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Pa yakt mot fiendens bdeleggingsplaner.

Vart lands, stilling i den gigantiske sluttkampen som na utspilles i
Europa er ganske eiendommelig: Pa den ene side er vart store mal a fa tys-
kerne ut av landet sa snart som mulig. Pa den annen side er det inntil vi-
dere var plikt a hindre dera i a forsterke andre frontavsnitt i Europa med
tropper som de soker a trekke ut av Norge. Sabotasjegrupp^nes hensikt med
aksjonene mot oljelagre, bilverksteder og jernbanelinjer har jo nettopp
vaert a hindre tyske troppeforflytninger i vart land, Ikke minst for a spare
norske liv er sabotbrene betrodd disse oppgavene, som ellers matte vsert lost
av norske- eller allierte flystyrker. Aksjonene foregar etter ordre fra F.0,
og den allierte overkommando. Sabotb'rene har derfor krav pa all mulig stb't-
te, og de nordmenn som kan Ske tyskernes transportvansker gjennom s&kaldt
passiv sabotasje, ma gjbre det.

Uansett om tyskerne fortsatt blir i Norgs i samme antall som na og
uansett om de rbmmer nye deler av landet eller ikke, sa vil betydelige nor-
ske hasjonalverdier trues av odelegging i den sluttfase som vi na er inne i.
Like sikkert som det idag er nbdvendig med en omfattende sabotasje mot tysk-
kontrollerte bedrifter, kan det derfor imorgen bli nbdvendig a verge norske
vexdi er mot tilintaigJQ'rJils«-^fr^ •tyskern&®-s-i4©^ H^-aiaffief^owtl^d&lsen og lor-
svarets Overkommando vil nok pa dette sora pa andre omrader sende ut paroler,
og de ma oppfattes som ordre. Men slike generelle ordre kan ikke altid ga
inn pa detaljspbrsmal og spbrsmal av typisk lokal karakter. Under alle om-
stendigheter er det gunstig at arbeiderne seg imellom eller i samrad med ar-
beidsgiverne drofter og tenker gjennom hvcrledes de skal sbke a mestre de
forskjellige situasjoner som kan oppsta.. Vi ma ikke oppleve en 3?innmarkise-
ring av hele Norge! Pa vakt mot fiendens bdeleggingsplaner !

s o m ^l e holdt i London i februar, har vi enda
ikke f&tt noe fullstendig referat ave Et par

opplysninger kan vi gi pa grunnlag av svenske pressemeldinger. Et av kon-
gressens forste vedtak var a innby finske og italienske fagforeningsfolk til
a mote som representanter. Bade finnene og italienerne kom pr. fly til kon-
gressen og deltok i de videre forhandlinger.

Til & utrede spbrsmalet om danningen av en ny fagforeningsinternasjo-
nale ble det nedsatt en stor komite med medlemmer fra nesten alle de repre-
senterte land. En innstilling fra komiteen-skal legges fram pa en ny ver -
denskongress som skal holdes i Paris innen utgangen av 1945. Ogsa komiteen
.skal ha sitt hovedkvarter i Paris - en beslutning som oppfattes som et slags
mistillitsvotum til den gamle faginternasjonalens ledelse, som har sitt sete
i London, I en av kongressens resolusjoner gar deltakerne inn for 40-timers
arbeidsuke - helt enstemmig - uten lbnnssenkning og for tiking av den materi-
elle hjelpen til de befridde landene... Nar det gjalt krigen og fredsslut-
ningen, sluttet kongressen seg helt til vedtaket pa Jaltakonferansen, men
gar meget lenger i spbrsmal som spesiellt interesserer den internasjonale
arbeiderbevegelse. Videre forslar kongressen at fagbevegelsen representeres
som r&dgivende organisasjon pa San-Pransisco konferansen. Nar det gjalt de
tyske arbeidere vedtok man bl. a. at den internasjonale fagbevegelse ma f&
anledning til a kontrollere arbeidsvilkarene til de tyskere som eventuelt
blir utskrevet til gjenoppbyggingsarbeid i de krigsharjede land.



Biskusjonen pm vegnet syensk intervensjon_i Norge.

