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Nr. 14. 1942 2. ergang.

ORGES FRIT  ',K3STRID.

For tredje og vel for siste gang kommer nordmann heime og uta sammen
til minne om Norges etore fridomsdag mans fedrelandet selv er tyrannisert
og kuet av sn brutal fiendemakt og en klikk landssvikere.

Sterkere enn nnen gang før i ver historie sia 1814 maner denne"degen
oss iår til saMhold og kamp for fedrelandet. Om det har vært slik av og
til Se. dagen ikke ble-den samlinesdagen alltid som den skulle vmre - det
spøremålet vil vi ikke drøfte idag -  se  har i alle fall nordmenn av alle
yrker og klasser i denne tia gjort den til det den skal være. I mangt og
mye minner krigen mot dan nasistlske imeerialismen idag om kragen motya-
poleons imperialisme i era fram til 1814. Den førte til en nasjonal gj en-
rødelse i hvert folk. Folka sa faren aynene. De var truet med undergang.
Den nesjonale kultur truet med å drukne 1 en fremmed og unasjonal kultur

'som støttet seg til utenlandska bajonetter. Både instinktivt og bevisst
søkte folka inn til sina egne livskilder,de fapt sin egen nasjoneee fnlke-
kultur. Nasjonel og folkelig diktning og musikk,  nasjona1  sed og skikk,
folkemelet - dette var den mektige livskilde fcr hsert folk scm-ikke bare
reddet Europa, nen ga det den åndelige fornyelse for framtia. Folket selv,
de små og foraktede i samfUnnet, ble.oppdaget som bærerne av nasjonene
ikke generalene og herremennene.

Norge var et folk som gikk fritt ut av striden den gengen. I over 400
år hadde landet veart kuet og utbyttet av an fremmed state hadde fått kvalt
sin rike kultur og sitt eget nasjonele språk - tilsynelatende. Nå tok fol-
ket til å våkne, En tok til å riste trelldommen og trellemerkene av seg.
Men den fuLle nasjonale fridommen var ikke vunnet på en dag. Nei, ateg for
steg måtte det vinnes tilbake som  400  år fremmedstyre hadde revet ned.
Det viste eeg at det norske IKKE ver dødt trass 1 den lange søvnen. Fol-
kets egen keItur og språk var levende og livskraftig i folket selva Det
var derfor nettop dette folket, bondenp fiskeren. arbeldsmannen - deres
gamle kultur og nasjonale sprdk som skulle nyskape den nornke nasjonen.
Av disse rike kildene øste de menn som senere satte Norge som et av de
fremste land i åndsheimen, Ibsen, Bjernsonp Garborg, Edvard Grieg eeg  alle
de.andre som sia har vist'eerden at nordmennene var ett rike og ett fe1k1
Men vi var likevel trass i vår gamle historie en ny og uferdig nasjon som
mer enn andre mette kjempe fram  Vår  nasjonale retti lendet selvp vår
egen kultur og vert eget språk. Striden var ofte tune. Det var hener ikke
alltid så fin å vmre norskp men det norske tok nå til å vinne likevsl av .
sin egen styrke og livsrett. Striden for det norske sin livsrett i kultur
og språk ble alltid ført hend i hand med striden for foleestyrntp sosia1
fridom for alle de som bodde og bygget i fedrelandet vårt.

Striden fikk vi ikke ført til endes før landet ble overfalt og kuet
pånytt. En ny imeerialisme og fremmedkultur oversvømmes verden og vårt
fedreland idag. PAnytt søker vårt folk, som alle andre undertrykte folk
i verden idag, inn til sin eeen livskilde, den folkete kultur gjennom
tusen år som ingen fremmed makt ennå har greid å kue. Den vil atter vise
seg sterkere enn det fremmede og.unasjonele. Det er ingen ny strid vårt
folk fører ideg. Det er aen samme og hunireer gamle striden for nasjonal
og sosia1,fridom vi fører, men mot en ny og farligere fiende og som b:uk3r
nye og farligere metoder. Det er en ubrutt sammenheng 1 denne Norges strid
som  mhev kosta tusund år - strid so tung oe Pro?, til eenne deg. -
Med større alvor enn noen gang fører folket vart derfor striden sin idag.
Også fienden pynter seg med nasjonale fjmr. Det er en drakt vi nordmenn
has møtt våre fiender i før. O. vi har også denne gangen klmdt ham av. Vår
nasjonale egenar er nettopp den landssvikerne erere ikke forster. Vi kre-
ver vår fridon som vår selvsagte.rett uten at vi trenger å stå i takknan-
lighetsgjeld til noen nførere  for den. Vi nordnenn tar ikke imot nådegaver.
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Denne tusenår gamle striden vil nordmennene føre fram til seiersåfrenet de
trofast står sammen om sin fedrearv. La så 17. mai ennå en gang minne og
mane oss til striden.

