, ag et .aingreip av akiade- 
mi'kere eom bar 'til formiaal ait 
vinde itilbængiere for partie t kan 
ikke tiillatæ. Niaja-r de angireip 
partiets krieepragraim, saa skadet 
die partiet.

•Je" meiner .at dét ikkjø er 'til- 
].att Hit .danne en orøamiisert frak 
tion for at vin-de niagt og inidfly- 
del^e i partiet, og diet er det «Mot 
Dag» er k.ommet O'^r til. og det 
er det jeg- beb-reiiider dien og som 
pia.rtiet maia sætte en sitoipiper for.

Jeg er ik,ke av d*e som hører 
filee't rygter. Som reigieJ faar jeg 
aldiriig høre noigen rygter, men 
forholdene i «Mot Daig» hørte 
jeg inoget ymt om før lan'dsmøtelt. 
Blandt andet at «Mot. Dag» skul
de være økomomiieik avbængig av 
borg'ørekia.pet. Jeg  er gladi over at 
u.nd ereøhalisieeik'ommisisian en -blev 
nedsat otg bar faat lanleid.ndng til ,ait 
granslke forholdet. Etnd(viidiøre at 
(den er kommet enetemimig til det 
røsiultat lat det ikke er nog'et ait 
klandre «Mot Daig»s økon.omieke 
forholdl

Oprliigtig .talt trodide jeg heller 
ikke in.øg,et paa dette. -Teg har ik 
ke trodd andet end at Falks og 
de andres virkeomihet bare var 
ment som gavnlig for partiet.

Man rygterne var kommet i 
■svin.g. .Stan.g forkjlarte næ-rmere 
om hvordan. Fossmm var kom
met til ham, forklairt at ban var 
medlem av «Mot Dag» og at ban

mente at ba opdaget ting, siom 
gjorde .at «Mot Døig’» ikke miaa>tfte 
£aa lov at eksistere. Jieig var av 
dten m ening at jeg ik te  alene kiuin- 
de blande mig ind d .dønne sak. 
Foæum  gav miig et par prøver piaa 
die beviser ban mente at ba mot 
«iMot Dag». Bl. a. ©t ciirlkulære 
til bo.rgerpir essen oig et om grup
pens or,ganisiaitdoin6ipiraikisis. Bøigge 
dele syntes jeg var av interesse 
for partiet. Det bekræftet ifor 
mdg a t  «'Mo't Dlag» drev en ska
delig virks'omibet.

Jeg  hørte oigsiaia noget om «Mot 
Dag»® økonomiske forhold: Hvis
biøsikylldiningerne var sandfærdige, 
sa.a var sellvfølgeldig «Mot Dag» 
diødsdiømt, og h.vie iiklkie de var san
de siaa skiaidet det jo ikke at un
dersøke forholidet.

•Om dian unge stodent som had
de yd'dt 40,000 kroner tiil «Mot 
Dag»,s drift uttalte ban, at han v a r 
l it t  naiv, men han troiddfe ikke at 
^tnidentens hensigt var nogen an
den .end den at støtte «Mot Dag».

Det anklageelkrift aom er la- 
sjdt bar jeg endlmu d,kke læst, Ofg 
kan endnu ikke uttale miig om.

Falk  boldt en pa.tetisk tale 
om vor fraktions optræden. Jeg  
miaa bestemt protesterte moit den 
beislkyldning som Fialk rettet mot 
oa. Det bar aldriig væiret sendt 
inogen løgn'aigti.ff hereltniinig til 
jVloskva. Falk  sUvulde ikĈ e ned- 
væirdige sig til ait beskyldie noget 
mjedl'em av den fraktion jeg tilhø
rer for at driive løgina.gtiig agitation.

Fo'Seum var medlem a.v «Mot 
Dag». H.an mente selv at .d.er vai 
sitore økonomiske miisttigiheter ' i 
«Mot Dag». Ham var i god tro, 
og mente .at dette miaatte opklares 
for lanidisetyret eliler oentralstyrat. 
Han men.tie at dette ikke kiun.de 
iSlke uten at fremilægigie de doku
menter 6'om han tok fra kontoret.
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Mam 'kan eelvføLgeLiig ha visse me
jn iinsf ar om hjvoT'viidt idlet te var ko;r- 
rak't.

viide ikke ba igjort det, 
men jej? kan ikke biøbneide liam, 
'i'a jeg tror liian gjorde det av in
teresse fior partielt. Jeg gaar ut 
fra  at lian har islkirevet dem f.rem- 
stiilliing, aoim vi lalteaia ikke haa- 
Hæst. fordi ban mente at det var 
aamdit -diet som stod dier.

Jeg vil gjøre apmørksiom p.aa 
a t paa et punkt har Falk  feil, 
nemlig deri a t  jeg ekulde ha meld- 
virket til saikeins offeintliigigjørelse. 
Det hair jeg .ikke gjort. Jeg har 
ved a t nedfeæltte denne undersølkial- 
seskommii'seiioin sikret siaken miot 
offlenitligigjørelse, men det var Biull 
som trak dien frem. Jeg kjemder 
ikke til at inogon av vor fraktiom 
har raaing:falld!iig|gO'Ort idie stjiajalne 
breve, og jeg fioirmoidler at jog 
miaa.t'te ha hørt noget om defcte, 
hvis nogen av vor fraktions ledlel- 
•6e hadlde gjort idlet.

Vå maa være paa vakt o'V erfo.r 

«Mot Daig», fordi det er en for- 
endiLg som tiilsbræiher at gjøre eim 
in'd,flyidelise ig(jaeilidønld)e iinidlanfor 
partiet. Man maia være paa vakt 
miot den, fordi dlen skriver mot 
Tntennatiionalen og paa saadan 
maate, at det er skadelig for par
tiet.

Jeg sijin-aa ikke delt er noigøn 
igirundi tiil at vedta SvenesoTis og 
Lies iindl9itilli.ng ellller at stemple 
Posis'um nten at ha Isast hiams lan- 
klagaskrift, ag jeg sliutter mig :til 
Halvard Okems forslag om at sa- 
]jen vød!læg|,ffa3 protokollen.

Konrad Nordalil: Opnigtig
taOit eyinæ jeg at hvig imiain hiar gOid 
siamvittiigihet, saa maa man, dkke 
va&re ræd for ait fnamJæigjge alle 
sine dtokinm<enter. Hvis man tok 
mine papirer, siaia viilde jeg natur
ligvis bli forbiamdet, miein naar det

•ikke skaidiet miiit forhoild tiil partd- 
et, saa gj'Ordle det jo ikke noget.

Dat er hra for alle parter, a t 
dienine aak biir fremlagt. E r  be- 
ekyildlniiiigerne rig  tlige, saa maa 
man beklage «Mot Dag», er die 
urdigtige, &aa maa mian bøkla^ge 
angti veren.

Nordlahl inævnitie et bilfælMe 
med Carsten Aaeebø, hvor han 
mente at «Alot Dag» ,hadde pirak- 
tiiserit em altfor streng ddsoiplin.

Jeg har an litan smiule kjend- 
skap til S'tudterend'e ungdoaiiis kom- 
miunistlag. Efter at «Mot Dag-» 
tok magten der sa,a er laget prak
tisk bliit et poli'tiiek inetrument i 
«Mot Da.g»is hænder. Lagiet valg
te saialedes røpiræ5en1ia,nt til lâ ndte- 
møtet længe før tiden var bestemt 
og før diaigsordenen va.r kjendt.

Elias Volan gjorde opmerkeom 
paa at igrupipen «]\Iot Dag» iiklke 
økonioimiisk var iansviaTlig utiaidtil, 
og henledet cemtraløtyirelts op- 
merksom'høt piaa dettie forhold, slik 
at partiet ikke piaiaidirog sig siaa- 
dan.ne økoinomieke forpligtelser 
eam det ikke har raiad til.

Jeg mener ikke at dier skal 
rettes noiget raklonomiisik a.ngrep 
paia «]\[ot Dag», men forholdet 
miaa ordnes slik at partiet ikke 
hefter for Hiaideits økonomi.

IMeld hønisyn til de atjaialne 
dokiumeinter &aa er sel's’fiøligelig dét 
hele forkastelig, og jeg vil, eelv 
om jeg tilhører mindratalsigrup- 
pe;n, fralægge mig ethvert ansvar 
for det.

H an paatake at «'Moit Daig»- 
grupipan satte sine medletmimier imd 
i  flere uingdiocmisili’aig, sildk at Tor- 
idfenisH\joldte sioldiater sjik igjen over
alt. Saaidamne forlmld ka.n virke 
shadlelig paa stridesipørsmaalaneis 
avgjørelse.

Kr. Tonder: Jeig er forbaaiset
over at man har røiist denne aktion
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■sijg til paritiiet, og som utfører et 
udmerket arbøidte paa miâ nigie om- 
raadler. Sfiortin^pmand ]\Iiald&en 
oplye'te at de hadlde været tiil stor 
kjøølp for hiaim, o,̂  jieg k;a;a oplyise 
ait star tli ni2js'£?nup‘pøn3 formiaind'. 
Solieflo, søliv bar øat værdifulde 
oplyeniDiger av «Miot Dag»6 kill- 
dbr.

Her mia.a eu iindskylidnimg til. 
D'øt er piaaviet at Foeøuni bair fa 
ret med sLarv. Jeg tror O'sjsiaia at 
Fo^S'um skj'Uiler aig bak amdire.

Martin Tran mæl: Jieanette
Olisen sier, at Iwin ikke ba.r 
■været interee&ert i iLvotfira «Mot 
Daff»B pentger kom, før tiide- 
skriftet ibiej?;yndte at etriive mio-t 
Intiønniaitionalen. Stlamig sier lat 
bian ikke interøssarte aig for tids- 
akriiftets økonomi før det angrep 
oønitrals'tyret. Dia sikiullide dter sø&t- 
tes i'ganig unidensøikeliser og dia 
sknilde «Mot Dag» mietænkeMg- 
gjøres. Der bar vi bele foirkla- 
ringein. Der er drevet en mistæn- 
keljiggjørelse som er slkamdlalløs. 
Paa viore borde Wir dier llag-t ikopi- 
er av foiTks priviate breive, Lkiopier 
som til og med er forflaleikét. H vil
ke bensig'ter bar man med detJte? 
Hensigiten er lat islkiape en atimiosfæ- 
re miot Kriøtianiia-fiorBiliaigiet, der
ved' at «Mot Dag» først miistæn- 
keiligigjøree og derefter fremistdilliøs 
som de der ataaT haik Ivriietiianiia- 
for6lia,get.

Hviad vilide Lian eller Hailvardi 
Olsen ai am nogen -av fago'rigani- 
saitionens' metdileimimer brøt ind 'paa 
dierøs kontorer oig etjial dloifcumen- 
ter?

Mindnetalllet som fraktion be- 
tragitet kam ikke k.knidres, men 
enlkelte miødd’ømlmer bar staat bak 
den aikt'ion eom er reiist mot Daig-

giru'ppen. En siaadan optræden er 
aiidieles fonkiastelig.

Det er ikke første gang at no
gen kommer op paa partikontoret 
og frømisætter beekyldminger soim 
de mener er griaverønide. Det fore
kom d min tid  »qg delt forøkomi i 
K yrre Grapips tid. K yrre Grøpip 
toik for sig disse folkene, og de 
slap ikke ut av komtoret før die 
badde fremlagt sikre beviser for 
sån piaaetand. Sllliik bandler mænd ,̂ 
»om bandler under lamsvar. Slik 
skulde Stang ba optraadt, ea'a 
badide vi und;ga.at dtelte ber.

Dem prakisiis som bar er fulgt 
maa bringes ut av verden for 
steidae. eaa partiet kam sipiaree' for 
slike bietorier.

Halvard Ohen: Jeg trodide
ikike at denne bistoriie omi «'Mot 
Dag» efter verdemsikongræsiøns 
beskiitniniger oig efter lianjdisetyrets 
ems’tømmiige indisrt?illin;g( skiulldle 
diamme gruindliag for en bred de
bat pa,a dette landsmøte. Og at 
sakøn skuilde bli utn^'ttet under 
striden melløm frakitiionerme. Men 
det er Buil som kastet l»mben ut. 
Vor fraktion btev stemplet som 
tyver.

Jeg baddie liikike set nioi,£røt d'ofcu- 
nient tiltrods for at jeg ikke bare 
tiJibører en fraktiom, men oigaaa 
Xamde- og centrallstyret. Jeg bar 
ikke moget iinere kjendsifca-p til 
doikiumenterne end det som blev 
imiødd>elt i lamidsBtyremaiøitiet, bvor 
undersiøkafeefiikiomiiiteen bleiv nedaat.

J-Ier foreliigger altsaa komiite- 
ens utrédiniing. Mindiretialilet imd- 
byr lanrdtsmøtét til at go<dikjemde 
noigen bteimerkniimjger, som to av 
kiomnmiiseiomenis miødilømmer er 
frømkomimet med. Det er meget 
miulig at Lie Ojg Svensson bar ret. 
Men jeg vet det iiklke. Jeg  kan 
ikke avggøre det paia grumdliag av
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det som er forøkifft her. Je," kan 
iikkiø ffiaa med paia at si at «Mot 
Diajg»-’ffnuippen er piairtiiets bedste 
niiedleminuer. Det er en chikaoe 
OTCrfor den larb/eiiderklaese wi re
præsenterer at si nøffiet saadant. 
Han fnems’a'ttie følfjende forslag.' 
Umder henMismins: til den 4. ver- 
dansitoingres’ og lian'diS6tyirøt& be- 
slu'tndn.ffer i spørsoniaalet «Mot 
Daiff» vediisBjiigies komiteene iinid- 
S'ti'lilrniff knidømøtet protokol.

Sverre Krogh: Vi miaa som
et reralu'tionært kilassøkiamippaTti 
altid være forberedt piaia ikke bare 
at ha motstia'nidere iUtadtil, men 
O'ffeaa in de nf©•r vort parti, og vi 
maa sjardere os mat denelags.

Ham- nasvnte tilfælder fra  Ber
gen, hvor mO'tstandere ,av arbei- 
derlk'liassen var ikømmet intl i par
tiet med det formaad ât skade det
te. V;i maa være opmerksom paia 
deljte forholld og etablere en pro
letarisk kontrol med de afcad'emi- 
køre som kommer ind i vort parti.

Med hensyn til «Mot Dag» sia.a 
viser det sig helldigvis oig glæde
ligvis at Mia dets økomomi er i or
den. !Men niaar mia.n ser at en en
kelt miand' har yidet 40.000 kroner, 
ŝ aa er det ikke u-nderlig at m'an 
epør eig selv om dette er sundt. 
Diet vilde være ri.gtiiiget at de som 
ønsker at ofre penger S'tiller dem 
•til' centralstyrets dispoeitåon.

Einar Gerhardsen beiklaget at 
denne sak skulde a^Mgjøree paa 
grundlag . av fraktionshensyn. 
Han antbefadte at mam vedtok 
Liies og iSvenasions indfeitilling eaia 
saken kunde bli helt oipiklaTet.

Arvid Hansen uttalte sin for
bauselse oa^er at mian var indig
nert over a t «Mot Dag'» skulde 
under kontrol, maair miam hiar fun 
det det nødvendig at oens'urere

piartliets tidsskrift «Det 20. Aar- 
'buinldrede».

Fiorøviriig fandt ihlan det ufor
svarlig at 40,000 tnaner 'blev ofret 
til et enlkielt tidisisikjiifit, naar par
tiet miangleit miidiler 't»l sin agiita- 
tion blandt- imiaæorne.

]\Ia‘n gik derefter itil votering 
over Hailvard Olsiane foirelaig om a t 
veidlægge sialken priotoikioUen ag 
Lians forslag, som viar følgeoide:- 
Kommissionens utrediningi over- 
sendie© eenitxailetymet, ,idet iliandsimø- 
tet uttailer sin  itilislutniinig til 
Svenæon og Lies uttialelee i  utrød- 
ningen om lat reisiuiltiatet aiv under- 
sokelsen blir fuld opreiening for 
de isigtelser, som er fremsat.

Efter endlel luttiailielser om bvw- 
wdit med lemimer .av .«Mot Dag» 
hajdlie st'ammeret i denme isak, blev 
deit ibesliuttieit ait fotreta voterinigten 
vad mavnieopnop, siom ,,g|aiv det re- 
siu'lta* lat Liians forslag blev ved- 
ta t mied if>2 imot 86 stiainmer, eom 
øivigaves for Hallivard Olsens fo r
slag.

Beretning og -regnskap for 192-1 
blev vedtat enst-eimmig og uten d-e- 
bat.

Beretning 1922.

Spørsmaalet om Icooperaiivt hoJc- 
binderi.

Øistein Martinsen mindet om 
en henstilling som Norsk bokbin- 
derforbunds kooperative utvalg 
hadde sendt Arbeidernes aktie- 
tryikkeri ag Arbeiderpartiets for- 
la-g om at gaa til oiprett-else av et 
kooperativt foretagende for utgi- 
vefee og omsætniug av literatur. 
Der var holdt et imjøte om saken, og 
dengaing va,r der lovet at det skul- 
d-e bli tat op til <ny behandling. 
Men det var ikke skedd. I  hvert 
fald bunde aktietrykkeriet ô g for
laget gaa til oprettelse av e t koope-
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rativ t boiktinderi. Ham frems'atte 
følgende fonalag:

«Lan'dismøet piaaliæ,giger det 'nye 
centralstyre .at sørge for at faa til
knyttet 'paTtiets iforlai!? og tryk'- 
keriivarksoimlheten et moderne .bok
binderi.»

Dirigenten frairaadet at landis- 
møtet ;gaiV inoget paalæg til central
styre, men foreislag ietiedtet at for- 
e'laiget overisendtes centiraLs'tyret til 
nærmere beliiandling. Dette vedto- 
kee en.stemmig.

Arbeiderpressens samvirke.

Sverre .Sivertsen ,gav en rede- 
^jørelee for aamvirkets la.anevink- 
eombet og fremlioldt, at det ingen 
hjælp va,r at fly tte  gjælden fra  d© 
lokale institutioner til en oentral- 
inetitution. Det .gjælder nu at 
skaffe .balance i jøk'o'noimien og un
der ingen onDstrønldigllioter at stifte 
ny gjæld. Der vil i den nærmæte 
fremtid fcoanme for&laig om at skaf
fe midler tilveie, og det gjælder da 
at foreningerne ikke bare stenxmer 
for forslagene, men ogsaa arbeider 
for deini.

