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Aret som gikk -̂ -
har kostet mange offer og myesorg
og savn for fridommens og retlens
stridfemenn her i landet. Men det
har og fert oss nsermere malet, naer-
mere den endelige seier. Den nasjo-
Bale fronten stair sterkere ennnoen
ftinne, viljen til nye offer, til ny kamp
er derf,or ogsa sterkere enn tor. Men
kampen er ogsa ekjerpet. V'art land
er i permanent unntakstilstand. Mor-
dene "f Trondhtim. i Osloi pS Vest-
landet og all* andie fetedr-rV 1400
Jeder stiivet samirieb i kvegtiransport-
bater, maim skilt fra hustru, foreldre
Ira barn, smabarn og oldicger i feng-
sel fordi de er av annen «rase».
Fengsel og lidelse. Det er minnene
torn alltid vil vasre forbundet med
Aret 1942. Det er nyordningens tro-
feer i Norge, Det er ikke bare i
'**vttergrav«Be og pa slagmarka det

;er blod. 0^ det er ikke bare
IWldatene som faller i krigeo. Hitler
har lyst den «totale krig*. Det vil
si at han forer krigen ogsa mot de
tusen heimene i alle fend, mot inedre
og barn, mot gamle niejin sojn kvin-
ner. Vi er alle fiender i okk"1jfl«gtens
eyne. Vi er derfor,alle ^ q^
Russerne har kalt denjQket| | krig.
Krig er krig. Vi h W

11 millioixer mistet livet i 1914—18
Det dobbelte tall hadde krigen gjort
livstidyktige. Folkets masser, arbei-
dernes masser, reiste seg sa til kamp
mot krigen, mot sjeilve det system
som matte skape permanente krigs-
tilstander. De gode fortsetter, de
store idealer ble glemiv Vi er bppe
i en krig som er ti ganger mier grtii-
full enn den gang. De lidende mas-
ser ute pa slagmarka og bak fronten
vil gjere alvor av sin kamp denne
gangen. Eri gang far det vsere slutt
pa fasismens og imperalismens plyn-
dringer av folkene for alltid. En
gang for alvor far det bli slatt fast
at menneskerettene skal gjelde for
alle. Vi har na sett redsler nok.
Mishandlede lik som blir utlevert fra
fengslene. Avdedes kl»r som blir
sendt heim mettet av blod. Unge
kvinner som er blitt grahaxet av sorg
og mishandling. A. hvor vi minnes
den nye tids kultur baret fram av
halvmennesker. Men vi minnes mer.
Vi kjenner politispioner som Tofte-
berg, Veigt, Dennum, Hvam, den
halvgale «kriminalsjef» Schartum.
Vi kjenner flere navn. De kaller seg
norske. Vi lar dem sta i arkivet —
forelebig. Alt dette vil aret 1942
minne oss om, Men vi har ogsa
bellige minner fra dette aret - de
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Reieb.skommisariate£ fflrgae Afeen-
posten har viet oss den oppmerkspm-
het a spandere sin leder for 8 jan.
pa «Friheten», rom de gjengir et
langt avsnitt av til skrekk og advar-
sel. Det gjaldt noe vi skrev om
visse individer som i dag onsker a
eta som publikum til fedrelandets
fridomskamp og heller nytte tida til
personlig vinning ved ymse slags
«forretninger» • mens hovet er der.
De holder derimot sine dorer forsvar-
lig lnkket nar en forfulgt landsmann
trenger hjelp. A bii klappet pa skul-
drcn av de fremmede har dc ingen-
ting i mot, saerlig hvis det er noe a
vinne ved det. Alle er de gjerne
enige om at det gamle styre med sin
«forbudstvang», «fagforeningstyrani»
osv. vil de ikke ha tilbake. Men nar
deres landsmenn har vunnet krigen
for dem, skal de nok rydde opp.
Slike lykkejegere finnes i alle lag av
folket, haier som boltrer seg i «asis-
mens kjolvatn. De star ikke i ns
sjol, ikke som Ait p. tror pa grunn
av feighet, men pa grunn av smart-
ness. Vi tror som sagt herrene kan
spare seg sin umak, men visste ikke
riktig hvordan vi skulde fa gitt dem
klarest beskjed. Sa kom Aftenp. oss
til hjelp. Hjertelig takk !

kamerater som ga sitt liv i fridoms-
kampen. Vi senker fanene i sorg og
takksemd og hver nordmanns tanker
gar ved \ dette arsskif te til deres
ukjente graver. Vi lover a gjenreise
deres minne, deres «re. Men vi har
ikke tid til a dvele lenge i sorgen
og erindringen, kampen kaller atter.
Vi skal atter fram - mot en ny dag.
fridomsdagen som ma vinnes na
eller aldri.

