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Våre in å 1.

I deu preklamasjon fra Hjemmefrontens Ledelse som ble sendt ut i mai
ifjor heter-det bl,a:  9Det vi Unsker å klarlegge er de enrldge.norske f3r-
hold, som vi alens har ansvar og herredömme over. Heller'ikke på dette om-
rådet er det ennå mulig å gå detalj. Etter vår  grunnlev  er det folket
selv som skal-stikke ut den politiske kurs, etter fritt ordskifte, gjennom
alminnelige valg så snart•etter våpenstilstanden som det er teknisk mulig.
Men visse hovedpunkter kan stilles opp, som et uttrykk fcr de 13neker, håp
cg krav eom alle g3de nordmenn er nådd fram til gjennom kampårene:
1. Et fritt eg uavhengig Norge.
2, ;Jyeblikkelig og full genepprettelse av demokratiet. ytringsfriheten,

• rettssikkerheten- eg frie valg.
3. Opp@evihg av alle politiske lover, forordninger cg andre bestemmelser

som er utferdiget etter tyPk ordre eller i tysk interesse. Administra-
tive avgjdrelser, dr,Mmer utnevnelser o.l, som skyldes tyske eller NS-
myndigheter, prdves på helt fritt grunnlag av lovlige norske organer.

4. öyeblikkelig ldslatelse av alle politiske fanger og gjeninnsetting av
-ffentlige tjenestemnn som er fjernet fra sine stillinger av okkupasj.ees•
makten eller på foranledning av den eller av WS. Oppreising og ersta:b-
ning i den utstrekning det er mulig for dem som er-blitt snrskilt skode-
lidende sflm fdlge av inngrep fra okkupasjonsmaktens eller fra NS,side.

5, Ns-medlermer eller andre som har skadet norske interesser eller Skaffet
seg uberettigot vinning under samarbeid ned okkupasjonsnakten; straffes
etter rettergang i betrygeende former, uberettiget krigsgevinst inn-
dras til fordel for ståtskassen.

6. En nAlbevisst vidsynt pelitikk med sikte på: A)•å trygge vår frihet,
folkestyret g de demokratiske rettighetene, 13)- å gjenreise landets dko-
nome og produksjonskraft,snarest mulig å sikre de nUdvendige tilförsler
utenfra og legge forholdene tilrette for å utnytte fnllt ut våre natur-
rikdonmer cg skaffe arbeid til alle. C)å fremme sOlidariteten mellom
klasser og befolkningsgrupper, og 3)medyirke aktivt til det mellOmfelke-
ljge Tirbeid for å bygge opp en internasjcnal rettsorden, fremme yarebyt-
te landene inellon cg skape grunnlaget for en varig og rettferdig fred,o

I telslatning til preklanasjonen sendte regjerin e en ut fdlgende? fiRe-
geringen gir.sin fulle og hele tilslutning til dette Oppropet, Det er i
det beste samsvar med de uttalelser,henvendelser og opprop som regjeringen
i disse 4 Arene over Londen radio har latt gå ut til det norake felk..

Vi 2kal senere komme tilbake til et par av punktene i proklamasjonen,
Worsk Jernbaneforbunds formanni,Ludvik Buland, er ddd

ïtensap naT ar eLe -17 DeTvar akkert med blannede fd--
lelser at Buland i 1940 gikk med pa å fungere som viseformann i Eandsorga-
nisasjOnen. Han hadde et godt navn innen fagbevegelsen og forsto at det
hvorken var- edle motiver eller varme fdlelser som gjorde at tyskerne ville
ha ham med i ledelsen. Meget hurtig ble også forholdet mellom ham og tysker-
ne ytterst spent. 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 nandVrere ogeå hele den legale del av fagbevegelsen over i klar cppe-
sisjon nict den nazistiske nyerdningen, Da.det ikke gikk hverken med trusler
eller lokketoner, grep tyskerne i avmektig raseeei. til eitt gamle middel?
Terror. Buland ble •ömt til döden, men straffen blo gmgjort til livsvarig
fengsel. Oppholdet i det tyske tukthuset tok sterkt på Bulands krefter,-
Nå som seieren or så nær, fdles det dobbelt bittert at han ikke fikk ven-
de tilbake til Norge. Vi hedrer hans minne best ved å gjdre vårt ytterste
kanpen fritt Norge og en fri fagbevegelse.
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Lonns- n't  arbeidsvilkårene i. det befridde norge.

