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46 sv vårt lands beste sønnr
som skulle Offikom da siskibet nest-
bhelenhforleden gikk på en mine og sank utenfor den mvenske vestkysten.
Bare 4 nordmenn ble reddet inn til Marstrand. Det blir sørget for pt slekt-
ningene til de omkomne og reddede f:I=r und --rretnine om sine kjærer skj,:gbne.
liel • det norske folk del r sorgen med de omkomnes ptscørende. Vd kndrer de
frldne kameraters minne besh vsd forFterke ksmpen mot de forbry'cere som
holdt dem i fangenskap.

Tiden er inne
å Gjøre de siste forberedelser tia-an dag da Norge atter er fritt,

do fagorg*.niserte er hotodctpgaen gjøre alt klPrt til å skaro en ny, en
fagvevegelso, som blir istand til å løse de veldige oppgaver som 1-.1Jg7er forrg.
den n[r etterkrigstiden melder seg med alle sine pro-duJeLjonpørsm=1No-g sosie?
nroblemer. Overalt miSA de orgamer skapes som skal ta. seg av sakene i samm( .77E

blikk som vi atter t:-er ut i et fritt samfunn. Og  sn  gjelder det om at vi
rtterkrigstiden bevarer samme offervilje og arbeidsglød som nå under kam-

n mot tyranniet, Bare a kan fngvegelens glenreiring få preg av et
Urgadd som bryter frEln mod sitt budsLap til hele folket • Fra Prunkriko mel-
H.Ls at fagbevegelsen ettersnm befrielsen skred firam, reiste seg snontant

umiddelbart med en langt større tilslutning (nn før, Denne utvikling
ei cft,å få her.

,jet er enn:' for tidlin her i detalj å så inn på de plEner fo• den. organl -
;oriske gjenreisinn av fanbvegelsen rom er drøftet og tilreg (:]Ygt av Den Nni
'rbeidernes FagliN» LandsOrganisesjon både hjenke eg ute . Men forb-sredeltenr•
til gjennomfriogen av planene'er gjort erker-wr, å mikra nn
•.sst -milErtg-hurternierpayain,L=&et

Pr ktan Ut fr s. at de louer og bemlutninger 2C17: gjeldt j Ladroransacle-
's,b før 9, :gpril 194o attår vil tre i kraft etner frigLefln.gen. Men de: r(Jttg:

det nrgiv-ndig med hgl rekke nye beEtemum:Lser ,som tar :ikte pLL å
opp i dgt or::»raterls'e og politiske vdlnis som fo=derne hsr sle

teadAmmer cv Nasjonbi og stndro nazistisk* sammsnslutninj,er vil
bli nokLflt adgrÅnL til organirasjonene.pe som har wemi; villige redskal(«r

for tyskerne on vil ikke kunne velges til tillitr.hvervol tvils
:;ilfeNler vil dsres rak bli prøvet av høvere organigarjonsinrner. De lagsi-
gansge ko=eo tilbak• de rettigheter i orgarisatjonene som de
de før 9.april med av de rettigheter som er opparbeidst under okkii
• ii.1)tte vil også gjelde dem som har diltatt i kontingentstreen. Den
• ndsergenissjon og rooresetanter for srbojdsgiverne nar e5(5. ført forkg-
. m:er om lnns-og arbe*dsvilkne ett:er krienn og i samforStand me( resje-
.iys,gyn srkt å legge til rette det tert muli40,* gninnlag for en formvarlig c sit-

,g. I vesentlig grad vil erdniPs•en følge do prinsibmer :sjaldt før kring.e
Rn viktis fe-c3tsc.gning undor sit forbereeende ar d brAr at Lgn dsorgtte

tLijerm- medlemmer snare2t mulig,og pi basis Pv orini.g3gjensmnssdg klsoce
njet og gjennom bpsluttinger fnttet  o:.  dem.07tsgstisk TrJlte,

rmitndboje, fk)reta ' valg pft tillitsmenn o.s, v.
Den tyske krigsmrld nRy. satt arl.e i srboid til ruin og ødeleggelsp forv*.r.-
*d.Det frie Norge sktal sette hver eneete kvinne og marn i arbeid for å

yg±e hva tyskorne og (luislingene har ødelagt og for h skare sn ny og Hjcsl .
lferd for v-P.r folk. Det cr her fgorTani_sf::rjort(nm?: g_h i spissen.ke nPJ:,