teren var «obi
Han ble sku

En lagfarer-T ?ns er nylig dep^^,
3 ars fecgsei av e n i ^ k krigsretl f |
a ha huset en fwk delerter og «**•
a ha revej.^£ykjir bilser av Hit
bg Qui
gefreit
pa Ak

20 ars fascisme. Av alle
jubileer i 1942 star fasismens <makt-
overtaking» i Italia som nv. 1. Et
tungt kapittel i arbeidernes og fol-
kenes fridomssaga. Det var i 1919
at Mussolini, arbeiderredakteren som
ble forreder og krigshisser, dannet
det forste fastio - fastistlag. Arbeids-
folket i Italia forte den gangen en
forbitret kamp mot. det imperalistiske
storborgerskap, industrimagnatene,
godseierne, bankierene. Halvparteu
av folket var bonder. Av dem eide
66,4 prosent miudre enn 10 mal jord
dvs. var fullstendig prisgitt bank-
kapitalens og godseiernjes spekulasjon.
Fjerdeparten av folket var industti-
arbeidere i samme usle kar. Dette
folket var det Mussolini kom seg opp
pa og svek. I Versailles ble de ita-
lienske imperialister'snytt for krigs-
bytte og yendte seg rasende mot
arbeider- og- bonderorsla. Krigseyen-
tyret hadde ruinert landet. Neden
og arbeidsleysa var svser. I sin for-
tvilelse besatte sultende og
[0yse de stengle fabrjkker og
dem i fellesskap. De
bander besatte atorgodsene og delte
ut jord, Storkapitalens veHe var
truet og Mussolinis bande av ldsaro-
ner og kriminalforbrytere ble leiet
og utriistet til «strafTeekspedi9Jonef»
mot arbekterne,- og da arbeiderne
dannet | egiMe-vfi#n î  sjolforsvar. fikk
de barn'^jttC^|i^«eg' fra skinnheilige
kretser*o^^P?myridighetei som ikke



ga
iter.

ro og_; orden og forsvare
eiendong?i il «jne undersatter,

Jordan skuldC de figptSstisk̂ e bander
fne tilhengfre ? t|et j
t era s e g u t for d

De vilde sjol gjennomla^ ar-
krav. De vettsk^trrre gods-

**. hadde programposten «jorda
^-w^ndene. Mussolini hadde «sosi-

iering av jord, fabrikker og all
^kapital». D J krevde republikk,

.aim. stemmerett, skattefrihet for ar-
beidere og smabender osv. Det -%ar
alt sammen ting som arbeiderne og
•og bendene hadde kjempet forbitret
for i mer enn en mannsalder. I 1922
marsjerte 8-10.000 fastieter mot Rom
De hadde vaert lett a stanse ved
•energiske inngrep fra regjeringa.
.Mussolini holdt seg i Milano for a
kurme stikke over grensa i tilfelle og
tusenvis andre holdt seg skjult. Men
ingen ting skjer. Kongen og regje-
ringa vedtok a ta mot fascistene, det
famine gjorde den vettskremte nasjo-
nalforsamlinga der det satt 30 faseis-
ter av 540. Mussolini dukker, na fram
og fir diktatorisk makt for «6 mnd.»
Sa kom «reforaiene» som var lovet:
Arbeiderne pg b«ndene fikk 10 ptt.
skattepalegg, all kontroll med speku-
lasjon ble opphevet, god*eieme fikk
hjelp til a drive bort alle bender fra
gods«*"~** sine. Det ble ingen re.pu-
blik g helle^ ingen stemmerett.
Bade^rbeiderne og b0»dene forte
emia i lang tid kampen mot fastis-
lene som na hadde fatt makta over
statsapparatet Mangelen pa felles
organisasjon, pa sambanj|^^jorn ar-
heiderne og borulene, f j^^^^eder-
laget. Den «nye» tid\sltn ^J|£i©yt
folket kom aldri. Men3||H0rapen
ny blomslringsitid for (t^n)|§pppske
'tnperalisme. Kn satte|nok igang en

yreising» med svaere opprus-
planer, men arbeidsleysa ble

aldri opphevet. Den steg videre,
lenningene gikk ned, statskassa hadde
fortsatt svaere underskudd og det var
en bankrottert stat som i 1940 gikk
med i tyskernes utplyndring av
Europa.

