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2. årgang.

• En meget vesentlle- del av det tyske våpen i denne krig er utplyndring
av de land som tyskerne har hærtatt. På dette område er tyskerne ekspEr-
ter. Hovedoppgaven for den tyske ledelse i de hmrtatte land er da også å
sette utplyndringen ut i livet på den mest raffinerte måte, presse sitro-
nen til siste dråpe.

Tar en utviklinga stter at Hitler sendte oss "beskyttere" vil noen
tall vise klert og tydelig hvordan landet utarmes helt systematisk.

I tiden fra jan, til sept. 1941 var det ført inn varer fcw kr.887.6
mill. og ut for 446.1 mill. I samme tidsrum i 1939 var tallene: 921.8
og 574.1. Etter okt.ober 1941 har tyskerne forbudt offisielle tall, noe
som mer enn selve tallene forteller oss at den tyske utplyndringa har
fortsatt og det i den grad at selv tyskerne finner det best å holde vir-
keligheten skjult.

Disse tall må imidlertid granskes litt nøyere: Man må være mewkeom
på at 887.5 mill, kr. i 1941 ikke representerer den samme mengde varer
som et slikt tall gjorde i 1939. Vareprisene er gjennomsnittlig 2 gang
så høye som de ver to år før. Im ortm de av varer blir derfor bare
1/3 mot hva den ver i 1939. Tar en da og trekker fra det som går direkte
til tyskerne og tyske militære formål her i landet, vil man se at det
ikke blir stort igS:n som kommer den norske befolkning tilgode.

Når det gjelder eksperten, så er fopdet der at disse varer, det som
vi må levere, det betales etter /h617 priser som delvis 1igger
under prisen i 1939 1  delvis på smme nivå, bare enkelte få ting er gatt
opp i pris. Tallet der representerer derfor  gn  Virkelig varemengde som
Norge er blitt_pålagt å stcaffe uansett om vi mangler varen selv slik som
f.eks. med skotøy hvor vi har eksportSrt Store mengder til Tyskland ett-
er priser som tyskerne selv har bestemt, på tross av at mange skolebarn
her i landet har manglet nødvendig skotøy og forsyningsnemndene har nek-
tet å levere kjøpetillatelser.

I eksporttallet er ikke tatt med de varer som de tyske soldater kjøper
direkte i butikkene her - på tyske rekvisisjoner - og sender direkte til
Tyskland.

Et typisk eksempel har man i pelevarer.:De norske produsenter tle
først  pålagt  leveringsolikt for alt hva de produserte, så kom tyske
"eksperteri hit til landet og fastsatte priser og tok ut det som  e  fant
mest verdifullt, siden gikk resten på auksjon og ut i butikkene hvor den
tyske soldat kjøpte resten, dvs, det som denb tyske overklasse hadde -
vraket. Prisene ble dårlige. Skinn som etter normal takst her vilde

c  kostet omlag kr. 500.- ble av tyskerne betalt med kr. 300.- til 350.-
Resultatet-av den utplyndringspolitikk som tyskerne driver, er at

praktisk talt alle lagre er tomme.
En annen og kanskje mer følelig side av utviklingen er lønningene

og leveetana-omkostningene. Setter en indeksen i 1029 til 100, var den
1 oktober 1941 (eiLte tillatte tall) kommet opp i 168.5 og vil ida
ligge på omkring 190, lier skal en være merksam på at dette er hov indek:
sen hvcw det er tatt med en mengde varer som ikke brukes til  aaglig.



For brensel er tallet 310, for kjeniske og tekniske 15, nen tremasse og
eelluleSe er gått opp med 2o % og: trevarer ned 32.5 % Tekstil med 77

klqtvargindeksen viste for ofg.aober‘ 14l (siste off. tall) 148.5 Mot
100.9 aujust 1939. Tar en bare de,varer som utgjør tyngden av forbru-
ket i husholdningen, så er stigningen for sild og fisk 115 %, for narga-
rin 55 % poteter 58 % -raren lAS 5 ov raPfihade 153 %. Tar en brensel
med„ er stigningen pa disee varer gjenmomsnittlig 140.6 %, fra eugust
1939 til oktober 194o. Iddg kan den settes til minst 155 %.

klær er stignimran lcn S. *yr lerret, staut, mansjettskjorter, over
overalls, strømper, - for dresser, fYakkar, arheidsakjorter og undertøy
vel  po %  . også tegnet for oktoba r 1941, 1E137 nkan  den  minst settes til
12o %  for de mest brukte klæsvarer.