årene vi hax gjennomlevet hPr skapt et fortrolt( tillitsforhold mol)
gode nordmenn fra skilte samfundsklssser. Sigx*ler ntenfra har gltt _

internaslonalt arbold fer befri mneeskehetsN fra frykt og nød.Den
•orke  arbriderkl(nses osbrjave bllr A sgq.r.e å ske og en rbrcd og mektig esm-

som gmlig for å g[H,blemføre detie verdenw:ogram i Y'rt samfunn, Vi trea-
b nllb igrefte-es medvirkr•Nng her . ok.kupsslonen her Lort oF:s A hate elt dik-

all. ko=ubsjon,løgn css; svindel mer intenst enn noen rinne
11.1" 1=46 elske frihs. reLtsssmfunnet, bederli&et eg karkterIngthet.

vg.re sir(1 fylt av detne, står vi p:* terske.3.en til gjenr(i -
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singsarboidat. Vt  vja  rekk7 hendenG  trøia  til alle dem som vil  vE:Jr, ned  å byg
gc doet noreke Sktfunn  pP demokratiets og den cosialc rettferd ',rinsipper.Cg
vi trnr  Rt  denne fylking vil bli et;s t or at vi mstig og trykkgø skal kurne

•

fr m til Yorges nye arbeddsdng.
K r 1  ate  s j,t u t ats_t  o  r„ etn. -
tamtidig som de allierte den stas uken har forteatt framrykkins bLete
vest-øst- og sørfronten) hnr det b[do j  øst og  vott vxrct en hoorlrdingsukc're
forberedelser til de stcre og krigesvgjørende fr7mstnt. I vest hsr stere de-•
ler  tv  den 1.  smertkanstd  nrme tronst irn  r"  tjflk territofrturinv.for
Den 2. trit, arme er trontt videre  trm i  Det erobrede tert=g «st
for lbertkanslen cr betydelin utvidot. Bpuhoden pa nstsiden av filosel utrL-
des stadig. Eiegfridlinjen ligger overnit under srtilleriild,  :Ten ntal Fotttus
arme og de nllierte tropoer fra Brr-&nnkrite har forenct sen i dnt norne.st-
lige hjørne av  Frarkrike og  dexmed inrcslutat de store tyske ardclinger i
Sør-vest: I Sørfr nmkrike semt letngs ktnalkrten er det innesluttet .ba  to
hundre tusen tyske soidater. Plere byer) pl.s lo  Ywirro  ler befrddd. I -hele
uken har det vært store bombersider ovtr Tyskland med ooptil  2000  sllierte
fly på en dsg.Det er  særlig  oljecrpaRg de sllierte har vsrt uts stter.
red for en ukc siden ble de tyske tt pefle i vost snsl"tt til boo  000  mann i
faldne ,s2rede og fanger. - I  «Et  gjør russerno de Eiste forb7rod aser til c-
neralangrepen- mot enjarsjLt  cd  Ungarn.  bistnernte aand er mentt
suerkt truet etter at russerne  cr Rvnneert Videxe i parsene t":offl leder til
det ungarske sletteland, og det meldes om ttor uro i Budn-Fest. De tyske trep-
rene) rom er praktisk tslt helt avskåret t Gxekonlandlantles til 20o  000  mnre.
Lvakueringen av de greske  øyer  er begynt.Serberne har for alvor sluttet so t
Tito) som mormer scg den bulgsrskn Er nse. Den tjske svartehnvsfl"ten er opp-
hørt å eksistere etter Bulgaras kursendring.- I  ItPlia  hsr de al jerte brutt
gjennom Gotsainjmn i m t r enn 3o km dyp. TyskerrnTer forbitret  for  ikke å
bli trengt ut på Posletten soM selveagt er Megel vsnskelig-å fo=nre
I Frankrike har de Gaulle dannnt ct nytt ministerium. Halvparton av de tidli-
gere -t:ekj-eTrIngsmedlemmer er g-tt cv ttl fordel for repr sontantex for hjemme-
fronten.Båd kommunirter og konservstive er med i regjeringen) :om rtar foran
onorme erb t idso t rgsver. I Paris dks1 ea 12  000  quislinger  være  arrestert. Den
freneke landsorgendscsjon er alltredo strkete enn noensinne ntttite forleden
den faglino sekretær i Paris-diexiktet.linder okkupasjonen har 5o oco meditimmt
av fnetforeningene vært ar r tstert og tusener henrettet. I franskc kr-tper i
London tror man at Blum fremdolcs lever, likes Chevalier. -
I Tyskland gjør Himmler store nnsttergelser for holde disiplinen vedlike.
--Fdryktene slr,s ned i dn tysko aviscne . Over den svcisisk -tyske tronse
strømmer det stsdig  flyktninjer.  Bare på  to  steder ;com det på en dag loo flykt-
ninger over. Japcnerne i Berlin er sr  sm"-tt begfrit T rtdse hjem  tyer Sr rige.
Ford.ten Lepzigs tidlij.ere borgerme:tor Goerdoler, som var utsete til regjedin;_
sjef etter nti;entstet pP Hitler) cr C kjente tyst.-exe henrettert. Blondt dem en
tidligere politipreeident i Berlin)on irrenriksmtrister i Hessen og en forhen-
værende ambassadnr i Roma. - hvordan "tot lmobltsexingen u  vitker framgår bl.n,
ev russiske meldinger om at soldater ned bare 14 daL?rs trening er satb inn rod
frohten. Mangs er blttt moblisert, s om ble kassert under forrige verdenskrig.
Store deler av Nord-Finnland evakueres for finske militære og sivile personext
Wirrgerin-gøre' d'ett te-for-  lette et eventuelt oppgjør med de tyske nvdelinger
som  ikke  er ute  av  landet innen den fattsatte dato. Don tysko avakeeringen
regfir eller 4 veier fre Finelend til Kirkenes)Karasjok og Lynnenfjord.

