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VÅRE KRIgSrÅL NORG2S YASJOPAliE 'FTLR2T.

IL
Det er kjent for alle, hvilke canstrongeiser Hitler gjorde for å forvandle
sitt røveroverfall på Sovjetsamveldet til Het almindelig "korstog".Metodene
var diploMatisk renkespill og skremsier med den loolsjovikiske "busemann"
og revolusjon. Han håpet å kanne spille på politiske fordommer og klasse-
standpunkter hos visse befolkningslag i England, U.S.X. og andre demokra-
tiske land.,

Men Hitlers anstrengelser var forgjeves. Selv Ress' dramatiske "flukt" til
England hjalp ikke. Den mektige koalisjon av Sovjetsamveldet, England,
U.S.A. og andre demokratiske land er i dag den sikreste garanti for at
frighetens og fremskrittets krefter  vir  seire over de nazistiske barbarer,
de M7ske imnerialister.

Men Hitler.har. satt i gang et nytt propagandafelttog. Hver eneste dag ser-
verer nå nazipressen historien om at Eden har utlevert Europa til bolsje-
vikene, På en pressekonferanse den 13. januar behandlet den russiske in-
formasjensminister Losovski med overlegen ironi de tyske påstander om at
ChurehilliEden og Roosevelt har solgt Englnd og bolsjevikene,
og at Stalin har solgt Sovjetsamveldet til England og U 0g3skremmer
de'med de britiske og.amerikanske plutokrater, men Vest-Europa og U.S.A.
skremmer de med bolsjevismen., sa Hosovski; slikt er ikke propaganda, men
hystori. Det viser bare tyskernes forvirring og politiske falitt.

Det er ingen tvil om at alle Hitlers anstrengelser vil bli fullstendig
virkningsløse også denne gang. Det vil ikke lykkes den nazistiske "propa-
ganda" a slå en eneste bresje i den norske frihetsfronten med slike sinn-
svake tåpeligheter.

Imidiertid vil det kanskje være på sin plass å peke på en del strømninger
det norske folk, som Hitler søker å spekulere i. Det er på den ene sden

do :strømninger i arbeiderklassen som overser7 nødvendigheten av et fast
forbund av arbdiderklassen og.alle de  øvrige  lag og klasser i det norske
folk i den nasjonale frihetskrig og at erobringen av den nasjonale frihet
er en avgørende forutsetning for at arbeiderklassen kan marsjere videre
fram mot sitt historiske mcn.. På den annen side.er det visse kretser i
borgerskapet som sysler med tanken om å etablere militærdiktatur når tys-
kerne er vel ute av landet o.s.v. Noen er optatt  av  diskusjonen: England
eller'Sovjet.  cg  som derved glemmer at viår kamp gjelder Norne, Norgas nas-
jonale frihet eg selvstendighet.

Slike etrømninger kan bare bringe forvirring.og uklarhet inn i normanna-
fronten, De cr objektivt,ormi enn ikke tilsiktet, en understøttelse ev
f-ienden.

Entver nerdmann er fyllt av fremskrittstrang. Det norske folk vd1 etter
krigen dhet demokratiske styresettet på grunnlaglay av de lærdmeer
og ar-faringer spm utviklingen her gitt. Og arbeiderklassen ser utryddelsen
av nezismen og tilbakeerobringen av landets nasjonale frihet som hoved- •
betingelscn,I'er å løse de økonomiske, politiske og sosiale spørsmål for
det afcbiaende folk
-rortsetcelse side



LMSFOR10YE L

Sosialdepartem=ntet ved A.J.L1ppestad har nylig utstedt sn for-
ordning om lønns- og arbeidsvilkår, seme avslører påny og eftertrykkelig
Nasjonal Samlings-arbeiderfientlige karakter og lnnst1111ng. Det bemerk-
elsesverdige er at forotdningen vesentlig berører endringer til det bedre
for lønnsmottakerne og setter etrenge straffebestemmelser  (500 000  kroner
1 bøter eller 1 &rs fergsel eller begge,deler) for arbeldsg1vere  som  for-
hoyer lønningene uten godkjenne1se av departementet. Sllke lønnsforhøyel-
ser er ugyldige. Selv for stållinger i. nystartet virksomhet ellet ny st11-
ling overhodet, tiltrådt etter 1. jul1 .1941 skal godkjenning 1nnhentes.
(Det står ikke uttrykkelig at.det gjelder_de korrupte ansettelser av cazi-
undermålere 1 de forskjellige eiater). Renegateh Karsten Werner har som

faglig medarbelder:1 "Frltr Folk" kommentert forordningen og-en må gå ut
fra at_hans standpunkt har gedkjennelse på høyeste hold blandt naz1pamp-
ene 1 Landsorganisasjonen. Han skriver:

