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4.
ILINSATS PÅ ARREIDSPLASSW4.

ren europeiske krig,går mot sen avslutntng. Etter hvert som
kampene tae i omfang og etyrke fanger utviklingen på frontene mer og
mer intereoson. På bakgrunn av dette  er  det "celte som maner at Heime-
irentens esee ilIcc lengar har den betydning soe den hadde før. De mener
at Heinefei reen na har gått egjennom så meget av savn eg lidelser at den
store MPES ,: folket har ktaV. på rett og seett å få leve, at kampen  idag
først ce i .st gjelder å livberge seg materielt mens en venter  eå  befri-
elsen,

Det er feil. Idag og i teden framover må det mer enn noensinne
kreves av hver enkelt at.aet  blir.efret i kampen for vår frihet •g  sjøl-
sten' Dot er hvor enkelts plikt å spørte seg selv hvordan han kan delta
i 5.e fellic2 ka som under Heimefrontene»lede1se for hver dag blir mer
eittee ee  Leeeeeje. Iet er ikke alle eom kan kjempe med som soldat i den

..L41tS ED2 av våre vepnete styrker i hær, marine og luftvåpenk eller
te  e  hendelsflåtes uuttrettelige innsats. Men  alle  har plikt til
å seg som esdater i Heimefrentarmeen og gjøre sin innsats hver

c:[iråcte. Det or den lnesats en selv gjør som gjennot et samlet hele
vil  Vlsi 0;sitivt til å forkorte kampen og brenge vårt land tilbake til
fl9TT IiJLdOld. et  eaepen ikke er forgjeves Viser det arbeld som den
fren„ree , den danske eederjordiske.bevegelse har gjort gjennom den senere
tid. flnes også Mod takknemlighet og stolthet den kamp våre egne falne
kamerefee f1.2, den iunsats fengene i fengslene yter hver dag ved sin inn-
biLte katp, uon'strid våre lærere og prester tok opp og vant og den helte-
modige holdnir vår ungdom har vist i sim kamp for sine dyreste interesser.

Mar€.e koemunale arbeidere og tjenestemenn har ytet et godt arbeid
i den'felles På den annen side lar det seg ikke nekte at noen få•
mer eller minere Jirekte har gått nazistenes ærender. Andre har vært
luktemke Jden kamp som har vert fert og noen har vært direkte passive. Det
ncrske folk krever at personer i offentlig tjeneste mer enn noen annen

plikt. Hver enkelt kommunal arbeider og funksjonær må ha klart
fcf seg at  deu  holening som er vist gjehnom de år okkupasjoneu har pågåtte
721 bli nøye gransket og passende radgjerder truffet, rette gjelder alle,
sevol over- som underordnede. Det er ennå i kampens ellevte time høve
for dem som ikke fer har gjomt  sin  plikt å rette. på noe.

Hvordan motstanden bør foregå og hvilke krav det blir stillet
til oss skulle være helt klart. Det er nok å peke på de retningelinjer som
har vunnet hevd  eg  de hovedprinsipper som er vedtatt av Heimefrontens ledel.
se og godkjent av den lovlige norske regjering. Først og fremst: Følg
til minste detalj de paroler som blir gitt ut. Pet er likegyldig hvilke
reoresalier det blir truet aed fra nazistisk hold. Serg for at kelleger
fzlger perolene. saboter de kunngjøringer; vedtak og bestemmelser som
blir sendt ut om arbeidet, og som har til formål å tjene NS eller tyskernee
interesser. Den slags sabotasje er et av våre viktigste og mest virknings-
fulle våpen. Hvordam sabOtasjen skal gjennomføres må være helt avhengig
av det enkelte tilfelle og arbeidested. Iverksette/sen bør skje etter samrå
ing med kelleger en kan stole på og må være slik lagt an at det Ikke blir
oppdaget. Hjelp til å apre nyhetsstoif videst mulig, men gjør det på en
slik måte at ingen blir utsatt for unødig fare og bare til aikre personer.
spre iKke rykter. Fortell iske noe videre uten at innholdet er helt sann*