"Då skal det enno ein gong verta sant at den som held uppe minnet
um far og mor skal leva lenge i landet".

FØRSTE M A I .

1Denne gamle internasjonale fridomsdagen, denne kampdagen mot krigens
og fascismens kref ter i alle land, har aldri veart feiret med et sterkere
og dypere° alvor i verden enn i dag da arb eidere, e og alle sanne venre r av
fridom og folkestyre står skulder ved\kulder i en gigantisk verdensome
spennende karnp for fridan og rettferd mot historiens største barbari og
skjensel. Feiringal av dagen har vært forbudt de hærtatte land men
kampropet "Opp alle jordens bundne treller" har vel aldri funnet
gjenklang som hos fr idansv ennene i våre dagers konsentrasjon sleire f Eng-
sler og illegalitet. I de frie land ble d§gen feiret7ikke og de-
monstrasjoner som før, men skyetergrav. ahe ansikt ansikt med den na -.•
zistiske fienden eller i målbevist arbeide bak fronten. Sterkere ennnoen
gang før ga 1. mai iår bud om solidaritetskj ensle mellom fridornsuennene
alle land. Arbeiderne og regjeringene i alle frie land sendte hverandrp .
kamphilsener plederine dagen og arbeederne i det krigsherjede Frankrike
sendte sin kamphilsm til verdens arbeidere . - Vi gj engir et jar aer, dem.

FagforSinterneejonalen i Londonhar sendt dette rnanifest til verdens
arbeidere; •

"Krigen.bar nå pågått 2 år og 8 måneder. I kampen for fridan-og fram-
steg har aeneidNrne statt i. første rekke. Denne krig for menneskehe,tkia
framtid. og mot ftscismen tok til lenge før krigen brest ut. Under derne
kamp er tusener Seommet i fengsel og konsentrasjonsleip 1. Tysklandzpg ,„
andre land. Den tyske fascisme vil brutalt påtvinge menneskene ,eitt.tre.
stem. Den internasjonale arbeiderrørsla kan med stolthet peke på-sinNkamn`p.'
for demokrati og mOt voldog urett. I denne kamp kjemper na" alle friiadn-er
elskende folk og motstLnden samler seg til en bred fled san ubønnhørlig
vil sope bort diktatorene san underkusr folkene..e."

Gripende og manende er manifestet fra de franske arbei(derorganiss.;-
sioner:

115-e?ranske arbeidere hevder sine pa4riotiske tr&disjoner ogiber de-
re være forvifeset om de franske arbeideres solidaritet. Dette 1. mai-*
budskap senderl vi fer st og fremst til de tudsiske, engelske og emer4kanske
arbei dere som bærer krigen s tyngste byrd& . Vi keer ikke om kj,ensle.. Vi
er overfalt og sveket og fienden har .satt inn den mann sem er mest; for-,
aktet mellom franskmenn.sVår. stilling er svært vanskelig. Vi er røvet vår
fridoln og rett og våre frie organisasjoner er undertrykt, men 4 ber ake
om medkjenslee bare om at n skal, ha tillit til 'oss. Vi har ineen del
sviket. Tro ikke at vi på noen vis står på quisltngenes side. Vi arbe ider
for, vår fridom og har fortrøstning til dere og deres seier. Vi på vår
side vil gjøre ‘alet for å hj elpe dere ved saboneisje .mot fienden og vi un-
derkaster oss villig de lidelser san vil komme ved bomtardemat av fabrik-
ker og anlegg san arbeider for tyskarne. tri er glade ote r å være med
krigen wed de Gaulle sorremålsmann i kampen på de allierte side. Om denne
hær er fåtallig, så har den en veldig skare bak seg i Frankrikel Namerrater.
På årets første mai ber vi dere tenke på oss. Ogsa vi ar.beider."

Sveriges kommunistiske berti har i et 1. mai- manifest gitt o or
den ublytelige samkj ensle mem den sv alske arbeiderklasse kjenner med sine
norske kamerater, Også Sverige blir truet av samme lagnad, heter det, og
de svenske arbeidere står beredt til å gjøre sin innsats.

•Cibrines den kjente engelske fagforeningsveberan, har på vegne av
den engelske arbeiderklasee sendt en hilsen til eusserne gjennom forman-
nen i den russiske fagorganisasjon Schvernik. En hilsen er også sendt til
arbeiderne i de hærtatte land og en appell til de tyske og ital.arbeidere.



I Amerika  har nemnda for gjennomføring av I. mai-inSambandsstatene
og i Kanada sendt sin kemphilsen til alle som kjemper mot nazismen, først
og fremst til de russiske arbeidere. De lover å gjøre sin innsats ved å
produsere så mange tanks, kanoner, fly osv. som mulig til Sovtetsamveldet
og Kina.