"Vi har således hørt om skoweiere som har bUdt arbeiderne betal-
ing over tariffentfor'å kunne kapre dem for sin skogshugst", og beklager
at Dartene når de er blitt enige om lønnsforendringer (selveagt dreier det
seg om lønnsforhøyelser) så Par de straks gått tgang med å praktisere av-
talen. Men , fortsetter han, "Det'-er klart st skal man kunne ha egn effek-
tiv kontroll med lønns-  c ller prisnlvået her 1 landet, kan man ikke tål--
late noen utglidning.."

Det er klart hVa det dreier seg om. På grund av stadig etigende
prIenivå har lønnsforhøyelser ikke vert til å unågå og arbeidsgiverne har
stort sett innsett det berettigede 1 kravene som er åtilt. Og på grugd av
det byr,A.kratiske sommel i nyordninwsapparatet og tysksrnes positive uvilje
mot lønnsforhøyeleer og derav følgenda uthallng i det ustanselige av alle
avgjørelser, cr det i en rekee.tiIf-Iler blitt'truffet en ordning meflom
arbeidsgivere og arbeidere direkte, og lønnsforhøyelser er gitt. Det er
denna-tendens som skal stoppes. For tyskerne fast bestemt på fortsatt
å trykke det.norske folks leVestandard nedovar og NS danser étter pipen.
Programmet deres gjennomført 1 .praksis har funksjorrarene nettop fått en
forsmak på Så langt  fra  lønnsforhøyelser, kom bestemmelser om forlenget
arbeidst1d og overtidsbetalingen ble opphevet. Don julegave de fikk av"ny-
ordningsmennene" var reelle lønnsreduksjoner 1 en tid da pr1sene har ste-
get betydellg og fortsetter å Stige.

ANSETTELSER I OSLO KOgMUNE.

Endel funksjor=er i 0Qo koemune mener idag at ingen må søke på
de ledlge stillinger 1 kommunen. Ledlge stillinger gis for ,tiden bare til
Qtu1s11ngsr. Senest ble en NS-mann, kontoriet ved Die Deutsehe Wehrmacht,
ansett som inspektør ved Oslo fattigvesen tiltross for at flere høyt kva-
11f1serte funksjc~er i kommunen hadde søkt.

Det er ikke rart at noen under slike forhold lar ,vmre søke,
men vl er allikevel helt en1g med de cnange gom  mener at man på tross av
dette skal søke og av bI.a. følgende grunnet:

1. Etter oVerenskomsten mellom fotbundet og kommunen har vi
krav på opprykkinger når anciennit et og kvalifikasjoner er tilstede.

2. Når vi søker og ikke får den st,1111ng vl cr kvaliflserte til,
md 1hv€rtfall NS aleng ta ansvaret for sine tåpelige aneettelser.

3. De kasserte ansøknInger- vil da avs1øre evindelen til NS om
at bare fagfolk skal aneettes.

4. Våre avslåtte seriftlige ansøkninger er 1 se.g selv bevis på
at Quislingsm og hans psrti hverken interesserer seg for oss, kommunen
eller ekattebetalerne i Oslo. Kge,un_Qfunke omir.

SPIONE-R OG ANGIV-Ru.  

