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Nazi-f^sk-land p§,_dod.sleiet̂

A/tskillig me* eip en tredjedel av lyskland ex t& besatt av allierte
tropper. " Anglosaksiske armeer har tilbakelagt mer en» halvparten av veien
fra den fransk-.tyske grense til Berlin, Det tredj© rikes krigsokonomiske
hjerte - Ruhr - tynea i Eisenhowers jerngrep* I ost harvrusserne tattoDan~
zig og star umiddelbart foran wien« I den ubesatte del av 5Dy&&land slar
Himmler omkring seg ®om $n rasende for a kverke alle d© tyskere som fore-
trekked a, leve istedet for a dc5 for foreren. M«3$ 'ifcasi klafor ikke a Mndre* .
at hustakene, males lxvit# og at byer overgir- seg pr«t^lefon. Og soldatene
gir seg over i stigende tempo? 350.000 fanger ble Satt,1 mars, 20.000 pr.
dogn i paskeuken pa Montgomerys avsnitt» Men. SS-soldatene sl&ss fortsatt
- ">m gale, slass for & unnga his tori ens dom. Hvor lenge de vil kunne hind-
VJ at ogsa det b'vrige Tyskland blir '"besatt er det ingen gitt a si med sik.-
kerhet. - Men pa et visst tidspunkt kommer de allierte til & erklasre kri-
gen for slutt, selv om det da enda skulle finnes noen organiserte militare
motstandscentra hist og her i Tyskland, Da kommer et kritisk overgangssta-
dium for vart land. Selv om en del av, eller a^le wehrmaclitsoldatene iJor-
ge da vil legge ned v|.pnene,- sa er dot tvilsomt om ss-troppene gjb'r det god-
villig. Kamper mellom Wehrmaoht ̂ >^^SS kan "bli fo'lgon. Det blir en kompli*-
sert situasjon. Det er klart aX* "j?rxngcn og hjomEiefrontledQlsen innga-
ende har beskjeftiget seg mod d.; -k,:... "emer. som dette aluttstadium vil fore •
raed -seg*- . ' "^^ -""

Tirsdag er det fern ar siden 9» april 1940* Siden den gang har vi
kjempet for retten til a puste. Na begynner vi sk m&^t a kuiino ando frio-
re. Mer enn. noensinne har vi 3.pv til a vsero opt.imister. Men mcr enn noen*
sinne gjelder dot ogsa a vsre aktpagivGnde,- kampberadt og disiplinert.

S2£5£i5SS£25i-^ii iiSSiS^i^0-^30 ̂ or oggsagto arboidore.
Vi har tidligaro i P.p» gitt et kort resum6 av den provisoriske an*. .

ordning om midlertidig ordning av lonns- og arboidsvilUcar i bctriddo distrilc-
v c som. blc vedtatt av rogjeringon i ho'st. I do kommende ntunmer av avison
skal vi gjengi ordlyden av en'del av do viktigerc avsnitt i anordningen.
§ 11 lyder slik» "Arbcidere som under krigon or oppsagt -pa grunn, av drifts-
innskrenkningor, skal ha fortrinnsrott til gjoninntakolsG sa snart bedrifts-
teknisko forhold tillator det, dorsom do or fullt arbeids±'oro» pe har for-
trinnsrott til gjjeninntakelse i 6 manecler regnet fra befrielsen av dot omra-
de hvor bedriften ligger eller fra igangsettelsen av bedriften dersom denne
ved frigjoringen ikke var igang. yristen begynner dog forst a lope fra det
tidspunkt da samferdselsmidlene muligg^or fremmote* Eetten til gjeninntakel-
se bortfaller dersom vedkommonde arbeider ikke sa snart han har anledning
til det gir bedriften meddelelse om han bnskor a. ovorta sin tidligere stil-
ling.

Arbeidsgiver som nekter a motta arbeider som gar inn under denne §'s
fbrste ledd, plikter a betale erstatning til arboidorcn for don skade som er
voldt. Sed fastscttingen av crstatningons storrol-SG skal dot tas omsyn til
arbeiderons tapte fortjencsfe, tjenostctid, lonn? utsikt tilnytt oiler an-
net arbeid, arbeiderens eget forhold og for ovrig til omstondigheter som det
finnes rimelig og billig a, ta i betraktning. TilbalcGkallos nektolson, bort-
faller orstatningen fra den tid arboidsforholdct kan gjonopptas,

Bostommelsone i denne § g-jeldor ikko for arbeiderc som ottor "9. a-
pril 1940 har opprettholdt modlomsskap i, sbkt om oiler sanrfcykkot i a bli
medlem av Nasjonal Samling, nazistisk hird ellor armon organisasjon som har
ytot fiendon bistand ollor som har modvirket hcrtil* Tilsvarondo gjelder





