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46 av  vAnt lands beste sønner Aet,
som skulle  tmnsporteres .frini til Tyk1n kom da slaeskibet "est-
phalen"for&eden gikk på en mine og sank utenfor den svenske veatkysten.
Bare 4 nordmenn ble reddet inn til Marstrand.. Det blir sørget for at slekt-
ningene til de omkomne og reddede får underretning om sine kres skjebne.
liel- det norske folk del-r soren med de omkomnes prørende. Vi hedrer de
feldne kameraters minne best ved foreterke kampen mot de forbrytere som
holdt dem i fangenskap.

Tiden er inne
til å Gjøre de siste forberedelser til sen. dag da Norge atter er fritt. F.r
de fagorganiserte er hotedoppgaveneft gjøre alt klart til å skape en ny) en fri
fagvevegelse) som blir istand til  å løse de ve:Ulge  oppgaver som ligger foree.
den n'r etterkrigstiden melder seg med alle sine  prod3.1kejonspørsm= ,'1ecg sesie
problemer. Overalt må de orgeeler skapes som skal ta seg av sakene i samme øye-
blikk som vi atter trer ut i et fritt samfunn. Og sr, gjelder det om at vi
ebterkrigstiden bevarer samme offervilje og arbeidsglød som nå under Ipam-
pen mot tyranniet. Bare da kan fagvegelsens gjenreising få preg av et -
brudd som bryter frem med sitt budskap til hele folket • Fra Frankrike me1-
les at fagbevegelsen ) ettersom befrielsen skred fram) reiste seg spontant
og umiddelbart'med. en langt større tilslutning enn før. Denne utvikling må
gi også få her.

Det er enn?' for tidlig her i detalj å gå inn på de planer fo2 den organi'sa-
toriske gjenreising av fagbevegelsen eom er drøftet og tilret:elegt av Den Frie

1-13eidernes Faglige Landsorganieasjon både hjemme og ute • Men f,orberedelsene
til gjennomføringen av planehe er gjort eller gjøres stadig for å sikre en
mest mulig nnxtleg_g4evepgbygging nt4 ,1andet er fritt.

En kan g' ut fre at de louer og beslutninger som gjaldt i Landsorganisasje-
nen før 9, epril 194o atter vil tre i kraft etter  frigjøringen.  Men desuten
LTir det nødvendig med en hel rekke nye bestemmlser 2som tar 1.kte på å
reede opp i det organisatorise og politiske vilnis som foriæderne har skaet.
Tiedlemmer av Nasjonal Samling og andre nazistiske sammenslutninger vil selv-
gagt b1i nektet adgang til organieasjonene.De som har vmrt villige redSkaper
for tyskerne og quislingene vil ikke kunne velges til tillitshverv.I tvils

1.1feller vil deres qak bli prøvet av høyere organiegegjonsinstneer. De fager-
geniserte kommer ti1.1 få tilbake de rettigheter i organisagjonene som de had-
de før 9.april ned tillegg av de rettigheter som er opparbeidet under okkueae
nen.-1):et1;e vil også gjelde dem som har deltatt i kontingentstre-iken. Den Frie
Lendsorganisasjon og reereeentanter for arbeidsgiverne har ogeå ført forhand-
lineer om 1.nns-og arbej_dsvilkArene etter krigen og i samforstand meC, regje-

j_rigen srekt å legge til rette det best mulige grunnlag for en forsvarlig ord-
ning. I vesentlig grad vil ordningen følge de prinsipper som Gjaldt før krigen,

En viktig forutsetning under alt forberedende arHeid har vmrt at Lan dsorgee-
3asjenens medlemmer snarest mulig)og på basis av organisaelonsmessig k1are
linjer og gjennom beslutninger fattet p demokratisk måte) ekal avgjøre fag-
bevegelsens nye retningslinjer) foreta valg pA. tillitsmenn o.s. v.