Vi har mottatt følgende liste over sploner og angivere som ar-
beider  dels for de norske nazimyndIgheter og dels for de tyske

DAXXERUD iskribent, overkonstabel og vakt hoe Quisling, BIBSELAND
HANS, (fra Sørlandet), BOEG:Te3EN W. (konetabel nr. 1411), BANRUD(grosserer,



Tidenannagt.3.)  COLLTRG,RAIMOML  ic)s.tcntassistent hos byP)aden,Schouparken)
ECKHOFF,KRISTIAN FURUS-LTH,T. (konstabel nr. 339),  GEOSS,KURT,

(ingenior, Moss) Grosa Cyrtl, HASLL, FINM (konst.nr, 494), MANSZN(reser-
vepolit1 nr. 1o17), HOLTSfflDG GARD (ovcrrettssakforsr, nå politifulluektig

Akcr) JOHNSEN (ovErkonstabel rr. 910), ÆAVLI BIRGEF (Firma  Kav11 ),

KLEMPL ODDVAR; KRUKE PLR  •(ovarkonst.Livvakt "hos  K=HOLT EBBA

(Kontordame i.Kanin og fjær), LORENTSEN  HAKON. (konst.nr. 837), ".0EN OTTAR
(Overlmrer ved MåndveLks og industriskoisn) " 'dOMN, LICK, MOEN BIRGIT,
MOEN INGRID, (disse s1ste'-3 2oens.--:arbeideror det tyske sikkerhetspo-
liti),  NORDANGDF, I.-  (Overkonetabel nr. 802), MILS_LN t7RANS3 (fengselsbe-
tjent,kkerbergvcien 11)1 PE,DLRI4 P (Konstabel nr. 1464), PAP: BRYNJULF
m/FRVE, (Restaurant I BIELP (dandelsgyunas1ets
klasse II  C), SØRINSLN JOKANICS  (Sand_fjord, kjent som "Nordland" eller
"Mal,sren").  SCHANKE  JOHANNi:s2 (&xrtflrd Porsgrunn, 2e1ser i Vestfold og

"utgir seg forfulgt av NS og.ti)ek- pollti), STAKSRUD  PAUL  (spion for
og Gsstapo) SØR.L,N5KW-eINE (bandefjord - Storsmugleren).

TORGTRSEN KARE'(Resenspoliti), URI-N'HOLM (reservepoliti) WIGFORS FINN
(tegner);yWOLL (Pollti mr. 126), "WA.GE AKSEL  (livvakt hos Quisling),
FLOOD (ansatt.1 Aftennosten, for Hallo Hallo), laN.\ AN (fra Stayanger,
bor nå i Støstads hus i Tronahelm Samnen med tyske Gestapo)  ØLSEN  BJARNE

lØST,S-_RD (kompanjong til Sørensen --smuglor- , Oslo).
Det"advares videre mot: Agent EDVIN OL6L-N, Kamphusvelen 33,

"OpSal._Han er fedt'l 1877 og "arbeider'bl.a. på Grand kafe,
Murer KAI  MARBING;.  Bekk:ulagshøgda er aV N.b. oppnevnt so;: grup-

pefører 1 bygningsradustriem:±.Hara r angiver og provokatør av farligste
-mort,men fredstiller seg Sod 'anfxrenderf,

Peder MABEIBBTAT'; ioåStrand bensinatasjon 1.5andv1ka, er ang1-
ver. GLORG ("GOGGLN") ANDIN akal on  også  passe sea for. I øyeblikket
har han.forlyétIsesavdelins:en p4 Baulovard 1 Stortingspata.

IDRE T. TSFP, T.I'N
•

.Denpkomminarlska formann i Nordstrand idrsttsforening, kontor-..
sjet.Bau],;Fol1egg,'har sondt modlsnoons referat av 5senera1forsamlingen"
i NIF i desenber. Han skrivr "Utmoldelse nu eller i løpetTav 1942
betraktes son pclitisk deeonstrnbjon, og jsg gjør opnerksoca på at' jeg
sUnselelest.vil ta de forheAsregler som_står til min disobsisjon. De
som fastholder sin utselel,co bflr-traks notert som det de  er:  Stats-
Siender , Jeg oaod  fd be-$T2r1ze at det paole styret ble gjort  oppuerk-

som pa at d'et Var oipti 1,3 ars -tukthus for å sabotere den av Reichskdami•
sar  gitte forordning, ctt=r viiçe den nye foroann så  seg  nødsaget-t11 å
overta ledolson av foren1npsn, Herned skulle enhver vite "hva klokken er
slagen" - soM det haten .DE:tte ajelder for saintlige 1 dette brev oppgitte

,  forening."
cr.-

Mcdsportlig hilsen,
Paul Oollegg (formann)