•

tyse troppene i Bord-Rerge ble fox en stor del sendt sørover i sommer.
Siden or havnaanleggene i Hummerfest)Vardn og Vadsø blitt ndelagt av allierte
fly i den grad at ytterligere utskibing vil bli mcget vanskelin. Mange tyske
skib er også ndelagt og evskueringen vil ogt hindres av oljemangel,Hvs som
enn honder i Nord-ljorge - bevar disiplinen og vent TY. signal. Husk kongens og
Eisenhowers parcler red invesjonchs begynnolse.

Fly1X114an_ i Oslo natt til onsd7U-sTkyates sTtter forlydende alliort mineleggit:
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Fri fagbevegelse 15. sept.

7 akh med Fraiko: -
cn1arai har vendtsng til det spanske folk og oepfordret det til å
eipLe Franco og bryte med aksen for på den måten å "berede plass for Spa-

tlandt verdons demokratiske os frihetselskende nasjoner".

iaden i Ruosland.
ader 3(.) tysnepne nar forVoldt i Russland under okkupasjonen anolår
Moskva til 25o milliarder gullrubel. Etter 1959-kursen tilsvarer

575 milliarder kroner.

Jvldnna.
.

•tdcb  Dansk Pressetjeneste at Tyskland forbereder ødeleggelse av havncs,
9 .lee'eryteren i Esbjerg fylles med sprengstoff. I Skagens navneanlegg er an-

agt 42 sprengladnin.ger på 26 tonn. Videre meldes at Bornnolm er forvand-
til et tysk Gibraltar.

3jerdecarten av aker'ordep i Nederland
edelagt for oppttl lo nr Iramever etter at tyskerne har satt store de-

_h?  av landet uhder vann,

Hjp2mefronten,  

de få besinlagre son tyskerne ennå har igjen i Oslo, er det nå sa*L tvs-
k2pnede vakter dag natt undor full belening4 Ved Vestheim skele

naPt til torsdag i forrige uke snrengt et beinlager på gårdsplaseen,
thybå  vilmlustnter k,ikk i stykker på skolen, hvor tyskere holder til. Tysker-

• ble voldsomt nervøse over eksplosjonen og sperret av alle tilstgteLde
og arresterte folk son i gaten. En hestedresje ble praiet, bg du

_tsten ble skremt og lkke ville stoepe, ble det avlyrt fldre skudd så nostes
lrept og ån av dem som satt i vognen ble såret. Samme natt var det

mcd lerand i et  av  tyskernes stare lager ved kampans Stålveri:.

aP:foss har et tysk besinlager vs.rt under behandling av norske patriestsb
.o liter skal WaTe ødelaei.t.

de nvokvli este an.c ivere i Bærum, Knutsen naf møtt sin skjebne i uken
gflk, Zak de •unhet  doL  i nær eteu av sitt hjem.

