
SfcT-^ <-~7~~~"' • • P R I P A O t B E V E O E L S B

./. ~D f :.:< organ for

ff. J.I • '5'Den Fri Arbeidernes Faglige Landsorganisaajon •

Nr. 13. 5. argang. . 27 mars 1945.

V&rt pa_skebudskap: En blanding av h'istorie og sagn son knytter seg til paske-
hoytiden inneholder ikke sa lite aktuell symbolikk. For

jbdene har Jo p&sken altid vsert den hbytid sora rainnet om utfrielsen fra Egyp-
tena trelldora. Og for de kristrie ble den ikke bare lidelsens og korsfestelsens
men ogsa oppstandelsens 6g seierons hbytidi ^Jodenes konge" ble for omlag 19
hundre ar siden anklaget for opprbrsplaner mot datidens okkupasjonsmakt, Rora,
sora holdt Palestina; tfesatt. En angiver solgte seg for 30 sblvpenger og pekte
ut ,,opprbreren, En kXikk av landetsegne menn hisset dt-n. romerske Roichskommis-
sar.til a avsi den' strengest raulig straff .• Det • forekom pinlig forhbr med hud-
fletnlng og tilslutt fcorsfestVilse. Fo a gi straff en et skinn av rcttferdighet
ble to not oriske rover a korsfestot s;amtidig. I og med korsfestolsan av Jesus
ga iraldlertid rorasrne uten a ville det de kristne et avgjbrende krafttilskudd
og deres laro ow menncskones brorskap, slaveriets og tyrraniets avskaffelc ; :. .
og fred pS- jorden seiret tilslutt ov-.jr'den gamle roraerske statsreligion.

En del av roraerrikets keisore.bar fprutan sin krigerdrakt en hellensk
kulturkappe, og meget av dot de utfdrte liar »jttertid<-jn anerkjendt som verdi-
fullt... Vare dagers nazister viD ogsS.gjarne batraktes sora kulturforsvarere.
EnhVer nofdraann yet imidlartid at di;t er selve ukulturon do rejjresenterer. Da
er ut(5luk3ccnde bar^arer. Sidoh det tredje rike• gikk igang ned •&• "beskytte" ...
Norge for 5 ar sidan, har hver eh'esta nbrdmann fatt fbl-d hva deres nyordning
innebaerer: dkonomisk utsuging, andolig rnbrklegging, tvangsevakuering av be-
folkningen og derp& fo,lgunde bdoleggelse av' helo landsdelor, forrederi, angi~
veri, pinsler og henrettelser. Kt mer gjennomfbrt umennoskelig tyrrani kan
verdehshist.orien ikko oppyiso.\ Ehda star vi midt oppe i lidolsene, men vi vet
at oppstandelsonsf og sei^rens tid er naar. Dot er vart paskebudskapl Sora en .
fanfare maner det; o»̂ a- til & gjare v&rt, yttorste i den tid sora er igjeh*
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FRONTENS LBDELSE:.: Kampeno i Norge; er na koraraet inn i en alvorligere fase enn
noengang tidligere', Fiendon har slatt inn pa en ny linjo, Etter at det i len-
g@r« tid..ikke har funnetsted henrettelser og ikke : floro. politiske fanger er
sendt til Tyskland, er ria en ny .terrorbblgo'satt inn. Henrettelser og depor-
tasjoner er gjenoppstatt. Vi kan ikke so pa dette uten hottrekk, og svaret m&
bli bket kamp. Hvis fierlden fortsettsr pa den linje han har slatt inn pa, vil
nye kampmatoder bli tatt i bruk, Hjbrâ e" front eh ev- idag <;n karaporganisasjonj
og vi kjenner fiendens sVake punkter.;Vi appelerer til hjommefrontons aktivo
grupper og alle nordrnonn. Vi ma gjbro alt klart til nngrep. Hver enesto raann
og kvinne ma yte sin innsats.

DE SOM FALT: De sist honrettedd 14 landsmenn som bio skutt i forbindylse
med jornbanesabotasjen fikk ingen kontakt med sine parbronde

for de ble skutt. Foreldrone fifc¥ vite om det'som var skjedd gjennon mo.rgen-
avisene. ,Det er ikka noe nytt - dot er ba-re historian som gjentar seg. Asken
ble heller ikke utlevert do etterlatte.- Hjemmefrontens Ledelse har kommet
med fblgende uttalelse i anledning disse siste henrettelser: Kampen for Nor-
ges frihet har krevot nye ofre. Atter en gang har den nazistike fiende tatt
gode nordmenns liv til hevn for militsere angrep som han ikke greide a avver-
ge.- Vare tanker gar i tekknemlighet til dem sora fait, De dbde ikke forgjeves,
vir kampvllje er blitt hardere og var styrke stbrre. Hole folkot er na to-
redt til a bryte fiendens terro.


