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1\TazieTvsizeland pe??, dbdelelet,

Atskillig mer  enn en tredjede ae lysklend er :eåleesatt  av  allierte
tropper. Anglosaksiske axmeee-her tJ:eakelegt mer eree halvparten av veien
fra den franek-tyske gtense til Berlin0 Det tredje reeas krigadkonemiske
hjerte Ruhr tynee i Eisenhoweru jerngrep, I est  bdr rueserne tatt Dan-
zig g står umrddelbart foran wlen. I den ubesatte del av Tyekland slår
Himmler omkrirg  scg som en rasende for å e tyskere som fore-
trekker å leve i stedet for å db fer fbreren. hee ,elerer ikke  å hindre
at huetakene,males'hvite cE at byee  evergir seg pe. telefon. Og soldatene
gix seg over i stigende eempo 550.000 fanzer bIe aiL i mars, 20.000 pr.
dögn i påskeuken på Mentgomerys avsnitt. Men. Weseldatene elåse fortsatt
som gale, slåss for å unngå historiene don. Lvor leceee de vil kunne hind-
re at også det bvrige Tyskland blir beeatt er deb ingen gitt  å  si med  sik-
kernet, - men på et visst tidspunkt kommer de allierto til å erklære kri-
gen for  slutt, selv om det da enda skulle fienes noen organiserte militære
motstandseentra hist og her i Tyskland. La koriner et kritiek overgangssta-
dium for vårt land. Selv om en del  av,  ellex  afle  wehrmaohtsolaatene i.Nor-
ge da vil  legge ned våpnene,-så er dot tvilsomt em Ssetroppene gjbr det  god-
villig. 'Iamper mellom  wehrmacht  og Ss kan bli  2ölger.-  Det blir en komplie
sort situasjon. Det er klart  dt.  egjeeKon eg-hjemmefrontledelsen inngå-
ende har  beskjeftiget  seg  med de  problemer eom deete eluttstadium vil fbre
med seg.

Tirsdag er det  fem år sider 9. epriI Siden den gang har vi
kjempet for  retten til å puste. Nå beweiner vi s mt,t å kunne ånde frie-
remer enn boonsinne har vi til være eptrrister.  Men mer onn noen-
sinne gjelder det også å være  aktpven(:,eee kemeberede  og disiplinert.

Portr-LLnnsrett til_Æleninntakelse for eppsegte erb•tdore.

Vi har tidligere i F1 1.  gitt st kort roetun E7 den provisoriske an- .
ordning en midlertidig ordning av  lbnee- eg eebeidsver[år befridde  distrik-
ter see ble vedtatt  av regjeringen i hbet. I de keelmende nummer av avisen
skal vi gjongi ordlyden av en'del  av  de viktigere avsnitt i anordningen.
11 lyder  Silke  rbeidere som under krieen  er  oppsegt på grunn,av  drifts-

innekrenkninger, skal ha  foxtrinnexett til gjenenntakelee. så snart bedrierts-
tekniske forhold.tillater det, dereeM de er fullt arbeidsföre,  De har for-
trinnerett til gjeninntekeise i 6 ån,e.',er regnet fre befrielsen av det områ-
de hver bedriften ligger eller fra igangsetteluen U7 bedrilten dersom denne
ved frigjbringen i_kke vae  igang. -irrsten beeynuer deg fbrs å lbpe fra det
tidspunkt da samferdsulsmidlene muligej5r rortc '2etten til gjeninntdkel-
se bortfaller dersem vedkommende arberder ikke eneet  han har anledning
til det gir bodriften meddelelso Pm  han bneker å oeerte sin tidligere stil-
ling.

Arbeidsgiver sem nekter å  motta arbeider sorl.,51r  inn under denne §ts
förste leddl plikter å betele erstetning til erbeie,eren for den skade som er
voldt. .1'.d•feetsettingen av erstatnegeee eterelse ekal det taeomsyn til
axbeiderene•tapte•fortjeneefe, tjenesteeid, lbune utsikt til.nytt eller an-
net arbeid, drbeiderens  eget  ferhold for bvrig tel emstendigheter som det
finnes rimelig og billig  a ta i Tflbe:e.ekelles nektelsen, bort-
falier erstatningen fraden tid  arbeLdeerlyeldet kan  gjenopptas.