Lønningene er praktisk,taIt-de sclune som de vur i narS 194o. På
tross av-at det var oppnådd enighet.mellom arbeider og arbeldsgiver om
forhøyelse, har tyskerne jevnt oVer satt Seg not. Ved å-holde aØnningene
nede,- mente de at det vride våre så megat lettere 4 Skaffe arbeidere til
sine egne anlegg hvor de batalte lønningersom lå opp:til de tredobbelte av
av hva de tillot i.industrien. Ides eradette  oged  ferandret, idet lønning-
ene på tyskernes anlegg ikke ligger vesentlig over hva det betules i in-
dustrien, men  s4  har  an  da fatt forbed mot 4 forlate en arbeidspluss„ så
nå trengs det jkke lenger. høyere 1ønninger:  for  d skaffe folk.

Resultatet hittil er dsrer granske dette at våre  lagre  er  tømt,
det finnes ikke en ting i leeidet som tyskerne ikke har bruk for. ( I
dat stykke ar de nøyaktig lik den simrlé tjuv.), Landets lønnemottakare
lever på sultegrensen„ lavestandarden er sunket, ikke bare på grunn av
vareknappheten man: ogsåli vesentlig glk,d På  grunn av "2&,. .peewlen . Jeg
skal siden konme tilbake til det  kapitalaibruk  som tyskarne har satt
igang siden de kom tiz til landet.

Sjørn Varg.

-Il-legal. straten-i,

Det frie Norge lever idag  L  illegalitet, Forbaredelsene til.a11 Var
strid må  derfor  foregå illega1t. Det:gjør tingene hundre ganger•nere van-
skelig ogkreverSA mangedobbelt oppoZre1se av de nordmenn serntar"viet
livet sitt Norges fridon.

Norge var et fritt  landog yi.Var  et fritt folk soM hundlet og sa.
rett tremdet vi mente  os  vilde,;Derfor har det.vmrt så vanskeligfor
mange.nordmenn å legge om-taktikken.da•Norge ble hærtatt og kuet• og-det
.frie-ordtannlySt. En visste så  lite  om dan illegaIe.strategi og.strid
som de folk brukte som stønnet undertuzismen. En mattet røyne seg
framgjennom dyrekjøpt erfaring av de  feil  som  en  gjorde. Overfallet.bg
offiskiftet kom 'så brått, så det var forståelig om det var aldri så sØrger-
lig, tankeløyse og uforsiktighet måtte koste vår front maige ogtunge
offer.

Derfor er det så nødvendig adag å rette de strengeste krav,til alle
landsmenn om å fare fran varstmt. Det er ikke tvil om at en.stor del av
de ulykker som har råket oss skyldes rett og.slett uforsiktighet og tanke-
løyse avVelmenende mennesker. 'Ma.gje'.der.dst ,5a Chri-
stian Michelsen'i 19o5,'og var crle ordene rette da, så  sr  de det ikke
mindre idag.

Vi har alle'mØtt ellers arbeids-41lige, karer som lager "ronentSkk"
av det illegale arbeidet. De synes det ev•".Loennende“ nar ds får ille- •
galt materiale til utdeling og kjea ter se r i  ig med khmerata: over at-
de igjør noe" eller  uvet noe" andre ikke gjør•eLler vet. Slike ne=esker
er farlige Selv er de• gjerne iKka "redde", men utsetter andre for livs-
fare i glad tankeløy3e. •

Andre har det  rudd  alfortella privaee venner cm det illegr.le arbeidet
ban gjør eller oppdrag e har fUtt. Datta er ikke  miner  farlig. En skal
selvsagt ikke mistenke venn fc-  LL v_ere løsmunnot, men en honmelighet
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er sikrere forvart hos en mann s'nn hos ti. Ting som en blir pålagt å ut-
føre av sine 'Overordnede" skal en gjøre samvittighotsfullt og ikke spir-
re om ting en ikkehew noe med åøvite. Il1eaJ.t stoff er alvorsord og

