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AVISA VÅR.

Fra og med dette'nummer vil «Fri-
heten» komme ut; trykt i dette for-
mat. Vi hå-per det Vii glede alle våre
lesere eg venner. Åvisa vil utkomme
som før med en ukes mellomrum, eller
så meliem hvert nummer. Sem under-
tittel har avisa også tatt «Kamp-
organ for norske patrioter».
Vår kamp vil vi fere som før, bare
om :mulig ennå bitrere og ufersonli-
gere. Og denne avisa skal være det
prinsipielle organet for vår kamp,
kampen for nasjonalt sjølstende, for
folkestyre eg sesial rettferd eg likskap
virkeliggjort gjennem vår seier over
de tyske okkupasjonstropper og de
norske landssvikere. Vår oppgave er
som før å mane det norske folket til
nasjonal solidaritet og samkjensle i
denne tunge tia for land eg folk,
mane folket til organisert kamp mot
sine fiender. Denne kampen setter
sine strenge krav til hver og en av
ess. Det gjelder mer enn noen gang
for å løfte i flokk eg å HANDLE
flokk. Vi har sagt det hundre ganger,
men vi ma framlefs gjenta det uten
å bruke ALLE våre samlede krefter
er kampen ikke til å vinne. Enhver
nordmann er derfor ingen privatper-
son lenger. Han står til ansvar for

OR NORSEE PATRIOTER

sine lardsmern. Teak derfor over om
det du gjør svarer til sin hensikt :

styrke fremten vår. Vettløse ting
må ingen firme på. Vi har ikke råd
til a.'sløse ined våre krefter. Men glem
heller ikke at det bare er motstanden,
den organiserte, disiplinerte og urok-
kelige samlede motstand mot -easismen
som bringer oss seire eg framgang.
Med ettergivenhet og imotekemmem.
het for fienden redder en apsolutt
ingen ting hverken for seg sjel eller
sine landsMenn. Det er bare en opp-
moding til nasistene om å gå videre.
Det norske folket har gitt tallrike
eksempler på at• det er kampers veg
som fører: til seieren og at det nytter
å kjempe.
Dette har vi i denne tida så gedt vi
har kunnet, levet og handlet efter.
Vi håper dei skal bli til gagn for
dette arbeidet når avisa vår nå kom-
mer i en bedre form, og vi ønsker
både våre venner og oss sjel til lykke
med framgangen.

FRA NEW YORK blir det meldt at
femti tusen amerikanere ddtok i et
møte .som krevet en ny front opp-
rettet i Europa. Møtet var ledet av
byens borgermester LA GUARDIA,
som ba arbeiderne arbeide hardere for
å skaffe -Amerika de tropper og det



materiell enlis var nødvaudig- 111 det
formal. I ot opprop motet oendte at,1
heter det ar det ruseiske folk må ,Lå
hjelp og at en må gå ever fra ord
til handling. Litvinov har også hatt
et mote med presiderd Emasevelt oml
piamere Ior den andre frouten. La
Guardia er ikke en ukjent mann for
oss. I i tid gjorde han seg kjen:
ved si til Tysklard at det s'aT en
foruaremise mot middelelderen: a
sammenligne nasismen mcd'alen. -

ITALIAidnar pressm Laval medjpå
av tale om ut s .1. ear ir dos:idem og
landbruk' i d holosLim:
Afrika til Mrdel ftr ci 1.j,:sk-itatienske
seldator.:

LLOVEDORGAISASJONEN or de
amerikansine kerere pierer hvert år å
dci ni en -orLanie 111 lærere som bar
gjort seg vel fortjent. I tsr er disse
premirr tilu li den norske lærerstand
for sin kamp bot masiliseringent
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me roå dars. Og : sted
heldig å komme over I2C3C13_ ungdo
mer sora danset. «Idiirdon» stormet
fram i skegeD og •g" g or
skjøt med revolver sa fliser og bark
fok. De dansende kom seg i sikkerhet,

men d måtte spginge fra syklene
sine. Spillemannen som var blind ble
også tatt. Det var omlag 30 sykler
som ble Latt og fraktet til Fjelikamar
gård i Lorenskog der fortjenestfulle
«hird»folk har forsynt seg med ny
sykkel.

