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Nazi-Tyskland  på dödsledet.

Atskillig mer enn en tredjedel av Tyskland er nå besatt ar- allierte
tropper. Anglosaksieke armeer har tilbakelagt mer enn halvparten.av veien
fra den fransk-tyske grense til Berlin. Bet tredje rikes krigedkonomiske
hjerte - Ruhr - tynes i pisenhowers jerngrep. I öst har rueserne tatt Dan-
zig og  står umiddelbart foran Wien. I den ubesatte del av Tyskland slår
Eimmler omkring seg som en rasende for å kverke alle de tyskere uom fore-
trekker å leve i'stedet for å dd for fdreren. Men hau klarer 1kke å hindre
at•hustakene males hvite og at byer overgir seg pr, telefon4 Og soldatene
gir seg over i sticende tempo: 550.000 fanger ble tatt i mars, 20..0Q0 pr.
dögn i påsketiken pa Montgomerys avsnitt. Men SS-soldatene slåss 2ortsatt
som gale, slåss for å unngå historiens dom. Hver  leneea  To  vel  hunne hind-
re at også det dvrige Tyskland blir besatt er det ingsn gitt å si med sik-
kerhet. - Men på et visst tidspunkt kommer de allierte til å erklære kri-
gen for slutt, selv om det da cuda skulle finnes noen orcaniserte militære
metstandscentra hist og her i Tysklend, Da,kommer,et kritiskeevergangssta-
dium for vårt land. Selv om on del av, eller alle Wehrmachteoldatene i• Nor-
ge da vil legge ned våpnenc, så or det tvilsomt om Ss-troppene gjör det god-

Kamper mellom Wuhrnacht og SS kan bli fdlgen, Det blir on kompli-
sert situasjon. Det er klart at regjeriRen og hjennefrontledolsen inngå-
ende har beskjeftiget seg med de problemer son dette sluttetadium vil före
ned seg.

Tirsdag er det fem år siden 9. april 1940. Siden den gang har vi
kjempet for rotten til å pusto. Nå begynner vi såsektt å kurhe ånde frie-
re. Mer enn noensinno ham vi lov til å være optimister. Men mer enn noen-
sinne gjeldor det også å være aktpågivendo, kampberedt og dieIplinert.

------
Fortrinnsrett til gaeninntahelse  for  opee agte arbeidere.

Vi har tidligere i F.F. gitt et kort resumb av.don :proviseriske an-
ordning om midlertidig ordning av ldnns- og arbeidevilkårene befridde dis-
trikter som ble vedtatt av regjeringen i.hbst.  1 de  kommendanummer av avi-
sen skal vi gjengi ordlyden av on del av de viktigere avsnitt i anordningen.
§ 11 lyder slike  nArbeidere som under krigen er oppsagt på_grunn av drifts-
innskrenkninger, skal ha fortrinnsrett til gleninntakelse åå si=t bedrifts-
tokniske forhold tillater det, dersom de er fullt arbeidafdre, De har for-
trinnsr•tt til gjeninntakolse i 6 måneder wegnetfra befrielsen av det Områ-
de hvor bedriften ligger eller frea igungsett..fisen cv bedfiften dersom denne
ved frigjdrinen ikke vcr iganc. Fristen begynner dog fdrst å ldpe fra det
tidspunkt da samlerdselsnidiene raullggjOr.fremmdto. Retten til gjeninntakel-
se bortfaller derson vedkommende arbeider ikke så snart han her enledning
til dat gir bedriften neddelolso om han dnskor å overta sin tidligere stil-
ling.