,ikke nysgjerrighets-stoff..Eet oppdrag en far vedkonmer bare en pelv og
oppd.ragegiveren absolut ingen andre. First da vinner en respekt for sitt
arbeid, og tiltro hos stne landsmenn. Både en selv og ens vennet er i
allem tilfelle sikrere idecY dessmindre en vet om hverandre. Tia er for
allvorlig til at en har lov til å ta sjangse:. En annen farlig ting idag
er den gamle norske godmodigheten. En harsh lett for å holde en mann for
meningsfelle bsre foråi han er en 'kjekk kar". Det Er ofte disse "kjekke
karer- en skal være var= med nettopp  na.  Vi har så altfor mange spor
som skremmer her. n samarbeider ikke med folk som en  utror" er sikre.
En må vite det konkret,. --Pd den andre side finnes det en del mannesker
som situasjonen har vi,rket slik  ph  at de ikke tør»loe sem helst. Slike
skal vi selvsagt spare

Enkelte andre kan  a å og kjenne seg.ti1sidesat for-at ikke nettopp
de har fått det Eller aet oppdraget. Det er sirkelig om en skal bli vidne
til strid om oersenliae ting idag, n2).rdet er oppgaVer kanskje mer enn
vi. klarer. Idag er alie oppgaver-like viktige,  .flaxkxr og  nødvendige.
Ingen har tdag bedt  om  sine Urias-poster, mcn .tar den'med glede likevel
av elsk tj-1 folk ce fedreland . norskdom og-fridom. Tåper vår strid
dette mål, er da.ikke til å vinne, 1 framtia sitt iforge skal det ikke
spørres-om en har gjort mye eller iite, men at en bar gjort sitt.

1 ='yskerne har  pa  Somme av sine kontorer en.plakat sem 1.yder omlag
slik:

SNAKi4 VASOMT,
Kunde ikke. yi hl enie om å lære dette av ds , sia de  nå  er her

likevel. .
4MMMMMLMMI.FAM

Det er selvsagt jødisk-Lbolsjevikisk løgnpropagands å påsth at det
er tyskerne som-etHP opp maten for oss. Vi ar jo blitt.innprettet gang
på gang at det omvendte ent1lfellet. Det er tyskeirne som'holder liv i
nordmennene og andre undertrykte folk av sine egne knappe ra2joner. Vi
har jo mye enda som tyskerne, selv  ma  vmre foruten osv og vi ser jo alle at
tyskerne forsaker det da kan hertlandet. Var det ncen mangel, kam det
av den engelekrussiske blokaden, De var det•egentlig sp'm tok maten og
melken med„

Slik var tonen i denensrettede pressen fer7die besetzten norweg-
ischen Gebj.ete for hver jang en ny matvare forsvant fra butikkene på
grunn ent tyskerne ranet lagrene. Alle nye nedskjæringer ble innledet
med denne platen og ti er alle tutet ørene ftlle av at da er vi selv og
det gamle styret som er skyld i atnazistene maten fra oss. Slik låt
det også da de tok et av våre viktigste nmrdngsmidler - melken. Den har
før  gjerne gått direkte fra-meieriene til.tyskerne, Men-nå har "rasjo-
neringsdirektoratet" brdnet det greiere, 2n hvdlken  som helst tysker kan
nd.  med  tysk rekvisisjon gå inn i en hvilken som helst melkebutikk og
kreve den melkhan vil. Det "konfidentielle" skriv om denne ordningen
skel vi gjengi helt ut neste

Vi tror ikke nazistene har tenkt å skifte ut den ganle  agi-
tasjonsplaten_ rir barna ikke kar få sine melkerasjoner, er det selvsagt
fordi vi har (grukket den opp selv og de allierte ikke sender oss kraftfor,

Kirken i miedelsIderen hadde denne praktiske latinske dmresetning:n
i Visse vanskeliEe situssjoner:

Credo  quia  absurdum.
Det vil si på-norsk:

Jer' tror det fordi det er umulig.



"Departementet" har nå meldt fra at noen alminnelig igangsetting av
skolene etter p:Isken ikke'•vil bli av, og at skoler ikke vil bli tillatt
igancsatt der alle lærerne ikke er medlemmer av lærersambandet..

