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Krigen og v

Krigen er gått inn i sin avgjørende fase. Om det er begge
partene i den gigantiske kampen enige. Tyskerne har ikxe lenger noe rom
å utnytte til en unnvikende strategi, nå har de ryggen mot muren. Det vi
ser om dagen, er den siste fortvilte motstand hos en fiende som .kiet at han
har forspilt all rett til parxion.

Bortsett fra noen våruker i 1940 har vart land ikke hatt
noen sentral stilling i denna krigen. Den har derfor hos oss tatt sine
egne former. Det har vært kjempet seigt og utrettelig på mange fronter,
men forholdene har alari være slik at det har vært krevet en aktiv ihnsats
av hver enkelt.

I krigens sluttiasa vil aet matte bli anderleaes. Befriel-
sen fra tyskeråket komfiker ikke som en gave fra himmelen eller fra våre
allierte eller fra hjemmefrontens elitetropper. Ingen nordmann må tro at
han kan sitte  som  tilskuer til frihetskampen når  dm  na for alvor'begynner,
Hver enkelt kan vonte a bli kalt til å gjøre den innsats han eller hune-,
finnes skikket for. Da gjelder det å være beredt, sa an uten vakling finne
sin post.

En krig krever organisasjon og aisiplin, om,  iKke  ofrene skal
være  forgjeves. Det må derfor være en leaelse som bestemmer nar og på
hvilken måte aksjonene skal settes inn. Denne leaelsen ligger i hendene
pa vår  regjering og dens representanter ved fronten, hjemmefrontens .ledelse
Det er derfor  hver noramanns  plikt  a  sette seg grundig inn i ae direktivene
som denne ledelsen har sendt ut, og som  følger  nedenfor.  Les dem  nøye, og
spre dem så langt du kan!

FRA H.L.:  
HVi EREN Pi-ÆOLE? Parolen er en rornolasordre som fastslar hvilken holdning

en skal innta i en bestemt kampsituasjon.
HVORFOR MA VI HA FROLER? I kampen mot våre fiender kan vi bare greie oss

nar vi kjemper samlet og uder disiplin. Parolen
or det kommandoord som ordner rekkene, aet er den som gjør at vi også i
vår sivilu kamp kjemper som en arm og ikka som en uordnet masse.

Parolen er s;qmtidig uttrykk for fellesskapet
mellom alle gode noramenn. Den styrker de svake ved å stille dom inn
rekkene av de faste og djerve. Don gjør at fienden ikke vet hvor han skal
slå til, fordi alle star likt. Det er parolen som er grunnlaget for var
front.

Hvis du or en av dum som gjerne vil ga dine egne
veler  og  ikke har forstått krigens krav til solidaritet, da se deg tilbake
og tenk over hvor, vi hadde stått, om det norske folk som h.lhet ikke hadde
samlet  Seg  om parolene fra H.L.

Hvor hadde vi stått om ikke lærerne hadde samlet
seg om parolen om ikke å medvirke til noen nasifisering av skolen, om ikke
foreldrene hadde fulgt parolen om ikke å sende sine barn til Ungdoms-
tjeneston. Vare barn og vår ungdom hadde da i mer enn tre år vært under
iarlig nasistisk påvirkning. Vil noen i dag våge a påstå at dette ikke had
satt spor, det spor som aldri ville kunne utslettes.

Hvor hadde vi statt om vi ikke mannjamt hadde
sluttet opp om parolen mot sambardene. Hele det norske folk hadde vært
innskrevet i nasistiske organisasjoner. Quisling hadde dannet sitt riks-
ting, og vi hadde for lenge siden vært trukket inn i krigen pa tysk side.

Hvor hadde vi stått om vi ikke hadde hatt parolen
mot Arbeidsinnsatsen? Tyskerne hadde motstandsløst kunnet utskrive vår
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HVORDAN BLIR P.,£Ro:FNTTL''

HY--3 en rekko g2upper tok sog til å sende ut
paroler, villo dot bære gal+, avsted: ParoloA forutsetter en fast anerkjer
lodolse på sammu vis som on h.(2r nå ha sjn onhutskommanap. Hos oss or dot
H.L.(Hjommofrontons Lodolse) e1lr l edelsen i en av hjommofrontens under-
gruppor sOm gir parolone, I fall skjor dot ottor do rotningslinjor
som or trukket opp av H.L. og i noyo samråd med H.L.

