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dei proklamasjon fra Hjemmefrontens  ledelse sem  ble sendt  ut i mai
ifjor heter det bl.a.: "Eet vi Snsker å klarlegge er de særlige norske fer-
hold, som vi.alene hax anavar og herredbmme over. Heller ikke på dette om-
rådet er det ennå mulig å gå I. detalj. Etter vår grunnlev er det folket
selv.som skal stikke ut den politiske kurs, etter fritt ordskifte, gjennom
alminnelige valg så snart.etter våpenstiletanden eom det er tekrisk mulig.
Men visse hovedpunkter kan stilles opp, som et uttrykk for de Sneker, håp
eg krav aom alle gede nordmenn er nådd fram til gjennom kap.pårsne:
1. Et  fritt og uavhengig  Norge.
2. öyehlikkelig og full genopprettelse av demokratiet ytringsfriheten,

rettssikkerhetenog frie valg.
3. Oppb.eving av alle politiske lover, forordninger og andre bestemmelser

som er utferdiget etter tyek ordre eller i tysk interesse. Administra-
tive avgjdrelser, dommer utnevnelser o.l. som akyldes tyske eller NS-
myndigheter, prOves på helt fritt grunnlag aV lovlige norske organer.

4. byeblikkelig lbslatelse av alle politiske fanger og gjeninnsetting av
offentlige tjenestemnn aom er fjernet fra sine Stillinger av okkupasjons-
makten eller på foranledning eAr den eller av NS. Oppreising og erstat-
ning i den utstrekning det er mulig for dem son er'blitt snrskilt skade-
lidende som fblge av inngrep fra okkupasjonsmaktens eller fra NStside.

5. NS-medlemmer eller andre som har skgdet horeke interesser eller skaffet
-seg uberettiget vinning under samarbeid med okkupasjonsmakten; straffes
etter rettergang i betrygjende former, uberettiget krigagevinst inn-
dras til fordel for statskassen.

6. En målbeviest vidsynt politikk med sikte på: A).å trygge vår frihet,
folkestyret og de demokratiske rettighetene, B) å gjenreise landets  sko-
nomi og produksjonskraft,snarest mulig å sikre de nddvendige tilfbreler
utenfra og legge forholdene tilrette for å utnytte ft11t ut  våre  natur-
rikdommer eg skaffe arbeid til alle. 0)å fremme eolidariteten mellom
klassex og befolkningegrupper, og D)medvirke aktivt til det mellomfolke-
lige wbeid for å bygge opp en internasjenal retteorden, fremme varebyt-
te landene imellom eg skape grunnlaget for en varig og rettferdig fred.“

I tilslutning til proklamasjonen sendte regjeringen ut.folgende: "Re-
gjeringen gir sin fulle og hele tilslutning til dette bppropet. Det er i
det beste samsvar med de uttalelser,henvendelser og opprop som regjeringen

disse 4 årene over London tadio har latt gå ut til det norske
Vi skal senere komme tilbeke til et par av punktene i proklamasjonen.

Norsk Jernbaneforbunds formannl Ludvik Buland L  er  ddd
Wåk  T'angenskap ri&T 52 r amrI. Ee-t var dIkkert med blannede fb-

lelser at Buland i 1940 gikk med pa å fungere som viseformann i Landsorga-
nisasjOnen. Han hadde et godt navn innen fagbevegelsen og forsto at det
hverken var edle motiver eller varme fblelser som gjoixde at tys:cerne ville
ha ham med i. ledelsen. meget hurtig ble også forholdet mellom ham og tysker-
ne ytterst spsnt. Både tyskerne og quislingene ble mer og mer rasende over
at Buland sammen med Hansteen og andre tross et Veldig ytre press - klar-
te å manövrere også hele den legale del av fagbevegplsen over i klar oppo-
sisjon nict den nazistiske nyordningen, Da.det ikke gikk hverken med t.rusler
eller lokketoner, grep tyskerne i vmektig  raseri  til gitt gamle middel
Terror. Buland ble dbmt til dSden, men straffen blo ,lagjort til livsvarig
fengeel. Oppholdet i det tyske tukthuset tok sterkt på Bulands krefter.
Nå.som seieren er så nær, fbles det dobbelt bittert at han ikke fikk ven-
de tilbake til Norge. vi hedrer hans minne best ved å gjdre vårt ytterste
i kampen f:r et fritt Norge og en fri fagbevegelse.