Arthur E. Olsen, .Horten, an
befalte, at der ikke bare .kom for
si a.g om livarledee der skukle skaf
fes penger, man at der oigsaa fra  
eamvirkets eide blev la:,gt en iplan 
for sam*menisilutnin.g aiv smaaavi- 
eerne til ifyl'kesaivieer. Der m.aa nu 
ydes saa fitoire tilskud til de loikale 
orga-ner, at hele partiivirkisiomlhéten 
lider under det.

Alfr. .Skar ,paatalte. at central- 
S'tyrét ha.dide hilset med glæde op- 
relttelisen av en ny aviei'N'iordlan.d 
og støttet Ollsenis fo.reila.g om utar
beidelsen av en pla.n for presise- 
virkisomilieten. H ac  lie.ietillet indi- 
trængenide til  centralstyret og 
sam.virikeit ikke at til'late start av

nye pairiavieer uten efter grundig 
fiorøbredetee.

Skjelfjord, So,gin, sluttet sig li- 
ketedes til henstillingen oni at ut
arbeide en plan for aviisivirksom- 
heten .om.faittende det hele land, for 
at ea'ken ikunide komme op i alfald 
til .næste landem.øite, og at forsla
get blev omsendt til partiforenin
gerne.

Sverre .Sivertsen fremholdt, at 
de fylkesavis'er som man i de sid
ste aar hadde oprettet, hade vis>t 
siiig misly.kibeit. Det er de loikale la.vi- 
ser som boldes o.ppe lav partifæller
nes imteresi^ som klarer sig. Ut- 
giifterne ved fylkesaivieer b iir ufor- 
-Mdamæiæig store. Det gaar ikke 
a.n at sitte  i dvristiiænia og lave en 
skematisk plain. De økionomiske 
forhold vair dæuten ,&aa vanskelige 
at de forbød at gaa til oprettelse 
lav fylkesaviiser.

Shjelfjord  frennboldt inødven- 
digheten, tav at eamiviirike lOig eentral- 
f?tyret tok sak.en op igjen av hen
syn til nodvendiighetan av at vin
de sm^aabønderoe.

Arthur E. Olsen frem satte føl
gende forslag;;

Landisimøtet pa.alægger central
styret, at d'er utarbeides en lande- 
iplan for partiets aviser med hæ - 
blik paa fylkes>aviserne.

Dirigenten fon&log forslaget 
oversiendt til centralstyret o.g Øko- 
■nomisk .samvirke til bebandling 
uten dog at gi noget paalæg. F or
slaget vedtokee enstemmig.

«ArheiderhondenD.
Shjelfjord. Siogn, beklaget at 

«Arbeiderboniden» var bliit inidatil- 
let Oig is-puirte o’m d'et ikke kunde 
gaa an at faa dien igjen.

Sverre Sivertsen oplyste, at in- 
ter.eiseien for «lA rbeiderbondøn»
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ikke hadde været saa sterk, at det 
var forsivairliff at fiorteætbe utgivel
sen i ,de øiebliik den .sjik med et nue- 
f?©t betyidelig underskud.

Emil Stang  antok, at oentral- 
stvret, naar det l>lev bedre tider, 
iigijen vilde be,syynde ut,<«i’velsøn .av 
«Arbeid erbonden ».

Alh. Moen beklaget O'sysaa ned- 
læaseleen av «Airibeiderbcndten».

Ingv. B. Jacobsen ,benstiillet at 
«Aribeiderbanden», iivis iden ipaany 
blev utgit, mere nia^atte bes'kjæf- 
tige sig med eaker a-v interæse for 
diistrikterne.

Lian oplyste, at underekuddet 
hadd'e -været isaa stort, at vi kunde 
ba igit abo'nnenteime «Social^Der 
mo'kr.aten» gratis for det samme 
beløp.

Joh. A. SJcjelfjord: Det er sør
gelig at denne aivie'Cm skulde gaa 
med undersikud, men -skulde det 
ikke gaa an at man f ik  folk ut- 
oa’er laindet til at arbei-de for avi- 
een og saa langtt siom det er mulig 
skirive i den og derved gjøre den 
akt'Uøl fox distrikterne.

Ottar Lie: «lArbeiderboinden» 
var ino'k ikke saa populas-r Siom man 
bar g it uttryk for ber. I  Hed
m ark fylke skaffet vi unider agi- 
tationsuken ikke m icdte end 475 
abo‘nnenter paa «Arbeiderbonden», 
man jeg tnoir ikke at det vair mere 
end 50 av disse som foirnj’et abon
nementet. lOg da kunde nok avieen 
ikke være noget videre populær. 
Jeg mener at centraletyret fattet 
en belidig bøslutning, da det fore
løbig in.dstiillet «Arbøi-derbonden» 
og isteden tok -dens stiof ind paa en 
særskilt side i «Social-Bemokra- 
ten». Siden bar vi jo faat noget 
s<om heter «INToregs Bønder»,’ eom 
formodentlig r i l  H i 'poipulært!

Dirigenten: «Arbeid'enbonden»e 
underskud foT 1&21 v,a r i via-kelig-

heten 31,000 kroner og for 1923 er- 
nok u;nderøkiiddet like stort, men 
regnskapet foi dette aar fioreligger 
endinu ikke av'slu'ttet.

Derefter blev beretningen en
stemmig giodkjenidt.

Videre behandledes de forskjel
lige 'regmskaper og budjgetter som 
oi^saa blev enstemmig .giodkjendt 
uten bemerkninger fra  landsmiø- 
tets side.

Beretningen .om stortingsgrup- 
'pens arbeide blev ogsaa ens'temmig 
goidikjandt uten bemerkninger.

Partiets stilling til i;oldgiftsIoven.
Dirigenten refererte landsisty- 

rets indstilling eom lyder siaaledee:
1. I  erkjendeben av at det er 

et komm-unistisk partis pKgt at 
fors v are arbe i deno riga-niaa t io nems- 
Iwiægeleee- og handlefrihet i øko
nomiske kamipe for O'gs'aa at kun
ne være indstillet paa at føre poli
tiske kampe, uttaler lanctemøtet, 
at ipartiet maa motarbeide tvungen 
Toldigift i arbeidstvister, likesaavel 
eom andire foreøk fra den borger
lige stats side paa at indskrænke 
streikeretten.

2. Hvis den situation opstaar, 
at fagorganiisiationen i et givet til
fælde finder d'et tilraadelig at iga.a 
med paa en midlertidig voldgifts- 
lov, rbemynidiges landsstyret til i 
samr.aad med' Internationalen -at 
træffe avgjørelse om bvordan ipar- 
tiets s>tortin,gisgruippe slkal forhol
de -sig.

Indstilli'ngen blev enstemimig 
vedt at.

Partiets or g ard sations form.
Olsen, Vestfold, kun-de i-kke 

finde en linje far o-rganisationens 
opbygn,ing nedenfra og o-pad i den 
frem lagte indst^dililing.
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Emil Stang: J©,  ̂ liar opfattet 
det saaled'ee at dissensen i indstil- 
liD,£;'an er 'bortfaldt faaled^ee at det 
€r sLaat fast, at skal ,£ja,a over 
tiil inid'ividuelt medleimsakap. .Der 
foreliigger her et foirsdaig eorai er 
en6t€mimi',£f vedtat av oentralstyret 
off liandBstyret. A,v tillæi^dagsior- 
denen vil man ee, at der er .ffjort 
en iprøve mød en metode som er 
foirsøkt i T r O 'n d ih jc m , og eiom is;!aar 
ut ipa;a at main skal 'Spørre alle 
medlemmer om de vil være m.ed i 
partiet eller ikke. ;Det er menin- 
;£»en man nu maa ,^aa ig'-a'ng med 
aj2̂ itationen for ,at paavise nøid’ven- 
di.^lieten av individiuølt medleme- 
skiap, naaT denme a'Sritatioai er 
d.revet sa.a lan.ejt, at medlemmerne 
ta r  akceptert dette. ea,a kan man 
foreta en registreri^ne; som eikal 
vise, hvor man'ge det er aom vil 
være medlemmer av partiet. Ved 
denne registrering vil der skiapes 
grundlag foir en overisigt O'ver ,par
tiets mediernes tok. Det næste 
ek.ridt maa da bl i at danne de par
tiforeninger som skal avlæe fag- 
fioreni'Ugerne som partiforeningeir. 
Der ba/r her været diasens, men vi 
hax nu eammenarbeidet os. -Som 
en iregel kan man si, at der i de 
em,aa byer og i de mindre herre
der ikke træniges mere eaiid en p.ar- 
tiforening. og at de  partifæller 
øom staar i fa,gforeningerne dain- 
ned kommiunietisQve celler inden 
faigforendngerne, og at de som ikke 
er fagorgan i,ser te tilføree agita- 
tionekorpsene. Saa er det endel 
herreder soim er saa S'tore, at man 
maa O 'prette  .flere partiforeningfeir. 
Det samme gjælder ogsaa de større 
byer, hvor man bør dele partiet op 
i fleire kredsÆoreniniger. Dette er 
den normiale organieationsform. I 
Kristiainia kan man oigeaa, ialfald 
for de store fa.gfioireningers ved
kommende. danne egne kommu-

nifitlag in'dtenfoir disse. Man bør 
her som fiotrøivrig øllsrs utover lan
det søke at samle arbøideTne in
denfor de enkelte gruipper og dette 
vil vistnok kunne fretmmas grad- 
vie slik isom fagorganisationens 
omlægning anviser. iDet praktiske 
arbeide vil saa vi,se ,æ veiem til en 
mere enhetlig form. Jeg tror ikke 
at man kan komme etort længer 
nn. Internationalen har ment at 
man skulde kunne gjennemføre 
dette i løpet av et aar, og vi faar 
søke om vi kan greie det. Kan vi 
ikke dtet, vil vi nok kunne faa an
ledning til at ta den tid gjeniniem- 
førelsen kræver.

Dernæst er det partiets finan
siering. Det fremgaar siom man 
vil se av regndklalperne, at pairtiet 
ikke har kunnet klliare siig mad 
sine egne midler, miøn har maattet 
gaa til laan, og ihier ihar det været 
av stor betydning, at partiet har 
kunnet faa betydelige ibiidrag fra 
landteorganisationen og enkelte 
forbund. Vort parti synker i med
lemstal paa grund av de daarlige 
tideir. Det skyldes ikke at partiet 
er gaat til'hake, men at partiet er 
opbygget paa fagforeningerne, og 
naar fagforen'ingiernes medlemmer 
paa grunid av de d'aarlige tider 
falder fra, saa følger derav, at de 
o,<reaa samtidig gaar ut av paxti- 
fo'reningen. Vi maa derfor regne 
med at vi maa ha en større kontin
gent til næste aar. Oentralstyret 
har fundet det utilraad’elig at læg
ge pa.a kontingenten til mere end 
50 .øire. Men man har fundet en 
anden Oirdnimg avpasset efter med
lemmernes økonomiake stilling, 
^lan vil paa tillægsdageo^rdenene 
side 4 find'e lorpstillet en skala, 
hvoirefter medlemmer med inidtægt 
under 4000 kroner skal betale or
dinær kontingent, medlemmer med 
indtægt 4—'6000 50 øre pr. maa-
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ned, 6— 8000 kroner 50 øre pr. ukte 
av€r 8000 1 ikroine pr. uke. En 

'kontiin,£jent av 52 kironer om aaiet 
mo'nner 2jO'dt, selv om det ikke er 
saa mani,2;e av partæ ta  med'lemmier 
eom kan klar-e den, 'Det vil tia ein 
tild at g.aa over til inidividuelt med
lemsskap, miien det niaa 'Være fo.r- 
utsætninig'en, at det ;nye central- 
etyre læ,^!^er al sin kinaft d £^jen- 
neraførelisen aiv diet. -Jeig tro r ikke 
a t  'det nytter at idislkutere detaljer- 
me lier. men reprteesentantenne bør 
indiSlkrænke til a t s;i aph’snin- 
iger om forliolid'øne Tiuinidt 'om i av- 
delin.£?erne, oiplysndmger som k:an 
tjene til retdødndnff for det lande- 
nuøte soim skal træ aamimen. 

iMø'tet hævet.

Eftermiddagsmøte onsdag 28. februar.

Dirigent: Halvard Olsen.

E fte r  ifonsla^ .av d'iri'geaten blev 
miøtet eom v;ar sat kl. 4 u tsat 1 
trmie fo r  at ,i?i mindiretalefiraktiiio- 
nen anlednin#? il »"saa at holde 
møte.

Dø møtet iwjen.'btev eiat fiortsat- 
tas debatten om

■partiets organisationsform.

Oshar Karlsen:  Det er nu en
kjends,£?jerning a t  overgangen fra  
kollektivt til individuelt medlems
skap skal foretages, og det er da 
rim elig at vi søker at gjøre over
gangen saa sm ertefri eom mulig. 
Det nye centralstyre burde over
veie muligheten av en saadan ord
n ing  at fagforeningerne avkrævet 
medlemmerne en erklæring om 
hvorvidt de vilde staa tilsluttet 
partie t og at de da opgav navn og 
adresse. P artie t  vilde da faa over
sigt over hvor mange av medlem
merne som tilhørte de forskjellige

kredse, og det vilde da være rig tig  
at fagforeningerne sørget for at 
betale kontingenten for disse.

Furubotn:  Jeg  gaiar u t fra
at repræsentanterne har læst for
slaget fra  Bergens arbeiderpartis 
repræsentantskap. Der er to veie 
at gaa i dette spørsmaal. Det er 
den indre organisationslinje og 
den ydre. Den indre gaar ut paa 
at samle de interesserte fagfor
eningsmedlemmer og faa dem sam
mensluttet i én partiforening. Det 
vil dog bare bli en halv foran 
staltning. E fte r  den ydre lin je 
vilde f. eks. K ristian ia  bli opdelt 
i distrikter, f. eks. 12, hvert om
fattende ca. 200 medlemmer. Dis
se maatte sammensluttes i di
striktsorganisationer, som sammen
lagt utgjorde K ris tian ia  arbeider
parti. I)ette valgte et repræsen- 
tiantskap som igjen valgte central
styret. P aa  den maate vilde man 
ikke faa nogen fagforenings-kom- 
mmn isme, s kom aker-kommunisme 
eller lignende, og akademikerne 
vilde arbeide sammen med de øv
rige i partiforeningerne. -Jeg vil 
anbefale at forslaget O'Versendes 
til central- og landsstyre til be
handling. Det er hensigtsmæssig 
at faa indført en progressiv ska t
tetabel for partikontingenten. 
Centralstyret bør utarbeide en 
skattetabel. som gjøres gjældende 
for alle. Psykologisk er dette 
nødvendig.' Det vil fremme ar- 
beidsiveren og øike interessen for 
partiarbeidet.

Fred. T'T. Hansen:  S tang
nævnte at overgangen til indivi
duelt medlemsskap m aatte finde 
Sted helst inden et aar. Vi bør 
ha det gjennemført til 1924, for 
da har vi valgaar, og hvis det ik 
ke er gjennem ført til da maa det 
kanske utsættes paany.
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M a r t in  T r a n m æ l:  I fø lg e  den
befllutninj2; vi allerede har vedtat 
€ i  det besluttet at gaa til om læg
n in g  paa gru n d lag  av landsstyrets  
b eslu tn in g . D en  gaar ut paa dels 
at sam le arbeiderne distriktsvie,  
m en i industricentrer og de atørre 
byer ogsaa in du striv is .  E fter  fag-  
ovgan ieation en s omlæg,ning t i l  in 
d u str ie lle  l in jer  v il  det ogsaa b li  
lettere at faa  tak i arbeiderne in 
dustrielt .

D et er m eget van sk e lige  epørs- 
m aal, og  det kan hænde, at v i paa  
næste lands'møte m aa ta organisa-  
tionsspørsmjaalet op t il  in dgaaend e  
behandling .

A lle  er en ige  om  indføre lsen  av 
en  progressiv b esk atn in g . D er  
fore ligger  ogeaa fors lag  fra  lands
styre t  so'm gjør d et  m u lig  at g jen -  
nem føre b es lu tn in gen . D er fore- 
slaaes en forh o ldsv is  lav  gru n d 
skat som gjør  det  miulig for a lle  
at staa i partiet, og  desuten en pro
gressiv  sikat efter indtægt/en. D et  
tør hænde, a t  de fastsatte satser 
ik ke passer, det faar nærmere  
overveies, og Bergens-forsLaget bør 
oversendes t i l  landsstyret.

J e g  tror lan dsstyrets  in d st i l 
l in g  danner et  udm erket g ru n d lag  
for om læ gn in gen , og med tillægs- 
in d s t i l l in g en  om b esk atn in g  har vi 
g a ra n t i  for udm erkede resultater.

F u r u b o tn :  D e n  kontingiønt-ta- 
bel som  er fo r e sk a t  fra kom iteen,  
stanser med en indtæ gt av 8000  
kroner og  en k on tin gen t  av 1 k ro 
ne pr. like. J e g  vil foreslaa, at der 
t i lfø ies ,  at de som  tjener fra. 9—  
10,000  kroner, betaler 2 kroner pr. 
uke, og de som tjener over 10,000  
3  kroner.

Thoresen^ Å a lesu n d : O vergan 
gen  til  in d iv id u e lt  m edlem sskap  
maa ik ke ske s'kablonmæssig. M an  
m aa indrette s ig  efter  de sted lige  
forhold . J e g  er en ig  i gjennem -

førelsen av en b esk atn in g , men der 
ma.a ogsaa in dføres en anden ord
n in g  mød in db eta lin gen  av kon 
t in g en t  til partiet, saa vi slipper  
at se, at in db eta lin gen  utsættes til 
l ik e  før landsm øterne. D er bør 
indføres m edlem sbøker og kontin- 
g en tk k sser ,  saa man .snarest m u
l ig  kan faa .en het paa dette om- 
raade.

D ebatten  var dermed avsluttet  
og saken blev optat t i l  votering.

Landsstyrets in d s t i l l in g  var al
lerede vedtat ved den tid ligere  vo
tering.

U tta le lsen  om reorgan iseringen  
■besluttedes en stem m ig  oversendt  
t il  landsstyret.

