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I 11 mfilluner Laktet i 1914
Aret sum gikk — Det dubbelt, tall hadd. krigen-

har kestet umuge efler og mye livsmkktige. Folkets ~2,!or,
og savn for fridommens og Tette'R derGC3 TGag.gtr, rerne sa td 1
strid,menn her i landet. hlen det mot krigen, met sjolve dri sy

har og fort oss mermere mer- som måve skape permanente
mere den endelige seier. Den nasjo. tfistander. De gode fortsetter
nale fronten står sterkere enn noen atore idealet ble glemt. Vi er
sinne, viljen til nye afer, til ny kamp i en krig som er ti ganger mer
er derfot ogsh sterkere enn for. Men full enn den gcmg. De lidende
kerapen er ag skjerpet. lårt land ser ute på slagmarka eg bak fre
er i permanent unotakstilstand. Mor-  vil  gjore alvor av sin kamp d
dene i Troudhebn. i OLdo, på Vest- gargen. En gang får det vErre

landet tig ll mådre r. 1400 på famismens Gg imperabsifiens

Mder •tuvet sammen i kvegtransport- dringer av folkene for alltid.
båter, nmen skilt fre bustru, foreldre gang for alvor Mr det bli slått
fra barn, småbarn eig oldinger i feng- at menneskerettene skal gjeld
sei fordi de er av anne:n uramen. zdle. Vi Lat nå sett redsler
hengsel og lidelse. Det er roinnene Mishoodlede lik mm hlir utlever
50111  riltid vil vwre [orlomdrt mtd fengslene, Avd,Ades Idwr som
året 1942. Det er nyordrhgens tre- sendt heim mettrt av blod.
feer i Nurge. Det er dcke hme i kvioner som er blitt griihiiret av

skyttergraveue ug 1û ag marka det og mishandling. A. hvor vi ll"11

flyteY blod. Og det bare den nve tids koltrit haret frar
soldatene mm frdler i kr:!zen. hdler halveneunesker, Men vi minnes
har lyst den atotale kik Det vil Vi kjenner pdil=.sp.uner som
si at han turer  krigen ogsii mot dr berg, Veigt, Donourn,
tusen beimene i elk htrnd raor bahgale «krirnionkjehr Sf;har
og barn, mot gamle Itheon iitti kvin- Ve kjenner Bere 1121%1/. De kalle;
ner. Vi er alle sender i okkupsotens norske. Vi ler delo stå i arkiv
eyne. Vi er derfor alle med L kngen. finelobig. Alt dzitte vil rtt
Russerne har kak den folkets krig. mmne oss om, Men vi har
Krig er krig, VI ber sett det for. I hellige minner fra dette året



Reichskommisariatets organ Aften-
posten har viet oss den oppmerksom-
het å spaudere sin leder for 8 jan.
på «Fribetens, fom de gjengir et
langt avsaitt av til skrekk  eg  advar-
sel. Det gjaldt noe vi skrev om
visse individer som i dag ønsker å
sta sont publikum til fedrelandets
fridomskamp og heller nytte tida til
personlig vunung ved ymse slags
«forretninger» mens hovet er der.
De holder -derimot sine dorer forsvar-
ltg lnkket nar  t.0  forfulgt landsmann
trenger hjelp. A bli klappet på skul-
dren av de frenonede har de ingen-
ting i mot, særlig hvis ekt er noe å
vinne ved det. Alle er de gjerne
ernge om at det gamle styre med sm
«forbudst vang», «fagforen ingstyrani»
osy, ikke ha tilbake. Men når
deres landsmenn har vunnet krigen
for dem, skal de nok rydde opp.
Slike lykkejegere finnes i alle lag av
folket, baier som boltrer seg i nasis-
mens kjolvatn. De står ikke i ns
sjel, ikke som Aftp. tror på grunn
av feighet, men på grunn av smart-
ness. Vi tror som sagt herrene kan
spare seg sin umak, men visste ikke
riktig hvordan vi skulde få gitt dem
klarest beskjed. Så kom Aftenp. oss
til hjelp. Hjertelig takk

kamerater son n. ga sitt liv i fridoms-
kampen. Vi senker fanene i sorg og
takksemd og hver nordneanns tanker
går ved dette årsskific til deres
ukjente graver. Vi lover å gjenreise
deres minne, deres ære. Men vi har
ikke tid til å dvele lenge i sorgen
og erindringen, kampen kaller atter.
Vi skal atter fram - mot eu ny dag.
fridomsdagen som ma vinnes nå
eller aldri.

