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5, årgang 19. januar 1945.

Den stille Sabotaeijen må fertsettel
Y-TaSaiirrea-erarrOHU- Wsabotasjeaksjoner for  14 år  siden ble

det i Fri Fagbevegelse slått fast at slike aksjoner bare måtte settes javerk
under ansvårlig ledelse og som ledd i utviklingen av den militærefrigjerings-
kamp. I lepetew de siste 6 - 8 månedene visem en lang serie vellykte,sabo-
taejeaksjOner, at denne delen av vår kamp er kommet under an2varlig ledel-
se  og at arbeidet utföres av fagfelk. Det er virkeIig•krigsviktige mål som
angripes. Det er galt å påstå at hjemmefrentens lødelee,- den militære over-
kommando eller regjeringen noen gang.har forsvoret seg tiLden -såkalte pase-
sive motstandslinjeaMen utviklingen til mer og mer aktive kampmidler har
måttet gå skrittvis. Til å begynne med hadde vi mer enn nces å gjere med å
forPurre nazifieæringsoffensiven fra tyskernee og euielingenes side. Det .
gj'alt å skape en enhetlig og fasthlokk av folkets overveldende flertall-
som forete hva kampen gjalt eg var villig til å bringe-de offer som etter-
hvert krevdes. Kampens sukzess var og er fremdeles avhengig av om Vi mar-
sjerer i samlet fylking, For radikale paroler eller for aktive kampmetoder .
på-St_for tidlig tidspunkt ville lett fört til at en alt for stor del av
folket_hadde stått passivt eller uforstående til motstandsbevegelsens:akti
veste kadrer. eg det kUnne ledet til en svekkelse, som våre motstandere
kunne ha atnyttet. Det har ingen hensikt å kaste ut paroler sem ingen ete.
terkommer - den som gj-br det, skaper i lengdon bare metleshet. Kampen i
fjor mot mdbiliseringen av ungdommensmot AT og borgervakten ble en seier
fordi motstandeviljea i folket var blitt tilstrekkelig Moden.for en slik
aksjon og fordi det var.skapt en enhetlies Iedelso for hjemmefronten som med
et slag kunne.sette alle illegale appera:ter I sving med å löse bppgaven.
Når det gjelder den aktive sabotasjen son nå drives, skal vi også huske på
at•Iangvarig forarbeid har vært nedvendig utvelgelee av de best egnede
folk, som deretter skulle utdannes,skaffes nedvendig materiell og assistana
se

er for vår- del sikre på at både hjemmefrontledelsen og regjeringen
helt ut er innstillet• på å före en så aktiv krigspolitikk både ute og hjem-
me som det er mulig. Ganske snart kan situasjonen bli den at selv den mest
aktivistiske vil få utlösning for all den kampvilje og alt det mot han rå-
der. over. Men selv om de mere aktivt pregede kampformer vil få en stadig
större betydning, må vi ikke derfor glemme bort den passive motstanden, Ut-
trykket "pRssiv motetand" er kanskje på mange måter uheldig valgt. Det ly-
der litt gammeldags nå og ikke så impunerende som aktiv motstand. Det vesent-
lige ar imidlertid ikke 'hvilken betegnelse en har "1-5å-ZR kampform, Det ve-
sentlige er hvilken skade den gjer feenden. Os det er ingen tvil om at. den
passive motstand som består av stille sebotasje i alle de grener av nærings-
livet og adMinistrasjonen Som Syskerne kan dra nytte av, denne motstanden
er fremdeles et mektig våpeneet-våpen aom vi må bruke-stadig mere og bedre
enn för. 8ærlig for arbeiderne er det viktig å være merksim på dette.  Ine
gen må tro- at .1ammelsen.av den krigsviktige produksjonen nå kan overlates
til sprengpatruljene.alene  Overalt og på alle tenkelige måter må arbeider-
ne skape-vansker for tyskerne, La deg ikke lokke av heye akkordsatser4 Finn
deg heller ikke i at ain arbeidsgiver eller arbeidsleder forsöker å presse
opp erbeidstempoet.om det.er til fordel for.fiendeni En skjerpet holdning
på dette emråde er nå nedvendig. Dot er Vår• plikt å bære de offer som en
skjerpet kamp måtte kreve.
Livet vender tilbake til det befridde Norge.•

Morgonianengens Lonon-korrespoRaUH-Terteller at norske båter og også
flyvemaskiner nå serger for at befolkningen'i det befridde Nord-Norge får
tilförsler av met,legemidler, klær og skog Til jul fikk hveta person i
finnmark 1/4 kg. kaffe. Kirkenes har fått tilbake sitt elektriske lys, i
hvis.skinn en kan lese den hektografkrte avisen-Folkets Frihet,som utkommer
daglig og enart vil bli trykt,- Det kommunale aelvstyre er nå kommet-i gang
og spesealkomiteer erbeider med og.löser.alle praktiske oppgaver. Quislin-
gene er renset-ut. i byens forvaltning.



