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på tyskernes ug quislingenee nye ovet-
grep og untitagelseeltesteramelser må
viete øket aktrattet o skjerpet mot-
etand på alle ororåder. Bevegningen
av hirden, opprenskringen innen po-
Ittret og inesettmger ny Germanake
Sn Nurge på den indre front er sik•
kert ikke bare å forstå EM:13 cri fer-
austahnim; for å trygge de tneke og
nasistiffie foreresser rffie definsivt,
men tar også eikte på innise all
motstand med cia terror of camå
ikke bar sett realern til under okku•
pasjonen. Det forlyder alterede at
det skal inffiedes umfattende hastin•
dersokelser for mung å komme etin-
trene for det illegule arbeid
llet gjelder deritte at en utviser den
ytterste forsiktigher, samtiffig som
der må legges ennå mer arladd på å
inne fram til nyere og mer effek-
tive metoder i vår kamp. Det har
allerede vært foretatt en del ritssiaer
på de storre bedrifter og en må regue
med ot fiere vil komme. Dette må
eelvsagt akke resultere at vårt ar-
beid hemmes, men tvertimet at vi
gjennom øket 6rvåkenbet og smidig
varalingetjentste så mye mer uhinclret
kan drive vår virksomber. Den beni-
111Algeftibetspreseen må ni ut til alle
landemeno. Nyheter og orientering
om krigasituasjonen må også spredes

Ned med
Eribet for Norge.

ennå videre kretser. Framfor alt
må parolene om metel audsaksjoacr
gjøres kjent og den nødsendige krait
eatt Mn ffik at panalene blir fulgt
av alle landsmenn. Den uten Boal-
menhgnmg viktigste oppgave i 3vg
er hirdre eg hemme ryskerres nt-
nyttelee av våre resurser tn ein krig.
foring. Ennå hfir det utlialt folk
til tvangearbeid på de tyske milittere
anlegg. For diffie er stillingen gitt.
Ved ulle midler Inå en undra seg
dette tibvearbeirl for Senden sely om
det vil inedføre personlig affer. Men
like vild ig er tlet at erbeidet ved
bedrifter seel direkte eiler indirekte
Gener den tyake higfering, hemmes
og vanskeliggieres. Ffer .er kravene
like store tl rbeidere som til ar-
beiddedere. Når act gjdder de ar-
beidere son har ratt arbeid
på de tyske aulegg st1 må disie nå
bringes til å foretå at deres besokel-
scstid er emme. Arbeidsfolkete froat
må ikke kjenne desertører. Vårt
svar på nasistenea nye overgrep må
bli en omfattende ffijerping av mot-
standen på edie områder. Derved
fremmer vi også vår egen kamp for en

Eill FAGBEVEGELSE»,

«Friheteni redaksjon gir isin hele
og fulle tildutning til de tooker som
kommer til uttrykk 1 denne artikkel.
Sterlig vil vi underatreke iffigende:
aFrarnfor alt må parolene om MOTs



VEST•EUROPA VÅle.:73

Det er ikke lenger hare på ost-
fronter at de ston begiverthetene
skjer. Chusider kur det ognå kommet
bevegehe i Ven-Furopa. Ifer.;:higene
ber er eunå små i forbold til russer.
nes enorme innsats, r:en de veet-
europeeske folkene bar 2lått irn på
den rette vehen. I dag er det viktig
nt vi er istand til å trekke fierdom
av de shte bendingene slik nt vi
skal forstå å forme den videre kam .
pen vår.

fiva var det Fom Fremskyndet
ltalins kapitulasjen ? Det italienake
fdket reine seg. Gjennom demon .
strosjoner, streiker og sabotatijehand-
1Mger overfor uksetroppene og rust .
piegundustrien understreket fulket
et de ikke kt eeg avspise med et
nytt reaksjonsert nyre, men at de
ferlangte tred. Det itedieuske folket
vil bn bove til å bygge opp et de-
rnekratkk Italia i fersnekte med the
andre a'lierte ]nrda.

Etter IrnUas militære kaphulm
sjon kestrt så affirste fly ned opprop

den itahenske befolkningen ffin
delta i kampen mot de lyske ,t yr.
kene. De alliertes nverkommando
gir her ultrykk for hvilken
beo ydeing de¢ har at de iteltereks
jernheoefolka hiedrer tyskerue i å
nytte jernkiner, at vriene blir sper-
ra tor tyake biler og at de halien-
ske brygaearbeideren hindrer lasting
Ög lossma av tyske sktp.