•zasberg har det i det cenere vært natii,ge ga.tera77-jarer av gestapo som
;h-Jllert le.kitimasjonsbapirer. .Det skalev= tatt et dynamittlager, os de

tjekerne helt hysteriske. Forleden natt ble to unge mennesker
Urept - en gutt oå- en pike?, 1)9 kom syklende cs fikk ikke_e,otanaet hurtij/

skerne løsdet Ilere 'skudd, så to andre mennesker ble sret, neer

byboreund meldes om cat useeanlig bedrift av en ung  k=n,  som klarte å
--gann= 4 :Jtatspolitifolk. Han var ariestert 20-22 mistenkt for  å  være kok-

_ot  f2a  Svårige, 02; g statspolitimenn tok ham og la håndjern på ha7,1- og bra'-
te ham til pelitistasjohen. Hec ba han om å måtte få på seg jakken og da der.

ene- n politifolkene toichandjernene av ham for å ordne det, la politimannen
fra, seg revblv-oren på hordt. øveblikkeliggret; dsn une mahn revolveren,
sbjot aed to  av  politlieltened,. jarde de to andre uåabtpdyktige - 2årsvant cs
• ' åtten blitt vekk. De to politifolkene com ihke ble drept, ligger på fyl-

akuset.
tena distriktene ler=kring har statspolitiet og birdfolkene }terjet

Tig Inej en megde arreetasjoner og . cn crusomi mishandlina av fånå:er,
7  åk  at en av de arresterte er svgått ved ddefer. Smrlig skal on •v statspol-
:blkene v•-e.re en eadistisk bånditt. Fans døds5om er avsagt. Det må være ea

skoie som riaei1 olitint har her i Oslo, ettereem •en utdånnor umen-
seer som entiog gestapos' rokorder,
ii frenske bordell, so .T  tyskerne har hatt i Dr oniirigensit. I Oslo, er nu

Plkene_anedla wheidet da earis ble bc •fnidd, op etreiket i flere
• Hu or de sendt----teueu-s-t-anseteii-o-tol, hvor verten kaller seg  umarki de

ksånd tyskerne begynt å underminere.alle bry-gT,er. Der sprenes hull
nære kaiurene -ror å fl anbragt dynamittladnin&Jtr.

augesund bli p då  en rekbe bamktre og sperringbr fjetht - men nye blir
bt onp andfe steder. I det hele har en lans kystee inntrykk av en
veLlet fra tyskernes side. De iihher vel  Pa  eke for  iå ee å bli sen..skt tål

. .entenå i IdJonlandet,
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'e n  nve frie nerske avisen firram' _. _
J: m..44h.l_Ss.if-,Leadeeptember.  Avisen er  tf

terør i ferste rekke for den illegalflrbeiderbevegelsen på landsbygden.
Porste nummer er 16 - sidig, trykt ig med illustrasjoner. Vi gjengir en no
ts  fra  avisen som er skrevet under overskriften  r Arbeid til alle":
‘)1:;he.ter i proklamasjonen fra Ejemnefrontens ledelse!"  a gjenreise landets

o.sroduksjonskraft, sharest mulig, sikre de nødvendige tilførsier
atenfra og 1.egc!e forholdene til retse fer h utnytte fullt ut våre naturrik-
N)rnler ög skaffe arbeid til alle"; T)ette gir oss i et nøtteskall den oppg a-
ch som ligzer foran oss den Sag'en. borge igjen er irtt0 Arbeid til alle
li ensbetydehde med retten til arb:id. Det må ikke settes osp som et

aen gjennomferes fra første dags Det vil gi tryghet fcr våre hundretuener
lonnstakerc og hiadre kaos og oppløsning:
4fra hjemmeirontens ledelEe: •
åasjonalteateret, Det noFgkt Teater og Nordlandvardte e2 boikottet ev
go3s_nerdmunn 9  Likeledes er tys2,s stykker hå ikke blokerte teatere  kottkot-
tet. De tyske unde_helanangsstykker som teatereno har spillt, nemld'5 j-p-
tvuhret dem av tysktrile og B.S. - teuterSieektorat.  Alla  tysk-e- filmer