-LP
dette skrives?vil det vssre kjent for all veyden at &e.t store

gjemnofflbruddet er skjedd pi Testfronten. Det er in tat mindre s m et ras
som har-rammet de tyi&st still ingenue. Og raset ruller videre. i&et er"IBce
lenger mulig, a- hi:>14#. #f|; ̂ ourmed* fremryklringen. gelv 4e- brltiske avisre-
da&sjoner: klager m?Wg a-t nyhetene er gamie i'Cx de koffifeer i trykken, Og vi:
sonvarbeider under lilt Yanskeligere f orhold ma. be; vax*e lesere unnskylde-'
hvis de allierte' tro^ea? beveg#r seg hurtigere pa mai\ken exm vi ef i stand
til'a folge pa kartell .*•

Den knipetanggianb'vre om Buhr som vi tidligere har antydet som- en mu-
lighet er na fullbyrdet % og med at Montgomerys hb'yre floy og 9« amerikan~
site arme har forenet seg i pillstadt og senere erobret Recklinghausen og
HaiSHiM. Med dette er ringen s4 fast sluttet om Ruhr at noen utbrytning er u*
tenkalig. ,16 tyske elitsdivisjonerj over l-00«OO0 mann gar her sin under- ]
gang i mSte. ; Dette 'eg uten sidestykke den storste innringningskatastrofe •
som har r:ammet tyske3?ne, og. selv om de enna en tid kas holde stand i Ruhr-
byen.es ruiner, betyr .dette det endelige dodsstb'tet for den tyske rustnings-

duetri.- Montgomerys venstre flaiike gar i ilmarsj. nordover- inn i Holland '
or de tyske tropper er i full gang med en tilbaketrekning som stadig for-

av allierte fly« Andre deler av 2. britiske crme gar n^rdaver pa,
den tyske lavsletten og har Bremen og lordsjo'kysten som mal* Montgomery
ael4te allerede lordag at han liadde 12. motoriserte divisjone>r med 5000
taniss pa ostsiden av Ehinen, noe som forteller om den offensive tyngden hos
denne armegruppen, ~. p4 midtfronten arbeider pattons panserstyrk«r seg 3st-
over med rekordfart og star na ved Erfurt ea, 200 km.' fra Berlin* Helt i
syd hai"* franskmennene dannet nye bruhoder pa ostsiden av Rhinen-og har tatt
Karlsruhe og gar na med full fart mot Stuttgart» .

aelder at ail organis-e=pt %yak-mota#and id. &^ ̂ ppkb'rt jsk---
fronten. De enkelte hasrgrupper har mistet kontakten med overkommand^en og'

i blinde^ T-vapnenes baser har mistet sine tilforselslin^er ag har
ute av drift i 7 dager. Hollands, befrielse. synes nser forestaende.

Russerne har de siste dagene lagt hovedvekten pa sydfronten hvor•
folbuohin etter a ha tatt Wiener-Heustadt• rykket- inn .i tlena sbrlige byde-
l©r» Graz. er umiddelbart truet; Malinovski har tatf Bratislava og g&r mot
Wien fra tJst. I nord og p& midtfronten er operas3onene. meat av.lokal ka-
r . a k t e r . " ';•..'.' ' • . " . ,:.

Det synes na som om de alliertes store plan er I dele Tyskland i 2
fra. b'st til vest,. De vestallierte star na bare ca. 230 km. fra russernes
vestligste stillinger, og det er sannsynlig at de to.at^re allierte hsargrup'
per vil forene seg et sted mellom ijeipzig og Dresden. Har dette skjer kan-
vi begynne. a telle dagene. . ',.

Situasjonen kan. oppsuiomeres slilcs
TSSTI?ROKa}Mr Montgomery gar mot Deventer etter a ha tatt Munster og Osna-
brti.ck? Dempseys arme star ved Bias pa hdyd'e msd Lingen etter a. ha gltt over
fims-Weserkanalen. Avstanden- til Nordsjb'en er under 80 kmv weser er nadd

. ved Minden nord for Bielefeld. I Ruhrsekken er en rekke byer tatt. Dort-
imind star for fall. Patron har tatt Easuel? Gotha, Sahl ef Orbrtlck og gar
Videre ostover. 7. anae har trengt inn i Wlirzberg og nMd Uffenheim* ;

standee til itirnberg da. 40 km, Heilbroiui er tatt.

Poruten Wiener-^eUstadt har Tolbuchin tatt Glognitz, Neunkir-
ohen, Bisenstadt og Baden umi-ddelbart sor for ̂ ien, MalinAwski inntok 6ns
dag Bratislava etter forst'l. ha tatt Magiarovar og Ereme-nitz i Slovakia.
Hole ungarn er na renset og russerne stSr'mindre enn 90 km* fra Zagreb, ho
veds^taden i Zroatia.