Hvor det oppstar un stuasjon som krovur on ny parole, bli
sakon drøftot mod ropresontantor for de befolkningslag som i særlig grad
blir borørt. H.L. or dessuton pä f:orsk;je]lig vis i stadig kontakt med
folk fra holo landot, Når det er tid til dJt kan dorfor hundrodor av nora
menn være rådspurt om parolon.Vi kan trygt s.. at bohandlingsmaton
demokratisk som dt er muJ.ig å gjonnomføro don undor do nåværondu forhold.
HVA ER H.L.? Det or rimol:g at dot norsko folk gjorno vil vito litt mor
om en ode so som dirigorer kampun mot våro fiondori mon  vi  vot alle at
ingon or mor vitobogj_erligo pa  do4-,to ruak1 onn gestapo. ,Det or dorfor ikk
stort vi kan fortollo.

Hjo•otiontons årboid drivos av on rokku aktivo gruppor
samaonsatt av.monn og kvinnor fra alle bofolkningslag. De har forskjollig,
oppgavor, mon du har tt felleG måL Do vii hver på sitt omrade gjøro don
yttersto innsats for å Kjonroil„: var og sol-vstondighot otter Grunn-
lovon, du tror pa domokrat7Lot, hat.r nasismon, og de z(J? lojale mot kong(
og rogjoring. Det 0r monn fra dise ruppur 20111 sittor i H.L.

-HVORDAN ER DIN STILUING TTL PAR0.=?
H.L.er.i-dag •dot norsko folks og don norskerogjOrings' -

roprosontant hvor-dot gjoldor metståndor mot fiondon horhjommo. Dot or
dorfor ikko on privatsak ciii on vil føIfT,u parolono ol1or 1kke. Don
trosser ollor tiLog mod motarbuidur parolone, stillor seg dormed på vare .
fiondors sido og vil få sitt oppgjr ottor krigon. •

- P.B. IJ J):

1/ Dir skal ikko 1a dog mohills3ro av fluudon undor noesomholst paskudd.
24pru skal ikke la dog iniLregL n trere tI.IL Nåsjenal Arbeidsinnsats J1lor.gi

oppgavor .e.vor.rog,!_stroringspliktigu. ±or a holdo dog unna, sa au .
ikko far tak dug.

3/ Du skal,ikko la dog ..-nnrogistroro ellor møto til AT. AT or i dag en .
nasiorganisasjon som narsomholst kanorngøros til on militærorganisasjo:
Du skalj_kko la dog innrog.:lotror ellor mø.!;o til borgorvakt. Blir du
hontet av politi9 skal du kommo dog unna vot førsto• anlOdning. Borger-
vaktene or gisior i tilfollo:sabot;asjhandlingor. Commandotroppono har
ordrotil ikko å ta honsyn til horgovaktone. -
Du skal'ikko la dog-tvinu til d go. p. ,parplt-r Dotto 2T ot av nasis.
nos: viktIgsto a. br:/to -.1'.=tmc)ralon, og do.sem møter,.blir, ta
til .inntokt ..for NC-prepaganda, 3)J;:tt do ,',,vake, •

6/ Du skal ikko dolta.ollor v39..1:e tilsk.uer-Jed offontligo idrottsstovnor-
mon hold.dog i t'o=9- .

7/ Duskal ikke sende'dj.ne-bal. til WUri2 (Ungdomstjeneston),
8/ Du skal'sjøro klart; at .du  ikk  bet-2akor  dep:, SO:m modlom av  noon

nasistisk.organision, Dut I1ottaT2 j_kko tLtove. du betalor ikke:
kontingent og du neker a u»d1;a palg irs. ssrnhand ellor foroningor av .
samme art.



/ Du skal ikko svko nuo:1 cliontli; stifling. Hullor ikko skal du fri-
villig ollor undor t,-valig ta  d.r1.)211  utter arrosturtJ, avsatto oller
suspondorto tjonustumonn satt  s2g SOM mål å nasifisoro
do offont1i, ut-f?tc-T:' å (12  bustu nordnonn fra sino stillingo
Blokadon har virko J; om on c.o rk broriso mot nasifisoringon.

