
*FRIHETEN?cc

hxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

Nr, 12 1942 2. årgang.

eNORSK eefeeeSIDS3AND".

Arbeiderne nar alltid ut frs sitt sosiale og politiske syn Vaert na-
sjonaluosialismens mest svorne fiende. Fra første degen NS, det nye nasi-
partiet, dukket fram i Norge tok arbeiderne kampen opp på alle fronter.
Fre,  klassefeller i de land som etter hvert kom under nazismen visste ar-
beidarne over alt hva sC ym ventet dem der nazismen seiret. Derfor skapte
arteiderklassen førerne i verdenskampen mot nazismen.

Arbeiderne er en samfunnsmakt som ikke noe styresett kan komme uten-
om idag. Derfor er det at nasjonalsosialismen har skapt en gjennom-ført
sosial sv4.nde1propaganda beregnet på å synkverve arbeiderklassen, "felles-
nytte mot egennytte", "orden, rettferd, fred" osv. Slagord fra arbeider-
klassens egen politiske kamp ble stalet og forvrengt likesom nazistene
i sin egen åndelige fattigdem stjal arbeidernes kampsanger og toner og
forfuseet den nasjonale og demokratiske litteratur og kunst. Målet med
all denne organiserte løgn er å jevne veien for nazismen, bryte ned arbei-
dernes front som er bygget opp på solidariteten som  er  bygget opp på so-
lidariteeen som det første og største krav.

MeK arbeiderfronten holdt. Solidariteten var sterkere ern svindel.
Septemberdagene ifjor var en mektig reisning mot nazismen og undertrykk-
elsen og vil alltid stå som et lysende kapitel i norsk historie. Denne
reisning var en knyttet  neve  mot de som trodde norsk kampvilje og mot-
stand var knekket o&bud om endelig seier til de andre. Den vSr en strids-
fakkel som lyste ogsa langt utenfor landegrensene. Nye viljer ble stål-
satt, nye sinn ble herdet. Striden kostet og krevde tunge offer. Men de
som tvilte på at den "lønte seg e  har alt fått svar. Hele folket er etter
hvert kommet med i reisningen mot nazismen, lærerne. juristene, kristen-
folkee. Vi vet nå at seieren er vår, selv om de siste kampene sikkert vil
bli de tyngste og minst "lønnsomme" av elle.

Arbeiderne bur seg idag til en ny strid. Nazistene som ikke kan
glemme sitt nederlag fra septemherdagene, har nå stablet på beina et nytt
isamband", en nazietisk organisasjon der alle arbeidere og arbeidsgivere
skal tvangsorganiseres og som arbeiderne selv skal betale. Det skal hete
"Yorsk arbeidssamband" denne gangen og formålet er å "yte mere og bedre
arbeid" for å bruke nazistenes egne ord.

Altsa ny utbytting og mere press.
"Sambandet" er dannet av tyskerne, etter tysk ordre og tysk mønster.

Forgålet er regdstrering og full kontroll med norsk næringsliv og indu-
stri og innlemmelse i det tyske krigsapparat i det neblikk dette går inn
i sin siste dødskamp på de russiske sletter.

Vi står nå ow rfor nye og svmre oppgaver, en ennå bitrere og uforson-
ligere kamp. Her må arbeiderne og arbeidsgiverne møtes. Alt som er norsk
gir hverandre handa idag til samarbeid mot fienden, uten alle krefter kan
kampen ikke vinnes. Og skam få den på begge sider som sviker. Vår felles
oppgave er nå å trygge vårt eget arbeid for oss selv og våre landsmenn.
Den er ikke å yte mer og bedre arbeid til krigen mot oss selv, ikke å smi
lenker til norske arbeidere, men å knuse selve produksjonsapparatet i
denne krig,

Kampen fgr dette, sabotasjen og kampen mot "arbeidasambandet" må der-
for organiseres på hvor eneste arbeidsplaes, innom hver bedrift. Den vil
sikkeet koste, Mange  vel  kanskje bli satt i samme stilling sam lærerne,
miste arbeide, lønn og fridam. Men solidariteten må ikke få lov å svikte.
Den illegale fagrørsla og hjelpearbeidet må reises for alvor. Hele denne
kampan mot arbeidssambandet må arbeiderne selv ta førerskapet for, og
den arbeder eller arbeidsgige r san lar seg presse inn, han sviker sitt
land og sitt 2)lk,Denne kampm skal mnre var våroffensgv.



i. rkefronten.