Nazietenes siste fe;cd,

Qud.s1::_nger i verden vide
er dag nervøse blitt
eg do syn's det er på tide
nt 6e lanskje flytter litt.

Det er ingen sak å flytte
eåe man 'eet hver man skal hen •
Hilkot hue eg hvilken hytte
knn gi ly for disse menn?

er en far fer sine
hen vil ha dem alle hjem.
Ingen serg o i31gen pine
ekal få lev å re,mme dem.

Alle er do eingeladen
enlig antrekk: XLeteklærl

til eea.es geds i Berehte4gaden.
Ingen fare truer der,.

Stcre ånder MØT3s atter
Muese og Iaval.

BeGerklang og spøk og latter
fyller Hitlers ''PeldherrInehall.

;) &21t1r1+4,74.44

fortesetter dag offentki-g8,1øreisen av
.ens provlsriske anordning om eg arbeiåevLIkA.r. § 1del

lyder slik:
10 4~9.W_.5.M.Jel,~_a7reenetrUIMr.-1P.TMW..1..U..a..-A,A.J.:

se eår inn under bestående tariffavtale mellem orgaalsasjon=.foe-
drifter av samme art, OPSOM N. A. F . eller A F , T begjærer
står tvist eM hvo, bedriften er av samme artaVgjres denne av Ar-
beidsretten. Nåi det gjelder bedømmelsen av bedrifJene art skal et tas
omsyn til dens dr:'Lft arbeidsfort]ild. eg trl alten og utføreelsen av det
arbeid som i tilfelle blir underlagt tariffen. Bedriftens betegnelse skal
Ikke være avgj2erer.C.0. Kan det henvises til feere terif:favtaler, aLal av-
tale for gruppe av bedIbif'eerl. samme by eller dierikt benyttes Hver
veåkommende tariffavtes lønnssatser (deg-uke-mLnede eller prosentlønn
eller akkordsatser) ikke naturlig kan anvendes urilddeIeeet ferhandles
overensstemmende Oc.i § L (denne § gjelder jpJee erle:Idevilkårene
offeiltlige virksomheter, hvor vedkommende offen,ILe myLdIghet evertar
A2b04.dsgiverforeningens gjøremål). Oppnås.hewLr. enighet, avgjøres
tvisten av en nemnd som i punkt 2 fasteaeu (yedr. 2, se neste nr. av
FF), Er en nyinnmeldt bedrift bundet av særovereJlekemet, biir denne
gjeldende inntil den er beakt til utløp. Foreller de't ved innmeldelsen
av en bedrift plassoppsigelse i anledning av reviejee :1v bedri_ftens cw3r-
enfomst, kan den annen organisasjon motsette seg at den mellom vedkommendf:
organisasjon og N. A, F, gjeldende tariffevtale ee';omatisk kommår til an-
;endelse; dersom denne nå inneholder hje=e1 t. - BesteMmelser i  nXe
gjeldende tarif:Eavtaler; em riksmeglinesmnens -.-eetseuelse av lønnssatser
foe- nyinnmeldte bedrIfter-eller for tidligere innmoldtc bedrifter, hvor
lønnssatser Ikke er fastsatt, blir fortsatt gjeIdende xmtii bestemmelsene
e;r brakt til epphør.

,a. • kh, m,“

ble i Lond‘en feiret ved en felles norek-danek høyeidelighet i det ær-
verdige Westminster Abbey. Biskop Pjellbu ()& den danske presten Sand'_:æk
talte. - I anledning av 5-årsdagen for det 'tyeke overialet, sendte en
rekke fremtrodende menn hilsener til det noreke felk eeriblant keng
Råkor, president R utenriksminister 2den, ejcsbiskepen av Oantebury
eg utenriksmInister Trygve Ile.