10/ Hvor mann som dir2kto 011or  2,n ur tvungot til å arboido for
- tyskorno, skal brt.k2 all in oitkc .arooi.do sent og dårlig.

Don som uton d æro vunput av =.on,lighotone  stillor  produksjons-
midlor, varor ollor fionduns  rådighot,  kjompor pd
fiondons sido sammon mod NS La hau morke hva du monur om ham.

11/ Du skal aldri giommo  at vi or i krig, og at  krigun gjo1dor var
oksistons som nasjon  oa  var  futt  til a -uvo som flio monnoskor. Du ska
væro borodt til a brIng o. do  uÜijo  ofior som soldatono og sivilbofolk-
ningon i do alliortu land

12/ Du skal  følgo  du parolor som gitt, likogyldig hvilko truslor som
blir brukt, og du skal  gjøro d:1,tt at ogsd dino nærmosto  følgor  dom.
Vær stork og gjør andro storkJ

13/ Du kan  bli stillot  ovortor on ituajui  hvor dot  ikko foroli,ger,noon
skrovon parolo. Utsott da av,ji til du har talt mod godo monn.
Bry  dog ikku om do tidsfristor naktb_avorno sottor. I isto instans
skal  du følgu don parolo som don nasjonalo sa4vitti,,hot foroskrivor.

14/ Du skal forborodo dog på  a  hjol90 varo soldatur og vaponbrødro undor
• bofrio1son av vart 1and. Hv,r mann  hvor  kvinno  har  sitt omrado og
sino sposiollo kunnskapor soii kan kommo til Ayttu.  Søk rad om hva  du
skal  gjøro.

15/ Du skal ottur  bostu  ovno 1,jo3.po ello djm 20M kjompor mot iiondun hor
hjommo,  onton dot  na ajoluo  mat ollur husly.

16/ Du skal på allo mdtor hjo1p2 dom .3om or  randlot  av krigon.

17/ Dot or din plikt å ho1do'dog most  Taulig undorrottut om dot som skjor.
For don som virkolig øns= dut,  0r dotto ikku  vanskolig. Dot or ogsa
din plikt a moddolo clut du andro.

18/ Du skal av all  dn mak h  motvirk, iiondons propaganda  mot vdre alliorto.
19/ Du skal ta don risiko som nondic,,,  for a  1sc din opligavo, mou bruk

all din omtankJ for a gjøro riszi-oun miLst mUlig. Vcer ikko nysgjorrig
ollur 125smunnot. Mango tuson  ;;Ocu notc-bionn sittor i  dag.i  fengsel på
grunn av  unødvondig snakk.

20/ DU Skal forborodo dog p å f7]12 din plass ut  ftitt-Norgo.  Vårt  land
vil da trungo din fa?.,d_ykttgh,:td±u a1oidsglodu, din  disiplin'og din
1dja1itot.

FOLKESTREIK?
Før i td,n - løYlliskampors tid --vaT dot stroilw-

vdponot.som var do'fagorganisol.to viktigstu vap on, og blo,
situasjonon riktig  4i1spisst, var  det gunuraistroikon som dot ble truot muL

. I dag sta r  klasso mot klassoI dag star  ot
samlot folk i kamp mot undorykko:o. I dcnno kampon  har  vi brukt mango
s1ags' Vapon - trass i at vi ur.vapoo.

Streikevaponot  hJr va  onvid ikko crukt,  mon når tidon
komfflor og var æro som folk krcvor  dot .. da skal vite a br&ke dot..

prok13.nor,,s
, Fo11o5tru1k or 1'i i Dot or.ho10 fo1kots

totalo og solidarisko kiat Da b112 dut ikko spørsmd1 om sjof. '-
og undorordnodo, om  aroieJ---;61vor0 og 1):; blir dot sjofon som for-,
lator arboidsplassun sp:ls,uon folk Jåsor døron. Da dødloggos
all  samfunnsvirksomhot. Da skai ina a-; våie matoriollo rosursor tjono
fionden, da  skal rigun "arbJ'ud, ,ur -y, orno".



