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W-sesjon  eg  A.T•tjeneste
Tlar ikke lært av sitt

av de tre  årsklasser De h3.2
til AT-sesjon. Vi skal vise dera at vår f
gutt eller jente ,21øter til sesjon eller

i

eg med AT og mobiliseringen
iår innkalt gutter og jenter
fOrit er like fast nå. Inegen
tj::neste.

Vær 2terke j.jør andro sterke.
vVv

AT og regist;reringen r enatien høist aküell sak. Fra forskjelli-
ge steder på øst3andet 'Italaes om at det foregår reguIær innkalling til
AT av gutter og piker. I Saduefjord var det inrkalt  Vo  til sesjon, men
der møtte bare 1. I Sarpstorg, Frearikstad oc Hamar, og en rekke andre
steder på 3stlandet og Sørlanuat, har holdningen vært like fast. Nu
får vi håpe at ungdommen i Bergn og på Vestiandet denne gang viser
at dan forstår hvor overllåte stor betydning kanpen mot AT og registre-
ringen hart og visar en fast norsk holdning Under AT-mobiliseringen
ifjor var  det merkelig nok adskillige her som ikke halt ut forstod sa-
kens betydningt og som ikke skjønte hvor alvorlig det er ikke å after-
koeme en viktig norsk parole. Efterhvert or det gått o for de fleste,
at vi høist sandsynlig vilde wert, tvunget inn i krig pa tysk sida mot
våre landsidenn, hvis det ikke hadde vært ydet effektiv .uotstand mot
AT-nobiliseringen

Nu i sluttkwipen er det ubetinget widvendig at alla gode nord-
menn er solidariske, aktive hjemmefrontfolk soiri alle andre. Vi vilde
heller ikke like at vestlanask ungdoLl t  som i sin innstilling e norsk
nok, skal ha noget å skaLe sig over når freden er vunnet.

Borgervakten igjen ,
Borgerva nkallelsor er igjen i full gang her i Bergen.

sane måte son ved AT-innkalIelsene ar det nu i krigens sluttfase
ubetingat nødv,11.1dig  at vi ikke lar oss tvinga til nogen form for vakt-
U5=e vakttj,:nest3n i tørste omgang bærer et tilsynela-
tenda udtyldig prag. En ma regne 11130. at våre ,Tiotstandare slår hardost
til dor hvor motstaliden ar svaket, og vi vil ikke være do svakeste
her i Bergen.

Fra H.L. Tii innkalte AT-jenter

Husk ordren fra HOL. DU SKAL IKKE MØTE TIL E'd,SJON! DU SKAL
IKK/S MØTE TIL TJENESTE! :Ujor tok guttene dc,.1 hardeste støiten.
Iår skal jentana holdo fronten like fast so. guttana i de mobilisarte
årsklassar gjorde. Det or an plikt og en

KVinnelig AT er en nazistisk institusjon og står under ledelse
av nazister. Do bestemmor hvor du skal serdas hen, hva du skal lære
og hva du skal gjøra. Nazipropagandaen forteller dig at kvinnelig AT
er nødvendig for å skaffe bøndJrno arbaidsbjelp, Datta ar ikke riktig.
Det er nu tusenvis av ledige jordbruksarbeidara, og jordbruket vil bli
best hjulpet ved at denne arbeidskraft blir brukt i landots interes-
ser

Ingen code nordmenn vil ta jr:).ot hjelp av AT. Dat ar Gitt parole
om dot. AT vil darfor bare eii utnyttet av tyskera og nazister, I Nord-
Norge måtte da bista ilanden d den skjandigste krigsforbrytlsa som k
har vært gjort mot vart land. Du må være farberedt på at noe_lignende
kan gjenta sig

AT samler ungdon Ingdoulmn. Er du . klar over
nvor farlig dette er iår? Nar som hoi ^r,a. Krigen blusse opp hJr i
landet ogsa,  os  hva vil det da bety med slike jentaleir-.r som
gene og tyskerw mr -J,I.vr.diht over? Dere.. kan bli tvungat til å gjøxv.



tjenestefor fienden mad soldatforpleining og i lasarettene, mens  gut
tene står på den andre sidan i våre heimestyrker og saJ.men med de
W'rehe som kommer utenfra for å hjelpe til med å befri Norge. Den si-
tuasjon må dere ikke komme i Nekt å ha noe mea kvinnelig AT å gjøre

Ingen norsk jente til AT iår.
Stå sammen med guttene.

