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MATEN FRAM TIL DE NORSKE HEIMENE.

ulreddider var det alltid djk at
i fredstid måtte bære den tyngste

vårt folk har fort i snart fire år.

Da tyskerne okkuperte Norge, var
forsynftgene vi hadde skaffet til lan-
det eft store at de dekket folkets be-
hov for fire år framover uten at en
behoyclo å eette leveetandarden nevne•
verdig ned. rEyakerne la stroks be.
dag på forsyningene våre 141 sine egne
formål og levnet innbyggerne bare så
meget som til en hver tid saumarte
med planene deres om å få nordmen-

å produsere for Ilitlen totale
krig. Tankegangen koreiner
til uttrykk i Fritt Folkus konnuen-
tar til melkestreiken i Oslo i septbr.
1941, bladet akrev at n måne
være klar over nt tyskerne hadde det

sin makt A svelte ut hele det uorake
falket.

Gjennom rosjoneringen er det inn-
fart en dags lermell Ifiehet med
en viss premirring Fly dr skkalte tung-
arbeidere — tihynelatende på det
grunnlaget at det mm landet direkte
og indirekte kan skaffe at matvarer
bfir rettferdig fordelt mellem nasjon-
ens egne inuhyggere. Det ei åpen-
bart for en hver at eu vesentlig del
av de norske produktene blir seudt
ut av Iandet. Og rasjemene er ikke
hare otihnekkelige, men varekvali-

De fettige sultet,
den rike led eavn,
i landet var misvekst ug ned.

de brede lag av folket enda mer enn
ta. Slik har det også vffirt i deu strid

teten er dessuten mindreverdig.
Overlatt til seg sjol, uten en enhet.

lig nasjonol ledelse på beimefronten,
hor egoismen og usolidadtetert lått
rå, med det resuItar nt svartehon
og ågerhandel har kunnet bre seg til
fordel for mer velsiturte som ved hjelp
av iii pengeoverilod kan dekke noen
av sine savn. Men de fattige, brede
lag av folket som ikke kan hetale de
fantastiske svartehoreprisere, må sul•
te. Legerapportene foneller at folke.
helsa er undergravd av deu sydema.
ti;ke underermeringen og at mongel-
sykdommene herjer folket. Det går
mot cn kstaatrofe for fulkehSa.

Arbeideme må ikke lenger Enne
seg i sulteforingen, men ta inidativ
til å lii istand eti orgenisert Megal
emsetning av varene i samarbeid med
bedriftene og de patrintleke bendene,

fiandene yil gjerne seIge maten på
rinvefige vilker til nordmenn. De hat
dannet sine egne organer med dette
for øye. En rekke bedrifter har vist
intcres»e og hjertelag til å njelpe ar.
beideme med å f tak i matvarene
og fordele dem, nien det har nærmest
vært spredte tillep uteu fasthet og
sammenheng. Med arbeidemes rike



organkasjonserfaring o disiplin ut- mot fseeden også på dette einrådeL
nyttet i sounarbeid med de nasjonale p

eileutarbeidagivere de patmdotiake ben- nervsk eberi:eaMaten frem t" de
dene. vil det lykkA organis en  
planfart og kontinoerlig iilegal handel.

Ved få den illegule hmtdekn orgo.  KONT1NGEN1tPAROLEN.
nhert på denne måten kan vi oppnå
tre ting. Fog deg ferege vagegar vi Nedgangen i kontingentbetalingen

er elor, men den etår ikke i forholdfolkeheha sont oszietene gdanmes•ig
til den aktivItet sinn rår blent desesker  å  undergrave for A gjøre mnt-etarogeo ltraftlea, for det andee ram. fagorganherte på andre omrader ia-
nen smer  azi  tyakemes forsyninger og for moistandhevegehen.

Arbeirlet med å saborere innhetal-det tredje kan vi komme tif de
ingen fagforeningskontingenten snåoraktede svartebonhandlere som
Elåenylter og berilcer seg på folkete ned. komme mii i organieatoriske for-

Det er på tide at denne kreftekaden mer, slik at dette vårenet får den
befinefrenten blir u-tryddet. yekk tdedetede virkning på den natifieerhe

fugorgemanjonen som et ruaddel s fn-
henkampen.

