
Kommunal -nyt t.

10. juni 1044.

I tida framover sendes "Kommunal-nytt" til kommunale funksjonærer
og arbeidere landet over. Avisen vil gi neddelelser om paroler og di-
rektiver fra heimefrontens Jedelse samt behandle saker av spesiell in-
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Det er kjent at VS har til hensikt å framtvinge svar fra det norake
folk om det er for eller mot bolsjevismen. Heimefrontens ledelse har
sendt ut parole om at slike spørsmål ikke må besvares. Pinseaften fikk
funksjontrene i Kirkedepartementet seg forelagt følgende spørsmål t11
besvarelse:

1. Tar De bestemt, uten noesomhelst forbehold, avstand fra en avtale mel-
lom emigrantregjeringen 1 London og Sovjetsamveldet som åpner adgang
til å besette vårt land med den røde haw?

2 Vil De slutte opp on de felles nasjonale bestrebelser for å sikre fed-
relandet og i Deres stilling yde etter evne i kampen mot belsjevismen
og arbeidet for Norges nyreisning?
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En må derfor være forberedt på at lignende spørsmål vil bli forlangt
besrvart av funksjonærer ved de offentlige kontorer. Det sier seg selv at
alle offentlige funksjonærer må nekte å besvare spørsmål av denne art,
idet dette ligger helt utonfor deres tjenesteplikter.

KrlEen_os2arolene:.

Vi står foran avgjørelsen av krigen.:Alt må settrs inn for å knekke
tyskerne. Utfallet er vi sikre på, men hver eneste nann og kvinne må
gjøre sin plikt. Dette gjelder også de kommunale arbeidere og funksjo-
nærerl Hvorledes skal vi så medvirkb  tin  dette? SiMpelthen ved å følge
de paitsoler vi får. Parolene er ikke longer noe en bare bør ta hensyn
De må respekteres og følges. Vi er i krig, vi er inne i krigens avgjøren-
de TTIse, og parolens er ordre for oss på heimefronten. Det er en plikt
å følge dem, som det er soldatens plikt å lystre ordre. Nå i avgjørel-
sens Ir må vi for alvor ta vår tørn, slik norske sjøfolk, flyVere og sol-
dator har tatt og tar sin hver dåg der ute, med livet,som innsats. Det
er ingen unnskvldning at du "ikke hur hørt_parolene". Parolene når fram
til alle som gldder lytte etter dem. Og skulle du komme i situasjoner
som det ikke forolieger nocn sposiell parole for, så følg den standard-
parole  enhver  nordmannnforstand og samvittighet gir. Prinsippet er en-
kelt nok: Det gjelder å skade, sinke og hemme de tyske krigsbestrebelser,
direkte og indirekte så meget som mulig. Gjør ikke noe overilet og despe-
rat,. men trener, saboter, go slow. Og er det nødvendlg så ta heller risi-
koen på å bli satt inn enn å hjelpe tyskerne til å drepe dine landsmenn
og allierte ved invesjonskystene. Og en ting td1: Parolene er i kraft
tj.1 de uttrykkelig blir endret eller tilbakekalt. Det er ingen unnskyld-
ning for å sluntre unna at parolnn cr blitt noen uker gammel og ikke er
gjentatt.

GJØR PAROLENE KIENT, FøLG DEM OG FÅ ALLE ANDPE I DIN KRET3 TIL Å
GJØRE DET S4:IPAE  ShMLET l#TIL FRONTEN HOLDE MED SMÅ OFRE, SEleeD
SPLITTET ER DEN'DøMT.

Proklemasjon fra den norske heimefronts ledelse.

Den norske heimefronts ledelse som i samråd med Konge og Regjering
- representerer det fri  oe  kjempende Norge, har utstedt følgende proklama-
sjon:

Etterhvert som krigens slutt rykker nærmere, melder behovet seg for
en ngyere formulering av de mål vi kjemper for. Her er ikke tiden og ste-
det til I behandle det store internasjonale oppgjør, spørsmålet om behand-
lingen av angriperstatene og krigsforbryterne, om grenser, om erstatnin-
ger o. s. v. Det vi ønsker å klarlegge, er de særlige norske forhold som
vi alene har.ansver. for og herredømme over.