Arbeidsgiver bom nektor å motta arbeider som går inn uneer denne §,s
fbrste ledd, plikter å betale erstatning.til arbeideren for aon skade som er
voldt. Ved fastsettingen av erstatningens stdrrelse dot  ta2 omsyn til
arbeiderens tapte fortjeneste, tjenestetid, lönn, uteikt til n:tt eller an-
net arboidr arbeiderens eget forhold og for dvrig til emsteel:ghoter som det
finnes rinelig og billig a ta i betraktning. Tilbakekellee nchtelsen, bort-
faller erstatningen.fra den tid arbeidsforholdet kan gjenepptue,

Bestennelsene i denne § gjelder ikke fox arbeidere som etter 9. april
1940 har opprettholdt medlemsskap.i, sdkt om eller samtykket i å bli med-
1Gm mv Nasjonal Samling, nazistisk hird eller annen organiesejensem ham
ytet fienden bistand eller son har medvirket hertil. Tilsvee.ende gjelder
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med' cnnsyn til arbeidere gom under dtkupasj,inen - se:
annet straffbart landsforxmdersk-forhoad.
TeTgny Segerstedt  ddd -

dette-triste-bidskapet kom tra Sverige i. påekehe1gen. Som redaktbr
for Gdteborgs Handele- och .sjbfartztidning_tg-brennende antinazistrvar•hen
helt siden 9. -april  X940  den mest kjentefork,jemper fer Norges sak d Svexi-
ge, Sammen med fO1k som Zeta Wigiund, Ptedrik gta-T!Ure Nerman, profes-
sor Hotmgren, Eyvind Johnsen, Amalia(Pesse m, hån utrette1±g
og med stort talent for at Sverigo ekulle komme 'ytkk fra dexi "anpasningspo-
litikk" 'som det slo  inn på i 1940.i Båda den gang-z&senere ble Segerstedt.
og de som sto på linje med ham av mange svensker-bettaktet eom folk som ik-
ke hadde tilstrekkelig  mrealpolitisk forståelse n. T j&  slik vil det

vpire at de som itiret  går inn for ideer gom- har sannhotens'og rettens
"certkraft i sogr må. ti#4e,seg  hånsord. Deres innsats blir i hVert fall

av den  grunn.Og_oM  folkene i Europa i. tide hadde lyttet ti1
mann som Segeretedter,det mulig at.vi kunne unngått denne frYktelige kri-

'Yen så realpolitiek innst1110t var ikke  MUrePen  for 10 -.12 rui
sien, da Segersted“jerde sin verdenskjento cayis tfl et kanporgan  hiot  na-
ziaMen. Han torsto-ellerede den gang Al 0apone '4'ar denrene helgen ved si-
'don a7 Adelf.Bitler, - Segerstedt t“hörto aldri arbeo.dexbevegelsen.

har ikke minst'arbeiderne på begge sider av Kjelen grunn til â minn
ha i takknemlighet.-
D*nyep2Eettadefrauske fabrikktilsyn.  

Momitoer for fabrikktilsyn skal cpprettes i alle bedrifter i Eran-
krike som beskjeftiger.minst 100-mann (fUnksjonmrer og axbeidero). HVOT

komite skal bestå av bedriftsejefen og represententer for arbeidere og
funksjonwrer, og cmfatte fra 5 til 8 mann alt etter eodr1ftene stUrrelse
Personalet velger sine, representanter'etter en liste som setteb opp av dd
to stbrete'fagfereningene.(gonf&dt aration G6n6rale.du Tra.vail og,Confôde-
ratien Franaaise des TravailleUrs-ehretions). Reprcientantene vflges blant
folk pom er fylt.25 år ,g har arbeidet.ved bedriften I år uten avbrekk-
gt-mmerett har ldnnsmottakere som er fylt 18 år hg Ldr  vs:rt ansatt.ved -
bodriften i ett år.-. •

komiteen skal fdre tilsyn med alt sosialt-arbeid tmen bedriften,
videreskal den Tremlogge fors1ag til-forbedrinfr  orbeidsferholdene og
fremfor alt forslag som tar:sikte .på ålSke predUkejoxi,on. Momiteene  skal
underrettes oM markedsproblemone innen ein bransjp, .cg bedriftslederen er
forpiiktot til -:minsten gang.cm året å gi'en ivldig'redegjdring for
situnijonon på arbeidsmarkedet. selskapor med en'arre arbeidsstokk
onn 500 manu, skal komiteen underrettes om bedriftens ovcrskott, og den
kan fromsotte forslag cm /ivordan everskottet bbr brukes. Med emsyn til
aksjeselskaper skal.åreregnskapet fremlegges.for komiteenog  dens  råd og
forslag skal fremlogges for generdlforsam1ingene.