På grunn av alle overe're.•repene fra nazistene; som arrestasjon av pre
ter, terror mot kdrkefolket osv, veltok prestene i den norske kirke å
legge ned si.ne embeder, Dette vedtak kom øyalsynlig på tverke for"minis-
terprces&denLen" hans sieng. Under trusler oa represalier fikk prestene
straks  pålee;g  on a ta opp aÆeidet på nytt  og  gi "departet.' melding om
dette sene.st innen 1.,;rd4 den 14. BL,Mbedsned1eggelsen Inr "ulov-
lig" 1et ct, 7c. fristen ut,5 hadde bare en preet meldt at han bIe
staenea D2rircot kom det telegram fva mange andre prester som ikke hadde
greadt å Iege nud embedet i tide P::skesøndag og esndag don 12/4 var
det, sj.vCjt peitte tiristede under godstj ene sten i. Oslos kirker, Ti1 15/4
hadde 5C3 v omle.g 700 prester don norske etatekirke me1dt fra at de
-to fett ve,dsi_tt vedtae hva. radgjrder "denartenentet," enn grep til.

så ont.nrirg med planer om å arrestere prestene for "folke-
fientIig vi. PiCPCMEF tr" meri vel hådde blitt litt engetelige
for utch:k1in:--esn7 grop eå inn. Så kom plutselig en pyntelig melding om
at de ereste:.. som  ville  gå av, fikk Esi ke avskjed t nlig viso S-tralcs
etter  [ble  h skbp Berggravi. son noen dager hadde eittet i konsentra-
sjOnslelr pa Br edtvedt let Slatt. "Denartementet" farte reder nå• ei nemnd
tileå :fffnne'en.-.14ating .kontlikten; Ganytenscctt av 3 norske• og 3 nazist-
iske preater, .På samme •vis ventes det ei tysk mmnd for å. "studere"

.1,Torge
• Den 'n.Orske k4irkes kamp mot naflamen bar vskt respn:kt afl .e stecier

ute I verdar.,; Blatidt.annet bar den sveitsiske biskop KarLtart, på vegn e
av de-a sieitsiskekiroe sendt sin hyllest nordmennene, der det b
heter; "Jewvet-dete venter.±kke Heralit, men våre tanker et idag med
Notges ki-±a  or.; 1•1e3.8.:det. norske folket't

Et deme  ï  det ubryte1ige saTholdst i alle undertrykte land mot de
tyske iianster eer tjj denne 2-angsh fra de hærtatte emråder i nærheten
av L iilg:'adfrontn I et av de•mest hc-iede een• sidel.agte distrikter fant
bc.nderie •koIlektivbruk på et de v 1111 e sentde en ladning matvarer til
fersv•e=ne av-TAenintrada Det vrer et liefsfarlig til -bak, men alle var
strd:s mad» og.de distrikter san tyskerne.trodde de hadde  gj ennordplyndret
til gengs skaf f et r.d fram fra skjulte gjernesteder .både korny kjøtt •og
mye annet, lidt for nesen på, tyoke'rno fikk de kjrt varene san var over
3e fulluet.ede A ernbanevegteer ower til avtalt .sted- på dan o,ndrO side av
frprit,en-,oe; -cverge.te ,deer: I eikr» -liender.. Så valdte -bsndene .rolig tilbake

1 ektivbrizkr: 1 nv.tet arbeide: for. fedreIandet.
ise .kreftene bek ty Hnies front• i alle 1and er don garanti som

g»ir vår seier SL Vi tE » .
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1941 lå ndo under et middela års7hva kern angår•
endog betr2telie; under, Kvalliteten- var nelIer - iStk bra, ffsr -143. kommer -
da ouså cIen .1"3:n4Tat iår blir ai.t eiukt- til folkeniat. "Det lettkorn som før
har gåttrelIttel.s•e;:; ku blerre eså bleed'et, Det: på.:det
rena:at-d-4-turnA en  Ikke 1,flen tesport•t;i1  skal  vi kunne klare osa til
rieste b,:st c:e i hus. Det er •na me1dt om kjløp av korn Tysklaid, man. •
ennå er dot, kommet noe •
' -1> i pct,?ter ble mied-re ein t 124c nå. tross av betraktelig