At skadovirkninono en slik situasjon også rammor oss so
er vi klar ovur, mon on krig kan ikko føros uten ofro. Og vi proklamoror
ikko folkostroik uton at dot er uomgjongolig nødvondig. Hva onton du or
kjøpmann, statsfunkjonær, håndvorkor ollor kontormann, advokat ollor tanu,
Logo,  sa  krovos din porsonligo innsats. D'ft har kanskjo aldri drømt om å
skullo stroiko. Du or kanskjo din ogon arboidsgivor og monor at du ikko
stroiko mot dog solv› Tonk om igjon.

Holo overskuddot av vår samfunnsvirksomhot ettor at våro
ogno absolutt nødtørftige bohov or dokkot går i dag til fiondon.

En folkostroik or dorfor on streik mot.fiondon, og den som
luskor unna, vil bli morkot for alltid. De få unntak som md gjøros, vil
bli gjort klart rodo for når stroikon proklamoros.

Mork forcløpig følgondo;
1. Folkostroik vil bli proklamort av Hjommufrontons Lodolso.

-2. Ordron utsondos gjonnom don fri prosso og ovor London radio.
3. Ingon må la seg rivo mod i aksjonor som ikko er satt i vork•av

Hjonlofrontons Lodelso.

4. Forborod dog om mulig på don situasjon som oppstår når alle tilførsl,
stansor. Også vann, gass og oloktrisitot kan bli avstongt i on  krit:
s&tuasjon. Kan du skaffo tørruelk ollor boksmolk til spobarn?

Utskrj.vning til borgervakt.

Et annot stods i avison bringor vi kfpbud fra H.L., og i
punkt 4 blir dot innskjorpot at ingon skal la sog innrogistrore ollor møto
til borgorvakt.

Hor i Borgon har on nottopp fatt nyo utskrivningor til
borgorvu,kttjonosto, Dot er ot vakthold son i realitoten er tysk militær-
tjonosto. Hjommofrontons Lodolso har nå gitt parolen om at man ikko
må møte til borgorvakt, I Oslo har det  nylig  vært  ny  utskriving
borgorvakt, mon ottor at parolon blo gitt, er det mogot fa som møtor ftam,
og godo nordmonn holdor sog borto. Det samne ua allo godo nordnonn gjøro

Overfor politiot bor on gjøro gjoadondo at dot or unulig
ottorkonuo påloggot. En kan F:jorno straks gjøre gjoldondo at en ikko tør
sta utc on natton undor de nawarondo forhold, på særlig utsatto stodor,
uton våpon og uton politiboskyttolso. En kan gjorno nod on gang si fra om
at on ikko kounor'til a uøto fordi on or rodd„ vil fa norvøst sslnonbrudd
ollor lignondo. For don onkolto or ogsa risixcoon vod a stå horgorvakt
uogot stor. Fra do ±orr-igo st:ro - tskrivniuor av borgorvakt på østlandet,
- før dot blo gitt uttrykkolig "Jar,):o ou å holdo sog borte, - vet en ou
15 tilfolle hvor borgorvakton blo dropt undor vakttjonoston, do floste vod
togovorkjørslor. Flore sliko ulykkor vil ogsa skjo hvis ikko allo nå
holdor scg borto0 I tilfollo av :t'iyangrop oller sabotasjohandlingor or
borgorvakton særlig utsatt, og solv ou han slippor holskinnot fra krigs-
handlingor, or dot ham son or utpekt sou gissol hvis noo skjor.

Solidaritetshonsyn tilsior at deu son h1j,r innkalt ikko
straks gjør gjoldonde p.orson1-1.w, -i:r.:';agolsesgrunnor son logeattost 0.1.,
slik at andro godo nordujxi.E-s'om ingon sliko grunnor har, blir vanskoligoro
stillot. Sliko.grunnor skal on vonto ned a g,jøro gjoldondo til  on i til-
follo blir ilagt bot ollor dot blir roist stra±fosak.

Ing,on zect  norduann nøtor til borg.orvakt. Blir on hontot av
olitiot og  fuls,t  til vaktstodor ou hin vod ii6rsto anlodn112:g.t

o cr nar olitiet aæ fra vakts-codot, Sørg_for at  alle_politoligovoiluor
b ir kiTont nod parolon Folk sou bli huskut.