SarntiWg- ble det sendt opprep
ttl partisanene rdi Ilalkan.  fl  ee no-
dentrekes, den betydning som clie
styrkene har hatt, og det mares
sarnalheid med de ilidkneke styrke-

-
STAINDSAK5KHNFÆ gjoree kje.nt
og den r,dverdié kraft aatt inot

at parokte Nir fulgt av ane
laudsmen on. •

ne rant de tyske troppene.
Gtviklinga i Dalia lærer oss hver

enortnt vikug teeter folket sjul
reiser seg tji karnp ntot de
tike undertrykkrirr. Damtiark læret
oas presis det samme.

Lenge eto Danmark i on wrstil-
lig de undertrykte landa, rnen
ettemout undertryk kingen og nlyn-
driusen nkte, vukste den danske
motstanden.

Stadig kom det meldinger om de
daneke pandoters inmats. Snart var
det en fabrikk sam var odelagt,
suart et tos som var stanset. Det
var folk som trakk på skuldrene
ever mddiegeen og stemplet dem
entu gpropeganda», men så bragte
tyåkerne bevia den 2 august da de
prokiamerte militarr unutagelsestil-
stand fer bele Danusark på grunn
av stadige sahotasjdrandlinger sum
txnet de tyske milittere interessene.

Men det dauske folket avarte på
, det tyske mergrepet. 7 danake mo-
rindilnOvei kom ut ng nådde svensk
havn, mens re.ten av iNten bk sen.
ket pft havnen i kjabenhavn, mens
200 danske sjomenn bindret tyske
tropper i å hmette havna. Deneke
snIdater nektel å hagge ned våpnene
sifle og det korn til trefuirget mel-
lorn styrker eg danske soldater.
fiefolkningen reine seg manea atuder
til vepoet: kamp. Et sted heldt sivil-
hrfodningen knmpen akende i 36
umer med gevner og handgmeater
rnet tyske tanks og satie 11 tyske
pamervogner ut av funksmn.

3Ied sine pnriske forholdaregTor
har tyskerne atter en anng fortnt
pgg hvor sårhar den tyske kriestua-
!.kinen sr for angrep fra pallmtene
i dc undertrykte landa. Sahntaajes
grupper kau bemnte produk -jorta

akape li boaden i kommuntka-
ajonane at des Nir en alverlig trua-
sel mot den tyske herMaktm



emå geHljastytker kan hinde sture
tyske troppestyrker,

Tyskerne venter nye åtak fra de
datske patriotene. Dertor hrts de
gått trl massearrettesjon de ofirseret.
Men de dettoke pettiotene står sterkt.
De Ear bedrc sammensveieet bei-
rnefront enn de ilete andre larda
og de danske parrieter sont har for-
latt landet arbehler aktivt i de alli-
erte landa tor strate opp uneer
arbeidet som friskatene og SElbots9je-

gruppene utforer i Iandet.

EVE OFRE —

Osvald Lem, Emil .Tulius
Araniassen, Oysten Sivert-
sen, Egil Berthensser, Kris-
tran Ohif Jensen, Erlitm
Olsen, Datold Juline Sivert-
sen, LeH Trygve Olsem
Entivar Binar Endorf Olsen,
Ingolf Johannessen ng
Anton Stenmann tr falt

• for Iteddelekeen.
lagny Loe, Ovinio Jullan
feetp op Ruth Siovasda
Si ser men er dwude til hluge

• fengerlest raffer.

Hva har disse mennesker gjort ?
Jo, de elsket sitt feekelands De

gikk Ikke over de del-
tok licke i det svinske erheid sunt
ns ing tys/eme setrer F!dc prrs på,
derfor ble domt. De gri sitt Bv
Br frikeieu, for bdle ug- fedrolind.
Diese trtmere nordmenn hst for etle
lider sltreeet st Lt nayn i Norges his-
terie, de sil Ivse der når verden hae
greret de Titiverreode. renktbavere.
Alle nordmetals Inerlfohlse og takk
giff  i dag 111 de ukjente graver, og
tiI de påmrende som på en slik bru
tal Wåte har Wistet noell av stne
kitere.

Vi  loyer  vår enkle takk ti! de

andres. Vi lover ber ved disee nye
ofte fur hoddelen, å kjempe videre,
stadig nted hensynslos bårdbet inntil
semen en dag et Vår.

IråXe prarlisantropper ligget
kansp på 1.3v og dod mot 6enden for
å bevne tlike skjendsdedåder Fon

dette. Hittil er det ikke så Elore

ting se eiter deres virkmmhet,
men an iallet av tyskere sum er falt
er snart oppe i det sammo antall
mm de dodadomrner sem er telt over
notrimenn. Kampen går videre —
V i her alle statee opp
em kampen, enten ved å
s tutte seg d3krkte til
partisanene, eller ved
å stotte disse med mat,
klmt on.