' be"foreningr dst her diEr seg om og sow er sluttet sammen
Nordstrand idrottsforettng Scdcklagets Sportsklubb,
Bekkelagshagdao Tonnisklubb, Xlemetsrad Idrettslag, Ljan Idrettslag,•

-Ljan Tennisklubb, Hauketo AlL. Hauls to SJortsklubb, Nordstrand TenniaH

klubb, Ormøen Tslantsklubb, StuensbrdtSm AIL.
Nszidengelen Follebg truer soU dan ser vare idrettsgutter wed .

angiver1, tukthus og Gostapo, hvis de ikke stillsr seg opp 1 det bunnfdr-
dervede 1drottssppsrat som -K.S, Po2gjeves og uten tilslutning prøver  å

stable på bena. Held1gvls er det inaan farerfer at idrettafolkene lar seg
skremme: Skrivet or dc:r.1.:Jot befagnande flode landsforredarake tyake
agantor I. N.S.

Ln legionær, stud thool.Henrik Guddcl, døde pår-yeian hjem fra
-ay vennene,hans skrev 16. jan= 1 52.F x :.,"Honrik er gatt ryre

så yentar-ban at do kjen etter":
-- Hinneord ovar falno kf. .t,ungÅr n-r pg .er sow et fast ledd
møtenrogrammer -flak Sckttns stct:e e4 1:11 den forutsn.

;rentsn.in
dykk - og

i sektens
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"NY-OFDNINGN OT ARB,IDEF

Fra Osld Kdnune er det sendt følgynde oppslag til

" Arbeiderne ved de .tekniske adm1nietrasjoner.
fl Arbeldstempost.voad de toamunale arbeidsplasser erlite tllfreds-

" etillende. Det annskjrrpes-at arbeidstempost må holdes Oppe.
Arbeidsledsisen har brdre om straks å flvskjclige enhver•son set-

" ter seg ut over dette pabud,
• Etter Reichskoaaisars forordning av 25noVeaber d.å. kan "den

eom enten på grunn'av dovenskail, av likegyldighet ealer rett eg slett
"

 

vrangvilje 1 tider med nasjonale nødstilstander ik gjør fulIverdig ar-
" beide,-1kke f& del i forddincen av levnete- .og nytelseenidlene 1 samme

•

utstrekning som d1n 1 der til snhver.tid setter 1n sinn fulae arbelds-
kraft fOT PItt foar.

Samtidig Vil adainistrasjonen frembeve at ettor selame forordning
" har .liden et større krav til forsyning, som vpd tyngden,utstrekningen og

 

'verdien av sin arbeidsytelse overgår sine kamerater".
den 3. deseabeer 1941.

.Her viser N.b.s vanIage frekkhet og arbeiderfientlige karakter
set._ Det er overflød1g å el at insinuasjonene overfor anleggsarbeiderne
ikke har noe for seg.' '

Forøvrig er det et annet trekk vednyordningen som det er verd å
merke seg. Koaaunens funksjonærer og faste" arbeidere har hatt anledning
til å bestlale og har betalt. i avdrag for sardiner i olje sdm.var St1lt 1

-utplkt. Men arboiderne ved ds ekstraordintre'arbeldsr har ikke fått anled-
ning til å tesgne seg og wpre ned på fordelingen. Hvor er den. rettferdige
fordelingeng IStedet er "nyordningen"s menn frekke nok tia å trus aed å
ta fra arbelderne den lille, absolutt utilstrekkelige raajon, son ennå
er levnet oss av den tyske "vennehånd" og dsns norske hjelpere.

ET LITE RESULTAT ORPNADD.•

Arbelderne ved kommunens 'anleggsarbeidsr har for lenge eiden

stilt krav om lønnsforbedringer, uten at dt or reag-rt på det fra de
kommunale NS-pamper. Før jul ble det rist krav om jul±:gratials. Oneider
ble.da følgende oppnådd:

1. Refusjonstrekkat er sløyfet. 2. Helligdagane betales. (DAte
gjelder bededagen). Julaften elutter arbeidet kl. 13 og det betales for
hel dag. Juledag, 2.juledag og nyttårsda8 betales. Tredje juledag.betalcs
under foruteetning av opparbeidelsp til våren, 3. Arbeidstiden avkertes
elik at arbeidet begynnE.r kl. 8.3o under m2,rkc.nd.sn. Denne halvtlac' trek-
kee Ikks nå, men skal opparbeldes til varen. Lønningene utbetales altså
fortløpende hver uke med 48 timer. -

Men disss ting gjelder derimot ikke Forhebuarbeiderne og det har
.selvsagt.vakt misnoye.

denne forelndelse må nel:Tne-s at fra nytt:;.r skal alle arbeldere
ved'de kommunale anleggsarbel:der organleercs i avd. 1o2 Norsk Arbeidsmanns
forbund.