Hur er mat fer flere uker.
£t eg drilek - te alt med
Per hvor ssk vin ae slukar
v'kser decee seierstre.

Da hard.t i b rdet:
ujeg her i-bte en God idd.

Det er ordet.
Heil eg Hver mann går meWl

Løftwe- sky'n sin kikkert
'Achtung J-ehturg; Tusen flyl
Satans hue ex mbesikkert

han vil sikkert gi oss ly.

Oss k?,n .entet mere henda.
aom 8,J1 blir

Store 5atan venn o frende,
her er dn alete mennl"

Dorlan Rod. (1 Norges Nytt)

Iet forekoremer -ss at rimet kan
. synges på fiere mulodier, f. eks.

"T-ven tyven-" eller Stanka Rasin.
Me le'ikke Gestapo høre noe de
te°,:ltr LkkL nå.



r. 0 U. L $ U i $ j u

Den.allierte slUttoffensiven på vestfronten.fortsetter i samme
vende tempo. Stbrst fart har den n1 . på nordfronten, i•Montg~rs avsnj,tt,
'Denne armegruppen. har  i lb-Pet av uken avskåret de rest.erende .typkere

Nederland, erobret atinnover, lnnringetBremon og  truer nå  Fui4en I Eolland
er  100,000 tySkere n4 inneslnet.,  SenSasjonen er ensdagns 90 km..rram- .
rykking tll Elben  1,t ved Wagdeburg. ,Ean står her bare 10(Y k4, frå prlin
og ca, 150 km. fra Sjukoria vestligste ounkt. •Montg.omerys enarMe materi.al-
innsats har fuilstig rendt det tyske forsvaret o~ende. Og da terren,
get i dette avsnitt tørts4tt er utmerket egnet tilpanserframstbt, er det
trolig at vi her ka*, Vente. nye .Sansasjoner, Men t.Zr en &elvfblge eI
etter slike rekorda*Ntede framstbt må det fbr eller.enere inntre en kor-
tere ow:4se. . •

f)å. midtfronten bir Patton i uken som gikk vesentlig vm.t opntatt med
sikre•tilf:brslene og .omgrup-oere styrkene, Nå er han tmidlerid .1å ny

kommet i raskere beVegelse. Ean kjemper n4 allerede På rikSveten til TAip-
zig bst fo/ Erfurt, ANstanden til den gamIe tsjektske grensen er 60 km .

det hele ruller a*tkånerne nå fram over un 200 km, bred front fra
Braunsmbig,til Eayrauth,

fiussernes midtfront er nL oppladet til bristcpunktet, og det er- lenge
siden man begynte å veate på at de skulle sette seg i bevegelse.-Men tys-
kerne har 100 divisoner op~sjert til forsvar av linjen Stettin-Schlesien
sa det er naturlig åt russerne ar seg ttd til grundiEe forberedelser i
dette avsnittet. I mens har Ma:',1nowski og Tolbuchin.pa sbr'.ronten praktisk
ttit tått Wien )g fortsetter videre  vescver og noz.dover inn i dsterrtke.
Det synes son om Mali:aowsks 4(fnstkt er bryte seg vidy.L'e  nordover
Wihren og Bbbnen g pl dan måten komme i rwgen nå de tske- styrkene ved
Cstrava Framrykkingen sbrfronten er  under en. hver om:-;tendighet
vorlig tr1.7ssctl for tyskernes stilltng i. hele resten av det, besatte
.slovakia.