Bestemmelsene i denne § gjeldee ikke fo r. erbeidere som etter 9. a-
pril .1940 har epprettholdt medlemeskap i, ebkt on eller samtykket i å bli
medlem av Nasjonal Semling, n:aictik1iir clor wrIon organisasjon som hax
ytet fienden bietand eller sorr, her medvirket.hertil. -11sverende gjelder
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med omsyn til arbeidere somunder okkupasjonen har gjort seg skyldig til
annet straffbart landsforræciersk.foxhold.
Torpy Segerstedt or ddd

dette tristelaud2kartet:Tkem fra Sverige i påskehelgen. Som redaktör
for Gdteborgs Handels- och Sjdfartstidning •og brennende antinazist, var har
helt siden 9. april den mest kjente forkjemper for Norges sak i Sverige.
sammen med folk som Zeta Höglund, Predrk strdm, Ture Norman, professor
Holmgron, Eyvind Johnsen, Amalia Posse fl.. agiterte uttrettelig og med
stort talent for at Sverige skulle komme vokk fra den manpasningspelitikk"
som det slo inn på i 1940. Både don gang og sonere ble Segerstedt og dc
scm sto på linje med ham av mange ffvensker betraktet som folk som ikke had-
de tilstrekkelig "realpolitisk forståelso". Nå ja slik vil det alltid
være at de som först går inn for ideor som her sannhotens og rettens bere-
kraft i seg,.må finne seg i håneord. Deres innsats blir i hvert fall ikke
mindre av den grunn. Og om folkone i Europa i t:1.de hadde lyttet til menn
scm Segerstedt,er det mulig at de kunne unnieå denne fryktelige krigen.
Men så realpolitisk innstillet var ikke Europas folk for.10 - 12  år  siden,
da segerstedt gjorde sin verdenskjente avis til et kamporgan mot naziemen.
Han fOrsto allerede don gang Al Capone var den rene helgen ved siden av
Adolf Hitler. - segerstedt tilhdrte aldri arbeiderbevegelsen. Allikevel
har ikke minst arbeiderne på begge sider av fjblen grunn til å minne ham
i takknemlighet.
Det nye2prettede franske fabrikktilsyn.

Komiteer for fabrikktilsyn skal opprettos i alle bedrifter i Fran-
krike som beskjeftiger minat 100 mann (furksjonærer og arbeidere). Hver
komite skal bestå av bedriftssjefen og representanter for arbeidere og
funksjonærer, og omfatte fra 5 til 8 menn alt etter "eedriftens störrelse.
Personalet velger sine representanter etter en liste som settee opp av de
to etörste fagforeningene (Conf6d6ration Genrale du Travail og Conl6d6-
ration Prancaise des Travailleurs Chr6tiens), Representantene velges blant
folk som er fylt 25 år og har arbeidet ved bedriten i to-år uten avbrekk.
Stemmerett har lönnsmottakere som er fylt 18 år og har vært ansatt vod bo-
driften i ett år.

Komiteen skal före tilsyn med alt sosialt arbej.d innen bedriften,
videre skal den fremlegge forslag til forbedring av erbeidsforholdene og
fremfor alt forslag som tar sikte på A öke produksjonen. Komiteene skal
underrettes om markedbproblemene innen sin bransje, og.bedriftslederen er
forpliktet til - minst on gang om året å gl en fyldig redegjöring for
situasjonen på arbeidsmarkedet. I selskapec med on större arbeidsstokk
enn 500 mann,skal komitedn underrettes om bodriftens overskott, og den kan
fremsette forslag •om hvordan overskottet bdr brukes. Med omsyn til aksje-
selskaper skal årsregnskapet fremlegges for komiteen, og dens råd og for-
slag skal fremlegges for generalforsamlinger,-

Yomiteene har rådgivende myndighet. Oppstår do'G tvist om noe, Iskal
de to parter bringe saka fram for arbeidsti:Lsynet, (11inspectio# do la
Production Industrielle) og om dot skulle bit nddvend.l.g for arbeidsministe-
ren.
Guneriussen på krigsstien.

Tiarigere 17oU3H3ef i Bygningsarbejddrforbundet, Guneriussen, er
•utnevnt til komisk leder for Norsk forbund fcr bygningsindustrien. Etter
at nazistene har kjdrt forbundet i gröfta -!Jride:oskot'uotvar i 1944 godt  oc
vel 340.000 kroner - skal Guneriusson nå redde stumpee.e. Hans forsto ak-
sjoe. gjaldt kontingenten, han sendte ut et skriv og appellerte til med-
lommene om å gjenoppta kontingentinnbetalingene. Por å gjöre det hele mer
troverdig har han samtidig forordnet nt sirkulærene heretter skal underskri
ves  Hmed solidarisk h4lson" i stedet for hoil og sæl. men  hvis  han tror
at han får medlemmene mod seg av den grunn er han liao dårlig spykolog som
tyskerne. Hans aksjon vil bare bli besvart med öket kontingentstreik og
hel avbrytelse av forbindelson med forbundet,