Da untenriksminister GUnther for en tid siden ble interpellert i den
svenske riksdag om den svenske regjering aktet a foreta seg noe i anledning
de 34 dbdsdommene i Norge, svarte han bl.a.:

"Disse nye og opprbrende voldshandlinger mot det norske folk, i fore-
ning med underretningene om de tyske troppers bdelegging av Nord-Norge, som
synes a ha rammet hele omradet ned til Tromsb'-distriktet, har vakt den stbr-
ste harme og avsky hos hele det svenske folk, Overfor det tiltagende voids-
regime som den tyske okkupasj onsmakt og de norske quislinger synes a vaere
like ansvarlige for, deler vi heIt og holdent nordmennenes fblelser. Bade i
Berlin og i Oslo vet man dette. Man bbr derfor uten vansker forsta at sven-
skene, likesom nordmennene, spor seg selv om en fortsettelse av voldshand-
lingene mot det norske folk, og om en videre bdelegging av landet er sann-
synlig, aamt at vi ma anse dette spbrsmal for a vsere av stor betydning ogsa
for Sverige", Morgontidningen (tidl. Social-Demokraten) skriver i en kommen-
tar til Gttnthers tale: En slik situasjon kan kanskje inntre da en politibe-
tonet svensk aksjon kan bli nbdvendig for a hindre en total bdelegging, F" il-
de den norske regjering oghjemmefronten komme til den konklusjon at en -i"
svensk hjelp bbr forsbkes rekvirert, kan man sannsynligvis regne med at det
svenske standpunkt blir tatt opp til ny drbfting. Stockholmstidningen skri-
ver: At utenriksministeren idag ikke vil komme inn pa spbrsmalet om eventu-
elle svenske forholdsregler, er selvsagt. Den advarsel som ligger i hans ad-
varsel bbr imidlertid vaere tydelig nok. Bak den star hele regjeringen og he-
le det svenska folk. Aftontidningen skriver: Svaret kan tolkes slik at re-
gjeringen ikke anser det utelukket at Sverige kan komme til a bidra til S,
pasifisere Norge. Hvilke fformer en slik_aksjjm_kan_f^---ex_dei J^xxkvmresde
ti;dspunkt for tldlig a avgjbre. En forutsetning er det imidlertid at den skal
lindre og forkorte nordmennenes inferno,.. Stort sett i samme retning skri-
ver hele den svenske presse,

Danmark og Nprges^kamp.
Lederen for den danske utefront, Christmas Mbller,
var forleden i Stockholm og ble da intervjuet av det

norske tidsskriftet "Avisutdrag". I en uttalelse hvor han bringer en hilsen
til den norske hjemmefront, sier han: "Norge har ved sin krig og sin hjem^e-
fronts kamp vunnet seg fbrsteplassen i Norden, og hele verden vet hvilker._>-
vurderlig innsats Norge har ydet.51

Christmas Mbllers uttalelse er bade gledelig og smigrende, Imidlertid
kan vi ikke vfere snig i at Norge skal plasseres pa noen fbrsteplass foran
Danrnark. Nar vi kom for med i en aktiv kamp mot tyskerne, skyldtes det jo at
begivenhetene i forbindelse med det tyske overfall og tyskernes senere okku-
pasj onspolitikk artet seg forskjellig 1 de to land, De nordmenn som bestan-
dig klager over for liten aktiv innsats herhjemme og gjerne peker pa Danmark
som eksempel for oss, kan imidlertid uten skade notere seg Christmas Mbllers
ord,

Stemningen i Tyskland, En svenske som har bodd mange ar i Tyskland, vendte
forleden tilbake til Sverige. Han forteller til Dagens Nyheter.: Ingen tysk-
er tror lenger at krigen kan vinnes. En hbyere tysk offiser sa til en av mi-
ne venner at krigen ville vsre slutt innen to maneder. Stemningen overfor
nazismen og dens ledende menn har ogsa forandret seg pa en helt pafallende
raato. Idag skjeller man apent ut de ansvarlige. Heil Hitler-hilsen er sa
godt som forsvunnet. Hele Berlins sentrum er en eneste ruinhaug. Tar man
sporvogn og reiser rundt i byen et par timers tid, sa er det en sjeldenhet
a finne et eller annet hus ustadt. Jeg forstar ikke hvor menneskene igrun-
nen lever,- Flyktningene som flommer inn over byen gjbr heller ikke situa-
sjonen bedre. Be fleste som er kommet i det siste er fra Breslau, og disse
er rene nervevrak og sjeletter.



statsrad Hindahl har overtatt Arbeidsdepatementet og stats-
rad Sven Nielsen Handelsdepartementet,

ffOarayitlrtgey; til_Ror€~H^rgge•< Til den 8. februar 1945 er folgende forsyninger
koraraet til Nord-Norge: 129 tonn hermetisk kjott,