DEN ENGELSK-AMERIKANSKE
faforeningsnemnd som har behandlet
den pJaktiske gjennomførelsen av

arbeidet med de russiske fagfore-
iøgene er nå kommet 33å lure . at

samarbeidsplanene kau settes nt i
L. Dette har sj•ds stor

berseistring hos r . 'and
og Amorika smn •fren-
ton ser den sterkesta
fredelig oppbygging e tt i. lcugeig.

I TYSKEAND vrimler det av illegale
°,cie  og det sirkulerer en del mel-

lem soldatene her også. Redaksjonen
har fåt tak i et av disse som heter
«Flugblåtter der Gegenwart No,
Naell Hauset,. Det es- nedertegnet av
« - tyske fride- • og uttaler

penlys tvil om  den
stsrettede j Tysdkand eg

de a mare mok
å jo ckette L avgjert

dere

dsVET PÅ DEN A-ANEN
NT rettes stad:. til den

engeisim og amt aring
de to land. Foruter
New York blir del naLdIt fia Londen
om en delegasjon fra 4500 arbeidere



den engelske krigsindustri som ine-
luverte en resolusjon til
sen med krav om å opprette en front
nr. 2 snarest mulig. Arbeiderne på
sin side forpliktet seg til å gjere sitt
ytterste.

DEN ENGELSKE generalstab i Afri-
ka har i Libya kommet sver et tysk I

dokament som er satt opp av Hitler
for 2 år sia, den gang tyskerne tredde
seiree var viss. Dokumentet redegj•r
for det nedvendige i å skape et
ahandlekraftign satqmliti som aldri
vil innlate seg på noen forbrodring
med proletar!atet eg den tyske under.
verden_ 1 det framtidige stortyske
rike, heter det, vil det alltid finnes
nasjener som ikke er vennligsinnet
og det trenges derfor et reilitmrappa-
rat mot befolkningen sjok Det er en
slik plass i det nye Europa Quisling

Norge.

FRA TELEVÅG har5let kommet nye
rystende skildringer. Det var som
kjert der de to tyske Geståpo-djev-
lene ble drept som 1.revde i alt 20

gårdry er beut ned,
og bare 5 star igjm i hek bygda.
451 3nennesker rr Leirulese. Terboven
var sjel tilstede, som alltid ved slike
hove, fer å se etter om hærverket
ble gjort grundig. Hele befelkningen
or s4.m 1ijnt deportert. Modre
barn bl furst sendt til Storetveit
skole rær Fjos-mger. Derfra ble de
serdt til Framnes drånkerheim i Flar-
denger. Den yngste fangen var fire
dager garnmel. Moren tålte ikke på-
kjenningen cr dode. Den eldste fan-
gen var en 94 år gammel roann. De
voksne mannfolk er sendt til Tyskland
Senere er alle barn over 6 år på nytt
internert på Storetveit under sterkt

tysk-norsk plitiakI . Det bar
difteritilfeller blant barna. Å bruke
sterke og hevngjerrige ord lar vi være.
Vi sier med statsminister Nygårdsvoll
at slik mentalitet står vi nordmenn
totalt fremmed for. Det er ikke men-
nesker, men undermennesker eller
sinnsyke vi bar med å gjere. Hitler
skaffer seg oppseising ved å straffe
barn på 6 år ! Vi har lest om over-
modige tyranner som i middelalderen
knnne diimme en hest efier ei ku til
doden på grunn av en innbilt kren-
kelse. Vi ler ikke av slike ting i dag.
Likheten er fur uhyggelig. Det har
vært to angivere med i denrie sak.
De heter Diorgen og Sverre Johansen

TYSKERNE uttaler mer ég mer
fmert sin tvil om tysk seier i krigen
og det blir idemt strenge straller fer
alle som våger å hevde at Tyskland
ikke vil raå alle sine mfd. Stemningen
i Tyskland likner nå den som det var
forst på året i 191a Den tyske presse
filyter nå over med skryt over itali-
enerne for å få dem mer med på ost-
fronten. Det låt ikke slik for. Cene-
ral von Keitel uttalte om sine itali-
enske forbundsfeller at hadde tysker-
13,:,Iteha mol seg, var 400.000 tyskere
nok til å slå italienerne_ Som forbunds
feller derimat trengte de en halv mil-
lion til å forsvare dern.