Komiteene har rådgivende myndighet.; .0pstår dat tvist om noe, skel
de to parter bringe eaka frem for.arbeidetileynetp-(i t inspection do la
production Industrielle) P gb om-det skulle bli nUdvenIS; fox arbeidsminds-, .
teren•
Guneriussen 2å krizsstioxi..
-----"=ljere -2onT6Mcf i Bygningearbciderforbundut, ,3unerius.son, cr ut-
nevnt .tiLkomisk leder før Norak foxbund for bygningodustrien. Etter
aLnazistene har kjbmt forbundet i grufta - underskoLot ver i 1944'ggdt og
vel 340000 kroner skal Guneriussen  nå redde stumract. Bans fUrste r:.k-
sjon gjaldt kontingenten, han sendte ut et skriv o,-;; appellerte til mcd-
l=ono om å gjenoppta kontingentinnbetalingene. Fox  2" ,.• gjdre det hele mer
troverdig, har han samtidig forordnot at sirkulærenc hcrottex skal undor-
skrives "med Selidardsk hilsen" i stodet for heil og  sf...31.  men hvis han
trox,at han fåx medlemmene med scg . av don'grunn er han like dårlig psykoj.

'log  som tyskerno. Nans aksjon vil bare bli besvaxt mod Okot kontingont-
stroik og hel avbrytolse av forbindelson Med forbundot. ---",
Dogene ord:  I "Vi'norske naSjonalsosialister har gjort vår innsats ene og
SIEEU-Tera tjene vårt-land" (Fritt Tolk i'ledcx 5. - Den melodiei
får vi nok here oftere I den.tiden som kommer.
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prontaituas  j une n.

N}r datta skrives, dot vsrre kjent fer ell ver-den at det st,ro
annembruLLdet er skj,3dd på Vostfronton. Dot er intet mindre enn et ras

se- bc r  nmMOt :de tySke st111ingene, Og raset rÅfler videre. .Det er ikke
lengsr ulag å holde seg ajetr ded fromrykkingen& Selv do britiske avisre-
dakejoher klager ovor at nyheiteno:or ganle f;,ir de kommeir i trykkon. vi
sos ar2j.cLr nnder  litt vansko1igere fOrhOlg  Må be våru s lesere unLskylde
"hvis .du al1i3re trOpper .bovogor seg hurtigere på marken enn. vi er i stund
til å fUge på kartet. -

Don knipotengmanövro om Ruhr som vi t*dligore har antydet som en
nå fl.,11byrdor I og mr.d at i[„ontgemorys nbyre  faby g 9. omerikan-