orde "Vi norske nasjonalsosialister har gjort vår innsats one og
alene for•å• tjeno vårt land." (Pritt Polk i leder 3. april). - Den melodi-
en får vi nok höre oftere i den tiden som kommer.
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N'år dette skrives,vil det v=e kjent for all verden at det  store
ejenrombruddet er skjedd på Vestfronten. Det  er intet  mindre enn et ras
Som her ramnet de tyske stillingenp.  Og raset ruller videre.  Det er-ikke
lenger nulig å helde eg ajour med  frenary'kkingen, Selv de  britiske avisre-
daksjoner klaieer ever dt nyhetene er garle fdr de kenter i trykken, Og vi
eem arbeider under litt vanskeligere fornold rrå be  ve lesere  unnskylde,
nvis de allierte troppee- beveger  seg hurtigere å  marken enn  vi er  i stand

fdlge på kartet. •

Den  knipetangmand7re om Ruhr som  vl tidligere kar antydet som en mu-
lighet er nå fullbyrdet i og med at Montgemerys hdyee fidy og 9. amerikan-
ske arne har ferenet seg i. PilIetadt  og senere erobret Recklinghausen og

Yed dette er rinen så  fast sluttet om Ruhr at  noen  utbrytning er u-
teneleg, l6 tyeke elitedivisjoner,  cver 100.000 ea„nn går  her sin  under-
eang i m3te.  Dette  er  uten sidestykke den stdrste innringningskatastrofe
eeee her rammet tyekerne, og selv om de ennå en tid kee. holde stand i Ruhr-
byenes euener, beeyr ,dette det endelige dbdsstUtet for den tyske rustnings-
industrte Montgomerys venstre flanke går i ilmarsj rerdover  inn i Holland
nver de tysko tropeer ee i full gang ned en tilbaketrekning scm stadig  for-
styrres av allierte fly. Andre deler av 2. britiske erme går nerdever på
den teeske leveletten  og har Dremen og Nordsjdkyeten som mål. Montgomery
meldte allerode ldrdag at han :eadde 12. motoriserte divisjenr med 3000
tanks eå dstaiden av Rhinen, noe son forteller om den effensive tyngden hos
denne armegruppen. rå midtfronten arbeider Pattons panserstyrke,r seg dst-
ever med rekerdfart cg står nå ved Eefurt ea. 200 km. fra Derlin. Helt
syd har fxanskmennene dannet nye bruheder på dstsiden av Rhinenog har tatt
;Larleruhe eg går nå med full  fart mot stuttgart,

London nelder at all organisert tysk motstand nå er epphdrt på
fronten.  De enkelte hærgrupper har mistet kentakten med overkommandeen  ng
kjemper i blinde. V-våpnenes baser har nistet eine tilfdrselsliner  eg  har
vært uta av drift i 7 dager, Holiands befrielse synes nær forestaende.

usserne har de siste dagene lagt hovedvekten på sydfronten hvor
Tolbuchn etter å  ha tatt  wicner-Heustadt rykket inn i  Wiens sdrli tee byde-
ler. Graz er umiddelbart truet. Mall,novski har tatt Bratislava  eg går mot

• Wien fra öst. T nord og på midtfronten er operasjonene mest av lokal ka-
rakter.

Det synee nå som om de alliertee store p:_an er å dele Tyskland i 2
fra dst til vest. De vestellierte står nå bare oa. 230 km.  fra russernes
veetligste stillineer, og det  er  sannsynlig at do to store allierte hærgrup-
per vil foreno seg et sted nellom Leipzig og Dresden. Når dette skjer kan
vi begyeine å telle dagene.

Situasjonen ki oppsummeres slik
VES=0NT2Z: :eontgomery går mot Deventer etter å ha tatt MUnster

recs,g Osna-brtiek. Leoseys arsie står ved 12ne på hbyde e-ad Lingen  Gtter  å ha gatt over
Ems-V;eserkanalen. Avstanden til Nordsjden er under 80 km. Weser er nådd
ved Minden nord for Bielefeld. I Ruhrsekken er en rekke byer tatt. Dort-
mund atår for fall. Patton har tatt Kaseel, Goths, Sahl -g Orbrilek og eår
Videre dstover. 7. axme har trengt inn i WUrzberg og nådd Uffenheim. AV-
standeri til kiirnberg da. 40 km. Heilbronn or tatt.

USWRONTEN Poruten Wiener-Neustadt har Tolbuchin tatt Glognitz, Neunkir-
ehen, 3i.senstadt og Baden umiddelbart sdr for wien uelinewski inntok ons-
dag Bratislava etter fdrst å ha tatt legiarovar eg Lremenitz i Slovakia.
Hele Ungarn er nå renset og russerne star'mindre enn 90 km. fra Zagreb, ho-
vedstaden i Kreatia.

