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PAROLEN OM F O L K E S T R E I K

Hjemmefrontens Ledelse har oppfordret oss til å treffe forbe
redelser for folkestreik hvis situasjonen skulle kreve det. Paro
len til aksjonen ville komme fra H.L. Streiken ville bli tids
begrenset såsant den ikke proklameres i samband med invasjon.

Etter at oppfordringen er sendt ut, har tyskerne to ganger
rettet så voldsomme terrorangrep mot den norske hjemmefronten at
folkestreik var på sin plass.

En slik aksjon ville ha vært et alvorlig slag mot den tyske
okkupasjonsmakten og ville ha hemmet tyskerne i bruken av sine
voldsmetoder. Men streikeparolen kom ikke fordi folket ikke var
tilstrekkelig forberedt.

Det må ikke skje en gang til at den norske hjemmefronten
svikter plikten sin og ikke holder seg i alarmberedskap slik at vi
kan kalles til øyeblikkelig aksjon mot de tyske terrorbølgene.

Få hver eneste arbeidsplass, i hver eneste leiegård og i hver

eneste grend landet over må aksjonskomiteer tre i virksomhet som

øyeblikkelig forbereder hver minste detalj så alt er parat når

parolen kommer.

LETT IKKE ARBEIDET FOR GESTAPO

Ennå er det folk som er alt for lettsindige i det illegale
arbeidet. Det er folk som sender frie aviser i posten og utsetter
adressanten for å risikere å bli arrestert, og det er folk som
nytter telefonen for å meddele opplysninger Gestapo ikke må høre.

Lister over folk en samarbeider med, eller som en skal levere
aviser til, eksisterer forhåpentlig ikke lenger; men vi skal også
være varsomme med å ha illegal korrespondanse liggende selv om
navnene står i kode eller er erstattet med dekknavn. Vi hadde

nylig en lei historie på grunn av slik korrespondanse som Gestapo
kom over og klarte å få tydet og nyttet for oppsetting av lister
for arrestasjoner.

Ha ikke kontakt med flere enn at du kan ha alt i hodet. La

andre overta ytterligere forbindelser.

"Norsk Stafett" er en kortfattet kjedebrev-avis som er overkom
melig for enhver å skrive av.
Skriv den straks av i så mange eksemplarer som du kan makte å få
fordelt blant gode nordmenn. Har du høve til det, så stensiler
den. Gi den fortrinnsvis til nordmenn som er villige til å skrive
den av. Det avhenger av d e g om avisen skal nå langt ut.