Vi fortsetter idag offentleggjdrineen av enkelte wvsnitt av regjerin-
gens provisoriske anordning om lanns- og arbeidevilkår. 11, 1. del,
lyder slik:
1. Buerifter som inlUeee av en tariffperiode inntrer i  L.

Disse g!tr inn under bostående tariefavtale mellom organisasjonene for
bedrifter av samme art, dersom eller A.F.L begjarer det. Oppstår
tvist om hvor vidt bedriften er av samme art, avgjöres denne av Arbsids-
retten. Når det gjelder bedommelsen av bedriftens art,skal det tas omsyn
til dees drilt og arbeldsforhold, og til.arten og utferingen av det arbeid
som i tilfelle blir undeXlast tariffen. nedriftens betegnelse skal ikke
vmre avadronde. gan det henVises til flere tariffevtaler, skal avtale
for gruppe av bedrifter i samme by eller elistrikt benyttes. Nvor ved-
kommande ter:Lefavtales Lönnssatser (dag-uke-måneds eller prosentlann
eller akkordsatser) ikke naturlig kan anvendes umiddelbart, forhandles
overensetemmende med 10 (denne Ejelder lanns- og arbeidsvelkårene i
offentliee verksonheter, hvor Vedkomnende offontlige myndiehet overtar
Aebeidsgiverforeningens gjaremål). Oppnås herunder ikke oneghet, avejores
tvisten av en nemnd somei puMkt 2 fastsatt (vedx. pkt. 2, se neste nr. av
2F). - Er en nyinnmeldt bedrilt bundet av særoverenskomet, blir donne .
gjeldando inntil den er brakt til utlap. Foreligger det ved innmeldingen
av en bedrift plassoppsiing.i anledning av Tevisjon av bedriftens ever-
enskomst, kan den wneen organisasjon etotsette seg at den mellom vedkommende
organisasjon og gjeldende tariffavtale automatisk kommer til anvee-
d.ese, dersom denne nå ieneholder hjemmel for det. - Bestemmelser i  ne-
gjeldende tariffavtaler om reesneglingsmannens fastseteing av lönnssatser
for nyinnmeldte bedrifter ellsr eor tidlieere innmeldte bedrifter, hvor
lönnssatser ikke er festsatt, blir fortsatt Gjeldende inrtel beeten±elsete
er brakt til weeher.

9. a2ril

ble i London feirot ved en felleg norsk-dansk haytidelighet i det ær-
v5rdige Westminster Ahbey. Biskop Fjellbu og den danske presten Sandbmk
telte. - I enledninE av 5-rsdagen fo2 det tyske overfallet, sendte en
rekke fremiredeftde menn hilsener til det norske folk, deriblant kone
Håkon, president Roosevelt, utenriksmieister Dden, erkebiskopen av Cante-
betry og ute e riksminister 'Trygee Tjee.

Teazistenes siete ferd.

Quislineer i verden vide
or idag noxvege blitt -
oe  de syn t s det er på tide
at de kanskje flytter litt,

Det er ingen sak å flytte
når men vat hvor man  ekel  hen.
Hvilket hus  os  hvilken hette
kan gi ly for disse menn?

ilitler er en faT for sine
han vil ha dem alle hjem.
ingen sorg og ingen pino
skel fA lov å ramme dem.

Alle er de eingeladen
- vanlig entrekk kisteklnrt
til hans gods i Dorehtesgaden.
ingen fare truer der.

