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NASJONALT ARBEID —

I oktober 1941 forkynte den tyske
riksledelse at den rode hær var knust.
Siden er restene splittet gang på
gang, ja, så splittet at de i dag opp
trer i millioner, som en vegg av stål
ledet av en vilje, med et mål : Over-
fallmennene ut av Sovjet-Samveldet.
Tysklands ledende menn har i dag
fått det travelt med å rope ut
bolsjevikiske fare. «Nå må det hand-
les, nå må kreftene samles» —
Også her i landet har Terboven og
den store Q latt sin røst høre. Med
uendelig frekkhet slår de fast at også
nordmennene nå er samlet i en front.
De lar klokelig være og si mot
ken makt, men det skinner gjennom
at tyskerne ennå tror på en norsk
front side om side med nasistene.
Skulde denne front ikke komme, vil
de sette makt bak kravet om total
oppslutning om den tyske krigspro-
duksjon. Det er virkelig noe tragisk
ved dette. I snart 3 år har tyskerne
vært her i landet, i nesten to og et
halvt har den «nasjonale regjering»
samlet det norske folk. Resultatet
er at den store Q står svakere, mer
ensom enn noen gang for. Tyskerne
har krevd, og fått, den fysisk beste
del av hans folk. Regiment Nortland,
den norske legion var ypperlige tiltak
De har befridd Q for omlag 10.000
av hans folk, men samtidig selvsagt
også gjort det frie Norge like mange
bøddelsvenner fattigere. Dette burde
bringe tyskerne til å forstå at Q på

ingen måte eier evnen til å samle
det norske folk med seg, men en
glimrende evne til å samle motstand
og misskreditere nazi I fronten na'ot
nazismen gjør det seg ingen Per Gynt
ånd gjeldende. Der vet nå alle sin
plass, og gjør sin plikt. Dette for-
hindrer ikke at alle nordmenn tenker
og handler ansvarlig. De vurderer
de maktmidler de har å stille opp
mot nazi, og handler deretter.
Det nyeste tiltak er nå ,Nasjonalt
arbeid», Gud vet hva dette egentlig
betyr. Det spiller forøvrig heller ingen
rolle. Tilsynelatende skal vi i første
omgang slippe å bli deportert til
Tyskland. 1 forordningen heter det :
«I Norge». Vi vet ikke hvor lenge
dette vid bli holdt, men det vet vi
at skal våre folk sendes til annet
land for å arbeide, vil ikke en eneste
møte opp, men la seg hente av poli-
tiet for å tvangssendes lle har kan-
skje forstått dette, og i første omgang
satt lempeligere vilkår for å se hvor-
dan det vil mottatt. Vi får se.
Nasjonalt arbeid her i landet er da
sansynhgvis alt som kan tjene den
tyske krigsproduksjon. Det sies ikke
noe om det, men de er sikkert selv
oppmerksom på at den norske arbei-
der i dag er underernært på grunn
av den systematiske utplyndring som
tyskerne driver i landet vårt. Fett-
mangelen gjør at folk får dårlig syns-
evne. Ingen kan legge en sjåfer noe
til last for at han kolliderer når han
transporterer krigsmateriell i våre
dårlige opplyste byer eller på lande-



Fra alle kanter nv landet meldes det
nå om godt fiske. Avisene inneholder
stadig meldinger om hvor storartet
fiskeflåten er utrustet, hvilke meng-
der sild og fisk det siger inn til vår
kyst osv. På tross av dette finnes
det ikke fisk å oppdrive i butikkene.
Tilførselen til f.eks. Oslo er minimal.
Når da tyskerne får tatt det som de
skal ha til sine, blir det ikke rart

veien. Bilene er også dårlige, ingen
kan formentlig kritiseres om de ryker
og må tilbringe meste av tiden på
verksted. Tyskerne har tatt vårt
jern, våre metaller. Våre redskaper
er laget av dårlig, omsmeltet skrap,
de kan ryke. Våre spaskaft er dårlige.
Tannhjultne på våre maskiner er
slitte og dårlig olje for smøring. Det
er tyskerne som har ansvaret om
noe ryker. Når arbeideren er sulten
og utslitt, kan han ta feil, det kan
kamme litt karborumdnm i smøre-
hullene, eller det kan drysse litt ned
i oljekannen. Den elektriske strøm
er dårlig, tyskerne bruker så mye at
vi har ikke råd til å holde spennin.
gen oppe, motorene går derfor dårlig,
det blir liten fart i det hele. Hele
vår industri mangler det nødvendige
verktøy for en skikkelig drift. Arbei
deren har ikke råd til å miste livet
ved å veere uforsiktig. flan må vur-
dere de midler han har til sin rådig-
het og sette farten deretter, Vær
forsiktig, undersok maskinen nøye
før den settes i gang. Husk landet
trenger sine sønner også etter at
solen igjen står opp. At den «bolsje-
vikiske fare» blir slått tilbake betyr
ikke noe for deg norske arbeider
dersom han på forhånd har mistet
livet på. grunn av for stor fart i ar-
beidet og med dårlig redskap.