utvidot reei Her .b1.± meiiper rekVirert aer tyske me dvs det 132..e
zde:fet,: e:ier e,ist L'eg at tyskerne ikke l'orsto 1 lzhawIle potetaze
vårt"kEma. elele vorstog med poteLer og ble på den r&iten

bie de eolgt, butikk•ene, men noen størreeglede sv. disse
kjdp (let. noen som b-addi-.:.•.1:rostskaden 1. kjellerne var neppe.
steirae nr ‘jt7\7J •e,
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Av_hørnkvirerte—tyskerne--tildals atore mengder. Også her viser det
de rekvlrerer ner enn de kan ordne me d. Stiore mengder høy og halm

fra 194o ligger på lagerplasser og råtner• opp. Det er hyggelig for den k
norske bon3 e å. se at det for han skulle hatt ti dyra ligger under Apen
himmel og råtner opp, mers dyra enten må slaktes eller sultefores. Det
'er fremragende tysk økonomi,

For kjøtt skal  vi  gjengi noer tall
Kontrollerte slegt i 3:kv0194a: Do,do 3, k-it 1941

Storfe 67,7oo 6.8 oo
Svin 23.6o0 4.2oo
Sau .1o9.Goo 2, Goo
Kalv 24, 000  4.7oo
Gj økal.Nn 12  000  437

På grunn av det knappe høyår og rekvireringen av høy til tyskerne
kan en regne med at det ble slaktet, mer  i  1941 enn i tilsvarende tidsrom
i 194o. Selv om det da ble holdt en del kjøtt tilbake på grunn av liten
tilgang på andre matvarer, så skal man være merksam på at det også er inn-
fØrt kontroll med slaktinga på landsbygda, så det ble sikkert' likevel
,èvert like mye i høst scm året før, Den svikt i antall koatrollerte dyr
emkommer da på den måte ,at det kjøtt scm tyskerne tar ikko blir ført opo
. kontr er s akt.
Osteproduksjonen lå i 1941 på mellom[ _Go og 7o -prosent av året 1939.

Det vil $i at vl ikke skulle 'trengt å redusere vårt f crbruk av ost med
Mer enn 2o a 4o 5w, med andre -ord, ii kunne • brukt normalt mcd cst 4 dager
i uka. For meg  ha  rasjonen-rukke't til omlag 1 dag, for tykerna 7,
• Det agiteres for ,øket produksjon av landbruksprdUktr. "Fritt Folk"

er  endog så neerlign at det åpeut erkj enne r at ty s kern e tar en stor del
av vår produksjon. men det legger til at denne del vil de i.alle tilfelle
,ta enten det .blir noe itjen til oss endre ellar ikke. Por en gangsskyld
dr,vi edigmedioladet, tyskerne tar det de trenger og Ittt til.

• I Prisindeksen fbr laatbruksvarer er nå 134. 110\e ,i.ndeks;a1.19o..
N$ hjelper bøndere
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Nordmenn i alle deler av verden kom sammen iår og Mintes toårsdagen
for Tysklands svik og overfall 103. Norge. Og de mintes også alle de landa-
menn  SO1/1»lot  livet 15 r f olkets såk og alle de som idag ikke lar  seg  kue
av barbard her hj emme men modig• kjemper videre.
,H.  Trass:i alle de tunge Og såre minner som dagen rul/et fram for våre
:Iandsmenn i utlandet, var de Ilke  så  lite som oss hj emne i Norge fylt  av
sederlagsstemning.-Tvertom, Norges og fridoffimens seier i verden, det som
for to år sj.a for mange mest bare vsr et håp, er idag urokkelig visshet,
selv. om  vi er klar over at veien fram til målet ehhå kan bli både tung
og lang.