,Furuibotns fors lag  om O'ver- 
sendelse av Bergens-fore laget t il 
lan dsstyret  vedtoges likeledes en 
stem m ig.

Fof'holdet t i l  k v in d e o rg a n isa t io n en

T h in a  T h o r le i f  sen:  K v in d efo r 
bundet har besluttet at godkjende  
lands&tyrets' in d s t i l l in g  om ophæ
velse av k v ind eforb un det og opret
telse av et k v indesekretariat med  
nogen  gan ske  faa  foran dringer.  
D et gjæ lder post 2, hvor det heter, 
at der bør være m ind st 1 kvinde. 
H er foreslaar k v ind eforb un det, at 
det isteden skal hete: sk a l k v in 
derne være reprsesentert. I  pun kt  
3 støtter k v ind eforb un det E ged e  
N issen s  dissens om at der i agita- 
tionsutv;alget sk u ld e være 5 k v in 
delige  og 2 m a n d lig e  medlemm-er, 
m ens centralstyrets in d s t i l l in g
gaar ut paa 4 k v in d e l ig e  og 3 
miand'liige. Je(g er ipienaonliiK 
e n ig  i det sidste forslag, m en j e g  
v i l  anbefa le forslaget fra  kvinde-  
forb un det, fordi jeg  f ia d e r  det 
høist uheld ig , h v is  lan dsm øtet  
sk u ld e  g a a  im ot k vind ernes eget  
ønske her.

9
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rndstillingen  vedtoges enstem
m ig  med de av frk. Thorleifsen 
foreslaatte forandrin.^er.

Partiets love.
§ 1, partiets formaal, vedtoges 

overensetemniende med indstillin 
gen (sg tillæssdagBordenea side 5).

§ 3 vedtoigies lilkeiiedes ens'tetm- 
m ig  med den foresLaatte foran
d rin g  om forhøielse av kontingen
ten til In ternationalen  til 3 øre.

Komiteens forelag om elcstra- 
Iconlingenlen foreslog dirigenten 
oversendt landsstyret.

Ole J. B akke  henstillet til 
lanidsstyret ikke altfor skematisk 
at følge de foresLaiatte satser, men 
ogsaa ta hensyn til  forsørgelses- 
byrden.

Dirigenten  foreeiog at F u ru 
botns tiillæigeforslag likeledes over- 
eendtes landsstyret.

Tranmæl:  Ligger deri ogsaa
bemyndigelse for landsstyret til at 
sætte beskatningen i verk?

Dirigenten:  Selvfølgelig. Be
myndigelsen er g it i lo'vene.

§ 4 vedtoges overensstemmende 
med indstillingen.

P u n k t 10 i samme paragraf 
vedto,ges likeledes enstemmig.

§ 5 vedtoges overensstemmende 
med indstillingen, idet der blev 
S jort den re tM ø ea t øfce antiallet av 
andre medlemmer f ra  3 til 5. T al
let 3 skyldtes en trykfeil.

Furubotn  spurte  om bestem
melsen om at centralstyret tiltræ 
des kv en repræsentant fra Arbei
dernes faglige landisorganisations 
sekretaria t skulde forstaaes saale- 
des, at den forpligtet komm uni
sterne til at stemme for oprethol
delse av denne, ordning.

D irigenten:  .Je,g vet ikke om 
jeg kan ,gi svar paa det spørsmaal.

Furubotn:  Der vil bli ganske
sterk  strid  om dette paa fagkon- 
,gressen. Jeg  mener vi bør stemme 
for et forslag om ophævelse av be
stemmelsen. Men det er nødven
dig, at der skapes klarhet. H vis 
landsmøtet vil stille os f r it ,  er det 
en anden sak.

Stang  fraraadet votering over 
spørsmaalet paa lands'møtet, men 
syntes heller ikke det var r ig tig  at 
stille kom m unisterne f r i t  paa fag 
kongressen. Det bør heller over
lates centralstyret til av,gjørelse.

Dirigenten  trodde det var bedst 
at centralstyret, eventuelt lands
styret, avgjorde saken. M an bør 
være forsig tig  med at binde kom
m unisterne paa fagkongressen i 
dette spørsmaal.

Furubotn  erklænte s ig  enig 
i at overlate av,gjørelsen til cen
tral- og land'SS'tyret.

Indstillingen vedftogea derefter 
enste>mmig.

§§ 7 o,g 9 vedtoges enstemmiig 
efter indstillingen.

Ved § 12 fremholdt Stang,  at 
der i centralstyret hadde været en 
dissens om formulerin.gen. Den 
nedsatte komite hadde været en
stemmig om at foreslaa, at p a r ti 
pressen skulde være ansvarlig 
overfor centralstyret. Centralsty 
rets flertal -mener, at parti-avde- 
lingerne skal være ansvarlig over
for centralstyret for partiavisernes 
redigering. Jeg  har stemt for ko
miteens oprindelige form, fordi 
centralstyret skal ha adgang til 
som det flere ganger har g jo rt at 
henvende sig direkte til redaktø
rerne uten at gaa om partiavde- 
lingerne.

Tranmæl  uttalte, at dette ikke 
var no.gen stor sak. Som regel 
bør centralstyret henvende sig til 
partiavdelingen, men i almindelige 
journalistiske anliggender ka*n det
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aaturlig^vis ffaa direkte til redak
tørerne. Den adgang har central
styre'! uten at det b«høv€s at loiv- 
fæste den.

Stang: Efter Tranniæk utta
lelse finder jee; ikke j^rund til at 
opretholde min dissens.

Indstillingen vedto,g-es derefter 
enstemmig.

Landsstyrets indstilling om ut- 
radningen av eporsmaalet om op
rettelse av et repræsentantekap el
ler omlægning av vialg av lands
styremedlemmer saaledes at valget 
forettas â v ipantiets samorigiamiisaljib- 
ner istedenfor .av lamdsmøtet, ved- 
toigee enstemmig after en bemerk
ning av Thornæs, som gjorde op- 
merksom paa, at det maatte under
strekes, at forslaget ikke var ved- 
tat av landsmøtet, slik at vi ved 
næste landsmøte kunde staa helt 
f r i t  overfor det.

Partiavisernes navne.
Efter kongressens beslutning 

er partiet paalagt at fonandre nav
nene paa partiets aviser inden 1. 
april 1923. Da postvæsenet for- 
lan.ger anmeldelse om navneforan
dring 6 uker før den finder eted, 
har eentnalstyret overlatt Kristia
nia arbeiderpartis repræsentant- 
skap at foreslaa nyt navn paa «So- 
ci a 1-Demok r aten». Rep r æsen t a n t- 
skapet anbefalte navnet «Anbei- 
derbladet», hvorefter centralstyret 
enstemmig vedtok dette navn og 
foretok anmeldelse herom til post
væsenet. Centralstyret anbefaler 
lands'møtet at godikjende navnefor
andringen. Centralstyret har li
keledes hensitillet til bladstyrerne 
i de øvrige partiaviser som endnu 
bærer s'ocialdemokratisk navn om 
at foreta forandring inden 1. april 
1923.

Det vedtoges enstemmig at ap
probere centrialstyrets »eslutning 
om forandring av «Social-Demo- 
kraten»s navn til «Arbeiderbladet» 
og at godkjenide centralstyrets 
paalæg til de øvrige partiaviser 
om navneforandring.

Partiets program.

Emil Stang: Siden denne ind
stilling blev fremlagt er der fra 
eksekutivkomiteens side kommet 
anmodning om at de nationale 
partier skal utarbeide utkiast til 
progrianomer og utsende disse til 
eksekutivkomiteen, som saa paa 
grundlag av de indkomne forslag 
skal utarbeide et fælles program 
til fremlæggelse paa den 5. ver- 
deniskiongres. Jeg mener at det 
da ikke er nødvendig at vedta no
get nyt program. Det mest hen
sigtsmæssige kunde vel være at vi 
beholder det gamle det aar som er 
igjen til næste kongres.

Martin Tranmæl: Det nye
program er megert bedre end det 
gamle og det betyr et skridt frem
over om vi vedtiar det. Det kom
mer jo til at gjælde til næste 
landsmøte. Inden den tid vil pro- 
grammeit være behandlet av den 3- 
kongres. Jeg foreslaar derfor at 
vi vedtar det.

Efter at Arvid Hansen hadde 
'Uttalt sig i samme retning og an
befalt indstillingen vedtat, gik  
Stang  over til dette.

Ole J. Olsen optok Olauseene 
forslag i landsstyret, som gaar ut 
paa at programmet skal gives føl
gende tillæg:

«E e vol ut ionen er kun miulig 
naar der i sipidsen for de revolu
tionære masser staar et fast sam
mentømret ensartet og disciplinert 
kommunistisk parti, opbygget ef-



132

ter den demokratisike centralismes 
iprincip.

Arvid Hansen anbefalte dette 
forslag.

Ved voteringen blev landssty
rets indatillins fiørøt enstemmåg 
vedtat og dernæst blev Ole J. Ol
sens forslag vedtat mot 1 stemme.

Ædritelighetsspørsmacdet.

Lainidisistyiretis inds'tilliing findiee 
i dagsordenen side :27.

K. 0 . Thornæs: Det som var 
avgjørende for Trandhjems ar
beiderpartis flertal da det ind
sendte sit forslag til centralstyret 
og landsstyret var det, at det mi 
ikke kan sies objektivt at forbudet 
virker i den retning som vi hadde 
trodd og haabet, men værre er 
det at det er vanskelig at si at 
forbudet har partimedlemmernes 
sympati. Den væsentligste grund 
t il  at man slog ind paa forbuds
politikken var dette a t man mente 
at det vilde styrke airbeidet for 
ædrueligheten blandt medlemmer
ne i partiet. Og jeg tror dette 
har været tilfældet. Men eftersom 
forbudet ikke overholdes tror jeg 
det virker mot sin hensigt, v ir
kelig og agitatorisk. Trandhjems 
arbeiderpartis forslag gik ut paa 
ophævelse av arbeidsprogrammet, 
og landsstyret har i sin indstil
ling stort set imøtekommet vor 
anmiodning, men paa et punkt or 
det ikke imøtekommende, og jeg 
tillater mig derfor a t opta et for
slag som gaar ut paa a t følgende 
sætning i indstillingen; «Partiet 
mener fremdeles, at lovgivnings- 
arbeidet tilslut maa munde u t i 
totalforbud» gaar ut. Videre vil 
jeg opta punkt 3 i Trondhjems- 
foirslaget om at de forskjellige

by- og herredspartier skal stilles 
frit. Jeg mener at vi ikke skal 
stille os mot forbudet, men a,t par
tiets stilling til ■ forbudet skal 
være et taktisk spørsmaal som av
gjøres eftersom situationen ligger 
an. Fordi forbudspolitikken ska
der os vil arbeiderine at partiet 
ikke skal befatte sig med den. 
P unk t 5 i Trondhjems-forslaget 
vil jeg opta. Det lyder saaledes: 
«Det paalægges ^partiets presse og 
foreninger at virke for størst mu
lig ædruelighet blandt arbeiderne 
ut fra økonomiske og sociale klas
seinteresser.» Vi bør i dette spørs
maal lægge hovedvegten paa den 
organisationsmæssige kamp. Jeg 
vil ha ansvar overfor organisatio
nen.

Dirigenten foreslog Thornæs’ 
forslag om punkt 3 i Trondhjems- 
forslaget utsat til man kommer 
til bohandlingon av retningslin
jerne for kommunearbeidet. Thor- 
næs gik over til deitte forslag som 
blev vedtat.

Fred. W. Hansen: Jeg vil av 
m it hjertes indørste støtte lands
styrets indstilling, for den viser 
forstaaelse av nødvendigheten av 
at bekjæmpe samfundets brøst og- 
saa paa dette omraade.

Martin Tranmæl: Jeg er enig 
med Thornæs i at partiet ikke maa 
ta noget partimæssig ansvar for 
forbudspolitikken. Der er den 
ændring i landsstyrets indstilling 
at vi tar ut forbudsposten, men 
selve totalforbudet holder vi paa. 
Naar det gjælder det rent parti
mæssige er der ikke nogen anden 
stilling end tidligere. Vi maa 
regne med vor egen fortid. Hvis 
præmisserne hadde været.de sam
me for alle som for Thornæs, vil
de jeg ha været med paa Thornæs’ 
forslag, men vi maa ikke være
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bliud for at motioner om foran- 
drmger ogsaa er kommet fra de 
&om er mot forbudet. Jeg er enig 
i punkt 5 i Trondhjems forslag. 
Det gjælder en av de vigtigste si
der i vor kamp inden vor egen 
bevægelse.

Elias Volan: Jeg er enig i det 
forslag Tliornæs har stillet — ikke 
fordi jeg mener at vi skal ha 
brændevin over en lav sko, men 
fordi man ikke kan negte for det 
faktum at vi fordi vi har hat for- 
bndspostøn paa programmet har 
mistet indflydelse ovê r store dele 
av industriarbeiderklassen. Tæn
ker vi tilbake paa valget i 191S 
saa husker vi hvordan arbeiderne 
i stor utstrækning stemte med 
høire fordi de tirodde at de derved 
skulde faa adgang til at kjøpe 
brændevin paa ordinær maate. 
Man maa ha moralsk mot til at 
ee Siandheten i øinene. Selvom 
ikke denne post staar paa pro- 
g'rammet, saa maa det si sig selv 
at partiet maa arbeide for at frem
me ædrueligheten blandt arbei
derne. Vi kan ikke gi pokker i 
livad arbeiderne i de store indu- 
stxioentrer mener om en saadan 
sak.

Martinhis Madsen: Naar vi
agiterer paa arbeidspladsen møtes 
vi stadig med at det er partiet 
som har skylden for det forbud vi 
har idag. Derfor kan jeg ikke 
holde paa at partiet skal ha for
budet paa pTogrammet. Jeg maa 
derfor støtte Thornæs’ forslag.

Gitta Jønsson: Forvirringen
inden de borgerlige avholdsfolks 
leir skulde altsaa bringe os til at 
kaste forbudsposten overbord? De 
arbeidere som stemmer med høire 
for at faa brændevin tror jeg at 
vi kan undvære. End om arbei
derne tok hensyn til sine huistruer 
og barn? Der er bare 9 kvinder

paa dette landsmøte. Det er virke
lig forfærdelig at de konimunisti- 
ske kvinder skal ha saa litet at si 
i et saadant spørsmaal. La os 
være enige om ikke bare at opret
holde, men ogsaa at skjærpe for
budsposten og la os opta et intenst 
arbeide for at fremme ædruelig
heten blandt arbeiderne. For
budsposten skal staa paa vort pro
gram av hensyn til arbeidernes 
kvinder.

Oscar Nilsen: Jeg tror ikke at 
Det norske arbeiderpanti har lidt 
nogen skade ved at ta forbudspo
eten paa programmet. Det er ab
solut nødvendig for os ogsaa at 
kjæmpe for at skape ædruelighet 
blandt arbeideime. Naar jeg alli
kevel har gaat med paa landssty
rets indstilling saa er det fordi vi 
har faat føle at denne post er 
skyld i at mange arbeidere ikke 
vil stemme med Det norske arbei
derparti. Det hører ingen steds 
hjemme at sløife denne post for 
at vinde stemmer. Haugli og jeg 
har en dissens i landsstyret om at 
partiets stilling i dette spørsmaal 
skal avgjøres av landsmøtet. Vi 
optar denne dissens, ikke fordi vi 
har mistillid til landsstyret eller 
centralstyret, men fordi vi mener 
at dette smørsmaal er av en saadan 
vigtighet at landsmøtet skal ha av- 
giørelsen. J '  er enig i Trond- 
hjems-forslagets punkt 5. Det er 
nødvendig at faa det ind ikke 
mindst av hensyn til organisatio
nerne, arbeidet for at fremme 
ædrueliglieten blandt sine med
lemmer. Jeg advarer paa det ster
keste mot at man forandrer lands
styrets indstilling. Den bør hel
ler skjærpes. Jeg optar vor dissens 

K. O. Thornæs: Da jeg i «Ny 
Tid» skrev om disse spørsmaal 
svarte «Social-Demokraten»: Al
drig i verden skal vi ha foran-
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dr ing. Nu er maa kommet til det 
at man skal ha forandring. Ar
beiderne sier; Vi bryr os ikke om 
slike borgerlige love som forbuds
loven. Gitta Jønsison hører i dette 
spøi’smaal til dem «mot hvem selv 
guderne sitrider forgjæves». Hvis 
ikke høires kamp i dette spørs- 
maal hadde hat instinktmæssig 
tilslutning ogsaa fra  arbeidernes 
side, vilde den ikke ha lykkedes. 
Jeg mener at vi i dette sparsmaal 
skal holde paa den organisations
mæssige linje, for den parlamen
tariske linje duer ikke i dette 
spørsmaal.

Eugen Johannesen: Jeg synes 
det er ganske forfærdelig at vi 
skal stTyke det vesle vi har mot 
fylla. Skal vi faa et virkelig parti, 
saa maa vi ha fylla bort. Vi skul
de stille op et program som virke
lig tvang medlemmeTne, som vir
kelig forbød dem at drikke. Jeg 
henstiller at man vedtar lands
styrets indstilling.

Arthur J. Olsen: Borgerpres- 
S'Cn er altsaa blit saa sterk at den 
har faat indflydelse paa Thor- 
næs’ hjerne og bevirket at vi har 
faat Trondhjems-fo'rslaget. Vi 
lar høire faa de stemmerne det 
kan faa paa brændevinet. Jeg 
tror at vi vinder ikke saa litet til
lid ved at vi har posten paa pro
grammet. Og vi maa være op- 
merksom paa a t ogsaa her er det 
eu viss del av kapitalismen vi er 
me^l a t bekjæmpe. Jeg tror at vi 
ikke har sat ind den rette kraft 
her. Vi burde organisert kamp
grupper mot saavel smugling som 
gauking. Jeg har været med paa 
a t organisere saadanne grupper to 
steder i landet og jeg tror at vi 
skulde kunne gjøre det illusoriske 
forbud litt bedre, hvis vi anvendte 
denne fremgangsmaate.