DEN NY OIDDRAGELSE.
Nasjonal Samlang har hatt noe soa kalles ungdomsfylkIngens landS-

møte lo.-12. lan. Kommandanten ved NS førerskole, en viss Jakeb Fogstad
talta til ungdomslederne i NS om den nys opdrageases grunnprinsipper.D1Sse
er 3, nemlig: Først og freast den fysiske fostring, deret.ter karakterd3on-
elson og tilslutt kunskapstilegnelsen. Disse prinsipper ar praktisert 1 det
nasjonalsosialistiske Tyskland og resultatet er en ungdom, som er hevet
over enhver selvstendig tenkning, som bars parerer ordre.og svergar tll
førerens ord. M.A.o. først og fremSt skal ungdomMen utvikle's til å tåle
feltlivets strabdser, karakterdannelsen bogrenscs til dsn blinde lydighet
og kunnskapstilegnelsen til gjenfortelling av førerklikkens svada. Dst er
hva de byr ungdouaen. Det er nøyaktig hva den betakker seg for.
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(forts.fra Side 1.)
Men i dag gjelder kampen ikke et socialistisk Norre, Det gjelder et nasjo-
nalt fritt o selvstendi, Ner e,der-folket selv bestemmer st esettet o
former sin egen utvikling.

På dette grunnlaget ståri dag alle nordmenn- uansett stender og klasse.
For dette ene krigsmålet kaster det norske folk alle sine krefter inn i

- Norges.store, rettferdige frihetskrig. Vår enige kampfront, vår enhetlige  
nasjoneie folkevilje, gir den sikreste garanti for soiren.

Den 8. januar kunne nazi-pressen,gledestrålende meddele at det
svenoke utenriksdepartement hadde opnevnt en delegasjon som reiste til
Estland for å undersøke "Evilke skader bolsjevismen og krigen har påført
den svensk-estlandske befolkning".

Enn om det eVenske utenriksdepartement heller sendte en dele-
-gasjon til'broderfOlket pA den andre siden av-Kjølen? Den kunne_jo titte
litt på Gestapos fengsler og konsentraéjonsleire, besøke familiene til
offrene for nazi-terroren. Den skulde sAvisst ikke mangle opgaver.

1T.S.-skandale i Larvik.

Lørdag den 19. januer foretebk den lokale i Larvik under ledelse av
"kretsfører" telegrafbestyrer Johansen en rassia i. Larvik som har fått al-
t/ige konSekvenser. De_troppet op i Venstreavisen:"fttlandsposten" og
avsatte på stedet redaktøren,_ dereftet dro de til byens bokhandlere og
beslagla hele oelaget av Vildenveys bøker. Da dette var utført reiste de ut
til godscier Trescow på Fritzøhus og foretok en undersøkelse der og tok
med seg en del hundre sigarer og sigaretter. Saken ble raportert-til Oslo
og to av quislingene.ble foreløpig tatt i fengslig forvaring og en del av
dflndre med "kretsføreren" 1 spissen ble innkalt-til Oslo og avsett fra
sine Ustillinger%;-Vardet ikko de dyktigste'sbm skulde lede oss andre,
som ikke tenker???

ORDRE

'cm beslag:

I henhold til ordre av 12/1-1942 fra Det Tyske sikker-
hetsp-,liti v/Statspolitisjefen, foretas beslag av formuen tilhørende hustru
barn, eller foreldre til  som den ,  
uloviig forlot landet.

Ordre av 12/1-1942: -
Til samtlige_avdelinger:

I forbindelse med telefonisk ordre av i går angående-. •
foranstaltninger mot familier tilhørende offisererg, loser og•sjøfolk som
ulovlig har forlatt landet, meddeles at-det nå er bestemt at hele formuen
tilhørende de rømtes hustruer, baun og foreldre skal beslaglegges og
familiemedlemmene henvises til forsorgsvesenet i sin kommune.