ske arni har forenet sog  a.  Fillstadt  os  Frunere orOrot BeCklinghausen ug
Hamm. Fed detto oy ri.rgoa så .2ast slutct c n Ruhr at noon utbrytning ur u-
teflkoflg,  16 tyoko .ulitk.bdivisjonerp 0Vor  100,000 mann går her sin under-
gan,-,, I mbto, Dette ur uton sidestykke den-stUrsto innringningskatastrofe
so zummet tyskernop og selv om do ennå on tid ka:4 holde stand i Ruhr-
bycnes ruinerp botyr detto det ondolio diideoHtc-c fer dt:n tyske  rastnings-
industri. I., ontgemurya vonstreH lianko går ilmurej pQrd:ver inn i
hvor do tysko tropper or i -al1 gung med on t1.1.baketrh)kning stndig for-
stjrros av alllerte f1y. Andre doler av 2, lorifleke arme går n:.rdevor på
don tzp,oke- lavsletten og har Dremen ug Nordojdkyåten o m  målA  nontgomery
moldte allerude lördag.-n;t han haddo 12motcrirQerte divisjonor med 5000
tanks.på östuiclun av Phinen, noo som 2ortollor om den offensive tyngden hos
.dOnne urnoRrir,21.on.- På midtfronten arb.)Lder Patons panserstyrker seg *dat-
Yver ro.od 2c.kord-ft,rt og står )3å ved ET-turt eat. •200 kn..fra Derlin0
syd h;r franckmcnr.ono dannut nye truhoder  pt  . bstsiden av Rhinen og hsr -jutt
Karisruhe oG går nå mod fall fart mot Stuttgart.

4,"9;1dun  me34ur ut all.organis.crr tyok metstand  nå  er opphört på vest-
fronta. De enkelte ba4rgrupper har mistet kontakt1;n med-overkommandoen og
kjemper iblinda. V-våpnenes baser har mistot sine tilförselslinjer og har
ve2rt -ate av drift 7 dager. Holionds brIrielso ufnes.nær fores-tåone,

:±usse_ne har de dagone lugt hovp,dvoktun på sydfronten hvor
uttcl  hca  tatt  12ionor-Nonst.. .t ry-kot lnn  I  wiens sUrligo

Guaz er:amj.dCol.bart truot; tatt Bratislava og går mot
ten fl st 2 nord og på midfronton or oporrsjonone mest av lokal
rukr,

, Lot synes-nå som o.u.Lde alliertes stove plaa er å dele

til re vostalliorte står nå ua. 250 km.
og dot er bannsynl-Lg at de to stere

'pelJ Vii forene sog sted MolloM Leipzig og Dresden. Når
vi,boginne å dagenta

Tyskland  i  2
fru russornoo

alliertu hærgrup-
dette skjorp kan

situasjoaen pposutneres  slik,

VISt.:12bMTEJ: j;:on-tgomerY .5='år mot Deventer oter å ha tatt Mfinster og Osma-
br[jek.'  41-_.npsky5 ffl.cime står  vod Ems på rc  r  acd Lingen etter ha gatt 2ver
iLlirs ice  nc' Lc fl.  Avstand:n  til  Nord3jUen  or undur 80 km.,  voser or
v'ed nora for Bfoluf01d. I Ruhrsekkrn or on rokke byer tett. Dort-
.mUnd s-år for ftl."2, retten har tatt Kassol, Gothap Sohl og Orbruck og går

stovur. 7..armn hur trongt jun i wrzborg og nådd Uffenheim. AV-

stund,n til 2.,N,trnborg cu. 40km, Heilbrom: or tatt,

=10-H12- ?oluten Tioner-Neustadt hnr Tobuchin tatt Glognitzp Nounkir-
hon ::i.ounstadt og Badou t'rndr3elbar ocr ro 1jur. 1VIalinovvski inrtok ons-
dag hrislava ottor fbrst å h. tatt Ma.Larovar cg k?emoritz i slovakia,
Holo "Unarn el aå, reneet og rusoornu enn 90 kns fra Zagrubp

Svonsk Aftonbladot meddolte onsdag,at-Gbring skal vær0 drept sist ltirdag,-
B1adot rntar at han akal vc*.=re- ryddot  2.7 veion av Himmler.
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'717akteviteten lanes Norees kest

blir etadig livlegere. Det er tydelig  at  de allieXte setter'mer og
mer inn på å hindre typke troppetransporter ejevelen. I löpet av siste  ue
ke er flere akip blitt senket eller skadet på'havnene utenfor  ereeldheeM,
Ålesund, poregrunn eg Sandefjord..- Når det.gjelder den sivile nordke tre-
fikken, hindxes den derlig av kullmangel. I en  melding  til Norsk Ttelend
fra stavanger heter det at et fulletendig sammenbrudd av kystferten er nmr
forestående. I Nord-Norge er flere dampskip gått opplag på grunn av man-
gel på driveteffer.