Stalin har sendt ut en dagsordre til de russiske arbeiderne ved fron-
ten. Boyjethærene har idag initiativet, heter det. Tyskland får nå.mindre
forsterkninger og tilførsler til sin kamp, og de resurser som våroffensi-
van skulle begynnes med Ear de vart nødt til å bruke i sin egen forwars-
kamp. Sovjetsamveldet sammen med sine allierte fører en nasjonal og rett-
ferdig krig, ikke for å hærta og underkue andre lanl. 1942 vil vi gjøre
til seierens år.

NS NYORDNINGEN. avor ofte har vi ikke blitt tutet ørene fulle om all
den elen3igheten som det gaMle "liberalistiske" sty-

resettet førte oss ut i og den framtia som "nyordningen" nå skal ekape for
Norge. Det er derfor svært interessant å studre en del av de rapporter
som fylkesmennene regelmessig sender inn til "depaptemEntet" om nyordnings-
arbeidet i landet. Fylkesmennene er jo selv "nyordningsmenn", så vi må
-kunne gi disse opplysninger uten å bli beskyldt for hetspropaganda.

I en rapport fra 15/4 forteller fylkesmannen i Rordtrøndelag om stil-
lingen i fylket der NS har makta i 44 av 48 kommuner. "Forsyningssituasjo-
nen er ikke lenger så tilfredsstillende som før", heter det ett sted.
Fiskeriene i fylket får attest for å ha gitt "et svmrt dårlig resultat".
I vareoversikteni heter det for nesten hver eneste vare: "forholdene er
blitt endel verre enn 2ø±."o.7„ Potetsituasjonen er elendig. 2000 tonn -
settepoteter mangler, og "det har ikke vært mulig å tilfredsstille et
rimelig behov" av poteter i landets beste jordbruksbygd. Det heter videre
at "det er så lite varer i parkedet at de mest prioriterte behov knapt

blir dekket. - Transportvanskene er så store som de aldri har vert", Ar-
beidslivet i fylket er merket av materialmangel og arbeidsløyse på den ene
side ag av "fatal mangel på arbeidskraft" i andre greiner, f.&ks. jord-
bruk og skogbruk. Fylkesmannen hadde søkt om å få frigjort 1300 mann til
jprdbruksarbeid fra det tyske anlegget Nordag. Men var det likt seg. Deri-
mot-har han fått løfte på 2Q mann, ikke fra tyske militæranlegg„ men fra
Nordlandsbanen. Det ar oge-4 2knapt med såkorn, så bøndene bør "få tilbake"
litt, Izeter det. Fylkesmann finner det aller meste "mindre tilfreds-
stillende" like til det po_ ,tiske "nyordningsarbeid" i fylket.

På sanme v±s er rapportene av samme dato fra fylkesmennene i Nordland
og Trams. Melsituasjonen er seært vanskelig for Nord-Norge. Det er mangel
på alt. Nordlandmangler 2500 og Troms 1700 tonn settepoteter. Det_er
elendig med olje, mat og agn til fiskeriene og dårlig med mannskap'både
der og i jordbruksnmringen. Det dcinner tydelig igjennom at det er tvangs-
arbeidet på de tyske anlegga som Sluker arbeidskraften. Degge fylkeamenn-
ene har hatt vansker i samband med aksjorne fra lærerne og prestene. Fyl-
kesmannen i Nordland skriver ordrett: "Stemningen hos folk i alminnelig-
het må sies å ha foran3ret seg i ugunstig retning overfor NS."

Det går i det hele tatt skitt med alt sammen, men ett er i alle fall
bra i alle fylker:

"Forholdet til de tyske myndigheter er tilfredsstillende".

SKOLESTRIDEN. re'rernes heltemodige kamp har vist oss alle, om vi ikke
har vdsst det før, hvorledes detnytter å kjempe mot nasis-