Casper Dahl: Jeg sitter her
som repræsentant for Bryggari- 
arbeidernes forening. Vi finder 
det litt ra rt at vort parti som vi 
ellers er helt ut enig med sam
arbeider med venstre i forbuds- 
spørismaalet, for venstre ban 
partiet ikke stole paa, naar det 
gjælder at skaffe arbeide til de 
folk som biir ledige, naar brygge- 
rivirksomheten som følge av for
budspolitikken indskrænkes. Vi 
henstiller til partiet om at ta op 
med energi det spørsmaal om hvad 
der skal gjøres med de som biir 
ledige.

Oscar Ripnes: Dengang «Ny 
Tid» fxemkom med sine artikler, 
kunde vi ikke kjende forskjel paa 
tonen i «Ny Tid» og tonen i «Af
tenposten». I>et er desværre man
ge av vore partiorganer som viser 
liten interesse i ædruelighets- 
spørsmaalet. Det er bajre «Social- 
Demokarten» og et pax andre 
blade, som har utført et intenst 
arbeide i denne sak. E r det ikke 
den borgerlige lovgivning som er 
aarsak i at forbudet ikke er blit 
bedie? Vi ser desværre gjennem 
fingrene med smuglingen. Det 
maa der bli en ende med. Jeg an
befaler landsstyrets indstilling, 
men jeg er av den opfatning at 
den er noget for svalk.

Ingv. B. Jacobsen: Vi har val
get mellem at hjælpe enten ven
stre eller samfundets avskyeligste 
individer, smuglerne. Det var 
ikke bare av taktiske hensyn, men 
væsentligst av klassemæssige hen
syn at vort parti paa landsmøtet 
i Stavanger satte forbudsposten op 
paa pro.gramimet Ø.isang har en
gang skrevet, at det er spøismaa- 
let ogsaa idag. Skal vi gaa ind i 
det socialistiske samfund med en 
brændevinsflaske i baklommen ? 
Jeg tror at Thornæs skal komme
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t il  at erfare at det biir værre at 
arljeide for Bedrueligheten inden  
arbeiderkl-as&en, hvis vi stryker 
forbudsposten. A t vi forrige gang  
tapte 5 mand ved kom m unevalget 
i A'rendal skyldes utvilsom t væ
sen tlig  den ting  at vi strøk for- 
budisposteoi. Jeg  tror at dette at 
lederne ikke føler ansvar for den
n e post er en av grundene til  at vi 
er gaat tilbake.

E lias  Volan:  Jeg var med paa 
landsmøtet i Stavanger at stemme 
far forbudsposten, fordi jeg trod
d e  at det skulde frem m e ædrue- 
ligheten, men idag er jeg nødt til 
a t  erkjende at saa ikke har været 
tilfæ ldet. Jeg  vil gjøre' hvad jeg  
kan for at fremme ædrueligheten, 
men naar jeg maa erkjende at 
forbudet ikke har frem m et ædru
eligheten, og videre maa erkjende  
a t  de borgerlige partier ikke vil 
ophøre med sin  agitation  mot for
budet, saa maa resultatet bli at de 
borgerlige partier v il vinde større 
og større t ils lu tn in g  paa vor be
kostning. D et er en kjøndegjer- 
n in g  at 10,000 av de organiserte  
arbeidere i K ristian ia  stemte med 
høire av denne grund. Og da me
ner jeg at det maa være grund for 
partiet, som ogsaa skal repræsen
tere disse arl>eidere, at se paa om 
det ikke kan frem m e ædruelighe
ten paa anden maate. V i maa f in 
de en maate som avvæbner høires 
agitation.

E fter at d irigenten  hadde til 
rettelagt forslagene g ik  man til 
votering. Først blev landsstyrets 
in d stillin g  vedtat. Dernæst blev 
Thornæs’ forslag om den sætning  
som skulde gaa ut forkastet. Ved  
alternativ  votering m ellem  Oscar 
N ilsens dissens og landsstyrets 
in d stillin g  paa dette punkt blev 
landsstyrets in d stillin g  vedtat.

Thornæs’ forslag om Trond- 
hjem s-forslagets punkt 5 blev 
vedtat.

Valgene.

D ir igen ten  meiddelte, a t vialjg- 
komiteen hadlde frem lagt to for
slag, et fra flertallet 'Og e t  fra  
m indretallet. F lertallet foreslog  
som form and Oscar Torp, vicefor
mand Edv. Buli, sekretær Einar  
Gterhardsen og redaktør M artin  
Tranmæl. M indxetallet foreisloig 
som forimiand iSvexire Støetad, vice
formand E lias Volaia, sekretær P e 
der Furuibotn 0)g redaktør Olav 
Soh'ef'lo. Ivom:iteen var enstemmig  
om lat fore&laa fr'k. T ina Thorileif- 
sen som formanid i kvindesdkreta- 
iriatiet.

Valglkomiteøne floimand, Ingv.  
B ostad:  V algkom iteen har ujnder 
eit arbeide gaat ut fra, at de for- 
sloig S'om foreliggeir om forandring  
av oentralstyiretis oig lamd^tyrete 
sam m ensætning dkiulde bli vedtat. 
D ette er ogsaa isikedid. Oentrialsty- 
rete mediemetal er derved øket til 
13 og landsstyrets til 34. Valigiko- 
m iteen er enstemmig oim at frem- 
sætte forslag paa formamden Kin
der forutssetninig av  at fonmianiden 
s-kal være lonnet. Kom iteen fore- 
elaar derfor, at det oviørlatee til 
landisBtyret at fastsæ tte ihionorar 
eller løn til  den eventuelle for- 
m'aind, og  lat dette istpørHmaal avgjø
res før m an gaar til valget.

O h  J. Olsen mente, at hvis det 
skulde være løn, burde denne fast
sættes arv laindismjøtet, mems et 
eventuelt honorar ka.n fastsættes 
av laindætyret.

B ostad:  D et fornuftigBte er at 
landi3m.øtet overlater det til Iiands- 
styret a t faeteætfie lønnen ogsaa 
for formandiem. Det er jo lands
styret somi faeteætter lønningerne i
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partiets forøtjelili^e vinkaoiniilitetiei*, 
OS''det er derfor ri'^tii^st, at ’lamde- 
etyret offsaa fiaeteætter denne løn, 
saa man faar de r ig tige  forhold 
melletm lønmim^rne.

Ole J. Olsen:  Jeig er rent foT- 
bl'øffet oiver dette v il stemme 
for at dette eikial aivi.j?jøres av landis- 
møtet.

E m il  S ian g:  Je^ v il adwaxe
mot Ole J. Oisene forslag. Det 
v il iikte falde vanakeli^ foir la nids- 
styret at fastsætte løn^nen foir fior- 
mamiden, idet det jo har redlaktø- 
rens og aekreierene m. fJ. lønnin
ger at ^aa ut frø.

Vali^^komiteenfi forelå,^ blev 
vedtat mot 2 stemmeir.

R d siad :  Der bar i val^kioamiteian 
væiret delte m eninger om æntrial- 
etynete sammansætndnig, ,hv:iiliket er  
rimelli f̂? SiLik øom sitiuatiionen n'U er. 
D e som nu er i flertal har imiid- 
Oertid hele tddten hævidet, a t de aom 
seirer bunde besætte formiamdis'-, 
rediaiktør- off isefcretærsbillinperne. 
Hviis dlisee etiUincrer som jo danner 
et sla,a:s foriretniinispuitvals for ipar- 
tiet, drklke ibliir besat paa enfiaintet 
maate, v il det ,ffiaa ut over ledlel- 
senis effek tiv itet. Vor retn ing har 
liæ>vdet, at dan ratnin.^ eom sedrer 
paa lanidlsmøtet. eikiulde ha det hele 
iinfsviax f w  ipartietfi ladelse, 0 |̂  i 
overen*stetmm®1i5e hønmød oiptar vi 
fonslia^ om Osfcax Torp eom fox- 
manid'i. Der har bare sJ rrt eåg en  
ibetænikteliiSjhet ved dette vai#>, 0 '<? 
det er at Tonp staair som den bæ- 
irende kxaft for partiarbeidfet i dert 
fy lk e  i landtet, hviar høirastocral- 
detern er steirlkesit. H an er  ihê v 
partdets tedende or;giainis.ations- 
manid o,g dien. a^dminietrerende le 
der av partietB aviiS(fio,ratiai,2jenidie.r, 
oj? han er Østfold' fylkes irepræ- 
eenjtant i landisBtyret. Vd hiar dfer- 
for hat m e ^ t  ê tioTe betænikieliiglhle-

ter ved at ta haim fra fylket, men  
det er metop disse betsenikeidgiheteir 
isom viser, lat han netop har de  
ej^einelv'aper som formjanden for 
vort piartd maa h.a. V ort pairtis fo.r- 
mia'ndi m.aa ha kjendbkap t il  fa^be- 
væigelsen som piaitiet staar i saa 
nsert samarbeide med. D et hiar 
Torp. H an er medlem av landisor- 
^lanieaitiomens ,rqpræBeinta,ntak.ap, 
har dieltat paia en  ræiklie av landte- 
ori^andsationens konpresisiar og paa 
flere  av s it  forbiumdis lianidsmøter, 
oig fyldler saaledes de krav som vi 
d flertallet paa dbtte omraade har 
m ent at maatte stille .

T il viceformand foræ laar v i 
Ediv. B n ll og itil sekretær E in  air 
Gerhardlsiein. D en sddste er kamsike 
dikikie eaa ,kjenid(t utemifor Kiriis.td>a- 
ndia, men 'Kristiania kjender Grer- 
hardeen meget godt. H er er se 
kretær i koimmianearbeiderfo'rbun- 
det, medleim aiv partiatyret i K ri-  
■Sitiania og viceform and i  ungdtoms- 
førbiumdet. A lle som kjenider Ge.r- 
hardseu' vet, at han i sjelldlen grad 
sitter i'nd'e med' de kvalifiikiationer 
som partiets sekretær maa ,ha. H an  
har udmer'kedte aiglitatoriake oig oir- 
gandsatoriske evner og v il paia det 
adimdndsitrative omraade kiunne 
være form'amden til god støtita 
H an er en unig manidl men en 
miand i fu ld  utvilkldng, og naiar 
bir'nger ham i forslaig, saa er det 
ford' Gerhiardisen mer emd de fl'e- 
ste a td re  v il fyllde stdllinigen og 
Titvikle aig staddg mere, jo mere

fa ar irbeidtet s ig  ind i den.

M a'tin  TrianmÆel fareslaar vii 
gjenvalgi 'om redaiktør av «Soaial- 
Damokrattetn;-' Mian maa her være 
opmertkaom ipaa, i t  «.Sociiail-Demo- 
ikraftan» ikke bare . :  oirigan for D et 
norske arbeiderparti, j'en  ogsaa i 
første rælkike organ fo i ^'■'beider- 
piartierne i K isti a nåa og A k ■ 0 ,g
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K rietiank-anbeiderne na&rar eterikt 
ønske om .at Tranmæl, nasr Krii- 
stiama-forøliaseiet bar faat flertal 
■paa .lanidsmøtet, bør væl^æ til Mia- 
dets iradaktør.

Med hensyn til valget av £or- 
mianid i kviinidløsdkretariatet fore- 
iiig,£?er dier fori&liâ e; om valg av den 
nuvs&rende kivindidlige medlem i 
centrale ty ret Tiina iThorleifBen.
Om dette valg bair der været eu- 
eteonimi'gihfet i valligikoimiteein. For  
alle de aadire Sitiilin,ge.r har m in- 
diretalilet deriimot opsat fio.rsLag om  
fo lk  fra  dieres fraktion. S lik  som  
situationen da var b lit fandt valg- 
komiteen det niødlv)e.n)dig førist at 
faa avgjort <liis8e vialg før  iman 
giaar til at vællige de øv.r,ig© mieid- 
temimer av centnal- og landBstyrert. 
Der er alteaa dtelte m eninger om 
hivord'an de ileidemde S'tillingør skal 
ihesisettes. Flertalllet vil ha det fu l
de o.g hele ansvar for partiets Jiø- 
dielfee. Det er ræd' fô r, a t  hvis man  
skal fortsætte at ha fraiktioner paa 
patrtilkonitoret, vil det være vanisikb- 
'lig a t  faa den larbeidiets effék.tiivi- 
tet som skal til. Alen det er fullld't 
v ill ig  til at ta konsakvemsien' av de 
u.titaileliser som Weiv avigit paa et 
tildli;ff ti'dbpu'D,k.t uadier la'ndkmiø- 
tet og i  den tro a t vi elkiulde bli't i 
mindretal.

K r. Krist&nsen: D et kan s© l'itt 
fre id ig  ut av miind'netaliet at stille  
Jka'ndidiater til disee stillinger e f 
ter at det tapite i den pnincipiellle 
avgjørelse, men det -kiommer av at 
vii i-kike rag,ner ined at faa alle  vore 
kandidater vial^t. Vd forsølkte i 
valgkom itaen at 'komme til en 
ortdning. V i mente, at naair der i 
d'en princip ielle  avgjørelse bare 
var to stemmers overvegt for fler 
tallet, saa sk;ulide vi o.gsaa faa an
ledning til ait ibesætÆe nogen av de 
førende stillin ger  i  cen.trai- og

landtestyret. D et er ikke vor for- 
‘utsæ tniiig at besætte alle disse stil
linger. Jeg  sfcal ik te  holde fore- 
dirag om de tandid'ater vd fore- 
slaair. Jeg tro: at iStøistad kan faa  
lik e  gode atiteste- som de lians 
mioitikiandddat kan fag.  Sk.ulide '̂tø* 
s.tad Mi valgt o g  vi L i ]"!‘e ohani^v' 
for a t faa alle vore ka?.didiaW  
vallgt, v il jeg  anvise- den frem - 
ganigfemaate, at vi væl|ger foram n- 
den føret, og saa .tar v i, naar r̂ u- 
siul'tatet av  dette valg  fo.reldgger en 
kort pause, saa griuipped’ne kan faa  
1 1 s t illin g  til de løvrige val®.

M artin  Tranmæl:  V i maia være- 
klar mær, at dien gruippe som tar 
formanidlen, ogsaa maa ta  de ø v -  
'rigc av disse pladBer. Vor erklee- 
■ring var ærlig m ent, ag  vi imener, 
at det er et r igtig , sundt iOg greit 
stand,pnnkt, at den .retning isiom. 
seirer, maa ta lalle de fire plaidfeer. 
V i vilde, hivis vi hadide tapt, iikfke 
ha ops'tillet lanidre kandidater her. 
Foirutsætningien maa være, at hivis 
landisimøtef væliger miinid.retallets 
foinmamdiskandidat, imaa minidire- 
tallet oigaaa besætte die and're plad
ser, og d'øt vil sd, a t  landismøtet i  
realiteten om gjør den tdidil)i,,gere be- 
sl'utninig. H vis der 'blir et andiet 
xee:ultat, sikyldes det bane den om -  
B'tændighet, a t  enkelte repirøeeen- 
(tanteir h:ir været nøidt til at reiise 
hjem . Del'^e er d realiteten en ny  
fliVgjørelee eo.;n s ta l træffiee. Ved" 
det første valg  maa landlsmiøbet 
være klar over d.fc‘te oig ta de fiøll- 
genide koinækivenser.

Olav 8  chef lo: Dt!- er ik k e vor 
meniing at forsøke at becreHe alle 
disse stillinger, mjen diet er IVke 
noget ulkjendt fæniomen, at man 
føler s ig  frem. Jeg  gaar ut fra  
at Torp bliir valgt, mien hvis vi 
skulde faa et overraskenidfe resiul- 
tat, &aa v il TOr gruppe som det er-
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poiimter.t hier Ikrø&ve, at der -bliir 
Liolidt firaktionsniøfcer til drøftetee 
av situaticynen.

Halvard Olsen: Jasf blev no,^et 
forbauset over uttallelisen om at 
man pa.a .partikontoret ilkke skiuMe 
ba nq£?en fraktionakamipc. H ar vi 
ifcke «nistemttniift' vadtat Trainmisals 
forislai^ om rat vii bu ikke eikiulide ba 
partietrid  mere? Raetad' og Tran- 
mæil forutsætter allierede nu at vi 
sk'al ba fnaikltionakamipe —  eelw 
paia partiik'onto.ret. Jei^ vil anbe
fale Tiorp 'v.alî 't som formand — 
i'kfce fo'rd'i jiøg er eni/? i det Ea- 
stad' sa, at ban baaitter alle de 
egensfcaper en pairtiformamd bør 
ba, imien fo.rdi To,r;p bar en fordel, 
nemlifif 'den -at ban er arbeider. 
Derfor bør ban væ.l|fyee. Støetad er 
0',2;Baa arbeider, men det er ik,ke 
tilf.redlsstillliende. iDet ti'lfnadsetil- 
ler likike ialle .de e^nsikaper en for'- 
mand skal ba. Jes; vil'-baire næv
ne, at Torp paa veî denakionig'reisi&en 
i iloskv-a fremlkom med en be- 
fiikylldnin.!? mot mig, en ibieelkylid- 
ninig som var løarnagtig og uri,£̂ - 
tig, men dem skulide tjene et for- 
maaJ. bar i lamdisBityret bedt
bam tillbalkekalide dienne beskyM- 
udrbg, miøn diet bar ban ikike i?jo’rt. 
Jiei  ̂ vil derfor Tonp ber anledr 
ning til 'at tilbakakialldle diæe be
skyldninger. H an vilde være stør
re i miniB og jeg troj o^gaaa i mian- 
ge and’res øine, bvis han gjorde 
det.

Kr. Kristensen: Jag kan ikke 
skjønne, bvad Tranm-æil mener, 
na.ar ban sier, at vi vil omgijøre 
den faildlne beslutning, bvis vi væl
ger Støstiad til formand. Hvis vi 
baidlde sagt, at vi vilde omigjøxe 
Iteslutningem, d,a badde vi vel ikke 
bieidt om et fraikltioneniøte efter 
fomi'andisivaliget. Jeg tilbalkeviisler

paa det skairpeste Tnanmæls paa- 
stiand.