Vcer sterk. Gjør andre sterke,
vVv

Til alle nasaonålsinneue industridrivende:

Beskjeftigelsessørsmlet idag

Allerede flere månader før siste årsskifte henledet H.L. opmerk-
somheten på beskjeftigelsesspørsmålet ved kligens ophør, og så tidlig
som i desember ble påpkt  at o2,såi tiden inntil kri,ens slutt kunne
spørsmålet bli brennenae dervWdåtTfirmaer og bearifter 'ved makthav-
arnes påbud eller av andre grunner'' kunne bli tvunget til å gå til
innskrenkninger eller stans innen den samlede produksjon eller deler
av denno. Det ble i den forbinnelse framholdt at en slik situasjon kun-
ne komma til å sette både bedriftenes økoxiomiske evne og bedriftsledel-
sens smidighet og opfinnsomnet på en meget  hård prøve. Den  måtte Se det
som en nødvendig Opgave å planlegge den mest hansiktsmessige beskjefti-'
galse for de ansatte med.arbeid som gav størst mulig nytte for bedrif-
tene selv-om.det kanske var på noe langere sikt.

Denno situasjon er nu inntruffet  ix  et overmåte stort omfang.
Den kunstige og helt krisbetonte fullbeskjeftigalse som  de  naværende
makthavere fra første-Yefd av har tatt tlf inntekt for sitt sjy.stem,
i ferd med å slå om til en omfattende arbeidsløshet. Okkupasjoukten
har på forhånd gjort sitt beste for å-tilrettelegge en slik utvikling
ved den stengning av firmaer og bedrifter som blev Ejennemført i for-
bindelse- med "den nasjonalo arbeidsinnsats". Også disse bedrifter ville
ellers hatt evnen til å gi beskjettigelsesmuligheter. Det som nå gjør
situasjonen akutt er, at i og med . okkueasjonsmaktens sviktende evne
til å søke vårt land utnyttet i sin krigspotential, e? vre tilførsler
av kull det holt nødvendige grunnlag for store deler av vår industri-
praktisk talt stoppet. De overmate knappo beholdninger og stadig mindre'
tilførsler skal først og fremst gå til jernbanen til tropPetransporter.
Av denne grunn er i de siste uker allerede stopppt, eller vil i de nær-
meste uker bli stoppot, de fleste smolteverk og bergverksbedrifter,
sementfabrikker og aluminiumsindustri, en rekke støperier og bedrifter
i tekstil- og konfeksjonsindustri. Det beiryktes også at andre grup-
per vil bli berørt av brendselsvanskelighetene.

Don kraitanspennelse soL kreves av  bedriftene blir  altså aktuell
tidligere og i større omfang enn tenkt. og den koAmer følgelig til  a
strekke sig 01/jI et lengere: tidsrom onn antatt. De enkelte bedrifters
evne til i  en slik  situasjon fortsatt å beskjeftige ellef skafie eksi-
stensmulighater for  en  større del av de ansatte er selvsagt meget vari-
orende, idet både dat tekniske og økonomiske grunnlag vil være forSkjel-
lig. Selv om de enkelte bedrifter,som ma stanse helt eller vesentlig
aller må innskrenke sin regulære virksomhet, aerfor ofte vil  matte  finne
fram til individuelle løsninger, angis nedenfor visse hovedlinjer
1. Opprydnings-, reparasjons- og vedlikeholdsarbeider settes igang i

størst mulig utstrekning.
Forestående anleggsarbeider settes igang hvor  det  er mulig,
der f.eks. nødvendige  nedrivningsarbeider  for ryddiggjøring av are-
aler til ny anvendelse,  planlagte nybygninger  settes igang hvor ma-
terial- og redskapssituasjonen gjør det mulig, 06 under alle omsten-

digheter bringes planene fram til  anmeldelse, hvis  ikke en forventet
utvikling ute i verden, evt. manglende kjennskap til nye maskintyper
ets., gjør dette tifOrsvig, .

3. ønskelige veiarbeider av viktignet for aistriktet og distriktets
industribedrifter påbegynnes, selv om det blfr et dyrt nødsarb:id
og ikke i sig selv gir  bedriftene økonomisk avkastning  pa  samme md-
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tJsom produktiv industrivirksonhet.

4.  1X:thonstilles til de ansatte som opprinnell6 er kommet fra jord-
o6 skogbruk eller fiskerinæring å gå tilbake til disso næringer,
likesom det henstillestil alle som kan skalfe sig annen beskjefti-
golse ä gjøre dette.