Rykter kan være fabrikert av våre motstandere for å så kplid.
Samle på stoff fra hver sin arbeidsplass sørg for at eksakte opplysnine.
ger som har krav på å bli publisert blir sendt rette vedkommende. Vanske.
ligejør dkke arbeldet fer kolleger ved å komma med uskklig kritikk. Kritike
er bare på sin plass når den peker på et forhold som er skjevt. La den
være saklig  så  den ikke sår eplid. yt så laugt evenene rekker øleonodeisk
stønad. Vis med iskald forakt tilbake tilwartelser fra nazister. Le den
forstå hva en mener om landeforreedere. vær pa vakt mot wetripete'.
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Snikk aldri med dem om noe. Drav ikke nee slags kAmeraderi med  dem.
aem aldri få se nMbeter. Isoler dem helt. HMsk alitit på at felk som
bærer kappen på begge skt4dre er de tarligate av alle. GA inn for å  pås
virke de passiam og 1Mnkne til mar Makrygget holdning. Overbemle dem
ved rolig oeptreden og ved saklage argumenter. Vær til hjelp nar det
gjelder å passe på at fagforeningskontingenten ikke blir betalt› De penm
ger som kommer inn til fagforbundene bIr brukt til ting som stårztikk i
strid med våre egne interesser.

Iamen må enrlate å ta aktiel del i kampen.  aTotal 3  motstand er

løsenet.

MISSUMbeanSE OG INTRIGFM INMEN N.m.

,madebestyrerg Sverre Petersen ved Oslo kommunale bad har sagt
sep og sluttet ved badene den 1. ausust.

Ondartede rykter forteller at  hans  uduelighet skulle Være så
stor at de ledende N.S.folk i kommunen ba ham søke aanen stilling.

OysFRTIDS- OG MKKORDAPBEID.
----Srefler deI f-Hamefrentens  kamp har det  vært hevdet at overtids-

om akkordarbeid så langt råd var måtte innskreukes. Denne spesielle form
for notstand mot våre fiender gjelder i særlig grad offentlig virksomhet
og må sees i saMband med annen motstand innen offentlig virksonhet som er
gjennomført. Det er av viktighet at en under de nåværende vanskelige fort•
• asyningsforholS ikke gir sin arbeidskraft til arbeid som ar i strid mea

egne interesser. Arbeidskratten kau med fordel brukes til andre formål.
Fma russavdelingen ved Oslo Sporveler har det vært klaget over at

enkelte av betjeningen ved verksted og busser viser altfor stor tåenest-
villimhet ved å ta jobber utover vanlig arbeidstid. Disse folkene må
marke ses at de for noen usle kroner arbeider darekte fcr tyske Mnteresser,
idet sporveienes busedrift både direkte og indirekte er underorenet disse.
Det kan tenkes at evertid for en del må utføres i forbindelse med den al-
minnelige trafikk Overtid må innskrenkes til bare å gjelde detta og selv
da i minst mulig utstrekning.

Det har videre vært klaget over at enkelte arbeidsledere hår vist
dårlig samhold, har øket arSeidspresset og endog ved et enkelt  Møve  truet
med aameldelse. Vi gir disse ledere en alvorlig advarsel. Idag mer enn
noensinne ejelder det at samholdet mellom arbeidsleder og arbeider eller
funksjenær må være tillitsfullt og uten friksjoner.

AEBEIDSKOBILISERINGEN OG A.T.- _

Fra Heilnefrontens  ledelse  er sendt ut en parole til  NergeS lens-
menn. Av elasshensyn kan vi ieke ta inn hde parolen, men gir et utdrag av
siste pasus:

vegne av det norske folk krever Heemefrontens ledelse at
lensmannenm nekter enhver medvirkning til ferfølgeleen av vår ungdom. Den
lensmann som tar feil av hvem det er som er Norges eneste lovlige myndig-
heter og  hans  egne rettmessige overordnedel får gjøre seg klar til å ta
følgene. Kampen er gått inn i den siste fase, og heimefronten viker ikke
tilbake for å bruke de kraftigste midler i denne strid, hvor hele folkets
fremtid står på spill. Lenamenn som bryter denne parole må være forberedt
på å møte den samme skjebne som politiinspektør Lindvik og lensmann
mmrgen.

Lensmennene må våge den samme kamp som utallige nordmenn har
kjempet i årevis, aeimefronten vil huske den lensmann som gjør sin plikt
fsr å berge ungdoemen vår, og den vil huske ham som svikett

Vi gjentar: Inmen norsk unsdom skal arresteres fordi  han zapr-
ainamaiktmot  

AMMEMITIGEDSE.
emeeen-fa —nlo  koma. fellesinnkjøp herr Habbeerstad er av lønns-

rådmannen meddelt avskjed med lønn i 3 måneder, - uten at det  er  oppgitt
noan grunn for oepsigelsen.

VIS FORCIKTIGHETI