Jahob Friis: Det det ber gjæl- 
der er jo bare >at finde en maate 
at votere paa, slik at vi sô m tilbø- 
■rer mindretallet faar anledning 
til at sfcemime pa.a vore egne kan- 
did.a'tiar, aamtidig som vi reaptekte- 
rer landBmøtetis princLpi.ellle avgjø
relse. Det kan ske vad bjælip av 
en ipr.øivevotering om fiormandisval- 
(get. B iir vi i flertal, vil vi ba 
anledning til at trække vor kan
didat tilbake. ,

Tranmæl: Halvard Olsen efcul- 
ide ba benyttet anledininigen under 
debatten om Internationalen til 
at trække frem det no-rske sipøie- 
m.aial og ikke ber. Spømmaialet 
akal ikke rettes til Torp, men til 
B.Uicbarin, ag dernæst til de nor
ske repræisentantier paa kongres
sen. Jeg bar intet andet at si om 
Støatad end det ;allsr bedste. Og 
jeg tror oigsaa, at den anden frak 
tion ikke bar andet end det bed
ste at si om Toirp bellLer. Ønsker 
dere en votering om dette, maa det 
være lanlednimg tilde t, men. da  maa 
diere ta konsekvenaerne. Landtsmø- 
tet maa være balt o-g fuldt klar 
.over bvad åeit gaiar til.

Oshar Torp: Det var ganske
uventet, at Halvard Olsen skulde 
kiaste .dette srpørsmaal frem nu. 
Paa et direkte eipøramaal i den 
nO'reke kommission i jNtosikva svar- 
te j.ag Sinovjev, at K ristiania re- 
præsenta.ntskaips beisillutninig ikke 
buirde effektueres. Ti aellv o*m jeg 
er kllar .over at H alvard Oteens 
st'andipunkt ikke var riigltig, ea.a 
mente jeg, at ban betyr s.aa mqget 
far bevægelsen, at ban burde gis 
.antødning til .at beboldie sit med
lemsskap o.g sine tillidispositer i 
partiet. Die utitaleleeir jeg bar Isatt 
faldiø oig ao.m skal være mi.n for-
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bryidielise, fremikom i et møte i dien 
no'raike komiiniiseion unider et mieget 
e'terfct pries. Det Tillav preøsiet paa 
oe, os; det sier sig selv, at vi da 
søkte ,at øve idet sterkeisbe niøtipres. 
o£̂  herunider var det jeg sa t il  Si- 
novjev, at lian ikke akuiMe være 
saa sikker paa at Ini3e:rn.a'tionalen6 
«sande renner» i ;Worri£>;e jettet sig 
efter alle Internationialens beslDut- 
nin.gtcir. I  protokollen fra dette 
møte er ordiet l>esliutninig blår til 
paroile, o,s; det er 'let m in foirbiry- 
delse paa. Vi har rii^tig-
nok ikke faat nqs^n parole, mien 
vi fik i sin tid et brev lom at Ikom- 
miunisterne .intdien fai"tbevæ.geleien 
akulde arbeide for tilelutninig til 
den røde faglige internationale. 
Jeg mener at jeg hadde ret naar 
jeg sa at Halvard Olsien ikike har 
eifterkommet dienne baslutning. 
Den uttalellise jeg kiom med blev 
anvendit for at vi skulde ;opnaa det 
fcedst muilige iresiultat for vort par
ti i det nonsike epørsmiaal. Min for- 
bryidelse var altaaa den, a t  jeg un
der m it ophold i Moeikva søikte at 
ia a  istand en enatemimåg beslut
n ing i idet norslke eipørsmaal, slilk 
«t vi virkelig kund-e fa,a en løs
ning paa partistriden iherhjeimimic.

ScJieflo: Jeg var tilstede paa
det miøte, hvor l'o rp  ikiomi med de 
nttalelisiør det her dreier sig om. 
Jeg ila merke til haas uttalefliser, og 
jeg tænkte, at man let kiunde for
ivre sig. Den uttialelse Torip lot 
falde gik ut paa, at Hålvand Olfeen 
i en ræikke 'tiilfiælde haidlde hanidlet 
ddjÆte miot Interniationialenis pa- 
roJe. Jeg vil ai, at jeg aldrig haa- 
ment at denne uttalelse karakteri
serer Torp pensionlig, men mere 
den situation som vi dengang stod 
oppe i. Jeg vil flor det fremitidige 
godiø fo'rhjoldg skyld be Halvard 
Olsen om: at godta den forkllaTlng

som jeg har git, og som jeg er sik
ker paa er den rigtige.

Torbjørn Henriksen: Vor er
klæring var avgit, fordi v.i loyalt 
viW© bøie os for landemøtetts be
slutning og fordi vi mente, at er 
det noget .som trænigee i partiet nu. 
saa er det aribeidisiro og atter ar- 
ibeiidisro. U t fra denne betragtning 
fremlkoimimer iflertallet i valgikomii- 
teen mød sin indfetilJling. Jag er 
enig m ed , Xranmaal i at har min- 
direta lilet foraiiandten, sia.a bør det 
ogsaa ta ansvaret for det hele par- 
tiaTibeide. Det er visist ingen ting 
a t si paa de forslaatte kanidiidater. 
Je\g vil ai til alle arbeiidere ®om 
kommer fra a.rbeidepladaen og siom 
er besjælet av vilje til at skape ro 
i partiet, at vi skal gi en retning 
flertal i central- og landlsistyret, 
saa diet kan faa utrette vinkeliig 
anbeide. Halvard Olsens infame 
angrep paa To^np var menimgsiliøist. 
Selv om Torp har sagt noget over
ilet, saa bunde Hallvarid Olaen ha 
hat taikt til ikke at komme frem 
miad dette h e r.,

Rastad: Det er en eiendommiø- 
lig fireanigangsimaat© iniiindretallet 
her anvendier. Hvis de virikølig 
mener, at vi 1>ør ha formanden og 
redaktøren, saa l>ør Ide iikfke frem 
sætte egne forslag, men si, at de 
vil ha die og A  medlainmier av cen
tralstyret. For flertalllete ived- 
ikioimimendie ibar isitillin,g(e.n været 
grei. Vi vil ha en ensartet ledelse 
og vi vil at m indretallet sikal \iære 
isltierkt .nøpræisentert i centralisityxet. 
Men vi vill ikke ha en sa^mmensæt- 
ndng, som i hvert fald i den første 
tid vil ,av&teidlkoimme frikitioner. 
Paa hvidikte præimisser anbøfader 
Halvard Olsen Torp valgt? Torp 
har grund til at s i : Giuid bevare 
mig for mine venmer!

Halvard Olsen: l!^aar jeg biir
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ihebreidet, at ibke toik dette 
eipøreimaal op umder iden alminde- 
li,S€ diøbat, saa ima.a j>eg faa .t^jøre 
opmierikeom paa, at jeg kadide bare 
et .k-varter. og jeg mente ikke at 
«tilfælidlet Hall'V.artd Ofleen» kadiåe 
den betydnin^ som de andre epiøris- 
maal jeg liadde at uttale m,i|g om. 
N.aa'F jee anbefalte 'Forp valgt, og 
det gjør jeg va-rmt, saa er det fordii 
jeg viil at der skal være et loyalt 
eamar<beidie melllem partiets for- 
manjd oig dete medllleimimer. Og det 
vax fO'r at opn,aa et saaclant loyalt 
eaarjbieide med Torp, at jeg villdie 
gi bam anledning til at koTTigere 
teiiiC ii'r+aieleer i 'Moekva. -Teg gaar 
■ u ut av p^-^’ets ledleLse O'g er et 
i; om.i g medleimia et,men jejg re- 
pir;,«eruterer ikikederifior L'^e e t mie- 
nig medlem, men Oigaaa en enior oig 
betryidningisfufld' del av der. niOTisike 
a,rlbeiderorganiøatiion, Oig jeg vil ha 
et loynlt fo-nliold miellem dienne or- 
ganieaitioa Oig partiets ledfelee. 
]\Ien man maa buslkie. at det som 
staar i den protiobol jeg har sigttst 
til, etaar hele det norake parti ,an
svarlig for. Taleren refererte her 
htele diet avaniit som indehoildt be
skyldningerne mot ham og erlkle&r- 
te, at han ikke kunde vedkjende 
eig mogien av disse beskylidhiniger 
paa en nær. H an tilføiet: Naar 
jeg har refereirt dettfe i forbindielfee 
med' Torps valg, saa var det fordi 
jeg som repræsentant for en stor 
gruipipe aribeiiidere gjerne vilde gi 
Torp anledning til at vise at ogsaa 
han vilde væne loyal. Det \iar der
for jeg a'nibefaJlte ham vailgt.

T il formanid valgtes Oshar Torp 
med' 98 stemmer. Dernæst hadd'e 
Sverre Støsfad 80.

Til viceformanid valgtes Edi’. 
BuU med' 94 stemmer. Dernæst 
haddte Elias Volcm 79 st. og Hal
vard Olsen 1.

Kr. Kristensen: Dlertalllet ha r 
niu beeat to av pladlsernie i central
styret. Landsmjøtet burde da ind 
rømme OiS en, og jieig vil derfor faa 
lov til a t anbefale Euruibatne valg' 
sio.m seikrietær. H ans inidlæg unidier 
debatten har vist, at vi i ham vil 
faa en dygtig organisator, en dyg
tig agitator og en klok mand i pa.r“ 
tietB ledelse. Baade av hensyn tii 
owrigtanigien tiil injdividiueilt mad- 
leaniasikap og av hensyn til de forie- 
staaende kampe til vaaren vil jeg 
anbefale Fiurtubotns valg.

Tranmæl: Det som er sagt om 
Furubotn er ri;g*tig, men vi har 
■niu allerede vailigt en m and utenfra, 
og det er da naturlig, at vi æ r  os 
om i K ristiania efter sekretær. 
Gierhardieen er en av de bedste av 
de ynigre kræfter i fagbevæigellsen 
og partiet, og det er ikke tv il om 
at han fuM t ut vil fylide sin op
gave. Av hensyn til eniKeten i le
delsen og av hensyn til partiisitri- 
dens avvikling viil jeg anbefale 
va,\get av Gerhardben.

Kr. Kristensen: Tranmæle be- 
triaigtining kan være (rdgttig fna 
et fraktioneetandipunlkt. men ik- 
Ike hviis man tar hemeyn til 
det hele partis interesser. Der 
fbrel.iigiger en række argani- 
siatoriske oipgiaver for paritiet, 
oig ingen vil være bedre 'eig
net til at løse dem end Fiuru- 
ibotn. Hvie alle ting e r avigjo-rt av 
Tranmælfi fraktion paa forhaand, 
da er lanidlsmøtels s>uiverænitet i 
virkelliiglhéten ophæivet For par- 
tdetis skyld vil diet være .bedlst om 
Fairubotn blev vailgt

Alfr. Skar:  Jeg begriper ikke, 
at ikke Torp og Furubotn skiulde 
kunne arbeide sammen i oentral- 
leddeen, selv om de har staat paa 
hvCT sin side i partistriden. Skal 
det standpunkt knæsætteis, vil det
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ialfalM ikke fiaa mfeltu'tnånig 'av par- 
tåfæillerne ii tover la nidlet.

Røaul'tatet av avetemninigen 
blev at Einar Oerhardsen valigites 
til 6ieikretæ,r med 90 at., dernæst 
hiadid'e Furubotn  88 st.

T il riadlalktør valgtes Martin  
Tranmæl med 94 sit., dernæst liads- 
de Olav Scheflo 75 st. Der blev 
diasiuten avlevert 2 blarukfe ettiømme- 
eedilier, to blev fiorlkaetet og en lød 
paa Tiina Thorterfaen.

Som røpræeentant for kivimde- 
seknetariatet i oentrafetyret valg
tes ensteanimiff; formamden i det 
kvindelige sekx<etariat, Tina Thor
le if sen.

Møtet hævet.

Formiddagsmøte torsdag 1. mars.

Dvriqent: Ole O. Lian.

Sekretæren refererte protoikal- 
■len for forega-aende dags aaøtle. 
Den blev ved'tat uiten 'bemerknin
ger.

Retningslinjer for partiets 
oplysningsarheide.

Dirigenten -refererte 'det fra  
sko'l'ekomi'teen freimllagtle fiorisllag 
og foreislioig det ovensiendt lands
styret t'il videre behandling. D iri
gentens forelag blev enetemimig 
ved tat.

Retningslinjer for hommune- 
politiJclcen.

.Lan'dsstyrets indstillinig vedto- 
ikes enstemmig uten debat.

Oprettelse av justisfond.

Stavanger arbeidenpartis fo r
slag besiluttedes oversendt det nye 
oentrabtyre,' idet, ilandlsimøtet til- 
træider tanken.

Barnelagene.
Efter forslag av Edvard Sjø- 

lan'der 'beviilgedies enetemmig 2000 
kroner av K yrre G.repps fond til 
den kommunistiske barnekigBvirk- 
S'omihet.

Kommunes eicre tær.
Der foriølaa forslag fra  koni- 

miuneutvalgie't og indsitiilHng fra  
lanidætyreit. E fter bemerkninger 
av Sverre Krogh, Ole J. Olsen, 
Arthur Olsen, Lian, Oshar Nilsen, 
Em il Stang  dg M. Midsen blev 
indBtilli’ngen enetemimig vedtat.

Partiets forhold til. kooperatÅonen.
Her forelaa et forslag fra Ne

dre Lærdlal aribeiidierfoneiiling. Emil 
Stang  frenila følgende forslag :

Fionslaget sendes oentrals tyret 
under hemvisning til den 3. oig i .  
veTdien&koingries’ biesliutniaiger 'an- 
gaaendle koiopierationen.

Sverre Sivertsen unidierstrelket 
niøldivien'diigheten av at der nu kom- 
mer fa rt i  partiets kooiperative ar
beide. De't gjædider nu o venens
stemmende med beelutninigerne 
P'aa den 4. verdienislkongrøs at gj'øre 
kooperationen til et proletarisk 
kamipmi'dd'el. Vi maa være op- 
merlksotm paa, at de høiresocialist- 
iake og simaaborgerlliige elementer i 
kioaperatiønen ©øker at holde kom- 
miun'isterne utenfior vdd de fore- 
etaiaende valig. Run-dt om i 'de 
kooiperati've foreninger maa vi der
for sørge for at faa vailigt anbeidiere 
og helst iko'mimiun'is'tiake anbeidere 
i styrerne, reviisiionsiutvalgene m.v. 
L ikæaa maa vi søke at faia de:n 
størst mulige røpræisentation paa 
iliandbiforeningens kongres i som- 
mier. Vi maa ikke lage splittelse 
av kooperationen, men arbeiidte for 
vore synsmaater indenfor de be- 
S;taaende foreninger. Der vil i den
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iiæ rinæ te frem tid  bli uteendt ret- 
nin;^sli.njer for dtette aTbeidie. I  
bieelutnim^^rne paa den i .  kon.gnee 
frem holdes det, at vi maa komme 
bort fna utibytltadeilingen. Forelø- 
bi;^ ma.a vi bei^rænse u tby tte t mest 
m ulig  og eftjerhaanden ekape en 
eterk  nesierve til støtte for arbed- 
dlerne under arfcedidisliøislbet, konflik 
te r og lignetnde. D er m-aa i p a r ti 
foren ingerne sikapes ny interesse 
for koopeff^atianen. H ver eneete 
partifæ lle  skal ' herefter være 
kooipierait<ør og handle derefter.

S k  j  elf jord  uttailte sin tilalut- 
ni'mg till Sivertsen og m otivarte 
.nærmere forslaget fra  N edre Lær- 
dlal aribeiidierforaniing. D et er ikke 
mdndist vigtig  nu  a t skacfifie tiliveie 
stiatiatiisik m ateriale. Det er en 
p* adl vandig fionuteæitndng for revo
lutionens gjiennemiførelse, at vi h a r  
fulid oiverisigt over behovet og pro- 
diuOiitionfaniiuliigheterine. T aleren
beklaget, at lamdsetyret i'kke had
de utairbeiidet de retndngdlinjer 
iSom Sdvertisem omtalte til lands
møtet. Taleren hævdet, at Landis- 
m øtem e burde opdeles i komiteer 
t i l  a t bebanidle d'e forekjellåge 
epørsmaal og utanbeiide forslag.

O. Ripnes:  D en >aiand som i den 
senere tid er kommet ind i koope- 
ratdonexi er ifæ rd med fuiMstænddg 
at ødleÆiætgge den. D et er derfor 
ihødst paakrævet, a t vi eøker at faa 
konimiunistieik aand ind i koopera
tionen, og jeg  henstilile-r til det 
nye eentnaktyre .at ta sdg av dette 
epørsim.aal med særlig dnteresse.

A. Smedsrud  framhjoiklit betyd
n ingen av at man i kooperatio'nen 
aribeider for at der aivisættes mdd- 
lar til streil<efond. Derved kan 
kooperationen bid en v irkelig  stø t
te for de fagorganieerte arbeidere. 
Ved en klidk optræidien kan der her 
gjøres meiget.

Helga Karlsen:  Siidste num 
m er av «Kooperatøren» avtrykker 
vie rdenskon gr essens teser, men t i l -  
føier en hale om at man Ikke maa 
lia politikken komme ind i koope
rationen. D enne hale f ra  Eandbltf 
An-nesems sdde forbauser mdg, for 
det er i.kke saa sivært længe sdiden 
at netop han v ar en av de ivriigsite- 
til at undlerstreke, a t  anbleiderklas- 
sen haddie tre  veier a t  gaa. N u  vil 
han altsaa ikke ha poldtik i koope- 
ra^tiionen. Jeg  huslker o.,gsaia. at 
R andolf Armesen paa et landsmøte 
utitalte, a t vi m aatte  se til at den 
dag kommer, at vd heiser den røde 
fane  paa kooperationens bygndn.g. 
Arheiiderne ser desværre saa sm aat 
piaa kooperationen, at de kjæimper 
fo r at faa disse ørerne i utibytte. 
Jeg  kam underiSlkrive det som er 
sagt om den borgerlige aand i 
fcooperationen, qg jeg  vil si til de 
kiooperatører som er tils'tede h e r ; 
K aar dere skal s tipu lere  løn for 
arbeiderne inden de ikooperatåv© 
selsikaper, saa m aa dere hiuske paa, 
a t deire ikike bare isdtlter dier og av
gjør ddsse ting  som kooperatører, 
men ogsaa som kommiundisiter.