Oelo den 12/1-42.
ST=OLITISJ2,FE}:.

Vårt svar på  terroran.
Den profesjonelle løftebryter Josef Turboven har utstedt forordning om at
alle norske offiserer skal settes i konsentrasjonsleier. De tyske gangster-
ne som i annildagene 1940 erklærte at de ikke skulde blande seg inn 1
Norges indre forhold, har begrunnet arrestasjonene med at offiserene har
begått "løftebrudd" Ordren fra statspolitisjefen, som vi har offtntlig-
gjort i sin helhet ovenfor, viser hvilken skjebne som skal ramme familiene



til de offiserer, loser og sjøfolk som har forlatt landet,
Det er overflødig å gjøra særlige kommentarer til disse siste terror-
foranstaltninger. Det skulde vel ikke nå være en eneste nordmann som frem-
deles går rundt med naive illusjoner om at de tyske nazister er i besittel-
selav menneskelige trekk-og alMindelige rettsregler. Vi har bare en vok-
sende, hensynsløs terror i vente fra den kant, efterhvert som Nitler-
Tyskland nærmer seg sin tilintetgjørelse, Arrestasjonen av offiserene og
andre framstående norske borgere er ikke annet ann utslag ev den terror-
bølge som "Fritt Felk" bebuder, et forsøk på å få av veien de militært
sakkyndigc kadre som kunne spille en viktig rolle i Norges store rettfer-
dige frihetskrig mot nazi-barbarene.
Det norske folk må innrette seg deretter. Ingen feig underkastelse,ingen
forsøk på å gjøre fienden"vonnlin"'stemt. Fra nå av må hver enesto nordman
la alle betenkeligheter og personflge bekvemmelighetshensyn fare og
kaste seg  inn  i var frihetskrig med en hensynsløshet, et heltemot og  en
dødsforakt som overgår fiondens. Eitlers terror må møtes med mangedobbelt
ifinsats for Yorges sak.
Nå må det også være slutt med at Gestapo 'uten smrlig møie kan sperre inne
godc nordmenn. Kampkadrene i det norske folk må i størst mulig grad be-

ttos mot torroren. De må .treffe forholdsregler slik at de ikke er "til
stede" når Gestapo kommeF for å hente dem. De må "forsvinne",ikke for å
redde sin person,}men- for å kunne fortsette kampen for Norges sak i Norge.
Om nødvendig.må også familiene beskyttes på lignende'måte, Dette blir en
viktig.opgave for den nasjonale• front i tiden som kommer.
Ferrest mulig i GestaDos konsentrasjonsleire, flest muli i "frihet" for
å kunne sl,oss for fedrelandets-frihet og-frelse.

Fordrukne naZi-Da er.  

Det ser ut som om N.S. må foretd en større oprydding blandt det bunnfal-
det som ble tilsatt i L,0.-som kommisarer etter standrettsdarene. For
kort tid siden ble Nils Bunws i Arbeidsmannsforbundet avsatt. Det samme
var tilfelle med Daniel Hagen som var tilsatt i Skotøy-og Skinn lær-
arbeiderforbundet. Den siste cr fra før sv vant til å bli sparket fra
arbeidsplassene for fyll. Grunnon til disse avskjedigelser var da også
uregelmessigheter i ponge- og alkoholveien. De laster vandrer gjerne
tilhope. I de siste dagcno har oprenskningen rammet flere. Kommisæren i
Oslo Akershus faglige Samerganisasjon herr Lageraaen og kassererspiren
i L,O, Kåre Bakken er avsatt på.  (Trunn av inntrufne omstendigheter".
Fiöre av gjengen. står  for tUr.
Tilstanden i augiarstallen er blitt så slett dt Fossum har sendt et brev
til de kommisariske om hvordan en ikke bør forholdc seg, Det klages over
fylleriet i sin almindelighet og pckos på at man ikke skal ta folk  opp
pa kontorene. Det siktes val til de splcisolag som dc nyomvendto har
venskeflg for å legge av seg. Forøvrig-or det følgone av N.S. hverve-
meteaer som melder seg, i det fyll og korrupsjon har vært deres fremste
middel til å vinne proselytter. Som mesteren er, så er og hans svend.
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