Den tyske krigsmaXt har satt alle i arbeid til ruin og ødeleggelse for v;irt
land.Det frie Norge skal sette hver eneste kvinne og mann i arbeid for å gjen
oppbygge hva tyskerne og quislingene har ødelagt og for å skape en ny og etør-
re velferd for.v^rt folk. Det er her fagorganisasjonenmå wci i spieSsen.De uheg-
gelige årene vi har gjennomlevet har skapt et fortrolig tillitsforhold mellem
11- gode nordmenn fraskilte samfundsklasser. Signeler utenfra har gitt 10fter

et internasjonalt arbeid for befri menneskeheten fra frykt og nød.Deft
eerke arbeiderklaeses oppgave blir å søke å skepe en so "). bred og mektig seum-
1.ing EOM mulig for i. gjennomføre dette verdensprogram i .vrt samfunn. Vi tren-

elle krefters medvirkrei.ng her Okkupaajonen.har 1=t oss å hate elt dik-
etnr) all korrupsjon lløgn  og svindel mer intenst enn noen sinne tidligere.Og

har 17-2rt elske friheen ) rettssemfunnet) hederlighet og karakterfeethet
,ged våre siree fylt av dette) står vi på terskelen til gjenrei -



— 2 —
singsarbeidet. Vi vil rekke hendane fram til alle dem som vil vEere•med å byg
ge det norske semfunn p. demokratiets og den sosiale rettferd erinsipper.Og
vi tror at denne fylking vil  bli sk etor  at vi motig og trykkge- skal kunne
g9- fr-m til Yorges nye arbeidedeg.
K r 1 gs s j. t uftesel_o_nern.
U'affitidig som de aliierte den j_ste uken har forteatt ein framrykking bLde på
vest—øst— og. sorfronten, hor det bde i øst Of vest vert en hoppledingeukeme,
forberedelser  til de etore og  kriesavgjørende fremstøt. I vest her  store de—
ler av den 1. amerikanske arme trengt inn -e"  tyek  territilinv.for Trior,
Den 2, brit, arme er trengt videre fram i kollend.  Det erobrede terreng øs.;
for ilbertkanalen cr  betydelie utvidet.  Bruhoden på østsiden av ÅLOSC1 ut-er—
des stadig. Siegfridlinjen ligger overalt under ortilleriild, General Prttene
arme og de  ellierte tronper  frd Sptr—FrenkrilTe har  forenct seg i det  nordøst—
lige ..hjørne av Prenkrike og dermed inneelUtet de store tyske avdelinger i
Sør —vest. Sørfrenkrike sPmt langs kenalkyeten er det  innesluttet ca 2 to
hundre tueen tyskeesoldater. Flere byer, bl.a lo Favre 9er befridd. I'hole
U.ken  har•det.vært  store bomberaider over Tyekland med oeptil 2000 allierte
flytpk.  en  dag.Det er særlig.oljeopplag de ollierte har vmrt ute etter..

en uke siden ble du tyske tepene i vest.onsrtt til  600 000  mann i
~Ine .e['rede og fanger. — I øst gjør russerne de siete forberedelser til ce
nera1angrepen' mot kist—k-rews-eri7—'ivarsjave og Ungarn. bistnevnte land er meeet
sterkt truet etteraterUsserne -r avanSert videre i pwsene om leder til
det Ungarske sletteland, og det meldes om etor uro i /. 1.1del—Pest. Be tyske trol-
pene,  01/1 er praktisk talt helt avskåret i Grekenlandlensles til Roo 000 mre.

vakueringen av de greske øyer er begynt.Serberne har for alvor sluttet se..
som mrmer seg den bulgarske gr'nse. Den tyske svartehevsfl'ten or opp—

hørt å eksistere etter Bulgarias kursendring.— I Italia har de al:ierte brut
gjennom Gotalinjen i mer enn 30 km dyo. Tyskern- el—~ forbitret for ikke
bli trengt ut på losletten  som selvsagt er meget vanskelig k  forsvare
I Frankrike har  de Gaulle dennet et nytt ministerium. halvperten av de tid] i-
7er -crregjeringemedlemmer  er gtt cv til fordel for represententer  for hjeme(-
fronten.Båd  kommunieter og konservetive er  me i  regjeringen, :om tLr forer
enorme arbeidscrwavor. I Paris ekal ea 12  000  quislinger v=e arrestert.
franske  londsorgenisesjon er.allnrede  strkere  enn noeneinne  utte1to  forleJer
den faglie sekret= i Paris—diStriktet.Under okkupasjonen har 50 coo meelrmy
av fogforenieegene wert arrstert og  tueener  henrettet, I  franske  kr-teer i
Iondon tror man at Blum fremdeles lover, likes' Chevalier.
I ysklend gjør  Fimmler store anstrengelser  for holde  disinlinen vedlike,