Volan:  Det er ikke en saa like
til affæ re a t foreta en fahrdktæl- 
ling  i Norge, slik som Skjelfgoird 
igiav det uts.eende aiv. I  N orge h a r  
vd bare en gang foretat en saadian 
tælling, og det var i 1916. Og det 
vis'te Slig da, at selv staten  som kan  
tvdnge bedrifterne til  at gi oplye- 
.niinger, hadde meigiet vansPælig for 
at faa ddsse oplysninger from. A r- 
beiderpiartiets storitin,g|sfraktion 
bør lægge an paa a t faa  s;taten til 
tat foreta en fuldistiænddg fabrdk- 
(tællling hvert aar. D et er nemlig 
en opigiave som, oir@anis'atioinierne 
vanskelig kan paata sig. Jeg  kan 
være enig med E ipnes i, at en
kelte kooiperiatdve forendn.gier har 
fremlkaldt kndrking med fa’gibevæ-
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gefean, men |pa,a den andeoi side 
kan man iibke benq^te, at arbei
derne oij^aa i en rsøkike tilfeW er 
har optraædt Det er for
at utjavne dien'ne [friikltdon at ],ands- 
organ iisatiio nem i sin tid fik  ned
sat fæilleakoimiteen. Hvis man 
■kumde naa derhen, at ors^aniaaitlio- 
nerne optræder loyalt, vilide den
ne ikomite i de .aller fleste tilfæl- 
(der kunne avgjøre even’tuiølle kon- 
flllikter indenfor kooperationen. Vi 
maa eøke at naia fram til en fa®t 
forhandliinigHflorm for idisse ikon- 
fildfcter.

Andreas Eide: Kooperationen 
kain komim.e til at sipille en sttior 
rolle i arbeidernies kamip, men enid- 
nu magter dien det ikke i vort 
land. I  1931 hadid© je^ an/ledning 
til paa nært hold at følige de en- 
gefe'ke kiul'^ruibearibeideree store 
etreiik. Døt 'var takket være kooipe- 
ratdonan, at diisse ariberdiere mag
tet at føre kampen med et seier- 
rik t røsultiat. Grriul>ear:beid'arne var 
me^et vanslkelliisr stillet dienganie;! 
kasserne var tomme os; irdppleal- 
lianeen som de sikiullde faa hjælp 
fr.a evigtet i det - av^jøiende øie- 
Wiik. Da ,£jrap imi'dlertid koope
rationen ind. Der blev sluttet en 
overenelko'mat m-dllem grubaarbei- 
derforbendet oi" kooperationen, 
som gik ut ipaa, at arbeiderne 
skulde faa levnøtsmiiidler for saa 
O'g saa stort beløip hver uke, 0;g saa 
skulde origanisationen garantere 
for .at dette blev betalt efterat 
streiken var avsluttet. Ogsiaa i 
Norge maa vi komme derhen, at 
koo'perationen kan Ibld en r eser ve
ka S'Se for landeorga.nis'ationen.

Slcjelfjord: Dette med fabriik- 
tællang er en vansikiellig og kostbar 
affære. Derfor er det nødvendig 
a t der biir plan i dette arbeide. 
Det er likegyldig hvem der utfø
rer det, statten eller organisiatio-

nen, hvis det ibare blLr utført. Vi 
maa faa praktisk utformede ret- 
.ni'ngslånjer for vort arbeiid© inden 
kooperationen. Det er derfor Lær- 
dlail arbeidertfiorening har fremeat 
s it forslag. Det haster at denne 
saik løees. Vi kan miste koopera
tionen iaar.

Tiller: For endel aar siiden var 
jeg med' at stifte et kooperativt 
eelékiap, som desværre arbeidet 
tungt, men det tilfreidlsistillet dta 
mediemimer næ krav. Imidllartid 
fik  sitoribøtnderne sterk indiflydelee 
i laget, og dette ræ ulterte i at de 
i førs*te ræ.klke førte de v,areT som 
die hadde størst brulk for. N u er 
.aribeiiderne mindre IfoTnøiet med 
det. Vi ser sa,ailedes lat liikegj'lddg- 
heten kan føre derhen, at koopera
tionen kan bli et redislkap i vore 
miotstanderes hænder. Derfor bør 
vii være waalkne og sætte vore folk. 
ind' i sity rerne.

Emil Stan-gs forslag blev en-- 
etemmiig viedtat.

Centralstyret.

Dirigenten refererte følgende- 
enstennmige indstiilling fna vialigiko- 
miteen til medlemmer av central
styret :

Alfred Madsen, Harry Nilsen, 
Kr. Kristensen og Martin Strandli

Som v.ariamænd indsitillades li
keledes enstemmig: Pontus Karl
sen, Ingv. Rastad, Reidar E rik 
sen, Rolf Hofmo ag Ghirles Sy- 
vertsen.

Kr. Kristensen meddelte, at 
indetdlMngein var ensteinifmig, men 
nTindretallløt hadde gaiat m^^ paa 
den under protest. Stillinigen paa 
landisimøtet herett&giet mimdiretallet 
til at faia 6 av cenitralsityretei 13 re
præsentanter, mens flerta,llet ikke 
hadde villet gaa med paa mere end 
o. Fonutisætndngen ifo.r ,at mindre- 
talQet skulde faa 5 va.r deeiuten at
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un^diom?f o rbun de ta rap ræeentant 
i oentnaktyret blev en mindretals- 
mianid.

Helga  K arlsen  beklaget, .at 
valL^koimdt-eea ikke hadde fundet 
pladB til no^en kvindelia; p,artii- 
fæ lle i æ ntraletyret. 02: ikke en- 
^a.n,2; blamdt varamændeae.

R astad  ,tfjorde opmerkiiom paa, 
at det emesite oentralt?tyrem€’dlem 
som var valii t̂ enstem m ig var ea 
kvinde, Tbina T horleifsia .

K r .  K ris tensen:  Det spørsmaal 
biurde H elga Karlsen tat op i sin 
fraktion.

Jeanette  Olsen  gjorde opmerk- 
som paa at der ma.atte >’ælges en 
varaimiand for Thina Thorleifsen, 
og ik'vinderne vilde da faa en av 
v.aramiæmdiene.

Indstillingein bHev derefter en- 
fcteminiig vedtat.

Som varamaml for Thina Thor- 
l-f-'feen valgiteis derefltier enstem m ig  
h  in a  A dolf  sen.

Sym patiu tta le lser .

Dirigenten  reifiererte følgende 
forslag  til symipatiuttalelee, frem- 
eiait av Jakob F r iis :

D et norske arbeiderpartis lands
møte sender ‘Ŝ ine lijertieilii.gBte h il
sener til de italienskle kamerater, 
eoan mot fasQisimlenis blodige forføl
gelser fører s in  tapre kamip for 
den it'ailieni-ke anbeliderlklasses livs
interesser. D e nordke aribeidere 
fø lger deres kamp miad den miect 
levende syampati og  solidairitetscfiø- 
lelee, og vi ønsker dem styrke og 
m ot til at bolde ut i ain heroisik© 
k.amp moit faseiemene banditter.

Leve det ita lienske koimimiunist- 
parti!

Løve Den komjmumistiske In 
ternationale !

Utrtalelsen vedtokee mied aiklkla- 
mation.

D irigen ten  refe erte enidvidere 
følgende symipatiutt ilelse, likele- 
d̂ es frenmat .av Jakiab Friiis:

D et HiO'reke arbøiider.j. aT'tis lands
møte sender sin e  hjerU'iliigisite b il
sener til de tapre tyske og fran
ske kaanerater som saniimen kjæm- 
per moit den fr,ans.ke imrperiaMsimæ 
o.vergireip. F or første gang i den 
i n te.r n atiom ale .a rlbaider b 0 vseigeileee 
Metorde staar to arbeiderpartier, 
'hvis land i 'virikelighøten staar i 
k rig  mad hverandre, ved hveran- 
drø3 side i  fælles kamjp iniot fælles  
undertryikkefre. Under Den kom- 
munistiiske Intematiioinailas banner 
kjæimiper de for den sioaiale revoJ.u- 
tio'U i Euro'pa. D e  har Ijevifit. at 
Den kamniiunisitiake Intern,aition;aile 
er deu levende kraft som leder og 
forbinder arbesiderklaseens revolu
tionære kanap i  hele verden.

Leve det tys/ke og  det fransike 
k o m.m u n i .=t pa r'ti!

Leve I'cn ikloomniunistiake In 
ternationa, e!

Uttalelsen vedtokes enstem m ig  
og med akkiamiation.

K y r r e  Grepps hillede.

E m il  S tang  meddelte, at cen
tralstyret liadde crit malieren H en
rik Lu ad i opdrag at m ale et b il
lede av partiets avdøide formand, 
K yrre Grepp. Han ODfordrt lands
møtets deltagere til at yde et b i
drag til dækkelse av omlbætnin- 
gerne ved utførelsen.

Martin TranmæL F ivard  B i i l J ,  
Olav Scheflo og E m il Staing valg
tes derefter til at Æoreta indlsajm- 
lin<r blandt repræaen-tanterne. Ind 
sam lingen inidlbragte kr. 446.71.

Landsstyrevalget.

D ir igen ten  nøfererte følgende  
enisitemimiiige indlstiillånig fra  vialgko- 
m/iteen til metdlemLmjer av lands
styret:
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Øetfiold: Magnus Johansen,
Akerahue; Johan Bratvold, Had- 
mar,k: Ottar Lie,  Buakeruid: E u 
gene Olaussen, T elem ark; Ole 
Moen, iSoig'n Fjiondane: Joh. A. 
S kje lf jo rd ,  Møre: Rudo lf  K ane
strøm, Sør-Tirandelag; Ole 0 . Fre
ma, N^opd-Trøndiøliai^: John Aal-
berg, Trome: Oitta Jønsson, Fån- 
miarik: A lfred  Waagnes,  Kiriiisltiia.n- 
eand; Ole Øisang, S t.ivanger: 
Johs. Johnsen, B ergen: I.  B. Aase, 
Tromdihjem: Gustav Sundby.

Var;aimiænd: D;ramimen; Konrad  
Knudsen,  Opliaind: H jalm ar P e 
dersen, Vestfiolld; Sverre Hjert-  
holm, Aalesiunid: Ivar  Ertresvaag, 
Ko.nHStv,ing©r: Ingvald  Bæhhen.

Røvieorei; Torger Ileggen  og 
Bugge Pettersen Varaimand: Hans  
Ahelsnes.

Rastad:  Valiglkoimiiteeae imdstlil- 
ling  e r  enstømimdig. Den foræiliaiar 
vaJgt 8 av fkrta-llLet og T av miin- 
dretallet. Av iSiU'pjpl-6an4erine til/luø- 
rer den første Ælertallet, nr. 2 m in- 
dretalilet, ur. 3 flertaillet, nr. 4 
minidretalilet oig nr. 5 flertaillet.

Volan:  X aar flei’tallløt har aik- 
ret sig et Oivervældenide fle rta l i 
centr,adetyret, er det 'iingiein griunid 
>til at det oigaaa slkiullde lia flertal * 
d landlsistyret. Jqg vil floraslaa, at 
Iviar Ertresivaag gjenviæligas eom 
medlem av lanidsstyret oig at dem 
av flertallet foreslliaatte røpraesen- 
tant Kanestrøm  imdtar lians plaids 
i s-Uipipleaintrækiken.

Thoresen, Aallæund, støttet Vo- 
lans forslag.

Furseth  anbefalte indstilliingen 
av hensyin til Krietdaasund og 
smaabriuikerne i Wordimør.

K nudsen  var fionbauiset Oiver at 
ISTioirdilatnd halt var forbigå at i  ind- 
etil'liingen.

A rth u r  Olsen protesterte mot 
■at Hjertiliolm var fø rt 0 'p som-va- 
ram and fra  VætfoM . tiltroids for

at fyilkes'pårtie t der stod helt paa 
mdndretallete grund .

Langhelle: De t̂ ifprhiodidstials-
p rinaip  sam flertalle t bar anvendt 
ved valgene beteigner ©n dristig 
het som der skal lietes længe efter. 
Dien repræ sentant siom b iir  mjeB>t 
borte er A lfred W.aiagnes f ra  F in 
m ark. Det eneste pimelige vil der
for være at m indretallet faar før- 
site eupipleanit. Jqg foreslaiar der
for, at første og andein suipipleant 
by tter plads.

A rth u r  Olsen fonslog H jert- 
hoilb omibyttet meid O. J. Olsen.

Indetilliinigen vedtolkeis dereftjøir 
enstemmxiig med foribeJnold om- se
nere at Bteimme over de fremkiomne 
ænld ri nigefo rsl a g.

V'olans forslag om a t gi Entree- 
vaajg plads som reipræeantant og 
Kaneetrøm pladsen som siupipleaot 
blev forkastet, lidet Kanøstrøm  f ik  
84 st. og Ertrasivaaig '”'5 st. som 
repræsentamt.

Som variamand for Vestfold 
va/ligtes Sverre H jertho ln i med om
tre n t saimme stemaxietal.

Langhelles forslag om omlbyt- 
.ninig av første og andein smpiplaaint 
blev vedtat, idet H ja lm ar P eder
sen f ik  78 st. som første hinpplaant 
og Konrad. Kmiudeen 73 st.

Næste landsmøte.

E fte r fo rs lag av  dirigenten ved- 
tokes enstemimig at overlate tid oig 
sted for næste la'ndismiøite ti l  landfe- 
styretB avgjørelis'e.

Partiets stilling til den 3. og 4. 
kongres’ hesliitninger.

Tranmæl:  D er foreligger to
forslag om partåets s tilling  t i l  den 
3. oig 4. verdemskio'ngres’ beslu tn in 
ger. E fte r landeimiøtets beslutni.n- 
ger er vor fraktdom blit enig om 
at frafa lde vor dissens. Vi er blit

10
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€ni^  ̂ 'Oim at fr'ømlærøe føilgemde 
forsiag isom ogsaa er .^odtat â v dén 
landea fraOstlo'n:

«D et noreflve laTibeiidieripiarti goid- 
tar 3om a^vidalini  ̂ av D en fcomimiu- 
miefcieike Intermatiioiiale d© bælut- 
ndnger som Wev vieidtat paia dlen 3. 
Of' i .  veridenislkoni^res uttaler at 
partiiet paa en loyal og tililidisifiuW’ 
maate vil efterkioimme de henven
delser O'g paalæig som kommer fra  
In  ter n a tioin.alen.»

Sclieflo:  Da. det blev bidkijendt 
i  vo-r ifiraikti'on, at flerlfialliet vilde  
freiroltegge et forslag 3om det der 
netop er’ blit referer't, Møv jeig be
m yndiget til a t eriklære paa bele 
mi-n friaikltione ivøgne, a't den loyalt 
v.iilde bøie s ig  for landsmøtets be- 
Blintniiinger og efter evne virke foT 
partiietiS' utiviikling i  kioimimianietiisik 
ret-ning.

Tranmæls forslag Meiv derefter 
ensrtømimig vedtat. Biøelliutningen 
bleiv hileet med sterfkt bifald.

H ileet av varmt ibifald f ik  dier- 
efter InitierniatiomaleniS' repræsen
tant Bucliarin  ordeit. iHan opttæ- 
6te følgende erldiærång: Med den
stiøns'te tilfradlslhet tar K. I.e delliê  
gjaitiion landsmiertieits anetemmige 
b'eelutndng om -det noTdke partis 
fuddbtændige solidaritet med Den  
kiommunistiislke Intern.aitåonaile til 
efterretn ing. Dblegatåionen 'ut
trykker i  ekisekiutiviene niavn liaabet 
om ialt den norske 'anbøiiderklass'øs 
parti ogsiaa i fnemtiden. lii'keeam nu  
vil tmareijere isflaulder ved akiullder 
med de kommun is tiske partier i  
a,ndre land paa pnoletariatelts diilk- 
taturs vøi under l a ' r b e i d e r n e s  ver- 
d e n s i O T g a n i e i a t i o n  og rødle banner. 
Initerniatiionalen har fuld' tillHd til 
den morelke anbeiderklasae og dens 
partis revolutionseTe Ikraft, revolu- 
tioniære v ilje  og revoilutionære for
stand. Initern^ationalen er overbe- 
viist om, at dens nioris'ke æktiom i

de forætaaende etOTe kam pe miodig 
viil forsvare arheideriklaseens uimid- 
dielllbare intereseer og  dens atO're 
historiske maal.

Leve D et norelke arbeiderparti!
-Leve D en kommiunistieke In 

ter n,at ion ail e-
K . I.® delagatio'n.

. .Biuoharins ertklæiring hilsedes 
med sterkt bifald.

A.\nSfllutning.
Mian gilk derefter over til av- 

6ilju't.ni:ng.
Fr. S trøm :  V i har sj^elden del

tat i en kongres, hivor tfio'rhandlin- 
g em e, trods saa sikarpe moteætnin- 
ger i  aille p r in c ip ie le  apørsmaal, 
har lig g et paa et saa hødt plan og  
viist en eaa høi proletiarisk kultur  
som denne. V i gaar hierfra med 
den absolute forv isn ing , a t  denne 
kongres iktke har været et evak- 
hettistegn for døn norskte airbeider- 
klaroas revolutionære taktilk, men 
tvertimiot v ist styrke og gundhet. 
Jeg  er  oversbevist om', alt striden, 
naar den nu er tilende, sikal for
ene eder til et kraftig , revolutio- 

•næ rt artbeide fo'r D en kommunåst- 
'iske Internationale, fo'r diøt ikom- 
miunietiske parti i Kiorge og for 
den sikanidinavi'ske kommiuniietiiskte 
bevæigeilfee. I  Sverige kiomimer vi 
til at høste betydelige læridomime 
av denne kongres, fremfiorailt den  
lærid'om, ait tilliden og solida'rdte- 
ten med vor fælles Internatåonaile 
ka'mipoirganisiation er sterk trods 
flllte moteætninger. V o t  tro paa 
den enidiølliige koimimiunisitislke eeder 
flor .aribeiderklaisisen og vior gjensd- 
d ige  tillid  til ihverandre v il  b'øvirke 
at motS'ætningerne ie ta d e n fo T  at  
avøeklke os vil g ’jiøre os endnu ster
kere oig mere m aalbaviæte i kam 
pen og g i 0 6  nye vaabem. V i som
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av hele vort ihjerte ønÆet, at den
ne strid ig(kai:lld'e føre til eai'^het og 
etyrke, kan niu reise hjem med 
S'tynkiø't oipfiatninig om at vd fcan 
samles i øtridien, ,1 kamipiein 0 |  ̂ i sei
rens !te,j?n. Talieren sluttet med at 
utlbnrmge et firfoTldi^  ̂ løve for Det 
norsfce arbeiderparti, for Interna- 
td'O'nalen og fior vendensreviolutiiio- 
nm , som fiik ikraftdig t-i'lelutnin^.