Store ånder mötes atter-
ouisling, dusse og Level.
eegerkleng og epok og lattex
fyller Hitlers liFeldherrtn-hal

Fer er mat for flere ukor.
et og drikk - ta alt ned rol
eor hver fleeke vin de sluker
vokser deres soierstro.

7ea slår Ritlor hardt i bordet:
"Jeg har f:ett en god'idd.
Under jorden1 Det er ordet.
Neil og-Hoeht Hver maree Eår meti

Lofter så mot skyln sin kikkert
nAchtunel Achtungl Tusen flyt
Satens rius er bembesieekert
- hen  vel  sekkert  si  oss ly.

Oss ean intet mere hende.
Synd på dea som blir igjen1
Store saten, venn og frende,
- her.er dine sisto mennt"

Dorian Red.(I Porges Nyt

Det forekommer 03S  at rimet lean
synges på flere melodier, f. eks.
"Tyven, tyven u -  eller Stanka Rasin.

la ikke Gestaeo höre noe - de
tner nniik r9nr I  Of4-nln nå_



Frontsltuasjonen.

Pen alliurto sluttuffensivenpå vostfrenten fortsetter,1 samne riveepe
tempos Stdrst fart har den nå på nordfronten, i Montgomorys avsnitt. fenno
armegrupeen har i ldpet av aken avskåret de resterende tyskere i Uederlend,
erobret hannover, innringet Drenen og truer nå Emdon. I holland er 100,000
tyskere nå innesluttet. Bensasjonen er  onsdagens 90  km framtykking til
hen like .ved Magdeburg, Han står her bare 100 km, frå Serldn og cas 150 km
fra Sjukows vestlicste punkt. Montgomerys enorme materialinnsats har full-
stendig rendt det tyske forsvaret overende. Og da terrenget i dette avsnitt
fortsatt er utmerket egnet til pansorframstdt, er det trolig at vi  her  kaa
vente nye sensasjonern Uon det er on selvfilge at etter slike rekorduxteee
franstdt det fdr 41ler senere inntre en kortere pause.
• På midtfrontan  har  Patton i uken som gikk vesentlig vort  opptatt med å

sikre tilfdrelene og omgrappere styrkenc. Nå er hah imidlertid på ny lesemact
raskere beVegulsa. Han kjemper nå ellerade DÅ rlksveien tll teipzig dst

for Frfurt. avstandea til den gamle tsjekkiske grensen er 60 km. I det hele
ruller emrikanerne nå fram over en 200 km bred front fra Breunshweig til
Dayreuth.

Eussernes mldtfrent er nå oppladet til bristepunktet, og det or lenge sie
den man begynte å vente på et de skulle sette seg i bevegelsed Men tvskerne
har 100 divisjoner oopmasjurt til forsvar av linjon Stettin-Schlesten så det
er naturlig at russerne ter seg tid til grundige forberedelser i dette av-
enittet, I mehs har Malinowski og Tolbuchin oå serfrenten praktisk talt tutt
Wien og fortsotter videre vestover og nordover inn i Osterrike. Det synes som
om Malinowskis bensikt er å bryte seg videre nordover i Mghren og Bdhmen og
på den rdten å komme i ryggen på de tyske styrkene ved Ostraven Franirkidngeen

sdrfronten er under en hver omstendighet en alvprlig trussel for tyskernes
stilling i hele rusten ev det tesatte Tsjekoslovakia-

Mens de.alliertes planer og mål er anenhare, begynner tyskernes hånlSse
krigfdring'å bli mer og mer uforståelig og vilkårlig for hver dag. Dot finnes
rkke.lenger noen serelet strategisk olan hverken I motstanden eller i tilha,m-
trekningene, Transnortuettet er sL ddelagt at noen troppeforflytninger
sterre melostokk er U:111~  1 digen er at bver enkelt arnegrnepe må  csrele seg
som test den kan. Nuen overgir sgg mennjevntn endx.e trek,ker seg ellbukc i hu,
qg  b.est,men  det er cgså store enheter som bitt:r sug fest og kjemaer en bon-
slktelds  kame  til siste mann. Det oneste sted hvor man Littil har kunnat
store en vilje til uktiv innsuts mot nbsismen, er 1 Usterriken Det meldes
at studenter og arbeidere her har ytet russerne en fremrakende stgtte,