En lagfører i ns er nylig dømt til
3 års fengsel av en tysk krigsrett for
å ha huset en tysk deserter og for
å ha revet i stykker bilder av Hitler
og Quisling. Desertøren var «ober-
gefreiter» Kurt Hindel. Han ble skutt
på Akershus.

20 års faseisme. Av alle blodige
jubileer i 1942 står fasismens smakt-
overtaking» i Itaha som nr. i. Ett
tungt kapittel  I  arbeidernes og fol-
kenes fridomssaga. Det var i 1919
at 3fussolinh arbeiderredaktoren som
ble forreder og krigshisser, dannet
det forste fastio - faseistlag. Arbeids-
folket i Itaha forte den gangen eu
forbitret kamp mot det imperalistiske
storborgers kap, indus t rimagna t enet
godseierne, bankierece. Halvparten
av folket var bonder. Av deln ride
66,4 prosent mii dre enn 10 mål jord
dvs, var fullstendig prisgitt bank-
kapitalens og godseiernes spekulasjon.
Fjerdeparten av folket var industri-
arbeidere i samme usle kår. Dette
folket var det Mossclini kom ecs opp
på og svek. I Versailles ble de ita-
lienske imperialisier snytt for keigs-
bytte og vendte seg rasende mot
arheider- og bonderørsla. Krigseven-
tyret hadde ruinert landet. Noden
og arbeidsloysa var ssasr. I ein for-
tvilelse hesalte sultende og arbeeds-
bsyse de stengte fabrikker og drev
dem i fellessketp. De uthungrede
bonder becatm storgodsene og delte
ut jord, arkapitalens velde var
truet og Mossebois bande av Igsaro-
ner og kriminglforbeytere ble leiet
og utrustel tfl «straffeekspedisioner»
mot arbeiderne, og da arbeiderne
dannet egne vern i sjolforsrar. fikk
de harmen nwt seg fra skinnhellige
kretser og de myndigbeter som ikke



gad holde ro og orden og forsvare
liv og eiendom til sine undersåtter,
Hvordan skulde di. laseistiske bander
vinne tilhengere? Det var enkelt.
De ga seg ut for de «sanne» sosia-
lister. De vilde sjøl gjennomfore ar-
teidernes krav. De vettskremte gods-
eiere hadde programposten «jorda
til bøndene. Mussolini hadde «sosi-
alisering av jord, fabrikker og all
storkapital». D.e kresde republikk.
Mm. stemmerett, skattefribet for ar-
beidere og småbønder osv. Det var
alt sammen ting som arbeiderne og
og bøndene hadde kjempet forbitret
for i mer enn en mannsalder. I 1922
marsjerte 8 10.000 fastister mot Rom
De hadde vært lett å stanse ved
energiske inngrep fra regjeringa.
Mussolini holdt seg i Milano for å
kunne stikke over grensa i tilfelle og
tusenvis andre holdt seg skjult. Men
ingen ting skjer. Kongen og regje-
rings vedtok å ta mot faseistene, det
samme gjorde den vettskremte nasjo-
nalforsamlinga der det satt 30 faseis-
ter av 540. MUssolini dukker nå fram
og får diktatorisk inakt for «6 mnd.»
Så kom «reformene» som var lovet:
Arbeiderne og bondene fikk 10 ptt.
skattepålegg, all kontroll med speku-
lasjon ble opphevet, godseierne fikk
hjelp til å drive bort aile bonder fra
godsene sine. Det ble ingen reim-
blikk og heller ingen stemrnerett.
Både arbeiderne og bandene forie
ennå i lang tid kanipen mot fassis-
tene som nå hadde fått makta over
statsapparatet Mangelen på felles
organisasjen, på samband mellout ar-
beiderne og bondene, forte tlt neder-
laget. Den «nye» tid som var lovt
folket kom aldri. Men det kom en
ny blomstringstid for den italientike
imperalisme. En satte nok igang en

del «nyreising» med svære
tingsplaner, men arbeidsle
aldri opphevet. Den steg
lonningene gikk ned, statskas:
fortsatt svære underskudd og
en bankrottert stat sotrl i 11
med i tyskenies utplyndi
Europa.