De ilItgale forbrindeledeleene epp-
fordres til å organhere denne sabo-
tasjen på det grunniag at znedkm-
mene gir kgforeningskantiuget ten
som rninitnum til i1rglt arbeid. For
dette fnmeht må det organierres eser-
fige organer som kan stå for inneam-
lingen og formidle belepene videre.

med den! -
Arbeidelonningene ble nedekåret alt

i fereiningen av krigen, og nazimyo-
dighetene har forhudt arbridsgiveme
å gi lennetillegg på troes av den vold-
11£113.2n1e Prneligingen. Det er derfn
rbnetig at ti•dtiftene bærer ntedrene
nuni de varene som blir klopt fl for-
deling Marit arbeidtrne, som en koso.
pensasjon for priestigingen. Dette er
alt prektisert i en • ies metrekning,
men det må bli regelen. Vi -..-et at
det er rossege naejonafe arbeidegivrre
som reed glede vi1gi adbeiderredenne
båndsrekning i motatrid med nazi-
mymlighetenes vilje

21, skaffe klket mat — sedlikehohlt
folkehelea, ramme tyskernes forsyn-
inger og otrydde startebenen og dens
ågerkarler — er 1 dag en av koved.
oppgavene den illegale hgbevegehe
må stille ees. De fagorganiecne tren-
ger en ledehesom medstorste beslatt-
eomhet VI i. htt på  å  lese denne opp-
gaven. fled de ille reynstene eine fra
organkasymelivet under Eihmakrigen
er vi ikke i tvil om at de fagorga.
niserte vil Anne kvabbeatte tedere
aom i neye samnbeid reed en enhet-
lig ledelse  på  heimehonten — et fri-
hetaråd ken organkere Isampen

SVERRE PETTERSEN  DCIDE

AV BEHANDLINGEN

Sekrelær Smre Pettenen i Ekk-
triker og Krafistasjonsforbunder er
avgått ved doden etter at  hon  nylig
var sloppet ut fra Akenhoe. Petter-
sen har mitet i en rekke frngder, 111L.

tedes hAde på nr. 19. på Grin, Bredt-
vedt og Akershus, På Akenhus Skk
han hserken klær eller sengekker. Da
han dapp ut1 var han fryktelig med-
tatt av pikjenningen og dede kort
tia etter.

KARL OSKAR  E‘PELDND rom
fjor ble sendt fra Grini til Tyekland,
er ded i koneentraejoindehrn Omai-
enburg.



ARBEIDERKLASSEN OG DENS K
Appel i Folkeseude

FoIkesenderee Norges Friket hadde
i mitten av Ithroar en kraftig appell
til den noreke heimefronten oni å

nytte aktive kampmeteder mot fien-
den, I sendingen Nir det også irekt
fl at beimefrontee treager en fellee
kampledelse.

Det beter i sendingen blant annet:
»Hovedoppgaven vi ber etilles over-
for cr fram for alt å beekytte våre
forfulgte landemenn, akpale dem som
ikke grrier å komme srg vekk i side
og gjare alt for å befri dem rom blir
fengart og befmner seg i konsentra-
sjansleirene i Norge. Når det blir
kjent at en jiy gruppe nonlmern skal
erndes til Tyeklend, så må alt •ntes
iikn på å bindrefangetransporten-Det
kfin gjennomferes, men fo ù gjen•
nonnfere slike oppgaver krevee det at
eu får en felles kampledebe. Vi har
alt for Fnge forsomt å gjennomfore
løpprettelsrn (Iv en I llc LIII2plellehe

som kan lede alle våre kamper.‘c
Sterlig arbeidernes inusets ryk.

krt i forennmen i denne eendingen.
Om trangserbeidet beter det skledes:
»Det viser seg at det ikke dreker •rg
om arbeider som kommer det norske
folk til gode, men atbeider for tynk-
e ne av militter karakter. På denne
måten forlenger de n..r,ke arbtiderne
sjel krigen og undertrykkelsto som
vil foes med seg enda sterre ofre.
Skulle de ikke ha stone hreeresse av
å få delte arbeid til å oppbere, å ede-
lerge befestningsverkeare, sette fyr på
tvannarbeidekirene og forsvinne ?. 

OM1 kvinneoes inesals ble det ut-
talt blant annet: »En av betingelsene
for i kanne slå den naxistiske terror-
halsen tilbake er at alle norske kvia-
teer nå innser at det er nadvendig å
bli med i kampee. Bvi. de nå svikter
vil kampen vare lenger og kone

VINNER KAN FORKORTE KRIGEN.
ren Norges Frikeet.

eneghge ofre.« »Kvinnene niå bli
med i de patriotiske kamporganisa-
ejonene. Våre kvinaelige arbeidere i
hermetikkindastrien iz abotere er-
beidet tor tyskerne, odelegge fabrik-
kene og produktene og flykte fra er-
beiderdassene. De kvinner som •r-
beider på offeetlige kontorer og i pri•
vate tyske bedrifter må sehntere og
skape rot i apparatet. En 1, hoser
heller ikke være mann for å knene
odelegge telefoo. og telegralledumger.
og ksumer kan bke andt smn meon
srtte fyr på bensinbeholdere. ja, i
andre land. har kvinner også sprregt
breer i lulten. Isvinnene kan sarge
for utstyr for partisanene og være
med i ferbindebeetjeneeten. Det er
nesten ikke det oturf de hvor kvin•
ueue ikke han delta i friberskamprn.
Kvinnene må fontå siluesjonfes elvor
og kjempe sammen med nennene.
Dette er den vegen våre kvinner znå
gå for å gjere sin innsate i vårt folke
fribetskamp.«