Jens Teigen: Ja^  ihadde ifcke
anleidnån,g til at være riJstøde un
der lia'nidamøtets' aapnd:n,^, derfor 
skal jeg nu paa iseikretariatets 
ves;ne faa talklke for indbyidelsea oî  
paa Aarøes og egne vegne taikike 
for at vi har faat være tilstede. 
Det er ifcke ukjemdt for oe i den 
faglige bevægelse, at s'tridens b<al- 

ger giaar høit. Deit jeg synes er 
gte'dbliigst er for det første, at beg
ge parter har sagt at de sikal etaa 
sammen og kjsempe sa'mmen. Det 
er e>t gilæidelig tegn p.aa, at vi sikal 
gaa styrket ut av k.amipen. Den 
faglige 'konigree som be,gyn!der 
førMUcomimende søndag, elkal ogsaia 
behandle manige sipørsimaal av be- 
tyidning ifor anbeiderfklassen. Naar 
jeg sta'ar her vil jeg faa lægige et 
godt ord dmd foT den faglige bevæ- 
galiae. Vi sitaar nu oiverfor en ivian- 
sl<elåg tid for fiaigbevægeleen. Ar- 
beidisgiverforeningen har eagt op 
alle 0 'verens.ki0mis'ter, likesiaa kom- 
miuner'ne, og staten truer mød at 
ville optia en hernsynsliøB kamip. 
Den er ikike bedre ond de private 
anbeiideigivere. Vli kan derfor ik!ke 
vente os noget arv den. Arbeids- 
giiverne har sagt. at de vi!l ha en 
indgri.pende tarifrevision. Det be
tyr at fertieai sfkal væik, overtidspro- 
æntierne ned o. 6. v. Det er klartt, 
a t diette kian arbeiiderne ikke finde 
eig 'i. Jeg vil derfor be repræisien- 
tantem e, n,aar de kommer hjem, 
med' aWe m idler at støttte og hjæl
p e  f a g O T g a i i i e a t io 'n e n ,  saa den k a m

giaia seierriik ut av kampiea. A t det 
biir kamip m,aa vi g,aa ut fra  er 
oplagt. Vistnioik har vi hat møgien 
arbfeidsledågliet og imaiag© landire 
vanskeligheter, men vi maa ta 
ikampen. Vi kan ik te  rolig se paa 
at de tar fra  oe ferien. Vd som 
etaar i fagiorgamisationen har sagt 
at vi tar kiamipen. Hivie hiver re- 
præeentnt paa dette landBimøte vil 
hjælipe os i idenae situation og 
hjælpe os til a t  vendle hatøt miot 
arbeidlsgiverne og sympatien paa 
fagorganieationens eide, eaa vil 
det bidina til at vi s ta l  føre en 
energisk og om miulig seierrik 
ikiamp oigsaa miot kiapitalisltlklassen 
iaar.

Chr. HoUermann Knudsen  eteg 
frem paa talerstoiLein hill&et av en 
begeistring og jubel som ma;n vel 
neppe tidligere h a r  været vidne til 
paa ’niogiet landamøte. Da han var 
kommet op reiste forsa'miliingen sig 
og hyldet ham.

Kmuidsen uttalte: Partifæ ller! 
Naar man siom jteig hele m it liv ihar 
deltat i arbeiderbeivtægieleetn — jeg 
begyndte i 187i5 meid oxganiea- 
tionearbeidet i miit eigøt fag, i 1885 
stiftet jeg den første socialdemo
kratiske forening i landet, og se- 
.nere har jeg mad korte avbryltiølser 
sittet i partiets ledelee — eaa maa 
jeig faa tov til her a t  si et aivislkelds- 
ord med mime partifæller. Da jeg 
iaa r  blev sikjøvet ut av finansiut- 
valget i  Kristiania, saa fiorstiod 
jeg, at jeg m aatte forlate leideteem 
av partiet. Og jeig er gammel nok 
til at jeg kian forlate den. Jeg har 
a ldrig  ’været noigien frakfionsmand 
—  det viser min oiptrædøn o^gsaa 
under den sidiste partistrid. Jeg 
har villet ha diiscåplin i partiet. 
Enheten i partiet og disciplinen 
•viar for mi,g iklke saa gandkie smaa 
ting. Vort parti dkiulde idag ha 
været et stramt, nær siagt m ilitært
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diiscipilmept parti. O s  der liar cng- 
saa ailtid liersktet drøaiplin. Fior 
uten dlieciplin vil nm ilig  et kiomi- 
munietiisik p a rti  aMrd^ fcanne seirie 
over prrvaitlkapitalismen. Det 'bar 
været min dødasitjerne, at vi s'kuldie 
ha sterlTv disciipLin. Jeig’ kar ment, 
a t netop’ den efculde h indre  lind- 
igrep fra  Interniation'alen i viore in- 
dr« ianliffgetnideT hrndire fr ik tio 
ner. Diøtte ^ker bede't vad a t der 
inden, partie t herslker en diiscipUn 
eom er s tram  oic; hasard. Vii er ikikte 
metop ida.e; in d e  i en ateolut revo- 
liuti-onær epioike. me,n fior ,2;jennem- 
førelsen av aooialiemen eller kom- 
mni:ndemon er det nøåvendasf, at 
m an har et .^■odt forhoilid (til In te r-  
natioinalen, for, som det aille daige 
har hedt i vort pro-gram; Arhei- 
iderklaesens friigjørefee 'klan alene 
eke in terna tionalt. D erfor ma.a 
p a rtie t by,s:i£;es oip internationailt. 
Men i  partie t er der mange ølkono- 
miske opgaver. Oimlæignin.gien av 
vort parti ma.a s(kie. hivis ifake ar- 
heiderikl'aeeien i vort land bare skal 
være tålakuer til den internatio- 
nale reiiSininig, men d m  ni'aa sike 
med' lempe og klliokskap. Tøg tror, 
at den ledellse, som nu er valigt, 
vil lægge hele sin 'kraft ind i dette 
arheide. D et at bygge et n y t sam
fund  er e t tung t arbeide, fordi det 
nye samfund' først sikal ibviggeis op 
i menneskenes sind og gjøre men- 
meskene til stolte, opreiste og fni- 
g jo rte  menneslker. D et e r  det vi 
h a r  g jo rt siden ^Marcus T hrane- 
bevæ.gelisen. Dette aribeide har ko
s te t kvinder og mænd e t overhæn- 
diig arbeide, m en det v.ar hare 
k jæ rligheten  tiil mienneekene eom 
kunde gi dem utholdenhet og 
k ra ft.  Tkke desto m indre var det 
mange som g ik  under i  kiaimipen 
;av savn og miofistan'd. D e som id^ag 
gaar ind  i ledelsen vil der b li k ræ 
vet møget lav. D e fa a r  ansvar for

piartiiets enhet, men sam tidig  skal 
de g jøre vort p arti tiil en slagiflær- 
dig arm e som i samjforstaaelse miød 
den in ternationale  arme, siom idiag 
holder paa  a t indelkserseree, kan 
b rin g e  denne arme frem  t i l  ende
lig  fr ig jø re lse  for alle, men først 
og frem st fo>r døm som idag lider 
umder privatkapitialismen. Der er 
miange soju ikke kan  være med i 
denne kamip, fordi de aillerede lig 
ger for dy’pt nede i  underkuelse Oig 
eleniliighet. Alen 0',gsaa de ser frem  
til denne arme, ford i den kjæmper 
for alle. Jeg  ønsker den nye le- 
defee mot ag arbeidskraft ti l  dette 
store larl'jeide. H vis de har vilje, 
vil det lykikes. Og D et norsike a r 
beiderparti v il staa eorni den avde
ling  av In ternationalen  som føret 
og frøm 9t akal etaa beredt den dag 
parolen gaar ;ut om a t apta kam 
pen .mot priivatfcaipitialismen (k ra f 
tig  biif.ald).

Olav T. Vegheim:  K am erater! 
Jeg  akial paa vegne .av D et ^kom- 
miunistiske uugdomsiforbund faa 
overbringe en hilsen til landemø- 
tet. I  den kam p vi har gjennem- 
gaat i det s;idste h a r  det været 
m ange og fon=ikjellige opf.atninger 
siom har g jo rt sig  gijæildende saiaivel 
b landt unigdommen som i partiet. 
Jeg  tro r  at denne s tr id  nu har 
fundet en endelig løsning. Den 
fcommiunietieke ungdom staxr fo r
an et landismøte, hvor de s.amme 
sipørema/al sik.al bahan'dles, og som 
vi sætter store forhaabninger til i 
den retnin.g, at 'det sikal lykkes at 
elkape fasthet nationalt og inter- 
nation.alt, førsit &g frem st i for- 
biunde'ts opbygning. Den kommu- 
nistisike ungidom ser ogsaa en væ
sen tlig  opgave i a t være med i p a r 
tiets praktiislke arbeide og idis’kus- 
sion. H er vil den kom m unistiske 
ungdoi;n .Se en hovedopgave i at 
fje rne  >al den m istillid som har
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vie>t si,12: i partiets egne rækker i 
denne tid den mistillid som har 
våst så.'̂  mellem partiet os? In te r 
nationalen. Her er det en etor 
oipga'Ve il’or umsydoimmen fora øn
sker at op et s'terikt parti —
en væridi'.a; eiektion av den komumu- 
nistieke Taiternatiomale. Hvis pa r
tiets ledelse vil sætte alle sine 
kræfter ind paa at iby;g'ge partiet 
op i ikommiundetiek retninsj, isaa vil 
vi underetøtte dette arbeiide alt det 
vi kan. Alt larbeide -maa n.u ta 
si^^te paa at styrke partiet indad 
OK utad og styrke forholdet til In 
ternationalen — ikke for In te r
nationalens skyld, men for vor 
egen akyld.

Dirigenten, Ole O. Lian: T i
den er nu inde til iat vi skad dkil- 
lep efter fem dages arLeide. Jeg 
vil da ipaa diri^gemternes vegme 

faa rette en tak til landsmøtet for 
den 'miaate. bvorpaa dirogent&rne 
har viæret beihandlet, o.g likeledæ 
en tak til repræsentanterne for 
den maate, hvorpa-a diiskiiiSBionen 
og forihandlingerne har været ført. 
.Teg tror at dette liamdismøte d ge
digent inidihoild kan fortælle om en 
enorm og høit ^utiviiklet anheider- 
fcultiir i Niorge. Jeg vil Oigeaa faa 
rette en tak til vore kamerater fra 
Tmternatioinialen og fra  de uten- 
landiSike broderor;ganisationer. Den 
kommiinis'tiøke Internationale har 
hænderne fulde av anbeide. Den 
har sine grene rundt om i verden, 
i ø6t og i vest, i eyid og i nord. 
Det er klart, at ehseikutivkomiteten 
hiar et arbeide som ingen av oe 
kan gjøre oe op ncgen mening om. 
Tiltrods for dette, øaa -«er vi, at 
den fiøl.ger os med istor OipmetSjeom- 
het .0)g sender sirne bødfefce ^miænd til 
vort landismiøte. Jag vil rette en 
varm tak til Eueharin. Den aapne, 
ærlige o>g sympatislke maiate, hvor- 
paa han har optraadt paa dette

liandemiø-te, vil bid'ra til i endmu 
høiere grad at knytte de norske 
aibeidere til Den ko'mmiunietiske 
I  nter na t io n a le. {Demionet r a ti v t 
bifald'.) Jeg  vil o-gsaa rette en 
tak til Chr. H. Knudsen for hans 
in disats. Det er ikke saa at han 
eika:l igaa fra os. Han har fremde- 
lee ein plads i K ristiaaia formand- 
eka/p, og han vid fremdeles ha sin 
pladis i partiet og dets daigligiø ar- 
t)6ide, sel'v om han nu gaiar ut av 
partiets styre. Vi holder idag Det 
norske arbeiderpiartis 2 i6 . lænds- 
møte. Paa alle disse landsmøter 
har Knudsen været • tilstede. Det 
er et d<jærøpeverk han har utført. 
Â i vet hvordan han begyndte imed 
et. parti som var en li ten dverg, og 
vd kjender til al den motetand og 
fordom lian h a r  miaattet kjaampe 
&ig igjennem. Den gjerning Hol- 
termaun Knudsen har gjort vil al- 
ti'd staa som et lyst mdnde i par
tiets historie og et lysende eksem
pel for 06 alle til efterføligelse. 
Derfor retter vi en tak til Knud
sen, ikke til ■aveked, men for det 
ikjæmpeverk han hiar utført.

Jeg vil ogsaa takke dem soim 
nu gaar av i partiets central- og 
landsstyre. Det har været et me- 
iget anstrengende arbeiide at være 
mødløm, isærlig .av oen.tralstyret i 
de øidste aar, — meget mere end 
det var da partiet var socialdemo
kratisk. Hver dag dukker der op 
nye gpørsmiaal som man maa tæn
ke baade længe og vel over før 
m.an kan ta standpunkt til dem. 
Det er ildke bare organisations- 
miæssi'ge spøPsmaal, men en rseikke 
politis.ke sipørsmaal om hvordan 
arlbeiderklassen skal ga.a frem. 
Jeig retter en sipeeiel ta.k îl for
manden, Stang, isom overtok en 
arv som ikke v.ar go.d at fylde, 
især i en tid  da stadig ny strid 
bJuaset op. Stang har nedlagt et
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etort arbeid-e i den bid han har 
været .partiets forraand, oiŝ  kan 
fortjener landsniøit'etB taik for den 
niåkjærhet, ban bar vist i parti
ets tjeneiste. Je^ føler mig glad 
o,g overliøgen naar jeg ser ipaa 
landemiøtetis resultat. Hvordan 
har li'kte den bargerlige presse og 
de borigierldge ipartier, som har 
giaat og fryidet iså'g over at parti
et sfculde splititeB, mu faat sig en 
lang nseee. Jeg ;g>aar ut fra at 
denne partistrid mu er llkividert, 
og .at dette landemøitfi har styrket 
dem morBke arbeiderMiasBe naar 
den kanske bm en maa'nede tid 
etaar midt oppe i esa voldeom

kaimp m-ød arbeidskjøperne. Der
for vil jeg sorn fa.gorg.aaisert ar
beider faia rette en talk til lande- 
iiniøtet for de beslutninger som er 
fattet og for den maate, hvorpaa 
arbeidet er utført. Ole O. Liam 
el'uttet ein tale inoed at utbringe 
et 3 gange 3 (hurra for Det nor- 
sike arbeidenparti. Det fik kraf
tig tilslutning.

Efter at dinigenten hadde ut- 
badt isig bamynidigalise for landB- 
etyret til at godkjende protokollen 
for det sidste imøbe blev lamdism-ø- 
tet avsluttet med aveyngels-en av 
rnternationalen.



Eksekutivkomiteens brev til landsmøtet.

Æ rede partifæller.
Eksekutivkomiteen for Den kom

munistiske Internationale har med 
stor glæde erfaret at eders landssty
re paa møte den 9. januar har op
hævet den beslutning som partiets 
centralstyres flertal hadde fattet i 
spørsmaalet om Det norske arbei
derpartis forhold til Den kommuni
stiske Internationale og at landssty
ret enstemmig har besluttet at ak- 
ceptere og lojalt at gjennemføre alle 
beslutninger paa den 4. verdenskon
gres. I denne beslutning ser E. K. 
et bevis fo r at førerne for det nor
ske parti er sig bevisst at det nor
ske parti bare kan seire som en del 
av den revolutionære arbeiderklas
ses internationale bevægelse, som 
finder sit uttryk i Den kommunisti
ske Internationale. I denne beslut
ning ser E.K. et bevis for at Det nor
ske arbeiderpartis førere har for- 
staat at en Internationale er umulig, 
hvis ikke hvert enkelt parti som til
hører den bøier sig for verdenskon
gressernes beslutninger, hvis de ik
ke handler indenfor rammen av dis
se beslutninger og paa deres grund. 
E. K.s repræsentant, kam erat Ra- 
deks uttalelse om at eksekutiven 
ikke paa nogen maate tænker paa 
nogen smaalig indblanding i par
tiets indre anlisgeinder. at den ikke 
paa nogen maate vil ha alle orga
nisations- og agitationsmetoder 
chablonniæssig anvendt for alle 
partier uten hensyntagen til de sæ r
egne eiendommehgheter i hvert land

uttrykker nøiagtig Den kommuni
stiske Internationales opfatning. 
Paastanden om at eksekutiven skul
de stræve efter nogen absolut cen
tralisme, at den skulde ophæve de 
enkelte partiers selvstændighet og 
selvvirksomhet er fuldstændig g re 
pet ut av luften.

Internationalen o g  de enkelte 
partier.

Arbeiderklassen kan ikke seire 
uten at den har organisert sig som 
verdensparti og uten at den har ut
viklet en taktik som svarer til den 
nuværende epokes almindelige ka
rakter. For at vaake over at ingen 
av de partier som er tilsluttet Den 
kommunistiske Internationale stiller 
de nationale opgaver over de inter
nationale, at ikke noget parti lar 
situationens særegenheter seire 
over de almene interesser, m aa Den 
kommunistiske Internationale ha ret 
til gjennem sin demokratiske kon
gres og sin demokratisk .valgte 
eksekutivkomite at korrigere enkel
te partiers feil. Men samtidig er det 
klart at arbeiderklassen ikke i no
get land kan seire uten selv at ut
arbeide sine kommunistiske ideer 
og sin kommunistiske taktik, uten 
selvstændig med sin egen hjerne at 
tænke igjennem Internationalens 
spørsmaal og sit eget lands politik. 
Ikke paa nogen kadaver-lydighet 
overfor Internationalens beslutnin
ger maa de enkelte partiers politik 
være grundlagt, men paa den gjen-



152

nem Icjendsgjerninger skapte tillid 
til at repræsentantene for alle pro
letariske partier har større erfaring 
og videre utsyn end hvert enkelt 
parti for sig.