28 tonn tdrrmelk, 737 tonn kjeks, 928 tonn mel, 201 tonn sukker, 76 tonn salt,
40 tonn kaffe? 2 tonn the, 3 tonn kal, 3 tonn gjser, 6 tonn tobakk og sigaret-
ter, 27 tonn pc'tetesrael, 11 tonn ost, 10 tonn erter, 1 tonn tdrrede egg, 6Q
tonn kraftfor; 99 tonn hoy, 1.*9.4.5 tonn bensin, olje m.v. Videre 110 Nissen-
hus? 25 3-tonns lastebiler og 169 tonn diverse husgerad,

jfegllg-:nab.o sfc&p- for-\¥&&sulli. Dan tidiigere kcmmissariske leder for L.O. Odd
Possuni; hadde det en smule hett for han bla av-

satt, Det viser nemlig at selreste Jonas Lie eller en av bans lakeier var
frampa og snuste litt i naboskapet hos Possum og gjorde en forferdelig opp-
dagelse: Inne pa et kontor hadde man funnet et bildo av kommunistene Sacco
og Vanzetti! Det bl;e stor oppstannelss og Possum matte rykke ut og forsvare
seg. Han forsikret "at. bans nyordnede L*00 var rent og uskyldig, men at det
fatale bilde hang bak en dor i at kontor som L0 ikke hadde noe med. Kontoret
la i andelsselskapet Youngsgt, 11 „ som er adskilt fra Folkets Hus og som man
ikke har kunnet nyordne, Siden Fossum ble avsatt har det visst vssrt meget
vanskelig a finne en passende job!) for ham0 Hvorfor ikke la ham fa dve seg
1 a pukke .stein,

Pol_itimannen__Sovik er blitt leder av sikkerhetspolitiet etter Marthinsen.
Poiitifullmektig Krantz er oppnevnt som sjef for Stats-

politiets Oslo-avd. og pclitiinspektdr Sverre Martinius Johansen som sjef
for Bergens-avd.

i 3?redrikstad var blitt fort til Sverige er det rekvi-
rert 4 bevepnede hirdkarer til a fdlge med rutebaten

.gar. fra .Ealden til .Hvaler. ,'_:_:;

reot_^ornbane_ne„ Natt til 15. mars ble -det utfdrt Virk-
ningsfulle sabotasjeaksjoner mot jern-

banelegemet i Ostfold og Ves-tfold. I Ostfold ble linjen brutt pa en rekke
steder mellem As og Kornsjo, Lokaltogene til Ski fortsetter som vanlig, men
trafikken til de store Ost foldbyene er stoppet. Pa Vestfoldbanen er skade-
ne likeledes orafattende, Porelb'biga neldinger sier at trafikken syd for
Draramen er stoppeto Por en tid siden ble det ogsa utfb'rt nye effektive spreng-
ninger av jernbanelinjen syd og nord for Trondheira, Onsdag 14, ds. litt for
kl0 10 om kvellen skjedde en voldsom eksplosjon p& jernbanetorgeto Statsba-
nenes Administrasjonsbygning ble fullGt«?ndig rasert, Bygningen er kldvet i
2 deler, Som enhver vet er herismkten med aksjonene a hindre eller forsinke
tyskernes forsdk pa a forsterke forsvaret av Tyskland med tropper fra Norge.
Folgelig bidrar de til a forkorte krigen og okkupasjonen, Derfor ma ingen
gode nordmenn gi seg til k syte og klage om aksjonene skulde fore med seg
sma ulemper ogsa for dem0 ( se foroxvir lederen,)

geip.akt_ig_ fortolkniiig., Be instruksjon»iX' om arbeidsldshetsproblemet som vi
har offentliggjort gir arbeiderne og arbeidsgiverne

rad om hvorledes det best skal u a ^ e s at arbeiderne blir uten beskjeftigelse
og inntekt, Vi har imidiertid allerede fatt hdre om et tilfelle hvor en ar-
beidsgiver har utnyttet sirte avsnitt i de instruksene som gjelder arbeider-
ne, til a nekte a ta inn folk sora var lovet arbeide0 Bet gjelder en stdrre
industribedrift hvis dkonomiske stilling er meget god. Det avsnitt som be-
driften har vist til gjelder sporsmalet cm bvordan arbeidsgiverne formelt
skal forholde seg ved oppsij.ng av arbeiderne, Arbeidsgiverne bor legge merke
til at det utrykkelig blir slatt fa.st at oppsiing ikke m& finne sted uten at
sporsmalet pa forhand er klarlagt og diskutert med arbeiderne eller deres til-
litsmenn* A ofre flere ore. pa de bedrif'csledexe som Vil bruke instruksene soa
•oaskudd til en arbeiderfiendtlig opptredeii, skulle ikke vsre nddvendig. DCJ vi]
komae til a lnatto sta til ansvar for sine gjerninger nar de norske arbeidere
igjen star samlet i en F R 1 ? A G S E V iJ G JS L S Ej
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