Folkesenderen har med sine klare
paroler truflet det sentrele i opinionen
på heiu efronun. Int er riktig at
beime!ronten alt for lertge har for-
somt a opprette en felks kempledr.se
som euherlig kan ledc elle kumpene
våre. I den siste tida har detle spere-
målet væn belyst i den illrgule prr•se
SQL11 Ct folktkrav. At en slik fed s
bdt/se — et friletrråd s0111 de har i
Danmark — kan bli opprettet 1å
hrimi fronten rr et hosedvilkår for å
forkone kmen. Men det henger neye
sammen med aktiviteten i folket em
en elik felles kampledrbe skid kunne
fylle sitieppgave. Dct gjelder derfor
om å ntlose denne aktiviteten i folket.

Et av de avakeste panktene i Hit-
len krimunaskia er produksjonen.
Arbeiderne kan ramme dette eårbare



putsktet med sabotasje, og det er av
avgjorende betydning at de kvinne-
lige arbeiderne kommer med i sabo-
tasjebevegelsen.

Og  1ra  sabotasjen på arbeidsplar-
sene må sabotasjebolgen relle videre
eg, ramme sjolve Hitlers krigsmaskim

Ogsa på dette cuirådet vil kvin-
nene klmne yte en krigsinnsats som
Ikke kan verdeettes boyi nok.

Det er nrhsidernes og arbeiderkvin-
nenes briFiltd eorn nå framover vil
være avgjorende for å konue forkorte
krigen, gjere slutt på stavevEkårene
og lidelsene under okkupasjonen.

TIL eFRIHETEN'« LESERE.

Friheten tr arbeldernes eget verk,
organet som gir de fugorganiseite i by
og bygd de klore kamp-parolene. Det
som går for seg på arbeidsplasrene,
i heimene og i samfuneslivet som
falge av okkupgsjunen og den auto-
riserte motsts ods poNtikken på heime-
fmnten vil fritt få avsprile eeg i ar-
beidernes eget ergan når det er til
nytte for kampen mot fiendeu.

På dette grunnlaget vif »Frilietena
gjerno knytts til seg arbeiderkorres-
pondenter som kun skildre hva som
f n Ictisk skjer, folk sern kan skaffe
oss bendingstoff og k on krete onp-
lysninger ora arbeidernes daglige liv,
ekaewpIe p undertrykkelsen, lidel-
sene og kampen i dens forekjellige
former.

VI vil formidle videre og spre kjen-
skapet til tyekernes og mizinryndig-
hetenes overgrep på arlmidsplassene,
og vi vil heller ikke legge fmgrene
imellom oro det er nnorskeu foresatte
som går Gendens trend ved å presse
opp arbeidsterapo. drive med bestik-
kelser eller på annen unate vise mma-
jonal epptreden Vi vil varsIe arbeid-
erne om den nazifiserte fagorganisas
Si0113 metoder oginnflytelse på grunn-

lag av arbeidernes egne repporter,
holde kontakten mellorn fagforening-
ene når det gjelder sabotagjen av
kentingentbotalingen og innsmuliogen
av koudngenten som minimani til

arbeid. Fortell oss om mat .
situasjonen, om nodeo og sykdom-
mene, fortell em arbeidsulykkene som
folge av undorermeringen — eg vi
akal fortelle alt sammen videre. Gi
oss navnene på angiverne og vi skal
henge dem ut. Ci oss navneno på de
nazistiske menneskepinerne, fortell oss
hva de har gjort, og vi skal brenue-
merke dem for et de ikke skal uungå
sin rettferdige straff.

»Fribotena vil gi arheiderklassen
mulighet tif sammen med de andre
lagene i lolket å gå til det åpne opp-
reret mot nazismenforkorte krigen
og gjenopprette sjahtendet for landet,
uskraleligejore ktip-jessingene eg
folket bove ta sjal å forrae sin egen
utviMing.

I nIt hva du gjor må du iaktta den
Stzengene konsphasjon.

FINSKE ARREIDERE
MOT KRIGEN.

Formannen i Arbeidernes
landsorganisosjon i Finuland ICOTEI fly-
lg til Sverige for  å  konferere med
svenske fagloreninpledere. Ilan ilt•
talte ved Iranikomsten at Finnlands
arbe'dere var i mot krigen mot Sov-
jet-Samveldet. Det er nærliggende å
anta at formannen vil gjere sin  inn-
flytelse gjeldende ved hjelp av de
svenske erganisasjonSkamerator for  å
skaffe Fiunlands folk fred.

LØNNSSTIGNING I SVERIGE.
Forhandlinger  arn  konpensasjon for

prisategingen har vært fert for omlag
/tO CKSI. bygningnarheidern Arbeiderne
har oppnådd et betraktelig loonstib
legg fro og med I. april i år.