Heller ikke på det område er det ennå mulig å gå i detalj. Etter
vår Grunnlov er det folket selv som skal stikke ut den politiske kurs,
etter fritt ordskifte gjennom alminnelige valg så snart otter våpenstill-
standen som det er teknisk mulig. Men visse hovedpunkter kan stilles opp,
som et uttrykk for do ønsker, håp og krav som alle gode nordmenn er nådd
fram til gjennom kameårene:
1. Et f-itt, uavhtngig Norge.
2, øyeblikkelig og full gjenopprettelse av demokratiets ytringsfriheten,

rettssikkerheten, frie valg.
3. Opphevelse av alle politiske lover, forordninger og andre bestemmelser

som er utfordiget etter tysk ordre eller i tysk interesse. Administra-
tive avgjørelser, dommer utnevnelsor o. 1. som skylden tyske oller NS-
myndigheter prøves på helt fritt grunnlag av lovlige norske organer.

4. øyeblikkelig løslatelse RV alle politiskn fanger og gjeninnsettelse
av offentlige tjenestemenn som er fjernet fra sine stillinger av okku--
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pasjonsmakten eller på foranledning av den eller NS. Oppreisning og er-
statning 1 dcn utstrekning ddt er mulig for dem som er blitt sefliskilt
skadelidende som fglge av inngrep fra okkupasjonsmakten eller fra NSts
side.
b. NS-nedlenmer og andre som har skadet nOrske intereSser eller skaffet

seg uberettlgut vinning under sPnarbeld med okkupasjonsmakten, straf-
fes etter rottergang i betryggendo former. Uberottigot krigsgevinst
inndras til fordel for statsknssen.

G. En målbevisst, vidSynt politikk med sikte på:
A) Å try-gme var frihet, ft1kest7ret og de demokratisko rettigheter,
B) Å gjenroise landats økonomi og produksjonskraft, snarest mulig sik-

ro  d  rwdvendige tilfønsler utenfra og leggc forholdene til rette
for  a  utnytte fytllt  ut våre naturrikdommer og skaffe arbeid til
allu.

C)  i fremme solidnriteten mollom klassor og befolkningsgrupper,
D) Å medvirke aktivt i det mellomfolkelige arbelde for å byggo opp

en intermasjonal rottsorden, fromme w.robyttet Landne imellom ng
skapo-grunniaget for'en-varig og rettfordig fred.

Men skal vi nå disse mål, må også hver mann på hoimefronten gjøre
sin plikt. Det skylder vi oss selv. Det skylder vi våre landsmonn ute.
Det skylder vi våre nllierte. Og det skyldor vi landets frentid; enhver
innsats vil bli,husket, ingen svikt vil bl1 glemt.

Kampon cr on; her hjemme som ved frontene. Hvor enkolt er en soldat,
sivil ollor i unlfern, Vi or i krig. Dot må vi aldri glenme. Pusener 1
dc vepnodu styrkcr Fir hY71-r—a-a-7-ride  liv for fr1het og rottferd. Det
er sn maning til oss,  on å  ta vår risikop yte vårt offer.

Krpon er nå gått inn i sin avgjøronde feW:7- Samhold og disiplin
er mor no'åvendig cnn noL:nsinne.

Følg d_ paroler og signnlor som blir sendt ut.

I .ssmsvar ned dette har regjeringen sendt ut følgende erklæring:
"Rogjeringon gir sin helo og fulle tilslutning.til eppropet som  er

1 besto samsvar med de mangc uttalelserp'-henstillinger, og opprop som re-
gjeringen 1 disso-4 år hsr lntt gå ut til det norske folk over London
radio. Det stemmor  ngs21  godt mod do lover og forordningcr som regjerinE n
her lagt til retto for  a  kunne bruke når oppgjørets dag konmer. I til-
slutning til oporopot vil en retta en inntrengende henstilling til det
nerska folk fortSett å slutte opp em hjammofrontons ladulse og de_linjer  
scm or trukket opp  for kanoon i Nonge. Seirens og opegjørots  dag  nærmer
seg. Nar tiC7.7:n er inne, vii-rogleringen gi de ordrer og trukke opp de
linjer som er nødvondige for Rituasjonen og som skal følges til Norge
or et fritt og selvstendig land."

Forsiktighet. Spgr ikke etter hvem son kommer med Kommunal-nytt, eller
F777)}den kommor fra. Utsott lkke dine kolleger for unød1g rlsk. Du skal
lese den og sunde don vid re til den du stoler på.


