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Den eilropeiske kcig går molesin avslutning. Ptter hvert  som
kampene tar tiJ i cnfig og styrke fanger utvik] ingen på frontene  mer og
mer interessun. å 0-,krrtn. ev dette or dct enkolte som mener 81t Heime-

fronets ker,lp ikkL 'ner den betydning som dun had.de før. De  mtner
et 1-3ei,Let2(Lten nå så meget av savn og lidelser at den

har ea på rutt og slett å få leve,  at kampen idag
og y:rE„mst gjelder å 11.,berge seg matcrielt mens  en vonter på be.

Det er feil. Idag og tiden framover må det mer enn  noenslnrto
,

kre,ves av hver enkelt at alt blir ofret kampen for vår frihet  og sjøl-
stede, pet er hver erkelts å Sperre ceg selv hvordan han  kan delta

d-1.1 idllee ka2-p som under HImelrentes ledelse for hver dag  blir mer
kr.c7cle. Dct r iLke all s.;11. kan 1:;empe med  som soldat den

ybes E,7 vare veor;to ke.c i k , erine og luftvåpen;  eller
1 -‘,..er n-Inde 5 1 eres' uu-uJt'r.oue',11ge in.i.ets. Men alle har  plikt tjl

seg sem solater i .Prol.msfrontors arvie og gjøre  sin inlisats hver
sili omrade. ret, ,r ir en selv gør som gjennom et samlet hele

å ..1.anpen eg brnge vårt  land tilbake til
fofhold At Ji.Jmpn e er forgjtv-es viser det  arbeid som den

ke og den dansku er, oidi sc bevegel.se har  gjOrt  gjennom den  senere
7i Tri.DI1 ca:en n.ed stolthet  den kamp  våreWle

ke-T1="C.22 aen i forgslone  yter hver dag
=(2L 1-h1t2.tt, kee, aen ocrid v.re lærere og  prester tok opp og vant og

d:ee. hol,:Gempd-lge holdH1-.1.ng vår ungdem her vist  i sin kamp for sine dyreste
j.n.u-resser

kommale arbeidere og tjenestemenn  har ytet et godt arbeid
(1.n fel3€,s kup dsn annon side lar det  seg ikke  nekte at noen få

mer  eller minct  e dit-pek.fT,  her gått nazistenes  ærender.  Andre har vært
den u 1?ar aarf ført og noen har vært  direkte pasSkre.  Det

noiske f()lk c rr ener i offontlig tjeneste mer enn noen annen
H7e- erLt kommunal ar76eider og funksjonær må ha klart

s,g et deLLoL1ci.rg s.)n er visthjonnom de år økkupesjonen her pågått
bil rådgjerder truffet. Dette gjelder elle,

o-er- ,sor. ,.rcrdnede. Det er ennå i kamk>ens ellevte time høve
fr dowi som sin plikt å rette på noe.

bør foregå og hvilke krav det hlir stillot
t-LL SS skutt KJ. Lolt Det ‘er nok peke på de retningslinjer som

vuhnet Le cc a hovoprinsipper SQM er vedtatt av Heimefrontens ledel.
s- goc.; norSke regjering. Først og fremst: Følg

1;aloler som b14.r gitt ut. Det er likegyldig hvilke
med fra nezistisk hold. Sørg fOr et k.11eger

de kunngjøringer, vedtak og bestemmelser som
offl srUct og som har til formål å tjene N.S. eller tysker-

s!_as sabotasje er et av våre viltigste og mest
sabotasjen skal gjennomføres må være helt

3e-h. og arbeidssted. Iverksettelsen bør skje
en kan Stole på og må være slik lagt an at dot

oo-,:le.; til å spre nyhetssteIf videst -mulig, men gjør
o ,fl suv et ten blir utsatt for unødig fare og bere til sikre

Fortell ikke noe videre uten at innholdet er
være fabrikert av våre motstandero fOr å så

her fra sin arbeidsplass og sørg for at eksakte opp:
p(9-, å bli publisert blir sendt rette vedkommende.

kelleger ved Å komme med usaklig krittkW.
når den peker på et forhold som er skjevt. ;..ra

sa deJ..1 llke sår slid. Tt Så langt evnene rekker øken4- "
m,d forakt tilbake tilwermelser fra nazistpr. La

• em forstå hva en mcner om landsforrædert4,_3/ær på vnkt mct '.'strj,p£te".