DiElt hele klinger jo nok så nytt for oss. Ikke rettere vet, har
jo avisene fortalt oss om at snart .sagt alle lærere nå står i "sambandetS:
og at- det er byEder der de melder seg inn  opir  til loo  o  og derover.
Avorfor bry seg med noen kulturpause da ?

PROVOKASJON.--------------

Det er ikke  my e  en  fer  lyst til å anbefale noen å lese i den
"norske" presse nå om .dngen. in undtakelse danner lederartikkelen- i Af-
tenposten for 1. april. Den inneholder den nasjonalsosialistiske mentali-
tet i hele sin bredde.

Artikkelen gjelder Bi2kop Berggrav. Han har vtrt klat  inn  til et
møte hvor Quisling og 4 "ministre", tO "høye statsembetsmenn" og to seK- •
rettrer var innkalt. -

Poranlednanmen til dette voldsomme angrep på herr Berggrav er .så
at 'det-skal være sendt ut -et referat fra dette møte, bg BergmraV beskyldes
da selvsagt for å ha sendt detse, bla, til London hvor det skal være
gjangitt i radio..Vi vet ikke oM London redio -har hatt et slikt referat,
i tilfelle så -m4 det jo Sies å værei høy grad uforsiktig pg pgnet•til a
skade biskopen, men .nettop derfor finmr vi å måtte omtale saken.

Det måtte Være klart for alle at biskopen vilde få skylden dersom
det ble gitt no e referat av et slikt mte. Tar man da den nazistiske men-
rElitet i bstrektning, er dat  ogsi  svmrt forståelig at et slikt referat
kori.  I møtet deltok 9 landsforrtdere med Quisling i spissen. Det er
altså 9 mulik;Leter for referat utenom biskopen .

Nami har hele tia vist at de  'øriTtet £71-fjernet  lederen for den
kristne front i Norge. ner vcr det en svært god anledning. Han og ingen
annen har gitt "fienden" referat fra møtet, straffen for dette kj enn ar
vi alle. Om tyske? ne tør •gå Sr« långt som Ut dom ved krigsrett er  vel
noe tvilsomt, nen en skal væLe merksam på at hittil har en ikke sett
ncen grense for de dumheter som- ken'presteres fra den kant.

.Det vil ikke være f-.2rste zan7 at nazi . har laget en s: ik - provo ka-
sjon som å sende et slikt referat. Vi klenner til at norske nazieter har
forlatt landet j don siste tid og at det er pi det rene r at de f.t. opp-
holder seg i England, Det a re r sannsynTig at en person  har
bragt referatet  F.e d seg, teir at biskopen har prestert eu slik bomert
somw å sende det.

Forfølgningen av biskopen er forøVrig i full sving ennå. Langfredag
skulle han preke i  Vå.ru  reasers Kirke• i Oslo. Kirken var fyllt til treng-
sel og flere hundre personer hadde samlet seg utenfor. Da gudstjenesten
skulde begynne ble det meddelt at biskopen var itktet å tale. Teksten
for dagen ble lest, men det ble ikke holdt noen preken. Utenfor sang
fOlkemengden fedrelandss.mgm.. En del av hirden var møtt fram og forsøke
å provosere folk til uba :rindighe ter, slik som de også gjorde i Trondheim,
men her traff de igj en den ting som idag særpreger det norske folk:
Ro ondighet.
      •

Ja, vis ro og sindighet . Vær nordmenn.
Bjørn Varg.  

VL  har fått oss' tilsendt et eksemplar av utkast til lov om avskj edigelse
ev offentlige tj enestemenn m.v. Ulandt grunnene til avskjed -foruten den
politiske som følg r med nyordninga er også •tatt grov uforstand .

tjenesten, beruselse, usør.reelig adferd osv. Dette er bra nok, men i
16 heter det at disse r.runner ikke gjelder for dommere4-1 bolititjeneste-

menn osv.
Vi trodde at de t ne ttcp var ti.sse nu n skulde forlange det som lova
n evnte  9 m2n  en :TSmann  t:  sts,,Irt e ga oss ningen: "Skulde den gj elde
for disseyfikk vi jo Ikke en aneste mann igjen i disse stillinger"