I Liverpool talte Norges kong e i en ove rfylt kirke til landsme nn som
hadde fulgt had i jandsforvisninen, Konp.en ga fremforalt sin hyldest
til de nordmenn hjemme i norge som hverken har latt seg terrorisere eller
lokke av land ssvikerne, men- heltemedig holder ut cg forsterker kampen mot
dem  gjennom all fare. Denne kampen har gjort Norges nayn æret og kjært
ute i verden som aldri far, sa kon7J-2n,

Over London radio talte hi. a, -.Tofer.sorWorrf. Fifiller gc:n uttaiite
at Quisling virkelig hadde greid å :3fcnpeen ny ånLt i Ilorge,, om enn på
annen måte enn han hadde tenkt seg, Denne nye And en er sk.apt iffers
og konsentrasjonsleir og i illegaliteten. Der er Norges kultdrsentra idag.
Demokratiet har ikke vist  seg "ddt» slik som landscvicerne hevder, men
tvert am verdt å dø for,

Den amerikanske unl ervisningsminister har  på  denne dagen  på  vegne av
Aderikas lærere sendt en hdlsen og hyldest til lærerne i Korge fcr deres
heltemodige strid mot den nazistiske forgiftningen av barn og ungdom.



MINNETAVLE OVER LENIN I LONDON.

TYSK SOLDATMORAL.
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London bystyre avduket nylig en minnetavle over Lenin i det hus
London hvor Lenih bodde i 19o2-o3. Plere tusen mennesker var med og pla
sen var saykket av engelska og russiske faner. Bystyrets representant
uttalte bl.a, "Vi er atolta war de russiske stordåder idag. Disse har bl.
mulige takket være Lenin". takket på Sovjetsamveldets vegne og ut-
talte at denne tavle over et av menneskehetens største genier er et tal-
ende uttrykk for vennskapet mellom England og Sovjetsamvelaet. Det vtttin-
grunnlagetfor seieren caer en felles fiende.

Det huset hvor Lenin bodde i den gangen har vært utsatt for sVære
bombeåtak, men de rommene Lenin selv hadde står urørt.

Den tyske soldatmeral er et sterkt vitnemål ikke bare  om  forfallet
den tyske.hæren etter års krig, men om selve det åndelige forfallet

nazismen har ført den tyske nasjonen.opp
På Akershus knalIer skuddene. Tyskerne henretter hverandre. "Løyt-

nant T. født 1914 osv tiltalt for militært underslag, 5 ganger tidligere
straffet, har foretått tjuerier i massemålestokk fra militære depot
og sivilfolka. / 46 grove innbrudd, har stjålet og solgt tjuagodset videre,  s
Dømt til dalen. Jeg har stadfestet dommen. Dødsdommen fullbyrdet". Slik
lyder fermularet for bare å ta et enkelt tilfelle,

Det.er selvsagt ikke oss imot at tyskerne skyter htrandre, tvertimot
men på den andre sia synes vi trass i all krig ogodjevelskap at det

et makabert billede av menneskemoral i var tid, Og det er ikke
bare enkelttilfelle clet er tale om. Vi vet alle at slike brotsverk er
helt a_biane1ige_ idag caeralt der tyske soldater finnes i Europa.
Gjennowsnittet : av den tyske scadat er kommet på et slikt menneskelig •

nivå. Vi kan dra fram hundrevis av døme på slike ting og fordoble dem
atmange ganger. Tjueri, ran og aayteri, ikke bare mot sivilfolket, mea

også mot sine egne kameråter. Men-det er bere enkelttilfellene som blir
eksekvert på Akerhus.

retMelcaingene fra andre land som er herjet av tyskerne stadfester alt det,
soma her „er sagt. Noten fra den sovjetrussiske regjering til  de  demokratiske%r
regjeringer i verden er et av de uhyggeligste dokumenter i menneskeheters v
historie. Den er en  ALildring av framferden til de tyske soldater mbt

akesivilfolket i de okkuperte delene  av  Sovjetsamveldet. Og det står urok.N.
kelig fast at denne framferd ikke skyldes tilfe1diga enkeltpersoner, men

.emer et fellestrekk  fbr den tyske soldat, som beint fram blir•oppfordret
av sin militære ledelse til ran og rov. Han må nemlig være "personlig
interessert" i felttoget.

Et amerikansk blad "Christian Science Monitor" for mars iår,melder
om ligaen3e ting i Polen, som en rømt polakk har kuniet fortelle. Tyske
soldater i Polan rømmer i massevis og lever som stimenn og stratenrøe re,
stjeler alt og fra alle, og lager endog større "markeder" til salg av iår
tjuegods 1  vapen og mat fra sivilfolket og hæren. xfaaer

Denne moral har bare en årsak- nasjonalsosialismen. Og danne demoraa som,
lisering kan selvsagt ikke stanses om tyskerne av og til skyter noen av å de

sine egne nede på Akershus.
m