Per-vnineno i de förste mLneden Etter hrftien;en
kriTe S'17:Eg den norsie aL.basbMUn i Washincton uttaler i

et intervju mcd Tagene  Nyhoters ]corrospondent i  NNsw york at Norce i de för-
sLe mhnedene etter befrielson hovedsa1colt2, m.å stcle på leveransene fra sve-
rice, fordi vi ikke kan være silre på t det ikke kommer til å finnes til-
strekkelig med tonnasje til straks A föro ovur alle do forråd som regjerin-
con har kjdpt bg lagt opp i Amorika. Disse lagre i Nord-og sYd-Amerika er
på tilsammen ca.4 270.000 torn —derav er 190,000 tonn korn. En dol av disse
varer ble kjZipt 1 begynnelsen av kriron og har kostot atskillig i lagrings-
avgifter. Den svenske kreditten  på 100 millioner  kener vil bli brukt til
å kjdpe det som.er tilgjengelig i verigc) for :5. dekto våre umiddelbare be-
hov. i kjöpc i Sverigu er ogsa megut lottere enn å kjdpe av de allierto,
fordi de intornasjonale komiteer som-vi må vondo ce til i England oc Ameri-
ka. gjör Gakon mer komnlisert.
Norgcs good-will.

ble det i Storbr:twinia forotat en. :prdvedvstemming
innen alle befalkningslag for'a finne ntlivjken av de allierto nasjoner
ongelskmennene kjente den stdrute s:impati for, Mfl.go'kom inn jom en over-
legen numre,' en En stemninguordve av liknende art 3. Do forento stater for
on tid siden ga til resultat at fina og Norge klompot om fdrstep1assen i
amorikansko hjurter..-
Bare en divisjan i månefin lUres hjom f Morge 0.7 tynkerne

på d4bri-
tieku fj:vvåpens langdistaJisevirksonhet, flJagoni Nyhot,ern tilfdyer
1-1.3.ddo nek vontet  stUrro  innsct: og starro rosultator - sposialt etter den
tyyJko ret2etton Hord--;!innlutnd og s dat =dligsto norge, ilår til og mod
et medlcm av den norske regjering to ga,ger ottor hvendre offontlig opp-
fordre:, ongelskmennone.til å slå til ordentlig oP" bistå den norske befolk-.
ningen i ytterste nad så kan mcn forsH5å hvordan de nödstillodo selv fa-
ler dot.
Oser,_r 2o7-3 om den noreke krir=inrsntacn.

Fordvitnooter ot;CR2 rcrp, tiaon or i Stoekholm og ogs[l skcal
en tur tU liord-florge, rJttalLer  v enska ijbladet= Jeg
var med t  stoAland da våre försto  soldL,.tor tkulle utekibes til det befrid,
de Yord-Korge ..‘r onboTO på. marsnefertyono og tok farvrA med guttone, De-
res begolstring vnr  overstragnond,  jr stemLinr7un vcr 2,tforefantasti3k
å kande beskrives. En. dol cv  vL.ru  trulD;o:2 deltok i bjfrilLan av Wolcheren
ved Eholdemunningen, cin del Et?irs'Genarten vendto tilbake mod rike
erfrxinger för de gikk inn i (9.o farAe norsko styrkene soa skulle sendec
til hjemlandet De norske .troppenes utdannelse har v=t usedvanlig hård,
og år otter år av- venting har  itke Odela(fj; det ukuelige humaret:dere.s.
Tvertom, dmt 9T ikko skr;:t jc..g sier ut bedTc, oeldntor finner man ingen
creoder i vdrdon. Eynd.baL,0 at ii u-2  så  2').‘ krtg kan tro.2,1;alt kvalitot
ikke orstatte kvantttet, cnnet ‘311ri anYen en snover Tafflne

Tinsk til
---t d(3-SeEbd1na-aen iinske  i_x_dsornr_lerisjon en slcriveloi3 til den