-177sryIle'trme  1ås ned i de tyske avisene . Over  den sveisisk —tyeke erense
strømmer. det stodig flyktnineer.  Bare på to steder kom  det på en dag loo
nincer over. Japenerne i Berlin  er s  Effitt  hegynt reise hjem  over Sv
Poruten Lepsigs tidlleeere borgermeter Goerdeler, som  var  utseet til yeglee:
sjef etter attettatet Hitler, er 6 kjente  tyskere henrettet.  hlendt.dem ee
tidligere  politipreeident i  Berlinlen innnriksminister i hessen og en forhe•
vrende  ambassadør i Roma. Hvordan  "to-t- lmobliseringen"  virker frameår
ar russiske meldinger  om at soldater med bare 14 dacers trening  or sJtt
fronten.  Mange er blitt moblisert, s om ble kassert  under forrige verdenskri,
Storo deler.av Nord—Finnland evakueres  for finFke militære  og sivile persone

et eventuelt  oppgjør med  de tyske avdeliney
som  ikke er ute av landet innen den  faetsaete dato. Don tyske avakueringen f;
regr 3 eller 4 veier'fra Fineland til  KirkenesKarasjok  og Lyneenfjorde
Jie tyske troppen i Nord—Norge  ble for en stor del  sendt sørOver i sommer.
Siden er havneanleggene i  Hammerfest,Vardø og Vadsø blitt ødelagt av
fly i den grad at  ytterligere utskibing vil bli meget vanskelig:  Mange  tyske
skib er også ødelagt og evakuerincen  vil ogrå hindres ov oljemangel.Hva
enn hender i Nord—Norge bevar disiplinen og vent 1)5  signal. Husk kongens c,
..isenhowers  paroler ved invesjonens begynnelse.

i Oslo natt til onsdyitoe'Ater  for1ydende alliert bineleeere



Tekk med FraÅco!
:'-5varadioen har vendt seg til det spanske.folk og oppfordret det til å
• yrte Pranee oe bryte med aksen for-på den måten å "berede plass for Spa-

nia bldndt verdens demokratiske og frihetselskende nasjoner".

RUssland,
re:--tkader sem tyskerne 'har.fervoldt i Russlaud under okkupasjonen anslår
Men i Moskva til 25o milliarder gullrubel. Etter 1939-kursen tilsvarer siet-
*e 375 milliarder kroner.

FTa  Jylland. -
der Dansk Pressetjenoste at Tyskland forbereder ødeleggelse av havnene,

,lgoryteren i Esbjerg fylles mednsprengstoff. I Skagens havneanlegg er ane
eagt 42 sprengladninger på 26 tonn. Videre meldes at Bornholm er forvand-
et til et tysk Gibraltar.

•erdeparten av aker'orde.e i  Nederland
ødelagt -or opp 11 lo framover etter at tyskerne har satt store de-

icr av landet uuder vann,

H'emmefronten.

Ved de få besinlaere som tyskerne ennå har igjen i Oslo, er det nå satt tys-
ke bevepnede dag cte natt•under full belyiening..7ed Vettheim skole ble
dot natt til torsdag i foewige uke sprengt  Ci  beeinlager på gårdsplassen. Er .
nengde vindustu:ter gikk i stykker på skolen, hvor tyskere holder til. Tysker—

e ble voldsomt nervøse over eksplosjonen og sperret av alle tilst-øtende ea-
eer, og arreisterte folk om eikk i gaten. En hestedrasje ble praiet, og da
eesten ble Skremt og ikke ville stoppen ble det aviyrt flere skudd så hesten

drept og en aV dem sola satt i vognen ble såret. Samme natt var .det
en snregnine med brand i et av, tyskernes store lager ved kampens Stålver,

P;'!• Honefoss har et tysk besinlage•vært under behandling av norske patrioter.
eee coo liter skal være ødelagt.