På Voss

ble det forleden sluppet ned våpen og annet materiell  tie  de norske
hjemmestyrkene. I förste omgang lyktes det tyskerne å få tak 1 disse for-
syninger. Ikke lenge etter foretok imidlertid en del av hjemmeetytkene et
kup mot den bygningen hvor tyskerne hadde lagxet eakene. Vektmannskapene
ble overmannet og forsyningene har nå nådd xiktig tdresse. •

En stor del unee eulelinger

holder  seg gjemt i  skogene  for å  unngå å bli utskrevet t1l krIgatje-
- neste, meldor eonden redio.

Allierte fallekeermseoldater• •
ble  i  påskeuken sluppot nod Over Dovre. Stere styrkee *yekere Og

hirdmenn ble sendt oppover med jernbanen. Nærmere enkeItheter eavnes.

Tallet 2å nee tilfelle av tuberkulose

i Norge er henimot fordob/et i lbpot av de piste 5 år.

Sisto  Andrikeenf
wRaIrEflotheyte , sier Gebbels. Så bler det.lettere å plasere

strikken. med dinglende aktelse, A. Andrikeen, jbeaing og harpest.

Den nebakte komiske leder i
nre Deen,  virr3seree39"6-w erbeldet med å reve ned og legge bdo dot gam

le tradiejonerike Norsk Arbeidsmanneferbund. De  nå  elikvedertee Odd FOMIUM
og Johs. Ringen mente detto best  kunne  gjbres ved at forbundet ble tyangs-
sammeneluttet med Norsk Bygningearbeiderforbund. Dotte lyktes.for  ee  vidt
som de tilegnet seg forbundets administraejon, men det lyktee ikke.d'herrer
å  tilegne seg forbundets mest verdifulle aktivum: MedlemenetokkenesOm rellg
og kaldt trakk seg tilbake fra enhver befatning med forrmderne.

For å splitte denne seige muren av sol1dariek.troskap mot de beste
tradisjoner i vår fagbevegolses historie, har nå hr. Kåre Reeh eeledetea
rundekriv.til en del av forbundeta avdelinger med oppfordring em å uttale
seg  em hvor vidt de bnsker at en del av forbuedets gruvper - gruvee, vei-
eg jernbanearbeidere - skal danne eget ferbund. eet  ees  skinn av at Normk
Arbeidsmanneforbund skal gjonoppretteerforei de vet at dette er medlemme-
nes hdyeste önske. Men Kåre Rein projekt betyr ikke gjenepprettleg ev -
Norsk Arbeidsmannsforbund, men er et anslag mot-medlemmenes selidareske
samhold. medlemestokken skae aprengee etter prinsippet  e speltt og hereke.-
Det nye forbund vil etter planen bli tildelt ca. 6.500 medlemmer av forbun-
clbts 29.000 fer krigen. Det gamle .nnvn skal heller ikke 'gjeneppetA, men
det nye forbund skal hete Forbund for Gruve- og Statsanlegg.

Det er klart at medlemmene 1 Norsk Arbeedemanneforbund lkke går på
denne limpinnen, men  nå  som fer med kold forakt avveser alle  eazeetonoe
sprengningsforsök. Medlemmenes önsker ble ikke hört da forbundet  ble  veld-
tatt og tvangssammeneluttet med Bygniegsarbeiderforbundet.  Nå  skal medlem-
mene gjeres medansvarlige. Naelstene skal få lov til å löpe ut ale-
ne. Om ikke lengo ekal de trekkes til ansvarpog medlemmene  ekal Selir 14 1)0.
stemme over elne organisasjonsferhold 1 on

, FRI FAGBEVEGELSE