Mens de alliites planer og mål er åpenbare, tyskernes håp-
lbse krigf5rly4g• å bli mer og mer uforståelig og f.or hver dag

:Det f1nr..es ikke lenger  noen samlet stetesk  rAan•hverken motstand.en
eller tilbakctrekningene, Trnsportnettet.  er sa Zidelgt at noen troppe-
forfitnger t strre målestokk  er umulig FUgen er at hver enkelt, ar- •
megruppe m.å gre:ie:seg som best den kn, Noen overg.r seg mannjevnt, andre -
trekker sog tilbake i hui og hast, .men det er ouå store enheter SOM 1M.ter
seg fat og  h,lemper en. hr:nsikts1ös.kamp til sste månn. Det eneste sted
hvor man Mttil har kunnet sw2re en vilje til aktiv ,nsabs mot nazigmen,
er i .(5te2-1?lke. L4 meides .4tt stUdenter og arbeldere her 112 ytet
en  fremrakesde stbtte.

Slik beVegelse sOm det nå er ko=t over fro::.tliniene blr våre
givelser bare omtrentlige, men. V1 resumerer stua:Jjone.d slik:

VESTFR~: Xanadter!le har gått over Ijssele]va etter å ha renset Dryventer,
nord-Eolland står ;e-Q:T.>&,sk panserdi.vislon ca, 15. km fr'a Vordsjden› 2.bvit,

arme mbter liten metatand i Oldenburg som er nasnert.. Avstanden.til g.mbl.;rz
.er mindre enn 60 km etter.at  troppene hår nht.4  Aller, De panserslssfr
SOM rykker mot agdeburg har oms,t Dralins,hwe:tg. General W.,dges st?ir ca.
70 km fra Leipzig på. sitt avSnitt, Nonten går t i en stor bue Ust Er4--
furt p.vinger v(Rst(!)ver til ømrådet Coburg mellom Wiirzburg og Ni,).rnbf-,rg
over CrailsbAm til orrådet vet for Stuttgart. ..
dSTFROKEN;. Praktisk talt hele er n4 pa rtus ernes.hender, Telbuchin
går mot T4nz og Salzburg,Tan er al.l.erede, over (0 km .vesi; fol- Wien. I nord
har Malinowski tatt Trantohin, 128 km N.U. for riratislave- Mitfrokt.en
fortsatt st1le I b.nigsberg le det tatt 92,000 fanger og 32.000 tyskere
falt. - Under et Lancasterangrep .på Ktel ole slagsk5be'6 abmiral. Scheer
truffet eg ligger kRntret på..havnen.. Dette var tvskernes nest s3.ste..slag-
skib. De har nå bare igj-en_slagskibet:admi.•1 I.Utzowi

Rogstad, bbddelen .fra Trondhétm, er utnevnt til sjef fer
statspolttiet. Han,:skal• tiltre 24.apri1. Det 12.etyr bket terror og for oss-
bket kamp,



Jr,)1ad . .
- • , som for tiden er på besbk_

hoIm, uttaIer bl.a. fUlgende sino i:Intrykk ira den 2a4,1go vordonekozl-
gress; Rosultatet-av Londonitet er atki1.Li bedre enn man kunno vente
i betratning av mango uensartude oppfuninger og forskjelltge forutset-
ninger sm•doltakerne kom til nbtet med, Du Targode ropresentantono utgjor-
de ct c  TlL  friskt innsiag - jeg vil gjorne understreku at de snakkot helt
fritt. .reprosentantene fra USA var allo samuon prakttska fagforo-
nine;s..folkp sorf sikkert.vil kunne yte vordifutlit arbeid i den internasjonalo
fagbovegelso. Russerno var alle sammon beskjodno sympatishe og-
karer som ga dot al1er beste inntrykk: - jeg har det håp at det vtl :I,ykkes
å fin utvel.til A.Skape en onhetlig internasjonale.3A.'grurnia6 av den
gamie faglige internasjonalo, er_or i hvert fall i vennskapelihot med den.
Det horskot fulistundig onihot på kongresson om at arbeidobover,:,olson bbr
vE,3r reprosentert på Snn FransiscokOnferanson og  de andro frodsonforansone.