$takk aldri mod dem om noe; drtet ieke noe sIags Itemerad.:ri med dem. La
dem aldri få ze nyheter. Inaler d:eciheXt. Mi.sk alItid

pä st tollk som

bwrer kappen på begge Sitidre er d fus lise,tc: av alle. Gå ina for  å le.tte

viike de pessiVe e le44khe til mer rakryg$et holdntng. Overbelds dem ve4f
rolig eentredena? vbd saklige argumenter'.  Vær  til b„jelp når det gjelggr
å passe  pe st f oreningskontingenten lkka blir De penger søM

kommee eee til f gforbundene blir brukt til ting som står stiek i strid
Med våre egne i.nteresser.

IngaR må unnlate å ta aktiv de1 i kampen. "Total' motstand er
løsenet.

T Za kkU-1jeS.e.

"Badebestyrer" Sverre petersen ved Oslo kommunsle bad har sagt
opp og sluttet ved badene deu I. august.

Ondartede rykter forteller at hans uduelighet skulle være så
stor at de ledende N.G4folk i kommunen ba ham søke ennen stilling.

CV.RTIDS- OG AKKORDARBEID.

eom et ledd i Heimefrontens kamp  har det vært hevdet at overtidse
ee akkordarbeid-så langt råd er  måtte innskrenkes.  Denne seesielle form
fee motstand mot våre fiender gjelder i særlig grad offentlig virksomhet

sees.i samband med annen motstan6 innen •ffentlig virksomhet som er
eeemført. Det er av viktighet at en under de nåværende vanskelige for-

,eeeesforhold ikke gir sin arbeidskraft til arbeid som er i strid med
...ee. interesser. Arbeidskraften kan med fordel brukee tll andre formål.

Fra Bussavdclingen ved Oslo sporveier har det  vært  klaget over
enkelte av betjeningen ved verksted og busser viser altfor stor tjenest-

eelliehet  ved å ta jobber utover vanlig arbeidstid. Lisse folkene  me
eerke seg at do for uoen usle kroner arbeider direkte  fer  tyske interesser !
idet sperveienes bussdrift både direkte eg indirekte er underordnet disse.
Det kan tenkes at overtie for en del må utføees i forbindelse med den ale
minnelige trafikk. Overtid må inueerenkes til bare å gjelde dette oe selv
da i menst mulig utstrekniRg.

Det har videre vært klaget over at eekelte arbeideledere har vist
saMhold, har øket arbeidspresset og endog ved et enkelt høve truet

md anmeldelse. Vi gir disse ledere . en alvorlig edvarsel. Idag mer enn
ee-eisinne gjelder det at.samholdet mellom arbeids1eder og arbeider eller
Teeecejonær må vare tillitsfullt og uten friksjenee.

eebeIDSMOBLISERINGEel OG A.T.

Fra Hsimefrontens ledelse er sendt ut en parole til Norges lens-
eenn. AV pIasshensyn kan vi ikke•ta inn hele  parolen, men Eir et utdrag
ee siste pasus:

"På vegne  av  det norske.folk krever Heimefrontens ledelse at
E.-nsmennene nekter enhver medvirkhing til fortølgelsen av vår ungdom. Den
eesmann soe tar feil av hvem det er som er Norges eneste lovlige myndig-
eeer og hans egne rettmeseLge overordnede, får gjøre seg klar til å ta
•eeeue. Kampen er gått inn i sin eiste fase, og heimefronten viker ikke
. »rake for å bruke de kraftigste midler i deene strid, hvor hele fo1kets

står på spill. Lensmenn som bryter denne parole må vave forberedt
e møte den samme skjebne som plaitiinspektør Lindvik og lensmann

eeeen..
Lensmennene må våga den samme kamp som utallige nordmenn. har

eemoet i årevis. Heimefronten vil huske den lensmann som gjør sin plikt
-å berge ungdommen vår, og.den vil huske ham som svikerI

Vi gjentart ng9 -uorsk ungdom skel erresteres fordi haag,12Le

- mot fedrelan
Iet.

e
AWZJEDIGELSE.

Sjefen for Oslo komm. fellesinnkjøp herr Habberstad er av lønnse
(J,eannen meddelt avskjed med lønn i 3 måneder, uten at det er oppgitt

ee,e grune:for oppsigelsen.
VIS FORSIKTIGHIM