At Den kommunistiske Interna
tionale kan gjøre fordring paa en 
saadan tillid fremgaar av den inter
nationale arbeiderbevægelses histo
rie i de sidste 5 aar. Den kommuni
stiske Internationale er fremstaat 
av de elementer som i alle land for- 
utsaa følgerne av verdenskrigen og 
som alt under krigen væbnet arbei
derklassen for den revolutionære 
kamp. Er det kadaver-lydighet el
ler er det en av erfaring vundet til
lid naar det franske parti med 
Cachin i spidsen, naar det tsjekiske 
parti med Smeral i spidsen, indrøm
mer at de ikke hadde ret da de stod 
sammen med socialpatrioterne, men 
at Den kommunistiske Internationa
les grundlæggere hadde ret naar de 
hævdet at arbeiderklassen, hvordan 
end krigens utfald blev, vilde gaa 
beseiret ut av krigen? Er det kada
ver-lydighet eller en ved erfaring 
vundet tillid naar hele Internationa
len hævder, at Ruslands kommuni
stiske parti i sin 5-aarige kamp for 
at opretholde sovjet-republikken har 
samlet de fleste revolutionære er
faringer? Er det en kadaver-lydig
het eller en paa kjendsgjeminger 
støttet tillid naar de tyske kommu
nistiske arbeidere sier, at Den kom
munistiske Internationale har hjulpet 
dem til at forstaa saavel farerne ved 
en overilet fremstormen av det re
volutionære mindretal saaledes som 
disse viste sig i mars-aktionen, som 
at vurdere de farer der opstaar ved 
at endel partiførere som f. eks. Levi 
brukte revolutionens første neder
lag som paaskud til at nedlægge 
vaabenene og gaa over til arbeider
klassens fiender, til socialdemokra
terne? Er det kadaver-lydighet el

ler en ved bitre erfaringer vundet 
tillid, naar Serrati fører sit parti til
bake til Den kommunistiske Inter
nationale efter at ha overbevist sig 
om i hvor høi grad eksekutiven had
de ret da den sa til ham og hans 
parti, at man ikke kan føre nogen 
revolutionær kamp med reformi
sterne, folk som Turati, Treves og 
D’Aragona.

Ikke ved selvsupplering, saale
des som professor Buil paastaar, 
biir Den kommunistiske Inter

nationales eksekutivkomite valgt, 
men paa grundlag av et praktisk ut
valg, paa grundlag av den erfaring 
som Den kommunistiske Internatio
nale samler i alle land. Den paa
stand at kongressen ikke kjender de 
enkelte partiers førere som den væl
ger, at den blindt følger eksekuti- 
vens forslag, er en fornærmelse mot 
de valgte repræsentanter fra alle 
kommunistiske partier som deltar i 
kongressen. Hvis de kommunistiske 
partiers delegationer som er valgt 
av disse partier ikke er kommet 
langt nok til at vite hvilke førere er 
de bedste for den internationale a r 
beiderklasse, hvordan kan man da 
overhodet tale om arbeiderklassens 
internationale politik. Naturligvis 
kan der ved valget av enkelte parti
fæller gjøres feil, men det er klart, 
at hvis den internationale arbeider- 
bevægelse skal ha en international 
ledelse, da maa denne ledelse som 
helhet ha kongressens tillid og væl
ges av denne.

Eksekutiven er selvfølgelig ikke 
ufeilbar. I bevisstheten herom har 
den altid indrømmet sine feil naar en
kelte av dens skridt har vist sig som 
saadanne. Men ved at den motsatte 
sig forsøkene fra et meget energisk 
mindretal som agiterte for utmeldel
se av fagforeningerne, naar den alt i 
begyndelsen av 1921, tiltrods for en 
nieget energisk raindretals-opposi-
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tion, erkj endte at revolutionens før
ste bølge i Vest-Europa er forbi, at 
det derfor først og fremst gjælder 
om at samle arbeiderne til forsvar 
mot kapitalens offensiv, beviste Den 
kommunistiske Internationale, hvor 
latterlig den paastand er at den 
skulde mangle indsigt i klassekam
pens forutsætninger for den vest
europæiske arbeiderklasse. Natur
ligvis gjælder det at styrke forbin
delserne mellem eksekutiyen og de 
enkelte partier. Naturligvis maa de 
enkelte partier stadig gjøre ekse- 
kutiven opmerksom paa særegenhe- 
terne ved stillingen i deres land. 
Bare paa denne maate kan den bli 
istand til at overse hele kampfeltet. 
Men disse opgaver blir iklce løst ved 
at slappe, men ved at styrke baan- 
dene mellem Internationalens enkel
te partier og dens ledende organer. 
Ikke absolut centralisme og ikke fø
deralisme, men selvstyre for de en
kelte partier inden rammen av In
ternationalen og paa dens grund som 
vi vil utbygge til arbeiderklassens 
verdensparti. Dette maal har vi 
stillet os siden Den kommunistiske 
Internationales første dage. Det er 
endnu ikke naadd. Det vil først 
naaes naar verdensproletariatet i 
fællesskap m arsjerer op i masse- 
aktioner mot den fælles kapital
istiske fiende. Først i den revolu
tionære intertiationale kamps ild vil 
den bli sveiset sammen til en virke
lig enhetlig hær. Men den som vil 
at den skal træ  ind i denne kamp 
bedst mulig forberedt og mest mulig 
enhetlig, han maa hvert øieblik for
søke at opnaa den størst mulige ens
artethet i kampmaaten og i arbei
derklassens organisation.

Reorganiseringen av partiet.

Vi har i vore brev og i vor re
præsentants erklæringer paa lands
styremøtet stadig gjentat at vi ikke

foreslaar nogen chabloner for over-- 
gangen til individuelt partimedlems- 
skap, at vi kræ ver av partiet den 
størst mulige omhyggelighet i valg 
av midler og overgangsformer for 
at partiet ikke skal tape sin masse
karakter. Men hvor nødvendig re 
organiseringen av partiet er beviser 
bedre end alt andet antallet av 
deltagere paa møterne, foran lands
møtet. Det norske arbeiderparti er 
et stort masseparti, men bare nogen 
hundrede partifæller, høist et par 
tusen, har deltat i diskussionerne om 
partiets livsspørsmaal. Man behø
ver bare at sammenligne denne 
kjendsgjerning med de enkelte par
tilederes deklamationer om nødven
digheten av partiets opbygning ne
denfra og om skadeligheten av op
bygningen ovenfra. I virkeligheten 
bestemmer ikke under den nuvæ
rende tilstand, partimedlemmenes 
masse, som er tilsluttet partiet gjen- 
nem sine fagforeninger, partiets po
litik, men en liten del av partifæller. 
Det beviser, at det nuværende sy
stem for organisation av partiet ikke 
har været istand til at forbinde par- 
timedlem.mernes masse med partiet. 
Nu har professor Buil ganske visst 
ret naar han paastaar at en organi
sationsform i og for sig ikke garan
terer nogen god taktik og politik, 
at det bare da er mulig at naa 
partiets masse og fylde den med 
kommunismens aand og interesse for 
vore store maal, naar partiet med 
iver og energi gaar til arbeide blandt 
medlemmerne og er sig bevisst, at 
ethvert partiarbeide som bare er be
grænset til partiets øverste lag, er 
betydningsløst. Men det er ikke no
gen tvil om at naar en arbeider er 
sig bevisst, at han direkte tilhører 
partiet, at han personlig bringer ofre 
for partiet, at han da ogsaa meget 
lettere kan bli interessert for partiets 
anliggender. Vi er overbevist om.
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at Det norske arbeiderpartis lands
møte vil forstaa dette og at det ikke 
vil diskutere om spørmaalet indivi
duelt medlemsskap, men bare om 
hvordan det paa bedste og mest 
frugtbringende maate skal bli gjen- 
nemført.

Det kommunistiske parti og  
fagforeningene.

Mange partifæller frygter for, at 
partiets overgang til individuelt 
medlemsskap vil svække partiets 
forbindelser med fagforeningerne. 
Andre frygter tvertimot for at par
tiet mekanisk vil forsøke at drive 
formynderskap over fagforeninger
ne og at store farer vil kunne op- 
staa derav. Den første av de nævn
te farer vilde være tilstede, hvis par
tiet fra den ene dag til den anden 
vilde gaa fra det kollektive til det 
personlige medlemsskapsprincip 
uten agitatorisk forberedelse, uten 
noget organisatorisk overgangstrin. 
Ingen i det norske parti vil dette. 
Den kommunistiske Internationale 
foreslaar det ikke. Men foreligger 
saa den anden fare? Den kunde ba
re opstaa i et parti hvis ledere ikke 
var forbundet med fagforeningene, 
hvis ledere ikke var istand til at an
vende Den kommunistiske Interna
tionales anskuelser om de kommu
nistiske partiers forhold til fagfor
eningene i praksis. En mekanisk le
delse av fagbevægelsen er ikke 
bare ufomuftig, men det er umu
lig. Hvorfor skulde fagforenin
gene la sig stille under for
mynderi? De vil følge kommuni
sterne hvis disse er de bedste for- 
kjæmpere paa den faglige kamps 
omraade, hvis de er de bedste fag
lige organisatorer, hvis de gjennem 
sit arbeide inden fagforeningerne 
beviser for masserne av de faglige 
organiserte arbeidere at fagforenin
gerne er bedst stillet under kommu

nisternes ledelse. Men er det til
fældet i Norge — og det er tilfældet 
i Norge — ellers vilde vel ikke fag
foreningerne gaa med paa at danne 
grundlaget for arbeiderpartiet, da er 
grundlaget git for et frugtbart sam
arbeide mellem det kommunistiske 
parti og fagforeningerne.

Partiet kan ikke leve isolert fra 
fagforeningerne. Her er partifæller
ne fra Kristiariia arbeiderparti kom
met ind paa en feil vei. «En aktions
mæssig uavhængighet» for de to 
grene av arbeiderbevægelsen kan 
ikke være den revolutionære arbei- 
derbevægelses løsen. Det har læn
ge været reformisternes løsen i for
skjellige land, de anerkjender bare 
den parlamentariske reform-politik 
som arbeiderpartiets opgave og et 
snevert faglig reformarbeide som 
fagforeningernes opgave. Arbeider
klassens revolutionære masseaktio
ner vil disse folk helst skaffe ut av 
verden. I disse masseaktioner gjæl- 
der det, soni første forutsætning for 
ethvert resultat, at partiet og fag
foreningerne optrær sammen, i in
timt forbund fuldstændig enhetlig, ti 
enhver splittelse i arbeiderklassens 
front vil bli utnyttet av dens klasse
fiender. Skal dette forbund mellem 
partiet og fagbevægelsen være no
get mere end en tom frase da be
tyr det et virkelig, et gjensidig og 
intimt samarbeide, ikke en uavhæn
gighet.

Organisatorisk skal, saavel den 
politiske som den faglige bevægelse 
være helt selvstændig, og formelt 
skal hver især være helt fri i sine 
beslutninger, men faktisk skal de 
være intimt forbundne med hver
andre. I den revolutionære arbei- 
derbevægelses praksis biir denne in
time forbindelse opretholdt derved, 
at partimedlemmerne samtidig til
hører fagforeningerne og der hand
ler efter partiets direktiver inden
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rammen av fagforeningernes love. 
Denne kommunistiske regel synes 
ikke at tiltale «Social-Demokraten». 
Men hvad da? Vore partimedlem
mer skal vel ikke handle mot parti- 
beslutningerne i fagforeningerne, el
ler skulde partiet overhodet ikke ha 
ret til at gi sine medlemmer direkti
ver for deres faglige arbeide? Det 
er virkeligheten det som reformi
sterne kræver, de vil skille det fag
lige arbeide kunstig fra partiarbei
det for at bevare fagforenings-by- 
raakratiets uavhængighet og suve
rænitet. Men for kommunisterne er 
det faglige arbeide bare en særlig 
gren av klassekampen, ikke noget 
mere fremmed eller fjernere-liggen- 
de end arbeidet under valgene eller 
i parlamentet, end arbeidet inden 
hæren eller nogetsomhelst andet re
volutionært arbeide. Det er derfor 
helt naturlig at det kommunistiske 
parti ogsaa følger sine medlemmers 
faglige arbeide og utarbeider ret
ningslinjer for deres arbeide, natur
ligvis under hensyntagen til fagbe
vægelsens særlige behov og egne 
beslutninger. Idet de handler ut fra 
disse retningslinjer anerkjender 
kommunisterne fagforeningernes 
fuldstændige ret til at fatte selv
stændige beslutninger og underka
ster sig den faglige disciplin. Men 
de forsøker i alle spørsmaal at faa 
fagforeningerne til at stille sig paa 
det kommunistiske standpunkt.

Det er fuldkommen k lart at 
det her ikke' dreier sig om nogen 
over- eller underordning, men om 
noget meire: om det kommunisti
ske partis virkelige og stadige 
indflydelse i fagbevægelsen paa 
grundlag av dets medlemisantal, 
paa grundlag av dets autoritet og 
dets overbevisningskraft, paa 
grundlag av at dets stillingtagen 
tiil enhver tid er rig tig  og fordi 
det utfører et dygtig arbeide. Ba

re gjennem denne levende indfly
delse vil den ensairtede ledelse av 
den revoluitionære proletariske 
klaæekamp kunne sikres. Vi er 
oveæbeviat om at naar partiet har 
skapt sig en særlig organisation, 
da vil det drive sit arbeide i fag
foreningerne meget omhyggelige
re end tilfældet var da partiet for
melt kunde støtte sig paa fagfor- 
eningerné som sine organisatio
ner.

Det kommunistiske parti og  dets
forhold til de andre klasser.

Hele det norske parti har er- 
kjendt at arbeiderklassens interes
ser kræver, at de fattige bønder 
og fiskere kommer under arbei
derklassens indflydelse. Og det 
kan ikke være anderledes i et 
land, hvor 100,000 av 260,000 
gaardsbruk har under 2 hektar 
jord. Diisse masser kan vindes for 
06 . Spørsmaalet er bare hvorle
des. Endel av pairtifællerne paa- 
staar at det bare er mulig gjen
nem agitation blandt maissexne, 
— ved at styrke arbeiderlkilais- 
sens' miagitpoisitiion. ,De avs'laiar 
a t foreta noget d denne ret
ning 'paa p.arlamienftanisik girund 
som viil støtte denne agita
tion. Vi tror ait disse par- 
tifæller bar uret. 'Man 'kan 
likesaa godt drive opportunistisk 
agitation og politik paa landsbyg
den som man kan drive revolutio
nær agitation ag politik i parla
mentet. Det kommer bare an paa 
hvad vi gjør, og ikke paa hvor vi 
gjør det. V] maa drive revolu
tionær agitation og politik baade 
paa landsbygden og i parlamen
tet, men det er k lart at partiet ba
re da kan øve sin indflydelse paa 
de ikke-proletariske samfundslag
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naar det paa forhaand s-anmien- 
slutter arbeidermasserne, og den 
proletariske kjerne i partiet er saa 
klar og bevi&st at den ikke bare 
forstaar partieit-s politik, men og- 
saa av al k raft understøt-ter den. 
Manøvrere kan man bare med en 
hær, som ikke biir forvirret av 
manøvrene og ikke løper fra hver
andre. Av denne grund gir ekse- 
kutiven det norske parti det raad 
i første række at tænke paa par
tiets konsolidering og først efter 
at det er kommet godt paa vei 
med denne proces at stille sig vi- 
deregaaende opgaver.

Divergenserne i partiet

Meningsdivergenserne inden 
Norges kommunistiske parti er en 
ræikke divergenser som forklares av 
partiets utviMingsprooes. Partiet 
opsitod i første række av den revo
lutionære opposition i den revolu
tionære del av faigforeningeme mot 
arbedderpartiets parlajnentsfrak- 
tions opportunistisike taktik. Der
av forklares det at endel av parti- 
f«(.reme fremdeles bare i partiet ser 
et parlamentarisik apparat for fag
foreningerne som let kan ligge un
der for opportunismens farer. En
kelte parlamentariske feU har git 
denne mistro næring. Det gjæilder 
at over^nnde denne mistro der- 
igjennem at partiets hele arbedde i 
fagforeningerne, i pressen, paa 
møteme, i alle aktioner biir et re
volutionært arbeide. Norge er et 
land hvor det politisike liv hittil 
ikke har stillet nogen krav til hur
tige avgjørelser til oentrallstyTet. 
De geografiske forhold i Norge, 
hvor man behøver 5 dage for at 
reise fra Kriståania til Vardø, har

under disse politiske forhold bi
drat til at de svake partiorganisa
tioner har ført et forholdsvis ro
lig og selvstændig liv. Derav kom
mer det f€(deralistiske islæt i par
tiet. Det vil bli overvundet gjen- 
nem kjendsgjerningernes lærdom
me, ved tilspidsningen av klasse
kampene som vil vise hele partiet 
nødvendigheten av større national 
og international centralisation.

Ut fra dette er Den kommu- 
Mstiske Intermationale overbevist 
om at stridiigheterne inden partiet 
kan overvdnda? og maa , overvin- 
dee. Dertil er det nødvendig at 
be.gige parter inden partiet disku
terer kameratslig med hverandre 
paa saklig maate. at de ifcke be
trag ter hverandre som fiender, 
men som dele av partiet, som bare 
sammen kan danne et sterkt kom
munistisk parti. Elksekutiven op
fordrer derfor begge parter i stri
den, hvilken av dem end faar fler
tal paa landsmøtet, at indstille sin 
politik paa samarbeide i alle par
tiets organer, et søm:aTbeide cam 
paa ingen maate utelukker den 
aandelige kamp. Denne kamp 
maa bare føres med vilje til en
het paa Internationalens grund, 
med vilje til at undgaa enhver 
svækkelse av partiet. Det norske 
parti vil kanske alt i den nærme
ste fremtid ba store kampe at >it- 
kjæmpe med den norske kapitalis
me. Det maa i disse kampe staa 
tæt eamimensiuttét og gaa styrket 
ut av dem. I  disse kampe vil dets 
kommunistiske aand og dets kom
munistiske forstaaelse bli styrket, 
ti komimuniemen er ingen fra 
Moskva transportert lære. men 
den er klassekampens aand. -To 
skarpere partiet fører denne kamp. 
desto mere kommiundstisk biir det.
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Jo  mere komjmiumistisk det træ r Leve Norges kommunistiske parti!
ind i ddese kampe, desto bedre vil Leve Den kommunistiske Inter-
det kunne føre dem. nationale!

Den kommunistiske Internationales eksekutivkomité:

G. Sinovjeff. K- Radek.

O. W. Kuusinen.
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