Svensk Aftenbladet meddelte onsdag at gdring skal være drept sist lbrdag.-
Bledet antar at han skal være ryddet av veien av Himm1er.
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Flyaktiviteten langs Norges kyst

blir stadig livligere. Det er tydelig at de allierte  setter mer og
mer inn på å hindre tyske troppetransporter sjöveien. I lbpet av siste u,
ke or flere sktp blitt  senket  eller  skadet  på havneno utenfor Trondheim,
Alesund,  Pordgrunn eg 2andefjord. Når det gjelder- den sivile norske tra-
fikken,hindres den.særlig av kullmangel. I en  melding til  Norsk Tidend fra
Stavanger heter det at et fullstendtg sammenbrudd av kystfarten er nær fo-
restående. I,Nord-Nerge  er  flere dampskip gått i opplag på grunn av mangel
på drivstoffer.

På Voss

ble det forldden sluppet ned våpen og annet bateriell til de norske
hjemmestyrkene.. I förste omgang lykes det tyskerne å få tak i disse  for-
syninger. Ikke lenge . ettor foretok imidlertid on do aV hjemmestyrkene  et
kup mot den bygningen hvor tyskerne hadde lagret eakene. Vaktmannskapene
ble overmar=t og forsyningene har nå nådd riktig adreese.

En stor del unge e,uislincera
holdor seg gjumt i  kogeno for å  uringå å bli utskrovet til krigstjones-

to, melder  :rondon  radio.

Allierte fallskjermsseldater----------------------------
ble i påskouken sl.ppet ned over Devre. Store styrker tyskere og hird-

menn ble sendt oppover med jernbanen. Nærmere enkeltheter savnes.

Tallet på ny.e tilfello  avtuborkuloso

i Norge er honimet ferdoblet i ldpot av de siste 5 år.

Siste Andrtkeen?
"Hoia Hon hdyt", sier Göbbels. Bå blir det.alettere å blasere strik L-

kon. Med dinglendo aktelse, A. Andriksen, jdssing og harpist.

Den_.,wbakto kom.eske loder i L.O.,
"- med å rive ped  eg  legge dde'det gam-
le tradisjonsrike Norsk  Arbeidsmannsforbund. Do nå  nlikviderte" Odd Fessum.
og Johs. Ringen monto dette best kunne• gjbree ved at forbundet ble tvangs-
sammensluttet med Norsk Bygningsarbeiderforbund. Do-t:to lyktos for så vidt
somede  tilognot seg  forbundets administrasjon, 'h.endot lyktes ikke  -alhorrer
å tilogno sog  ferbundets mest verdifulle .aktivum Medlemsstokkon, som rolig
og kaldt trakk seg tilbake fra enhver 'befatning med forræderne.

For å splitte denne seige muren av solidarisk troskap mot de besto tra,
disjonor i vår fagbevegelses historiel har nå hr, Kåre Roin sondt ut rund-
skriv  til en del av forbundets avdelinger med oppfordring om å uttale eog
om hvore vidt de dnsker  at en  del av forbundets grubper  gruve-, voi- og
jornbanearbeidere skal danne eget forbund. Det gis ekinn av at Norsk
Arboidsmannsforbund skal gjenopprottes, fordi de vet at dette er medlomme-
nes h6yeste  dnske. mon Kåro Rein projekt botyr ikke gjenoppretting av
Norsk Arbeidsmannsforbund, men or et anslag mot medlommenes solidariske sam-
hold. Medlemsstokkon skal spronges etter prinsibbet "splitt og hersk". -
Det nye forbund vil etter planon bli tildelt ea, 6.50O modlemmer av forbun-
dots 29.000 fr krigen. Det gamle navn skal heller ikke gjenoppstå, mon
det  nye forbund skal hete Forbund for Gruve- og sta.'csanlogp:,.

Det klart at medlemmene i Norsk •rbeidsmennsferbund ikke går på den-
ne limpinnen, mon nå som-fUr med kold forakt avviser alle nazistenes spreng-
ningsforsök. Yellommenos dnokor blo ikke hbrt da forbundet  ble  voldtatt
og tvangssammensluttet med  BygningsarbeideTforbundet.  Nå skal medlemmene
gjöres modanevarlige. Naziatene skal få lbv til å löpe linjen ut alene.
Om ikke  lenge skal  de trekkes til ansvar og medloMmene skal solv få bestem-
me over sine  organisasjonsforhold i en

PRI FAGBEVEGE L S E.