hL av de  dvsky-lie.ste an.givere B=1.11/1, Knfrtsen har møtt sin skjebne i uken
enra elkc, nan e nær e en  av sitt hjem,

T Tønsberg har det i det senere vært natlige gaterazziaer av gestapo som har
7etrollert legitimasjonspapirer. Det skal=e tatt et dynamittlager, og det-

te har gjort  tyskerne helt hysteriske., Forleden natt,ble te ungeemennesker i
byen drept - en gutt og en pike. De kom syklende  -og fikk ikkenstanset hurtiel
Tyskerno løsnet flere skUdd, så te andre mennesker ble såret.- nok

J-rne Nyborgsund meldes om en,usevanlig  bedrift  av en ung mann,:som klarte
nemanne. 4 g:tatspolitifolk. Han var arrestert som mistenkt  fer. å  være kom-
' fea Sverige,-oe 4estatspolitimenn . tek ham eg la håndjern.på ham og bree-
ham t11 politistasjonen. Her ba han  om å måtte få på  seg jakken.og da der

rv nolitifolkene tok 1-låndjernene av ham for å ordne det,  la  politimannee
seg re-e•dlVeren på bordet. Øyeblikkelig gren den unge mann revolveren,

'.jet ned to av  politiiolkenen  gjorde de to andre ukaMpdyktige - forsvan-t
• siden blitt  vekk, .De to politifelkene som ikke ble drept, ligger på fyl-

. syeehuset.
T. ena  og i distriktene  deremkring  har statspclitiet og hirdfolkene•herjet

med en  mengde arrestasjener og. en gre.som mishandling av  fanger,
lik at en av  de  arresterte er avgått  ved døden. Snrlig skal en•ay statspc]. -

eer;olkene være en sadistitA.banditt, Hans dødsdom er avsagt. Det må være en
skole SOA nazipolitiet har her i Oslo, ettersom den utdanner  umen-

eezer som endog slr.gestapos rekordcre
franske bordell, som tyskerne har hatt i Droxeingens gt. i Oslo,•er nu

enag. , Pixeneeela arbeidet da  2aris ble  brilidd, oe streiket i flere da-
er de  hVor  verten kaller seg "marki de la

-2. -dell".  ne •
1,.lesund har tyskerne begynt å underminere.alle brygger, Der sprenges hull

T—;ITTv,i3re kaimurene tor å f2e anbragt dynamittladninger.
augesund bllr nå en reke bunkers og sperringer fjernet - men nye blir

sett 0-ep andre steder. I det hele har en lanes kysten inntrykk ay en febrilsk
tre.velhet fra tyskernes side. De finner vel på noe for i'nke å bli sendt til
fenntene i hjemlandete
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,en ive frie noreke avieen "Fram w-
kom ed  cf,  recrs c nummer ved månedskiftet august-september. Avisen er ta-
lerør i isrste rekke tor den illegale arbeiderbevegelsen på-lansbygden.
Ferste nummer cr 16 --sidig, trykt og med illustrasjoner. Vi gjengir en no-
tis fra avisen'som er ekrevet under overskriften "Arbeid til allen:
Det heter i proklamaslonen kra Hjemmefrontens ledelse:" å gjenreise landets
Jkonomi  os  produksjonskraft, snarest mulig, sikre de nødvendige tilførsler
renfesa og legge forholdene til- rette for å utnytte fullt ut våre naturrils-

6g skaffe arbeid til alle". Dette gir oss i et nøtteskull den oppga-
v-en so-11  ligger foran oss den da:gen Norge igjen er fritt. Arbeid til alle må
eli ensbetydende med retten til arbeid, Det må ikke settes opp som et  Mål,

. gjestnomføres fra første dag. Det vil trygghet for våre hundretusener
Lønnstakere og hi:Ldre kaos og oppløsnin.
Fra 1-lemmefrontens ledelse:
Nasjonalteauere 9 Det norske Teater og Nordlandvarite er boikottet av
'sde nordmenn, Likeledes er tyske stykker.1)å ike.blokerte teatere boikot-
t. De tyske undesholdningsstykker um teat2rene har spillt, or geralig på-

lvuilget dem av tyskerne og N.S. teaterdirektorat. Alle tyske filmer boi-
eetet-.-En skal heller ikke se  p_yo  nerse filefier, da all filMvirksomhet er

