
1942:
Eksport av inatvarer til Tyskland:

280 millioner kroner.

1942:
Import av matvarer fra Tysklacd :

141 millioner kroner.
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forskjellig etter som anledningen er
der, men det er to ting som ma sta
overst pa dagsordenen : Den organi-
serte motstand og den organiserte
sikkerhet.
Det ma vsere klart for alle at tilfel-
dige aksjuner, som kun delvis lykes.
og som forer til store tap for oss,
ikke vil tilfoye fienden den skade
som svarer til ofrene. For oss veier
tap av menneskeliv og innesperring
av vare folk temmclig tungt. En-
kellc ganger kommer vi ikke utenom
slike of re, og da far vi ta dem, men
ijogeiu .ay -ofwxvfc. s tal jilcyldo*'--dg«lig
organisaajon. Iiigeu ting skal voere
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fcvter som krigen blir hardere og
tyskerne trengt mer og mer opp mot
veggen, vil det bli behov for mer
utbygd, organisert motstand fia den
norske befolknings side. Det er sik-
kert klart for alle at krigen vil bli
skjerpet i den tid som no kommer.

-Tyskerne har proklamert den totale
krig. og den kjenner ingen grenser,
ingen barmhjertighet. Derfor kan
heller ikke jra sons star pa den andre
siden^vise noen ^ ^
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mulige veier. Var front gar over alt,
vare mannskaper ma vsere pa plass,

__,_rede \til a gripe den minste sjanse
som gis for a tilfaye motstanderen
ta"~ For a kunne gjennomfore var
ki med sa sma tap som mulig
fof~oss, er det nodveudig at kampen
iilir organisert etter bestemte linjer.
Det som er aktuelt i dag, er vare
motstfcndsgrupper.
Disse gruppers oppgave er gitt i og
med navnet — motstandsgrupper.
Maten a gjare motstand pa kan vssre

g j
tilfeldig. Savel ^ U P f c g
som utforelsen og sikkerheten ma
noye droftes, ikke en, men mange
ganger. Forst nar en brukbar vei
k6fcsi«^-i*nfHi«|ieri- er funnet^og
det er sorget for sikkerhet for akto-
rene, kan en ga til selve verket.
Selve aksjonen kan vsere av forskjel-
lig slags. Det er urad a gi bestemte
direktiver for alle de sma og store
aksjoner som tilsammen utgjor bele
var kamp. Den mate det skal gaes
fram pa blir ofte diktert av arten
av den handling som skal utferes.
— Ga da til verket, men vis klekr,
og omtanke. Utsett ikke deg selv
eller dine medarbeidere for unodig
resiko, men overvei alle dine hand-
linger. La dine aksjoner ramme
skanselslost og sikkext. For hver



NS propaganda mot Sovjet Samvel-
det blir mer og mer plump. Na sist
er det «Kuusinen regjering i Nord-
Norge» som dra3 fram. Det ble eom
vanlig slatt stort opp, men sa sprakk
det. Det hele loste seg opp i en ut-
talelse fra italienske journalister til
bladet «Tromsa». Disse nasistiske
bladfolk hadde «fra paiitelig kilde»
erfart at de norske myndigheter var
kommet over et komplott av norske
menn som pa russisk initiativ hadde
dannet en folkeregjering a la Kuusi-
nen. Det var det. Hele agitasjonen
er altsa bygget pa uttalelser fra
utenlandske nasistiske journalister.
Vi vil dog ikke beiiekte at de nevnte
herrer kan ha kommet rned alike
uttalelser, og at de har sine opplys-
ninger fra norsk og som de mente
«palitelig kilde». Vi skal nemlig
huske pa at Jonas Lie den gang var
i Kirkenes i cgemkap av sjef for
det davaerende statspoliti, og at kap-
teinene Odd Melsom og Lund var
ved grensen som kompanisjefer. Disse
hadde allerede da sitt medlemsskap
i ns i orden, og det er all grunn til
a tro at de ogsa den gang viste hva
som foresto av aksjoner fra Tysk-
lands side. Quislings henvendeke til
de norske offiserer om stotte var da
allerede en kjensgjerning.
Skal var lovlige norske regjering
klandres for noe i forbinnelse med
denne sak, sa ma det bli for at den
lot landet vart ligge apent for all
all slags pakk som ba om innreise-
tillatelse, b.la. de nevnte journalister,

maskin som du stopper, for hver an-
giver som stuper, er du et skritt
nermere seieren. Det er de tusener
sma ting som teller, bare de blir
riktig utfort.