En skal heller Ikke se nye horske filmor, da all filmvirksomhe, ee
må N.S.'s bendur, K;:aantanorske skuespillerss deltakelse i dissa ra
-hke villede pubdikuktil å tro et dissc filmor kan besøkes0
tr1;eidemobli2efInten.
f disso daier har eg bedrifter og etater fått en meddelelsc fra elenc
komissar oat vodkommsnee bodrift som ansees livovektig skal tylle ut kt
,kjema med navn og datta ler elle som tilhorer årsklasson 1924 for at Reøhs-

- -emissar kan sorge for at dasse akke bldr u,skrevet. Denne negative reg4s-
. trering tvder på at eet forepthr n+skrivning av årsklassen 1924. Menve4e1-

an kan se bestikkende uty men den må ikke-besvaress da fronten kar.
Myndighetene kan ved disse optsaver skafl:e seg oversikt over

.crre eldre det må skaffes for å Erstatte de unge, eg dette vil deteo makt.
mecornes regstrEriu,:sforsekw 1311r endel av åreklaseen ntsktlit vansketig-
rjør det situasjonen for de andree krigo  os  Tiveviktage bodrlfter  ber'  ikke
ebe å skaffe seg gonerell fråttke -Ise fot sins itdoksjonmter, men ottiret'ar-r-
sjdet med h an ire og seke å få nver et_keil fcitatt. Dette-vfl også gjør,
eenten bredere, De mange anker vil skafde 2nrestsrinEn CR masse setrbei.
atolen er soeremål em registrerang ttl nasjonal arbeidsannsats  as-
:nres, aertet skjema fylles ut‹- Gjør felles front moi . registroringen,
d1 aebeiderne vod 7inmo4ios:3 eb,  Oslo'Lommune-og andre  offontlig, bcdrdf.;:c-:-
aorodneelse med me1dinrer oe sarole r  som er  sendt ut tidligere om t:esl:orlia
Nusjonal SatallPgs anstrengelner for å skaffe folk td1 "nasjonal"arbeid2-

creats, neddeles felgende
flere betl-eir terr  ,wnddgMetene nå forsokt -1±nkjenudng av b:d_dftenc et-

--or.grbsido ltraft,  de sisto d:“C-2 er diet  oeså  o-=Evtt  ca  k:omite  som Mar
tt, 1 oppdrug å Vararnosolet Oeio Lommuhe og aadre offentlis

HttlEdfter. komiteete, nsn Soasar ay-pErsunalslef Dugge i Vinmonopolet, sm t
trr ptter KTog, har allErede sitt arbeid,
Tcyr nu ECL vukt, Vår nterste r!fl10.2 er vunnet nettop nå. afaJoidsinnsatsens om-
åde, Deane ier aå itke fo:teeaklee mt:d at det alidifienht-tn

Uar andre j.rutpet7 utsatt Icr lD r og it,ar testY_At prrren. Rusk
4.doirs Lnnsats. Nu er trrea ksmaet ti3 de-r;,
Icfmeironten c:v lL 7,:er nn atan3ats i t-'.gjrdagsarbtidet.-Vi
Sle coldater d kamour ct TLr inrsats betyr 2ike rtoget som soldatens med - -

-n i nand, Sjafe: Cur -d.,ercranede, og fanksjonarer må s+å- eam—r
samlet gå inn et, paroler nemmelronten d ferethotse aed og re-

;jerin;:.t sender ut, DJrfor:
- ingen rviktt Parcden ur: -rn:J;rry r yfl r n 'II taaPnal_ -k,:1,g3idstan

-ats", ALLv: tfi
. • ,

'1fle Bdrdeerganisasjen,
nerret viktig dEt av arbe'eorhaaceeco rennents
i-ntme en tor cart er å sase,c Por at cysk arboir: -

H3-1:tes fram: -retet.hcistverk, ingon oyertad, dact sønlagsarbetd, 111--tdej;

å ,dngsomt fer e.gr. Ele bErefer ikko falle. Ttke beddene nå de tyske krn-
.iollorer Vod å eette sce: nEd eticr ste i grurt,:? Ve,2

alltid ooptatt mtd d-rut arbeid, - Men le Gj,,2 alle
immer 3ieren hurtie.srd oT vi får t,'-;baro
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