5.  I påvente av senere gjenoptagelse av driften bør bedriftene søke
gangsatt vedhogst til eget behov, og om mulig ogsa til dekning av
brensel for de ansatte. Den enkelte bedrift bør på ferhånd søke
sikre sig brukstillatelse.

Den del av de ansatte som ikke på de under 1-5 nevnte eller au-
dre måter kan få beskjeftigalse, permitteres inntil videle, med an un-
derstøttalse som må variere after forholdene og beuriftenes økonomiske
evne, og der alterneres.da i størst mulig utstrekning mellom den ved
bedriften baskjeftigade o6 ikke beskjeftigede del. Selv om da permit-
terte får anleaning til selv å nyttiggjøre sig sin dag til annen virk-
somhet, bør bedriften allikevel søke å yde en permisjonsunderstøttel-
se som dekker det absolutto eksistensminimum. Det gjøres oppmerksom
på at det ikke or nødvendig fra arbeidsgiiyernes side d trekke skatter
for.do ansatte hvis inntekter ligger på et eksistensminimum.

Det er ikke til å undgå at disse endringer i arbeidsforholdene
medfører endringer i arbeids- og lønnsvilkårene som arbeiderne forut-.
setter å få gjennomført med et rimelig varsel. Forøvrig har de  nåvæ-
rende makthavere gitt en forordning om et spesielt ukers varsel til
arbeidsformidlingen i.forbindelse med on eventuell driftsinnskronkning
på grunn av brensel- og råstoffvanskeligheter.iFor å kunne gjennomføre
endriger i arPoidsordningen eller patenkt-pensjonsordningkan dot

1 ;v1"d,1$biAkili,JaødNTendig å ga  til  opSigelse  for at partene fritt
skal kunne få ordne sine egna forhold. Det gjelder da at enhver bedrift
-som må gd til dette skritt, på forhånd har klarlagt forholdet for  si-
ne arbeidere, enten ved direkte konfaranse mea dem eller gjennom ko-
feransermed tillitsmenne. Det.er av største betydning at bedriftene
står i intim kontakt med sine arbeider-e-om disse  ømtålaligegproblemer.

vVv
'Utlandets kommentar til Jaltakommunikeet. •

avisene er samstemmige i sin begeistring over resul-
tatet av-konfe•ansm på Krim.Kommunikeet blir karakterisert som det
betydeligste dokument fra den annen verderiskrig. Den kritikk som kom-
mer til orde gjelder  særlig  det polske spørsmål.
De forente stater.

Kommunikeets klare uttalelse om innholdet av "betingelsesløs kapi-
tulasjon '. blir hilst med største tilfredshet. Betingelsene er meget
harde, men Herald Tribune skriver at 11,:ttop  aettu kan besz overbevise
tyskerne om dypet av den avgrunn som na apner sig for aem, og fa dem
til å sla inn od d3n eneste  v3i  som na står igjen for dem

Senatorer fra begge partier kaller beelutningene ae mest konstruk-
tive skritt som hiztil er tatt for å rettieraiggjøre krigsofrene ved å
legge grunnen til en varig fred.

Washington er man letLet cver at Roosevelt omsider har gjort
De forente staters stilling til problemet,Polen klar. Men kongressmonn

polsk herkomst er misforwsid med forløpet av østgrensen. Avgjørende
blir det om Vilna og Lvov skal bli russisk eiler polsk.

Sen Franciscokonferansen skal finne st.d april, aen dag da
Sovjet-Samveluets femårige nøytralitetsavtale med japan  løper  ut. Man

nter at Sovjet da vil erklære Japan krig. Kommunikeet ytrer sig ikke
direkte om tysk tvangsarbeide og deporterrng av tysk arberdskraft i
f,rbindelse med  Yue størst mulig krigserstatninger in natura", som Tysk-
land skal betale. Vicepresidenten i American Federation of Labor, R.J.
Watt, erklærer :"AFL mots3tt3r sib  -nh= utnytt3 av fienalige nasjo-
nor til tvangsarbeide. 31averi er i enhver form like nedverdigende for
h,rre som for slave. IStter krigen blir det stor arbeidsløshet, og det
vil bare bli stor utilfredshet om virksomheten skal holdes igang med



tvangsarbeid.
Frankrike.