Slik bevegelse som det nå er kommet over frontlinjene blir våse angivalsur
bare omtcehtlige, men vi resumerer situasjonen slik

VF,STFRONIEN: Kanadierne har gått over Ijsselelva etter å he rehset Deventer.
I Nord-dolland står en  polsk  pUnserdlvisjon se. 15 km fra EordsjSen,
arme mdter liten notstand t Oldehburg som er pess ert. Avetanden tfl Hamburg
er minere enn 60 km etter ot tropoene hur nådd. Aller. De panserspisser som
rykker mot Magdeburg har omgått Erannsbsifeig. General hodges står ca, 70 km
fra Leipzig  pa  sitt avsnitt. Fronten ghr s. en stor bue bst for Erfurt Qg

svinger vestover til umrådet over Coburg mullem Wfirsburg og Ntirnberg, oVer
Crailsheim til området vest for Stuttgart.
dSTFRObiTEN: PraktiSk talt hele Nn1  cr ni på russernes hender. Tolbuchin
gar mot Lins og Salseurg. Fan cr allarede over 60 km vest for Wien. I nord
har Malinowski tatt Trantshin, 128 km :d.O. for Bratislavan Uidtfrontan fort-
satt stsille. I hSnigsberg blo det tett 92.000 t".:angur og 32-000 tyskere falt,

Under et Lancasterengrep på Kiel ble slajsktbet admiral Scheer truffet og
ligger keentret på hsvnen, Dette var tyskernes nest siste slagskib. pc har
nå bare igjen elegsklbet admiral 1.-Utzow.

"Fylkesfirer" Regstad,  laiddelen  fra Trondheim, er utnevnt til sjef for stats-
politiet. Han skal tiltre 24. april. Det butyr dket terror og for oss
dket kumn.
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gtToProd Nerdabl om ve.Nnangkomgressen.

- k ane.:ke Ja f A,P"..t.., nonrad 1jb-f5abi., som for tidon er på besbk i. stock- )
H.o.Sm, attaler b1.o4 'fblEende om sine iniatrykk fra den falige verdenskon-
. sress Resultatot av Dondonmdtet er atokillig bedre enn mar kanne vente . )

i båtraktninee av så hange uensartede •oppfatninger og forskjellise forutset-
nthser ,s_111deltakernn kom til mötat med, De fargede representantene utgjor-
de ot, onring friskt- innslag - jog vil gjorno understreke at do snakkat helt
fritt. G.-1,0, ropmesentantene fra USA var alle samhen praktisko fagfore-
ningsfolk, som sikkert vd1 kunne yte verdifullt arbeid i den internasjonalc
fagbdumegolso. Russexne var alle sammon•beskjedne, sympatisko og ldketille
karer som ga det ailer boste inntrykk: - Jeg har det håp at det vdd lykkes
å finne utvei td1 å skapo •oh enhetlig internasjonale .på grunnlag av den
gamlo fdgldgd internasjonale, el1er i hvert fall i vennskapeliskat med den. -
Det rersget ftlistendis onighet på kongressen om at arbeiderbeveelsen bbr
vxro kepresentert på san Fransisco-konferansen og de andre fredskenferansenn,