NS NYTT —

Fornedeten cuninistern Sverre Ituiss
nms er stilt til disposisjen som arnts
Mstern oten portefedje. Justitelegars
trmentet et overtatt av A. Vasborten.
Riismets skat reed forste esending»
til fronten.

Svindleren, vinagent Dyste, hat
aluneldt ozoMister» Hagelin for kor-
rupsjou. Ble konkurransen for stor?

OBS!

Det ventes statre temor fra ns
ear tyskernes side, Tysketne har
allerede hegynt å stenge kafeet, to
gj estene med tir Vieteria Terrasse
ea lereopsvisitem dent. En del er
hlr r t ar resrent, men de tleste tr kom-
met ut rden. Kroppevisitasjan på
gater vil Itli gjennontfort. Rinden,
som no ligger i trenangderrerskal
settee ton eller hvert mm den bar
gjennompArt den utelannelse sora er
planlagt, de •torate kommer tilhdke
omhting 1 eeptemher.

Under disse forhold gjelder det



for oss å vene forsiktig. Ingen som
kjomper i våre rekker mA ta uno-
dige sjauser. Ikke noe illegah mate-
riale må hæres nten st dct foregår
som ledd i abscdutt nødvendig tran-
sport.

Under visitasjoner må ingen la
seg provomm. Vi Lar ikke råd til
å miste en vneste mann elka kvince
på grunn av provokmjoner ha
folk. Det ordinære politi er så aterkt
redusert pa grunn av arrestmjaner
at det vil bli lite brukt ransa-
kinger.

Til statt Forsiktighet er ikke
det samme som feighet. Å ta uno-
dige sjanaer er dombet.

Den ordre du må atføres
noyaktig.

IIITLERFASCISTEIW.

kaster begjærlige blikk på årets av•
finger i de okkuperte land. De vil
også gjennomfore en plyndring av
de norske bbndez. Hvie det lykkes,
vil det norske fok stå over fer en
hungervinter. Erfaringene fra andre
iand forteller at voldsmakteus plyn
dringer er storst der hvor motstan-
den er avakest. Det er derfor meget
viktig at fiender blir drevet tilbake.

ettergivenbet ha bøndenee ride
vii bare inedføre utplyrdring og sult
mens en earielet OPPtteden og bamn
vii redde maten for det norske folk.
For A fore denne kamp er det nod-
vendig for det forne å orgardEere
foravaragmder i hver bygd som om-
fatter alle stridadykUge menn og
kvinner, fer det annet at nabobyg-
dene forbereder aeg på å underatotte
de kjempende og et det oppretthol-
des en god kontakt med nermeate
by, for det tredle at befolkningen

byene må bjelpe bøndene i deres
kamp for maten og at det oppretter
bemmehge ornserningsapparater som

for iddler fordelingen Av matvarene.
Det skulde være unodvendig overfor
nordmenn å tanderstreke at en må
motarbeide evartebørs-ÅGER som
gjør varene så dyre at de dårligstii-
lede ikke blir lajulpet.

lIvis man folger disse linjer vil
man opprå, å drive nasistene tilbake

amtidig som meno, kvinuer og harn
nongå bungervinterea.

150 TYSKEDE rr drept under et
ital av vare partisantropper. Bare

Dalo har 4 angivere fått passer•
seddel tif den varme sone. Betnin-
gen er riktig, larten enno liten, men
vil stige etter hvert.

TYSKERNE KLAGER over at sven-
Ekene ikke overholder nøynnliteten,
Evenske Inkerbåter har gått inn
‹Met tyske felt» i Skagerak. Tysk
marine rykket ut og senket 10 av
de ubevetmede fiskerbåter. Slikt
kalles for ærerik kamp mot roilitære
mål.

Det var foravrig interessant å
at tyskerno egså har oppdaget at
svenskene ikke everhelder noytrali-
teten. Det er 3 år og 5 måneder
siden vi gjorde denne oppdagel5e,
så denne gang er de talentfulle tyeke
oppdagere for sent ute. Vi kan alå
oss pa vårt bryat : «Det var
nordmenn son; gjorde den oppda-
gelsea,

Da et engehk fly etter angrepet gå
Tronclheim måtte nodlande i Sverige
oppga de svenske myndigheter at
da var nordmenn med i flyet. Var
det ogaå for å vareta den svenske
neytrabtet?

Meld dng til kampea:

Fram fer et iritt Norgel