ELLnske regjering sozi oppfordres .til å everveic mulighoten ag en hurtig bc
c-rfoktiv hjelp til de-adelagto orsr.d.ene L orC T orge I hotiveringen hutor
det bl.a.: iljenoppbyggingen i gord-Worge vil bli megot vcInskelig, Etter  alt
å ddmno v-11 det bli mangel både på bywoma-:erialar og fort nrbeidukrafto
Det vil bli en oppgave av firsto rang for alle kulturfolk å sonde detto til
Nord-Norce til  gjenoppbyggth:Jon. Fremter  alt bUr de Ovrice nordiske folk i
dette hUve kjenne stdrre farpitktelser enn andru. En slik hjelp til Mord-
Norge bör gis unart etter hvert som de nordnorske områdone kommer utenfor
kYigsonoraajoncne,- 5e1v om londsorganisasjonen er klor ovor de store van-.
sker som vårt eget-land står ovorfor når det cjel_der å bycce opp igjen do •
odolagte områdene i Nord-Einnland, så önsker vi doc å understreke at man
med god vilju, v.ed å bruka statsmidler og ved å appelore til den  private of .
fervilje i stor utstreknin kon bintå vLrt brodurfolk som modic  kjemper  for
sin selvstendighot.-- Denne honvondelsen viser hvilken stemning som nå cjdr
ceg gjeld3nde innen finsk arbeidowbevegolse og do finsko arboiderno.kan
sikre på nt deres vanlitTe holdning vil bli hasket SoIidariteten og samar-
beidet mellom arbeidernj i Norden vilnek snort vokse sec storkt igjen.
NederLind. Mundrevis av menneuher stuper i vei::anton i det okknporte Néder-,

drar fra byen ut på landrit for h skaffe seg mat. Matforrådenc .
i byene or så codt som uttömt, Det er utbrudt on ondartet tyfuscpidemi
Amsterdam, _
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Fri ntsit u asjonen  prn 18/1.
r.t:7RONT21:: Ved juletider skrev  GUbbe_Ls i Das Reich:  "Tidens tegn peker  fra

stadig sterkere på tysk seier, Den  vil komme en dag som en na-
turbegivenbet, piutselig  cg  med eh kraft som kan flytte fjell n , - Siden er
“den axgjdreM.de tyske effensiven" 1 vest knust og kilen i Ardennene redusert
fra 30 til 24 km's dyp, langt farligere for Tyskiand er iMidlertid den vold-
emme storuffensiven sem russerno satte i gang i elutten av forrige  uke.

Den foregår med en kraft som virkelig  I kan flytte fjelI n  og selv  Gbbbelm
egne propaganalaltier i Borlin innremmer åpent at maken til offensiv har
de tyske armeene aldri vtert, utsatt fcr, Let veldige angrepet foretas av 5
store armogrupper  ander  ledelse ai marskalkene Sjukov, Yonjev og Rakoscvki.
Ofiensiven ble ånnet W7 Konjevs 1, ukrainske  arme  ved  sandemirs, 200 km.
syd for 7arsjava, To dager sonere onspendte offensiven hole den 400 km,  lan-
ge fronten frc Memol ti1 Karpaterno, Kenjovs tropper  har  hatt de stdrste-
fremgangere, idet hans styrker er rykkut fram-rpptil 16e km, i lbpet  av
dager ett:Jr fbrst å ha brutt gjennom 3 befestede tyske forsvarslinjer.  Nkr
dette skrives star Kenjev haro 25 knufra den tytke grensen mot Seholsia.
Blont do erobrode bycne i dette avsnittet kan nevnas Kielce,pinezov,ohes-
tekeva eS Chmielnik, I ct kcmmuniko fra don provisoriske regjeringen i  Lub-
lin meldce at. w(så Xrakau 2 Polons nost stdrste ty er tatt. Lenger nord er
jj-adom sterkt truot, len russiske offensivens stdrste gevinst er likevel
_jfriclsun 2v warsjava, Len pelso hevoEstaden falt etter at russerne hadde
e'cir jUj-H-n-PlurUg 8mgående bevegolse nord for byen. Siden fulgte et storm-
angrep fra ncitest, nord eg dst. Dot Far polske tropper  Som  angrep fra dst,
otter at de hadde gLtt  overden  tilfresno  WolthseL  Warsjava er sterkt dde-
lagt. En stor  del av byen  ble lagt i grus-allerede undor dot tyske feltto-
got i 1059. Ghettkvartc4rene  blo  rascrt da j•dene gjorde aitt helteirdige
opprdr der fdr de ble utslettet i. 1945. S2L  fulgte det blodige og tragiske
pelske cpprdrot iiiÖ st, som varte i 65 dager, da ytterligere store de1er
av byen blo.lagt dde Warejava har vmrt hovedbasen får do tyske armeene
dst det siste halv3.ret og er uton sammenlikninG det viktiGste jornbaneknu-
tepunktot i Polen.- LongSt nord har R.:1r,sovskis styrker rykket fram 40 km.
fra I inrev eg i 15eet- av- 5 dager be,ridd 500 bebodde steder, En hovedjernea-
nelinjo mellom  Ost- og  Vestprousson er nvskåret. Kampene i PUdapest nmrmor
seg sin avsilutning. Rusjorne tok onsdaE 7000 nyo :?.1LnEer i byon, slik at det
samlede antall nå or konmc opp I 23.00,), Langs hele dstfronten myldrer
det for dyrig med tyskc fuzger på coiena bak fronten og i mange avsnitt er
(-tydelige styrker innringet, Ec tysko tapene i materiell er moget Store,