. N 0 r g o s - n y t t.kee.
NO:COS tap undo:2 kriuen

ek. oppsumee,erI a en radietale av Der Monsen.sbndas. Han n‘Jvnte bl.a.
at dot hiltil offdselt er honrettet 324 nordmenn, men minst like mange er
drept i- stillhot, Vi har hittil mistet 2-300 flyEerog ca, 50000 sjbmenn
og 500 munn i marrodn. (marinon har nå en besotnins pa ca, 7.500 mann),
Gjouroisingsarboidet i Fi.nnmark
----bIU'OhildHt-v talj-SK,J-Wiiihasen i London Radio for leden. Han for-
taltu  bl,a0  at mgn hittil har gått ut fra de rasjoner som gjaidt fbr befri-
elaca, mon on bking vil snartbli sjennomfdrt. Tidliggere hax det offisiolt
veext meddelt at forsyningene til Finnmark var sikret for larg tid fromover.
Vareerisenc fastsettes av ut prisnoteringsutvalg. De varer som aundes fra
Ensland. har dcg rogjeak_ngen le,,stemt at prdscne skal veere som for •tilevaren-
de varef fdr befrielson. Regjeringen har sdrget for nbdvendig kroditt og
har samtykket d at alle mennesn,2r skal få.hva do trenger utcr, onsyn td1 de-
rdo dvne til å butale. - HavedspUrsmålene når det gjelder gjenopobyggings-
arbeideno er cn effektiv administrasjon, materialtilfdrsler og finansierinS.
Vi har oppnevnt cn fylkosarbeidsnemnd som har fått fullmakt til å lede al-
le gjenodobyggingsarbeidene i lylket, Den fordeler axbeddskralt2 matoria-
ler  os  rodskaper slik at alt kommer til best-mulig anvondelsc. kt bysnknEs-
kontor er opprettet under ledelso av en reguleringsarkitekt eg en dtstrikts-
axkitokt. krissskadotrygden har meget å Ejbru og det ef opprettet et ognt
kontor for resulering og takserdng av all krigsskado. Staten har krigsri-
sikeen for fiske og fansstfartöyer. Videre er dot oporettet koatorer for
veivosen, telegraf og telefon, landbruksadministrasjon, fyrvosen  es  fdske-
riinspoktorat. - Den versto bollsniden avhjelpes ved loy: cv midlertidige
hns, en stor del matoriale td1 dette er sendt fra England. Pår transport-
forholdoen tillater det, kommer det ferdiEbyssedo trenils fra Pnanlamd GE
bygningsmatcrialer fra sverigo. A/S Sydvaransers anlegg er bdolagt av tys-
korne; Mon: nye maskiner blir skaffet. Regjeringen har ollers l nrihsippet
vedtatt at intot godkjent gjenoppbygsingstiltak skal hemmes på, grann av
manglcnde finansor.
Sta:t,Hsboldtiet tar stikkprUver

pa aZI-inneliTEna5L-PHC Skriv derfor aldri noe som kan bringe deg ol-
ler andre i kldrna på stapo - skravlebdttern or fremd3les blant StaPos beS-
to hjelpero. Om du vet nee så husk at det er bedre å holde kjeft og så for
å være iddot enn å snakke og dermod fjerne enhver tvill Tgrigcn er ikke
slutt for oss enda, de bardoste prbyelser ligger kanskje foran osS.. Vær mo-
dis, r2.ein forsiktig;
Kort nytt palmusdndas undersdkte• 300 monn alle hyttor på Sjnsjden - nosa-
'6II-rOS'011tot,- - Tyskernn torpederte Pylkesbåtenos mI:emmandbreau ved kaia
i kergin natt til langfredag. Det ble gjort av noon fullo gaditer oigleord på
on schnellbå,t som lå på den andre siden av Våsen. 11 gastor skal vnre skuut
- også  1 og omkring kergen var det liv1dg virksOmhet i påskon av GostaMm
og Hird, som undorbkto pass o.l. I Vassetraktene ble falek jaget hjem fra
hyttene.
ak-rykk:Zdi.0 I siste vip sto om et hjemmestyrkokup i Vosse Det var ved Loss.
fffif,sk-a.Hoidsmannnforbund fyllor idag 13. april 50 år, Jubileumsfeetlds-
Kten=r iftå 13I1 TO'Hundot b1dr reorganisert og vi isjen får en

FRI F.AGB:V2ak1Sk.