det ma nemlig innrommes at vi her
i landet var utrolig godtroende nar
det gjaldt utlendinger, men denne
godtroenhet er like gammel som var
selvstendighet.
Ja, dette var historien om den nor-
ske «Kmisinen regjering». Det finces
i dag omlag 300 tusen personer her
i landet som tror pa den, men de tx
tyskere for de er som kua, de si
all agitasjon ra. Kua spiser sagMS
dersom en forsyner den^med groime
briller.|

SITATER: Dr. Blankennagel [har
uttalt seg om utnyttelsen av den
norske jord. Konklusjonen er iel-
gende : «Den norske bonde ma sette
alle krefter til for a oke prodnksjo-
nen for «a bevare den germanske
bondestand mot bolsjevismen - - ».
Det vil si sette Tyskland i stand til
a sla Sovjet Samveldet. Videre sier
han «fra 1941 bidracr^Tyskland vesent
lig til Norges fettforsyning». En ma
vsere tysker for a kunne komme med
en slik frekk og direkte legnaktig
pastand. Tyskland har ganske enkelt
tatt hele var produksjon av sildeolje.
Pa 10 m&neder i 1942 utforte vi 4
millioner liter tran til Tyskland —
Smorbutter som er drevet i land i
Danmark var merket med N.M.E og
Firklover, kvalitetsmerket for norsk
meierismor.

Senator Otte: Hvis Norge vi1 He-
holde sin innfiytelse pa skipsfi / s
omrade, ma det fullt >it underkaste
seg en europeisk rom-politikks nod-
vendighet». Altsa var handelsfl&te
direkte underlagt Tyskland. Det vil
aldri skje. Videre sier herr Otte:
<<Det ligger bare i Norges egen inter-
esse nar det med alle sine krefter
og verdifulle menneskemateriell og



Reichspressethef Dietrich: «Den Na-
sjonal.sosiulis.iske stat har opprettet
en ekonomisk og sosial ordning hvor
parolcn om a t r e t t g a r f o r a n
m a k t e r g j e l d e n d e». Her
er kommentarer helt overfledig. Vi
har hat tyskerne her i 3 ar, vi har
sett makten. Men retten er et ukjent
hegrep for savel tyskerne selv som
lor d<T riorske handlangere.

HVOR H0RER DU TIL? Det
finnes en del mennesker som vistnok
ikke er pa det rene med hvor de
horer hjemtne. De vakler mellom de
to flayer uten a ta noe stannpunkt.
Dette ma det na vsere slutt med.
Vi lever i den totale krigs tid, den
skjerpes stadig, kampen blir hardere
og mer hensynslos for hver dag som
gar. En siik tid tillater ingen a sta
som tilskuer.
V' kal ta et par eksempler, For 1
i. .a ble politiets embetsmenn pa-
lagl a bffire den nye uniformen. Det
manglet ikke pa advarsler, men like
fullt tok de den i bruk. Ikke bare
ns folk, men ogsa andre. Na star
landets samlede politistyrke i den
situasjon at de etter hvert blir pa-
lagt a trekke i den tyske uniform.
Hadde embetsmennene nektet, vilde