igjen til husmodrene. Forleden hadde
Fritt Folk funnet ut at tilførselen
var omtrent normalt, men knapphe-
ten skyldes mangelen på kjøtt, slik
at husmoren er henvist til å bruke
fisk i stedet. Dette holder ikke stikk.
Var det tilfelle vilde det være fisk i
butfk.cene om murgenen, men det er
langtfra tilfelle. Butikkene er tom-
me, folk står timesvis i ko, men
får ikke noe.
For fiskens, som forøvrig for alt an-
net, er det lett å finne grunnen til
knappheten. Fra Lofotfisket går
fisken direkte til det tyske firma
A/S Frostfilet, Bodo. Der blir fisken
forarbeidet til fileer, frosset og vide-
resendt til Tyskland. Vårt sildefiske
brukes direkte i krigsproduksjonen.
Silda går til fabrikkene som lager
sildeolje, mesteparten av denne eks-
porteres til Tyskland hvor den til dels
brukes til husholdningsfett, en del
går direkte til sprengstoffabrikkene.
Våre meierier produserer for tiden
lite smør. Grunnen her er også klar.
Først må de levere et meget stort
kvantum melk til tyskerne, så skal
de levere et bestemt kvantum smør.
Dette går for en dels vedkommende
usaltet direkte til vår gamle spreng-
stoffabrikk på Raufoss, Den norske
husmor får klare seg uten smør, bare
den tyske offiser får tilstrekkelig
melk, de tyske gatepiker så mye fett
at de kan tilfredsstille sine kunder,
og den tyske soldat får håndgranater
og dynamitt.
Tvangsslaktningen som foregår her
i landet skaffer et større kvantum
kjøtt pr. uke enn vårt vanlige behov.
Resultatet av dette er at f.eks Oslo
og en rekke andre større byer nå
har fått beskjed om at kjottrasjo-
nene er inndratt, det skal kun deles



ut til tungarbeiderne. Vi spurte en
dag en fremstående ns mann hvor
det ble av kjøttet og fisken. Han
svarte: Det tar de fornannede tys-
kere. De ødelegger alt som vi for-
søker å gjennemføre for å lette be-
folkningen for dens byrder». Slik
lyder ordene når rakkerknektene
snakker med nordmenn. Vi lar oss
dog ikke lure av slike fvaser, dertil
kjenner vi altfor godt til den rolle
ns folkene spiller når det gjelder å
plyndre landet for alt som finnes.

Ved Oslo sporveier ble det i julen
begått et storre tyveri. Det er ut-
lovd en belønning til den som gir
opplysning om hvem tyven er. Vi
kunne kanskje klare det, men da vi
neppe får belønningen likevel vil vi
ikke gjøre alt arbeidet for politiet.
Vi skal nøye oss med å gi et litet
tipps. Som kjent er det noen dyr
som drar i bus, dvs, drar hjem føde
så de kan klare seg om det kommer
dårlige tider. Sporveien har mange
slike dyr innom sin ledelse. Det kan
bende det vilde lortn seg å begynne
på toppen. det skal være enkelte
innom ns som slett ikke føler seg
sikkre på at de får ha makten —
kanskje de sikrer seg pensjonsbeløpet
på forhånd.

En sadist som heter Odefey er tilsatt
som inspektør ved måleravdelingen
v/ Oslo lysverker. Han hadde ledel-
sen av den gjeng som tok folk med
seg inn i Bogstagvegen 39 og miss-
handlet dem, også på Drammens-
veien var han en velkjent bølle.
Hans meritter gikk så langt at selv
ns måtte ta fatt i ham og han ble
sendt til- fronten: Da han kom hjem
forlangte han bondegård, som han

var lovet, men fikk altså stilling til
6.500 kroner pluss egen bil,

Tyskerne og ns bar en letvint måte
å lage propaganda på. De bare for-
teller hva de selv foretar av mord
og misshandfinger, vold og terror, og
så sier de at det er «bolsjevikene»
som har foretatt det. Ved å lese
den tyske propagagda får en altså
vite hva de foretar seg.