'

Informasjonsminister Tietzen har i en tale erklært at l&rankrike saf.:ityk-
ker i. å delta i okkupasjonen av Tyskland, og i a bli medlem av kontroll-
kommisjonen i Berlin. Frkrike er som bakjent blitt innbudt til
san Francisco 25 april.
Sovjet-Semveldet.

Pravda pleier ikke å ko=e ut om tirsdagene, men ga 13 februar ut at
ekstranummer viet konferansen på Krim. I lederen heter det: "Yrimkon-
reransen har bevist at alliansen melrem de 3 stormaktane i..e bare er
historie og seierrik nutid, men Også en stor fremtid. Konte ansen vil
b.ifet eksempel på virkelig demokratisk samarbeide. Den historiske
betydning av konferansen ligger deri at uen ikke b:)re bestemte  tids
punktet, omfanget og samoruningen ay enda kraftigere slag mot  Tysklands
njerte-,- men også harskapt de nødvendige forutsatninger for at et nytt --
angrep mot frihetselskande folk fra den tyske militarisme skal bli umulig.
storbritania.

Sjelden,  sierman i London, er det.blitt opnådd sa mye på så
kort tid. Det blir  lagt stor  vekt på at USÅ sa ulorbenoldent vil to. .
dal i _og ta ansvaret for den  politiske og geografiske  gransedraing

det fremtidfLe Europa.
.Tyskernes forhåpningar om at de 3 allicILte i seirens time skul-

le.gli fra hverandre er blitt  gjort til skamme.
Kretser som står Lublin-regjeringen nær, maner at.de fleste

lemmer i den utvidede provisoriska regjaring vil bli hentat fra motstando-
beveu:lsen i hjemlandet. Utviklingen i Polen blir prøvesteinen, ior de-
mokratiske provisoriske regjeringar i  andre land der det er spenning
mallom.ezilregjeringen og hjummefr~n. Times drplomatiske korresponL
dent vanter folkeixrilytninger'av polakker og russre ov-Jr Curzonlin-
jen, og at Folen vil fa full territotial kompusasjon i nord og vest.
Times skrive i sin leder at krimko..imunikaet forutsetter fortsatt og

omsorg for Suropas valie.Ld og or derved IrL;en sidestykke i histo-
- rien. Utviklingen av-en felles politikk for hele Eurc,pa visar en erkjen- -

nelse. som er like ny fcr den britiske, såvel som for den russiske og
'.111erikanske regjoring, nemligeden at likegyldighe't for europeiske f:As

skjebne , velferd og politikk er fforenlig med egen. sikkerhet. Signa-
-.:.:turMaktene vil ikke bare utslette nazismen og den tyske militærmakt,

men ogsa ødelegge og kontrollere all tysk industri som kan:tenkes å bli
utnyttet til krigsproduksjon. Men det kan. ikke væte tvil om at det er
umulig a gjennomføre en total utrydding av all tysk industri, og det
ville heller ikke være forenlig med ikke å utrydde det tyske folk.

Risiken for nye og enda farligere våpen enn under denne krig
gjør det lite trolig at tyskerne vil få beholde sin kjemiske industri.
Det vil bli strsng kontroll mad den tyske skipsverftsindustri.(ubåtar),
og det et opplagt at Tyskland vil misto en stor del av sin tunge indu- -
stri, muns en butydelig del av landets arbeidskraft blir bundet til
gjenoppbygningen av Europa. Tysklands framtid Som industrimakt er m2-
get mørk..

budskapet fra de tre store er det kahskje den fjerde fronten
"fra nOrd" som har vakt mest oppmerkSomhet bortsett fra den indirek-
te antydningen om at krigen er slutt innen ,5. .april da konferansen
i San Franscisko tar til. Det er mye som taler for at det er just den
nordre, fjerde, fronten som .definitivt vil gi Tyskland.dødsstztet.
Militære.og politkse kretser regner opp 5 muligheter i denne forbin-
delse: 1. Russerne fortsetter sin offensiv langs østersjzkysten, even-
tuellt Understzttet av den rassiske flåte. 2. MontgomKery støter fram
gjennoM Nederland med Bremen som nærmaste  mål 3. Invasjon_i Norge.
4. Invasjon pa vestkysten av Danmark. 5. En alliert amfibieaksjon i
stor skala mot Tysklands Norltsjøkyst. Dette laternativ cr uten tvil
det farligste'for Tyskland, for landet har ikke reserver å sette inn
mot et slikt dødsstzt. vVv