Illegal strategi. Vi finner
ta opp ei sak om det illegal
som vi av forsiktighetsom
tiet med inntil videre. De
omsyn gjør at vi nå sendt
advarsel. For omlag 2 mnd
det i posten sendt innbydelo
rekke folk om å delta i et
Oslo. Omlag 80 møtte og f
ningen var framsyningen av
gal film. Sjolsagt lukta gestal
og besatte hele kvartalet. 0
ble tatt og noen av disse
til Tyskland. Deres lagnad
tenke Oss til. Vi kan vel tr,
her er det dumheten som arb
eu dumbet som er livsfarlig
illegalt arbeid. Folk trengt
film for å finne sin plass i
virkeligheten faler så mye
Vi håper dette når fram ti
gorene av dette «mote» som
er på frifot. Tenk nå en ga
hvor slik galskap har fort
hva ansvar dere har dradd
Vi kjenner en rekke tilfeller 1
me kant på slik halslos uf,

en busstur utenbys til
nende «møte» i si tid med 2
kere. Det var mange andn
sjerer i somme buss, men de 2:
apsolutt opplyse hva slags k
van Heldigvis gikk det b
gangen. Vi tror det tilkone
å gi et godt råd her : Slutt



med det arbeidet" deres
De resikerer bare un ting med det,
nendig at deres gode benoikter bh:
drodd i Dg martyrer har yi
nok av fra for.

Firmatt Heim Loodin tols, Od.o,
er et ay nye tid5 millionfortoaer
oom tjuuer formuer på ts.skernes ut-
plyi.dring av nordinunhe:m og ardre
folk. Det er nerlig fettnoffer de
hjelper til med å skaiT• s=ne sjefen
Folka i direksjonen tjeuer fyrstelige
gasjer. Sout eksempei kan neynes
at safgssjefen tjener 150 kr. DAGEN
- etter eget oppgivende i en rettssak
mot en ARBEIDER som ble domt
Iii å hetale srdgosjefen 1000 kroner

erstatning.

Salgssjefen har for voert „noe" på et
apotek. Nå er han stor Ulann. AT-

beideren derimot har aldri vært „uoe"
- hate kropsarbeider. Og som tusen
andre av sine klassefeiler kommer
han heller aldri til å bli annet tmder
nyordningen. De arbeider i dog som
for for 60 kroner nka, der er saho•
tasje å sintte ener .streike, arkeids-
giveren har for sikkerhets skyld be•
slaglagt hans rasjoneringskort og
en arbeider har ikke som en snigs-
sjef bove tid å kjope nye pa. svarle-
borsen. Arbeiderens kone må og-å
arheide på fahrekk. Hun har 40 kr,
uka. De slutter kl. 5. Så skal In•ri
stå i matko for å få vite at all er
utsolgt og kuna skol ov dette
kjøp lage mat til  familien. Blir det
litt knapt, far de alltid hore at
Inå vise litt samfundsåud. De får
jo også 300 gram kjott i uka. Dette
er ikke bare bagnaden til en, men
TUSEN arheiderfamilier i dag - -
Vi busker ikke i farten hva tas pru-

gram sier om dette. Men det er sik-
kert både torende og vakkert.

VÆR FORSIKTIG!

kan du meg i;kheten meflam ei
v ek !“--K jok han Romm
aser'i Afrika. • T  FL;;;.E2JI:li

VCIllk PCI5M:11 -
det ken ikke pensmi,

ji, miu e Tir rssøn, skal jeg
forklare deg.
Vekkeklokka g frarnover og sher

k-TA K ten fiernmel går
baluver og txler TALK-TIKK

bumra Persson og
rista på skjegget.

SÅ RETTER VI EN TAKK th] ålle

de landsinenn som i ånt som gikk

har ytt sio hjelp til itudstilte og for-

fulgte nordmenn og alle de som på

artnet vis hrir gitt sitt hidrag, stort

eller lite, i vår felles inasats fur et

fritt Norge. Hjelpen har komniet

fram til de sout trengte den, og noe

av det som mest får disse fredlose

og forfulgte til å holde ut og for-

sterke sin kamp mot tyrannene er

nettupp vissheten om at de har sitt

fulk trofast hak seg, knyttet såmmen

med solidaritettris sterke hand tvers

over tro ag klassegrenser . . .