N.S.'s hender. Kjente norske skUespii1ereSS deltakelse i disse filmer må
ikke villede publikum til å tro at disse sfilner kan  besøkeø,
Anbeidsmobliseringen.
I-ITT=Tarer har en rekke bedrifter og etater fått en meddelelse fra Reiele
eomisear om at vedkommende bedrift som ansees livsviktig skal fylle ut et
Hejema navn og data for alle som tilflører.åreklassen 1924 for at Reisks-
issmissar kan sørge for at disse ikke blir utskrevet. Denne negative regis-
erering tvder på at det foreetår utskrivning av årsklassen 1924. Henvendel-

n kan se btikkende ut, men den må ikke besvares, da fronten dormed kan
rytes. Myndighetene kan ved dIsse Oppgaver skaffe seg oversikt over hvor

,lange eldre det må skafies for å erstatte de unge, og dette vil lotte makt-
eavernes registreringeorsøkw Blir endel av årsklassen utokillt vanskelig-
gjør det situasjonen f'or do andre. Lrigs- og.livsviktige bodrifter bør ikke
' øke) å skaffe seg generell fritakelse for sine funkSjonærer-, men oppta ar-
')eidot med å anke og søke å få hver enkelt fritatt. Dette vil også gjøre
:ronten bredere. De mange  anker vil  skaffe registeringen en masse-arbeid.
aroien er Ingen spørsmål: om registrering til nasjonal arbeidsinnsats bo-

•evares,  intet skjema fylles ut, Gjor felles front mo± registrringen,
.t1 arbeiderne ved Vinmonopolet Oslo .w.3.muneog andre offentlige bedrift'r-
-forbindelse med meldinger og paroler som er sendt ut tidligero om ysL

-e Nasjonal Samlings anstrengelser -jor å skaffe iolk til "nasjonal"arbeids-
ehnsats,  meddoles  følgende:

flere bedrifter har myndighetene nå forsøkt finkjemming av bed ifteno et-
er arbeidukraft. I de siste dager er det o oeSnevnt en komite som har

fått  L  oppdrag å finkjemme Vinmonopolet,  Oslo ITOMMtine-tg  andre,oftentlige
)edrifter. eomiteen, som består av perønnalsjef Bugge i Vinmonopolet, se-srs-
rsr ,Ottar Huuse, sasit inesektør Krog har allerede begynt sitt arbeid.
r nu på vakt. Vår største seier er vunnet nottop på arbeidsinnsatsens

Deilne seier må ikke forkvakies med at det vises undfallenhet. Tidlie -
s eir andre grutper vsrt utsatt for angrep eg  har  bestått prøvon. Husk v;`'

ungdoms innsats. iu. er turen Lommet til deg.
:11jemmefronten kreves st alle gjør sin innsats i frigjøringsarbeidet. Vi er
slle soldater i kampen og vår innsats betyr 1-ko meget som soldatens mod
sen i hånd. Sjefer og widsrordnede, arbeidere og funksjonærer må stå sam,ss

samlet gå inn for de parolbr hjemmefronten i forståelse med Konge og re-
gjering sender ut. Derfor:

svikt. Parolen er: Ingen norsk kvinne eller marn-x1'np,sjonalarbeidsinn-
ALLE  1.1  GJØRE EI PLIkT. /til/

Den Frie Arbeidernes Pag1ige  LundsorganisaSjon.
fa meget vikti del av arbeiderklassens innsats
I ventetiden .ør var . lands befrielse er  a n7r c  for at intet tysk arbeid
orseres fram. Intet-hastverk, ingen ovortid, intet søndagsarbeid, La det

gå langsomt for seg- En -schover ikke falle  liLTe  i hendene nå de tysko  kon-
Lrollører ved  å sette seg ned eller  stå i grusser eg prate..V= tilsynelateL-
3i alltid opptatt med dilt arbeid. - Men la det gå langsomt, Gjør alle dette,
kommer sieren hurtigere og vi får tilbake en

FRI FAGBEVEGLS D.