Det norske politi er for tiden gjen-
stand for megen oppmerksomhet tra
ns side. Ved nytt års tider ble det
fra ledelsen sendt ut et rundskriv
til landets politipresidenter med på-
legg om å renske ut de folk som
ikke er medlemmer i ns. Ved det
såkalte statspoliti er samtlige inn-
skrevne i ns. Ved de øvrige korps
er det en forholdsvis liten prosent
som er medlemmer, disse betraktes
derfor som upålitelige. Samtidig med
nevnte rundskriv ble det sendt et
annet fra dan såkalte «moderate fløy»
innen ns. Dette gikk ut på at med-
lemmene ved eventuell tysk sam-
menbrudd skulde søke beskyttelse
hos politiet, dvs, melde seg selv i
fengslet. De reknet da med at de
der skulde få beskyttelse slik at de
ikke ble utsatt for noe angrep fra
massene.
Utrenskinga innom politiet er da
satt i gang etter nevnte ordre. Poli-
tifolk arresteres, avslsjegiges og sus-
penderes daglig. Samtidig averteres
etter nye folk. Ved et så stort korps
som Oslo er utdannelsen satt til
dage, så er det i uniform og ut i
tjeneste. Før var utdannelsen 3 må-
neder. Averteringen er for øvrig et
skalkeskjul. det er ft. inne 1500 an-
søkninger om opptagelse som politi-



mann. Av denne bunke tas så de
nye ut, men nye søknader legges i
bunken til senef e bruk. Kravet om
at vedkommede skal være medlem i
ns er forlengst frafalt. Det er svært
få av de nye som har sitt medlems-
skap i orden. Ledelsen regner imid-
lertid med at de unge, utrenede folk
er lettere å presse, lettere å få til
å utføre ordre, i det hele tatt mer
håndterlige enn de gvmle folk som
kjenner en politimanns plikter ut
og inn. Vi offentliggjør ikke dette
for a rette noen bebreidelse mot de
nye, men det er en logisk trening
kontra mangel på trening. Vi finner
å måtte henstille til offentligheten
å sørge for at det ikke søker folk
til stillinger innen politiet. De skal
være oppmerksom på at de ikke
tiffører korpsene mindre antall na-
sister, for, for hver en ny settes en
eldre, ikke nasistisk politimann ut
av tjeneste og levelnød : Parole :
Ingen søknader til ledige politistill.

Kaptein Linge falt under kampen
på Måløy. Han gikk fra brygga og
oppover veien, han møter der en
sivilkledd person. Kapteinen aner
sjølsagt ikke annet enn fred fra si-
vilfolkets side, men denne person dro
fram sin revolver og skjøt kapteinen
ned. Det var en tysk ofiiser som
hadde sivile klær utenpå uniformen.
Snikmorder, ikke soldat.

Hirden er sendt på grensevakt, Tys-
kerne og ns regnet med at den nye
forordning om arbeid som innsats i
krigen, vilde fore til ytterligere rom-
ninger til Sverige. De har forsterket
grensevakten med hird. De er ut-
s tyrt med skytevåpen, ski osv.

1 FEBRUAR. Det er enkelte som
har kritisert redaksjonen for at den
ikke har ofret noen kommentarer til
1 febr. Vi fant at taushet var det
som best karakteriserte begivenheten,
vi har ikke spalterum til å omtale
tov. Vi vil dog få si Oslo-folk en
varm takk for at de holdt seg borte
fra «tilstellingene». Denne gang var
det kun de opptredende marionetter
som deltok. Fint !

En tysk soldat var lagt inn på, et
norsk sykehus. Han var bardt såret,
vilde ikke vært istand til å gå i krig
mer. En dag kommer en tysk offi-
ser til sykehuset og ber legen om å
gi soldaten noe så han ikke våkner
mer. Legen gjorde merksam på at
det var et sykehus og at han hadde
kommandoen der. Soldaten ble så
hentet til en tysk forlegning hvor
han var i 4 dage. Sporlost forsvunnet

Det er dem som er fornærmet for
at vi har nevnt Quisling som den
store Q. Vell, vi skal sende med
resten også, vær så god :

UISLING—

VÆR FORSIKTIG!