den siste ukon har de mistet ca. 100 tanku om dagen. Russerne har satt inn
on ny tanktypo  t yc.m do kalloe fl-uset Stalin n . Den cw bestykket mcd en ;Ver-

cr2dentlig kraftig 122 nm kanonn Kalitre:t på dun tyske "Tigertankone n  stir
8 -be karon or 30 mmo T hole ign alliorte presse har den russiske offensi-.
ven skant on kraftig optimisme, Fravde:. skriver at "seiersmarsjen til Borlin
er hegyn»:, Ingen ting kan nå stanse den rddo arme".
VESTPRO=N: Ardonnerkilon skrumper stadig sammen under de alliertes har-
JU-5 .rgirT den sdr,tligu delen av Nederland sikk engelskmennone til of-
.fensiv tirsdag og rykket fram flore kilometer. Angrepet fortsatte onsdag
nurd og norddst for bren SYhtart, og troppeno nådde ytterligore 3-4 kilo- .
metor fram, Mange fanger blo tatt.- I Aloasu fortsetter kampone nord for
strassbourg; hvor tyskerne har utvidet sitt brehode en del, De tyske angre-
pene ved Natten-Rltturshofen er strandet,
I EELLAS er det undertegnet on foreldpig våpenhvile mellom BIAS-styrkeno

Mon det råder ikko onda cm de nærmere betingeleer.
Ealve Pinnmark befridd:

den norske overkommande ot kommunike om at leirk:Jce
tropper for fdrste Gang var aatt inn i kamp i Finnmark. Etter on fremmarsj
på 120 km, har de inntatt flyvgplasseh Barnak innerst i Porsangerfjerden.
223500 km2 d.v,sb henved halvparten av Finnmark er nå befridd. Operasje-
nene ledes av oberst Dahr som utmerket seg under kampene o.m Narvik i 1940.
Yan antar at frumrykkingen har skjedd fra Tanaelv ever Skoganvarre. Sam-
tidig meddeles at don fdrste avdelinE polititropper er ankommot fra Sveri-
ge til pinnma-k.



E emefionte n.- ..•
Rendulics nye hovedkearter

pe  Miehammer er .St-adig uedee utbygeing.  Organisaejon Todt har etter
et besteme.forlydende planer om å reise ikke mindre enn 300 barakker der op-
po. Materialet kommer eed jernbenen fra de eydligere deler av Norge. Hittil
er 30 leilieheter beslaclagt,  eepruten som fbr reldt turisthotellet og mid-.
eelokelen.

De e biskepene og 40 prestene IJOM  "V_ir var internort i Lillehammer er
son kjent anbragt på Helgeya i ejdsa. 15. desember utsendte Jonas Lie en
forerdnene om at ect fra og med samme dag var forbudt å reise til eller ta
opphold pe bya.
Bombeangrop et-eå  det tveke ubåtanleept

kraftig. Flyene kom i flere böl-
ger På oPete l 50 maskiner og.slapp flere 6-tonns bomber. Eksplosjonene var
så kreft5ee at hus på ilere kilemstors avstand rystst som under et jord-
skjelv. Bn eoreeepig melding fra Bergen sier  ae det  ble eppnådd 13 fulltref-
fere på ubåtskurene, Ingen nordmenn ble drept.
Noreke faelekeermtropper i aksslon.