men . Selvsagt, noen fullstendig seier er ikke vunnet, det ken aa ikke
vinne før nasis=n sent er definitivt slånt. Men kampen har ført til et
fullstendig nederleg for de norske nasistere - Skolene tar nå til etter
hvert og lærerne har tvunget sine hovedkrav igjennom. I et skriv fra ude-
partenentet til skolene av 25/4 ier kapitulerer nasistene fullstendig. De
hovedkrav de har &ttet gi seg på er disse: De har oppgitt å kreve per-
sonlig erklæring fra lærerne  ee -"gm ekap i sambandet, og de har oppgitt
å får-Inrerne_tfre,eine sine un. '" egen +41»e1r e _ Vedtaket om at
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disse lærere-var-avsat-t -er-opphevet.- Llerllems:cg:n i NS og arbeidet i NS ung-
domsfylking, som var nasistenes baktanke med det hele, er det ikke lenger
tale om. Rett nok har "departementey funnet på den tolkningen at undervis-
ningsarbeidet automatisk betyr medlemskap i sambandet, mcn det får bli de-
res egen sak. Lærerne kommer aldri til å melde seg inn og helle r ikke til
å betale noen kontingent til noe slikt. Ellers ser det ut til al, departe-
mmtet også vil gi seg på det punkt. Anderledes kan en i. alle fall ikke
tyde det skriwt san "kampfelle" Julseth i Asker "skolefagstyre" sendte
til skolene der den 29/14. Det heter i skrivet at etter samtale med skole-
direktøren kan også lærere som ikke er medlem av sambandet ta opp under-
visningen igj en. Det er også håp om at de  vil  få lønn utbetalt san de andre.

Likevel, flere hundre lærere sitter framleis i konsentrasjonsleff. ( g
kampen er selvsagt ikkce •slutt før hver eneste av disse er ute.

På ISLAND har det vært holdt nye valg. Og et sterkere prov på den nasist-
iske svindelpropaganda om det 'undertrykte" ske frendefolk

kan en ikke få. Ved valget fikk Sjølstende - partiet 8 representanter,
kommunistene 4 og sosialdemokratene 3. Ved siste valg fikk naSistene 277
stemmer, denne gangen ikke en eneste.

Fra SVERIGE blir meldt at det har lykkes russiake krigsfanger å flykte fra
Norge. Etter 14 dagers slit har 11 russere greidd å komme til Vårmland. De
har fortalt at de overalt ble hjulpet av nor rbnennene som utstyrte dem med
mat og sivile klær. Alt i alt har det lykkes 63 russere å komme fra Norge
til Sverige. Trass i at Gestapo har gjennomsøkt distriktene har de ikke
kunnet få tak i. de rømte fangene eller deres hjelpesmenn. Moskva radio har
sendt en oppfordrirg til det norske sivilfolket om å hjelpe russiske fanger
som greien å rømme. Det er arbeid for Norges egen fridonnheter det. Vi
bring er oppfordringen vider e.

FESTNING5AILI23GA I TROME325 har blitt flere uker forsinket på grunn av
velorganisert norsk sabotasje. Fra flere andre

steder blir det meldt om lignende vellykte aksjoner, uten at vi her kan
offentliggjøre noe om det av omsyn til våre landsmenn på vedkommend.,:. steder.

FRA TSJZUCOSLOVPICIA blir det meldt om nye seire for den naajonale anti-
fascistiske frcnten. Over hele landet foregår det en

planmessig og organisert sabotasje. En arbeider fra Skodaverkene scm har
greidd å rømme til Sovj etsamveldet har fortalt om sabotasjen- ved disse
verdens største våpenfabrikker. produksjonen har gått ned med hele 5o  50.
Det blir stadig klaget o‘e r at arbeiderne kommer for seint. Det er et
uhyggelig (hyggeligZ) sommel på grunn av ekstrapauser og sløsing med tia.
Arbeiderne spør formenne om de mest selvsagte ting, og blir dette påtalt,
sier arbeiderne "at de i slike tider er livende redde for å gjøre noe galt"
En "glemmer" all verdens ting, sløser med den dyrebare smøreoljen ! snåreil
ved maskiner o,l, blir ikke rapportert. Arbeiderne er "redde for a få
skylda". Det hele er organisert fra øverst til nederst, og det skal bli
solide våpen tyskerne får til våroffensiven.

Heinrich Main Leon Feuchtwanger og Berthold Brecht, de verdenskjente
tyske forfattere 1 har sendt et oprop til det tyske folket

der det bl,a, heter: "Dere kan ikke vinne noen seier. Felttoget i. Sovj et-
samveldet må ha vist dere det. Alt før deres anneer sto på russisk jord,
måtte dette være klart, at dere skulle lide nederlag mot de russiske arbe
dere og bønder. Planene om verdensherredørnmet har alltid mi slyktes. Hver
landevinner møten tilslutt sin overmann. Hver løgn cne rvinnes tilslutt av
sannheten. Og sannheten er at det ned=rlag dere har lidt  ik,e kein gj  enopn-
rettes, men føre til nederlag på tysk jord. Dere får nå kj enne de samme
lidelser som dere har beredt verden. Tysklands lagnad vil bli den verste
på grunn av dets eg2e feil. - Styrt den mann som fører dere mot und,rgangel.
Virkeliggjør det emste sorli kan forsone dere med menneskeheten, det eneste
som enna kan redde Tyskland ".

Ved en trykkfeil hadde forrige nr fått nr. 14, istedet for nr. 13.