1Tor; os- Nyt t.
Norgos tap under krion •

iL oPPv4iimert i en radiotale av rer Monsen söndag, Ifau novnto bl.a.
at det hittil offisielt or henrottet 524 nOrdnenn, nen minst ink:ne er
dropt i Vi har hittil mistet 2-300 flygere ca. 5,000 islmowl
og 600 mann i marinen.. (martnon har nå un bosotning på ea. `7.50C maun).-
c-  onroisinvarbeidet i Finnaark

London Radio for lodon, Han for- •
talto bl at nan hitt*1 hr tt ut fra de raSjunor bem gjaldt fbr befri-
elsen,  .1Pen  en bking vil 8nari bli gjennomfbrt. Tidligere har det offisioIt
Nrc at.forsyningeno.til Finnmark var sikrot for lr tid frone;ver,
Varepriseno fk:stsettes av ot .pr±snoteringsutvalg. ,Do varur B012. sendes fra
England har doe regjertngen b-stomt at prtscne vre.sou for tilsvaren-
de varor fU,r befrtelsen. Regjoringen haw edirgot for nbdvedig k±Cd4.tt
har samtyket at allo wennonor skal få hva de trengor uten onSYn'ti-XC-
res  evno til å botale . liovedspJrsmålene når det gjeldor  gjenoppbyggings-
arboid@nu er en effektiv adinistrasjony matexial.tilfdrsler og ftnausier:Lng.
Vi har op'onevnt eu fylkosarbeidsnemnd DOM har fått ful1makt til å lede al-
lo gjoneppbygingsarboidono fylkot. Don -fordeler arbetdskraft, matoria-
lor og redskaper sltk ot alt ko=er til best-mulig.anvendolse. Dt byg~-,
kontor cr opprottet under lodolso av on reguieringsarkitekt o en distrikts-
arkitek.t. Krigsskadotxygdon hax meg(A å gj3ra og det•or,opprottet ot oget
kontor for reguloring og takeering av all krigsskade. Staten har kr:L[Jsri-
sikeen for fisku ug fangstfartbyer. Videro or dut oppruttet koorer for
voiveson tolograf og telefen, landbruksadministrasjon  .fyrvosen og fiske-
riinspoktorat, - Den vorsto bolicnbdun avhjelpes ved byging av nid1ortidis
hus, on stor del.matoriale til.detto er sondt fra Ungland. Bår transport-
forholdo  21iler  dot, kommor dot fordisbygodo trehus fra FinniEnd og
bygningsuaterialor fra Sverige, A/S Sydvaraners anlegt: eJ? 3dulat av tys-
kerne men nye p:askincr  batx  skaffet. Reglortngun har ellers t prinsippot
vodtatt, at intot godkjent gjenoppbyggingstiltak skal hemeios på grunn av
manP;lendc finansor.
Sta:.tspolitiot tar atikkprövex

Da  innerlianasE•pos-L Skriv der£or aldri, noe sou kan bringo deg el-
ler andro i klderne på stapo Skravleböttene or fromdelos blant staoos bes-
to njolpere. au du vet noo så husk at dot or bedre-å holde kjeft og-g:t for
å være idiot onn å snakke og dormed fjorne onhver tvil er ikke
slutt for oss unda, do harduste pxöyelser,liggor. kansk.je foran oss. Vær mo-
dig forsiktigs
Zort rytt rallAcs6ndog undersbkte 3o0 nann alle hytter på sju,e,jUen -

Tyskerne torpoderte ylkesbåtenos "T':o=nddren" ved kaia
i Bergan :catt ti-t le,ng-frodag. Det blo gjort av noon fulle gater embord
on sehnellbåt-sem 1å på den andro siden av Våren 11' gaster skalvxf, sutt,

Og.så I og omkrin3 Bergen var det livlig virksol4lot i påsken av -Gestapd'
eg Hird.som undorökte-pass o.l. I V:Jssetraktene blo folk jagot hjom fxa
hyttono.
Trzkl-ofeil I sisto 1TJ? sto .om et,hjemmestyrkekup i V03:), Deit Var ved
173ra.1415cidsuannsforbund fvller idag 13, april 5c) år jub1leumsfest1:g-
13I6RUr aili tIlTaHunaet.blir roorganisart og vi igjen får on

PAGB2VEGE-LSE.