Svensk Af-tonbladet meddelte onsdag at Goring skal. vsere drept sist lflrdag.--
Bladetfantar at lian skal vasre ryddet av veien av
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blir stadig livligere, Det er tydelig at de allierte setter mjir og
mer inn pa a hindre tyske troppetransporter sjb'veien* I lopet av siste u^
ke er flere skip blitt ŝ enket elier -skadet pa havnene utenfor irondheim,
Ilesund/ iporsgrunn og Sandefjord. - Nar det gjelder- den sivile norske tra-
fikken^hindres den'sserlig av kullmangel. I en melding til Norsk Tidend fra
Stavanger heter det at at fullstendig sammenbrudd av kystfarten er nasr fo-
restaende* l.Nord-iJorge er flere dampskip gatt i opplag pa grunn av mangel
pa drivstoffer. ..•• '

p & ^ V o s s •

ble det forleden sluppet ned vapen og annet materiell til de norske
hjemmestyrkene. I fcirste omgang lyk.tes det tyskerne a fa tak i disse for-
syninger* Ikke lenge, etter foretok imidlertid en del av hjemmeststrkiene et
kup mot den- bygningen Ijvor tyskerne hadd© lagrot 'saJtojie# Vaktmannskapene
ble overmannet og forsynlngone har na nadd riktig adresso.

• En stor^del^unge gu'islinger .-. . - . ../--._

holder seg gjomt i skogono for a unnga a bli ut'skrovet til krigstje^^a-
te, meldor .London radio.

Allierte fallskjermssolfjator . ,. : . • •

ble i paskouken sluppet nod over Dovre. storo styrker tyskere og hird-
menn ble sendt oppover med jornbancn, Neermere enkelthotor savnos.

•
1 Norgo er honimot fordoblet i lopot av do siste 5 &r. V

Sisto Andriksonj . -
'"""""~"*lTHoI3"'Eo3e!c hoyt" t sier G5bbcls. - Ba blir dot lottore a plasero strik"-

• ken* Mod dinglendo aktelso, A* A&drikscn, jijssing og harpist.

Don n^baktp komisko loder i 1*0., '
KSro"Ioxn7""vxI""21ortEsG:E:Ec~arbeidot med a rive ned og logge" b"de det gam-

le tradisjonsrike Norsk Arboidsmannsforbund. De na "likvidorte" Odd Fossum.
og johs. Ringen monte detto best kunne gjdres ved at forbundet ble tvangs-
sammcnsluttot mod Norsk Bygnihgsarbeidorforbund. Dette lyktes for sa vidt
sbm de tilognot seg.forbundets administration* "mon dot lyktes ikke d'her. :
a tilegno sog forbundets most verdifullo .aktivum« Modlomsstokken, som rol.̂ g
og kaldt trakk sog tilbakc fra enhvor befatning med forra3derne,
•;• . ,por It splitto denne seige muron av solidarisk troskap mot do best© tra-

dl"sjoner i var fagbevegelsos historic, har na hr, Karo Rein sendt ut rund-
skriv til on del av f orbundots avdolingor mod oppf ordring om a uttale -'seg
om' hvor vidt do b'nsker at en del av forbundets gruppcr - gruvo-, voi- og
^ernbanearboidoro - skal danne oget forbund* Dot gis skinn av at Norsk
Arbeidsmannsforbund skal gjonopprottes, fordi do vet at dette or modlomme-
nos hoyesto onske, Mon Kare Roin projekt botyr ikke gjonopprotting av
Norsk Arbcidsmannsforbund, mon or et anslag mot modlemraones solidarisko sam-
hold. Modlomsstokkon skal spronges ettor prinsippet 1lsplitt og horsk". -
Dot nyc forbund vil otter planon bli tildclt ca« 6.500 medlommer av forbun*-
dots 29*000 fb'r.krigen. Dot gamlo navnskal hellor ikko gjenoppsta, mon
det nyo forbund skal ho to Forbund for G-ruve- og Statsanlogg.

Dot er klart at medlommeno i Norsk Arboidsmannsforbund' ikke gar pa den-
no limpinnon, mon na som f5r mod kold forakt awisor alle nazistcnos sprengf-
hingsfors5k* Modlemmenes 5nskor bio ikko hb"rt da forb&ndet bio voldtatt
og tvangssammonsluttot med Bygningsarbeiderforbundet. Na skal modlommene
g'jb'ros mefiansvarlige» Naais-tono skal .fa lev til k Ib'pe linden ut alcno.
Om ikko lengo skal do trckkes til ansvar og medlemmonc skal selv fa bestom-
me ovor sino organisasjonsforhold i en

H I F A & B E T E G E L S E .