SVERIGES NOYTRALITET har
chr'or vært utsatt for frekke provo-
kasjorier fra tysk side. Tyske aviser
sier beiat fram at Sverige nå bor gå
inn i krigen på Tysklands side. Det
har i de iatt nker vært meldt om
flere si aytralitetsbrudd everfor Sverige
Det er slopper ned bomber eg svenske
båter er torpedert innafor territori-
algrensa. Sjolsagt er det russerne som



har fått skylden, en har jo funnet
bembesplinter eg torpedoer med rus-
siske bekstaver på. Dette er vel neppe
større kunst for tyskerne å klare
å lage norske uniformer til tyske 01-
dater som skulle til Norge. På sin
side har rasserne kategorisk demen-
tert at disse ca raiitetsbrudd ba-
foregått fra rassb•, side, lle nasist

tiske og halvnas's. • kr; tsene Sve-
rige har nå att of bled pa tann,
og regjerbng,en seal ia blitt merk
sam på den «dte,arnuid riske fare».

EN LEGION b EN JERINBANE-
VOCN. Moskva radio meldle i si
at alle Ilitlers «norske» frivillige på
ostfronten fikk god plass i en jern-
banevogn på veg til fronten. Det må
altså ha vært en imponerende møn-
string, og intet a undre seg over
Hitler nå har forlangt mer folk a

FRA ÅRDAL, det tyske anlegget
Sogn, blir det meldt at arbeidet er
innstillet en rekke steder på gruna
av at viktige transporter er senket.
500 arbeidere ble derfor under tysk
militærvakt eskostert til nytt arbeid
i Trondheim og Heroya. Andre tyske
anlegg melder om inaskrenkninger på
grunn av materialmangel, f.eks. Odda
Sauddsjoen og Glomfjord.

IDRETTEN skal -Nære upolitisk, er
det slagordet idretten i Norge er na-
sifisert under. Vi har kemmet over
et dokument som viser hvilket »upo-
litisk» idrettsarbeid NS driver. Det
er et skriv fra idrettslaget «Nerodd»
på Nordstrand, datert 12-2-42, og un-
derskrevet av en viss Paul Follegg.
Skrivet er et tiggerbrev om penger
til «arbeidet». llet heter bl.a. : «Etter

vår Oppfatning betyr dette arbeid vi
driver adskillig ir fr. å få
idrettsarbeidet i gat i; igj •n.
cii være lett .
fra partie: fkele

artipfeder, —
tvert mot»,

.dItenej'våre vdnolti‘buskedette

NKRIKE er brodsituasjonen
Den 8-7 ble det meldta'at

bare vilde strekke til for
mover. Også fettproduk-

sjorm har gått ned med135
På samme tid leVerer Laval store
mengder kora til tyskerne.

DET ITALIENSKE nyhetsbyrå Ste-
fani opplyser at under de siste ukers
voldsomme kamper om Sevastopol
gikk det rmillion liter bensin daglig
til de tyske flyene. Og »seiren» ble
likevel fåfengt. Oljekildene i Kauka-
sus er framleis bare fiamtidsdrømmer,
like fjerne som før.

FRA JUCOSLAVIA ble eet
juli at friskarene har erobret to nye
byer fra tyskerne. En jernbanestrek-
ning ble odelagt i en lengda av 2 mil
og et militærtog avsporet. Et tysk
matlager som ble funnet ble tatrng
delt ut blaut befolkningen.

DEN RUSSISKE ubåt-krigen i Oster
sjøen er effektiv. Nylig vedtok tysk-
ersie å sande all transpert mellem
Tysklane og Finaland i konvoier. Det
finske redersamband meider også at
alle fraktene mellom de to land er
forhøyet, da «sjovegen er blitt lenger»