---1,5nUbfl'a.6:TWITIerdtki - T-65 -noe:fl dager siden at norske fallskjermstropper
har foretatt eabotasjeaksjoner mot norska jernbaner i den siste tiden. Den
ftirste aksjonen fent sted 10/12 met Rdros-og Trondheimebanen og like fer
nyttår var crat et nyt% angrep met Rbrosbanen, hvor ca, 400 sporbrudd ble
oppnådd sbr for Stbren, Natt til 7, januar ble eoåde Raumabanen,Dovrebane#
og R8resbanen avbrutt på en rekke steder, På.Reumabanen ble Stueflåten sten-
bru ukedet, vå Dovrebanan kon trafeeken  i eene  igjen etter  le  timers stand.
,På Rdrosbanon ar bruene Alvdal og leoepeng bdeseet,- Hensikten Med dis-
ee angreneue.er åpenbart å tvinge tyekerne til  å  bruke den mer sårbare sjb-
voien  ti1  transportee ee de tropper sur fer.var i Finnland eller Nord-Nor-
go. At det oe maget em å gjdre,for tyskerne å opprettholde den norske jern.
banetrafekkee ne. Irenger blant ennet av et det bare i desember  ifjor kom
21 lokometiver het'fre Tyskeend. Atskillis viktigore og onda mer illustre-
rende for setuesjonen er det et Peiohseeerisseriatet uNronikkeA" har,
eitt ordro tel et alle
nerske enduateielle bedriftur t  som brree:r keelltskel
ri-iSirfiliflairlikUITU-=3±'W(rn7W--6'anfiJyril7U5.-S-Sk1  jernbaneno
ha kullbeholdningene Jernbaneno har nenlig baro brensel for 5-4 ukers drift
Reichekommisseriatets deaetiske bes3.utneng ken,om det ikko kormer nye til-
fbrsier av kell,lede til stor erbeieslUshet. Allerede rå or jo flere anlegg
utover lendet stopeet og on  dal  arbeiderc blitt ledig, Dat er om å gjöre at
disse arbeidere na holdes unde kregsviktige foreteeendee, De må ikke under
noee orsteedichet la seg skrive ut tel.noen form for arbeid eller tjeneste-
gjUring soe er boykottet ifdlge Hjemmefrontens paroler. De som bler arbeids-
ledege  ce  ikke kan skaffes ikke-boykottet arbeid, må sökes hjulpet dkono-
resk  se  godt det lar  seg  gjbre,-- Tyskernes anstrengelser med å frakte ste-
re tropeekentengenter  tel  Syd-eorge, tyder på at utskibnineen til Tyskland
akal foregå i bket rflestokk. Den allierte flyaktivitet rundt kysten cg de
stadiee fleeeeeerasjoner earvernen e  rrlig mellom Bergsn otreslo,  viser
emidlertid et det blir en kostbnr trensport,

alvorlig advarsel.
--r--TaFf6;-W .JFiWilhdorokkupasjonen har vi måttet te kraftig fatt i arbeide.
gevere som på tross ee at deree bedrifter har code inntekter holder lbnnin-
gene nede. Diune arbeidsgivore vet et arbeiderne nå ekke har noen friel le-
eale organisasjoner som ken forevare deres interester og utnytter frekt den-
neesituasjonen. Enda verre or det når slike arbeidsgivere uten å være i ne-
en tv angssituasjon hvarken ökonomisk eller på enr t e måte, anstrenger seg
-Xor å få bestillinger  oe  arbeid for tyskerne. Det eneste son står i hodet
på dom er å tjene mer penger, som de formodentlic kjbper svartebörivarer
for eller salter ned,

Vi novnte i forrige nummer ar  ete en del renserSeeere som hadde vist- en;
de:rleg oeptreden ved å holde stenct mellom jel og nyttår og nekte arbeider-•
ne renn i den eiden. Arbeederne ved deres bedrifter har fra för en ult for
lav lönn/mee tross gjentatte purringer har de ikke fått tillege i noen form.
De renserielere det her Gjelderetjener meget Godt.-;kke rinst pa tyske bestil.

Vi Gjentar navnenetGustav Nestin e ,direktbr Th.Hansen (A/S zorie)E.
Hillestad. og B. eleeker Lange.--- I Fred.rike er en hel rekke bedriftseiere
som her vest on unesjonal opptreden blitt straffet og bedrietene fratatt dem
og overlatt til erbeiderne.Liknende åtejerder vil bli aktuelle her når Nor-

_ An  nr  nu vi. 13-rinn f;)r n UPT WfTPTTD(IWT=