det sikkert fert til at saken hadde
blitt utsatt.
For en tid siden var det spndt ut
innbydelser til et mote for kommu-
nale tjenestemenn i Oslo. Det motte
ikke bare us folk. Det var satt opp
tale av foreren, de fikk here ham -
pa lydfiltn. Det er ikke. noe a si pa
at ns folk meter fram og gJ0r sitt.
til at et slikt mote blir «ve'lykket».
De har tatt standpunkt og handler
konsekvent ut fra det,
Pa Samorganisasjonecs mote var det
ogsa mange som ikke var medlem-
mer i ns. De hjalp til a gjore motet
«vellykket«. Hva er det som er arsak
til slik framferd? Skal vi tro at del
det er hensynet til det daglige brod
som gjor seg gjeldende?
Arsaken far vseie det samme. Det er
selve gjerningen vi skal bedomrae,
og den skal bli bedomt det kan dere
snyltedyr vaere- ganske forvisset uni.
Husk at det er dere som i en van-
skelig tid har hjulpet ns og tyskerne
til a fa sine «vellykkede» tilstellinger
i stand. Det skal aldri bli glemt ay
oss som kjemper kampen med fare
for liv og frihet. Husk at vi kjenner
karene som star sine nasistiske sjefer
bi med kjap av fisk og andre mat-
varer nar det ellers ikke er noe a fa
for oss andre. Vi skal huske dere



\

sener andre som har husket pa oss
med store og sma bidrag. I det frie
Norges navn sier vi: Hjertelig takk !

YIS FORSIKTIGHET! Folgende lille
historie viser hvor lite det skal til
for a havne i det tyske fangehull.

•f Oppe pa f jellet gikk en enslig ren-
Spj aster. Han fikk besok av en tysk
/patrol je, gjaeteren tok seg en sigarett

og tendte, tyskerne forlangte a fa se
fava slags sigaretter han rokte. De var
^ngelske og mannen havnet i arrest.
Mistorien er sann. Denne lille ube-
tenksomhet kan koste mannen livet,
for selvsagt tror ikke tyskerne at
ban har fatt sigarettene pa aesrlig vis.
Etter tysk tankegang ma de nedven-
digvis vaere gitt ham av en engelsk-
snann og derved er bevisbyrden i den
sak i orden.

Tyskerne beklager seg over de angrep
pom blir rettet mot de tyske byer.

"l Nar de utfores av allierte fly, er de
; terrorangrep, men nar tyskerne slip-
;per sine bomber over fredelige byer
feg bygder, da er det krig. Vi kan
teks. nevne Kristiansund, Alesund,
Violde osv. Eller vi har for pekt pa

. ivordan tyskerne gar fram mot sivil-
\efolkningen i de strok de besatte.
iyniske, brutale mord pa oldinger,
Wnner og barn synes a vsere de

., ske soldaters kjasreste beskjeftigelse.

Hitler har talt. Han take ved et min-
nemate for de fallne hvis antall han
oppga til vel 1/2 million. 3 millio-
ner far lite. Om selve talen er ikke
stort a si. En fikk inntrykk av at
det var en nedbrutt, liten ferer som
talte en haplos sak for et fortvilet,
motlest folk. Det var ingen lefter
denne gang. Han sluttet med en benn
til Gud. Kanskje feler dette umennes-
ke for en gangs skyld at han sto oven-
for noe som han ikke klarte a komme
forbi? Han talte for de falne. Kanske
det kom det som et rop til ham fra
slagmarken, eller horte han stille grat
fra de millioner medre, hustruer og
barn som har mistet sine kjsere i det
helvete han har skapt ? Eller var det
de 15 — 16 aringer som han na skriver
ut, som retter sine uforstaende, sp0r-
rende eyne mot fereren ? Vi vet ikke.
Ingen vil heller fa vite det. Nar Hitler
om ikke sa lang tid selv blir taltT ^<l:

blant dem han na holdt minne .<
over, vil han, som alle de andre tie.
For slike folk ma det vaere en trest
at deden setter en grense for den straf
de har gjort seg fortjent til. Selv Hit-
ler, inkarnasjonen av alt brutalt, ratt
og djevelsk, vilde ikke kunne sta for
ropet fra millionenes grav* Deden eller
asyl. Sa viselig er livet innrettet'•^~.