Illegal strategi. Vi finner det rett k
ta opp ei sak om det illegale arbeid
som vi av forsiktighetsomsyn bar
tiet med inntil videre. De samme
omsyn gjer at vi na sender ut en
advarsel. For omlag 2 mnd. sia ble
det i posten sendt innbydelse til en
rekke folk om a delta i et mete i
Oslo. Omlag 80 mette og foranled-
ningen var framsyningen av en ille-
gal film. Sjelsagt hikta gestapo lunta
og besatte hele kv^rtalet. Omlag 45
ble tatt o£ noen av disee er sendt
til Tyskland. Deres lagnad kan vi
tenke oss til. Vi kan vel trygt si at
her er det dumheten som arbeider og
en dumhet som er livsfarlig for alt
illegalt arbeid. Folk trenger ingen
film for a finne sin plass i dag nar
virkeligheten taler sa mye tydeligere.
Vi haper dette nar fram til arran-
gorene av dette «m0te» som sikkert
er pa frifot. Tenk n4 «n gang over
hvor slik galskap har fart hen og
hva ansvar dere har dradd pa dere.
Vi. kjenner en rekke tilfeller fra sam-
me kant pa slik halslos uforstand,
bLa. en busstur utenbys til et lig-
nende «mote» i si tid med 28 delta-
kere. Det var mange andre passa-
sjerer i samme buss, men de 28 skulde
apsolutt opplyse hya slags karer de
var. Heldigvis: gikk det bra den
gangen. . Vi tror det tilkommer oss
a gi et godt rad her: Slutt straks



med det ,,illegale
De resikerer bare en ting v
nemlig at deres gode hensikt*
dradd i tvil. Og martyrer L
Ddk av fra fer.

v i

Firmaet Heim & Lundin a/s, Oslo,
er et av den aye tids millionfirmaer
som tjener formuer pa tyskeriies ut-
plyndring av nordmennene og andre
folk. Det er saerlig fettstofFer de
hjelper til xaed & skaffe sine sjefer.
Folka i; direksjonen tjener fyrstelige
gasjer, Som eksenipel kan nevnes;
at salgssjefen tjener 150 kr; DAGEN
- etter eget oppgivende i en rettssak
n o t en ARBEIDER som ble demt
til a betale salgssjefen 1000 kroner
i erstatningi

Salgssjefen bar fer: vsert ,*noe" pa et
apotek. *Na er ban stor mann.- Ar-
beideren derimot bar aldri Vaert ,,nde*'
- bare kropsarbeidef. Og som tusen
andre a=v sine klafisefellet' kommer
ban heller aldri til a bli annet under
nyordflingen. De arbeider i dag som
f»r for 60 kroner uka, det er sabo
tasje k slutte eller etreike, aibeids-
giveren har for sikkerhets skyld be-
slaglagt bans rasjoneringskort og
en arbeider har ikke som en salgs-
•jef have til a kjepe nye pa svarie-
bersen. Arbeiderens kone ma og>a
arbeide pa fabrikk. Hun har 40 kr.
oka. De slutter kl. 5. Sa skal ban
sta i matke for 4 fa vite at alt er
utsolgt og kona skal av dette inn-
kjep lage mat til familien. Blir det
litt knapt, far de alltid here at de
ma vise litt samfunds&nd. De far
jo ogsa 300 gram kjett i uka. Dette
er ikke bare lagnaden til en, men
TUSEN arbeiderfamilier i dag - - -
Vi husker ikke i farten hva ns pro

<*ram sier om dette. Mea
kert bade rerende fig

Kasn iikh|ten
ig ban/derre R

ir HCansen sin

Nei, det kan ikke Persson.
Jo, ; min gode Persson, det
forklare deg.
Vekkeklokka gar framoyer 6g sies
TIKK-TAKK:! Men Rommel
bakover og sier : TAKK-TIKK !

IJa-Ha-Ha, bumra PerssQn og
rista pa skjegget. ,

S A ' R E T T E R VI EN TAKK til

de ^andsmenn som i aret som gikk

bar yt^ sin bjelp til nedstilte og for-

fulgte nordmenn og alle de som pa

annet vis har gitt sitt bidrag, stort

eller lite, i var felles innsats for et

fritt Norge. Hjelpen har kommet

fram til de som trengte den, og noe

av det som mest far disse fredlase

og forfulgte til a holde ut og for-

sterke sin kamp mot tyra te er

nettopp vissheten om at de liar sitt

folk trofast bak seg, knyttet sammen

med solidaritettns sterke band tvers

ssegrenser . . .


