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B1o.kadenv  offentlige stillinger.

tida framover sendes "Kommunal-nytt" til kommUnale  funksjonærer
og axbeidere landet ovr Avisen vil gi meddelelser qm paroler  og direk-
tiver fra heimefrontens  ledelse  samt  behandle saker av  spesiell  Smteresse
for kommun'alefunksjonærer og arbeidere.

KrIgen går nå inn i sin avGjerende fase og stadig større krav bUr
stillet til enhver på heimefrenten.  Det  er ikke  tilstrekkelig at kommuna-
le funksjonærer cg arbeidere bare holder sin del av fronten. De må  Også
medvirke ti at fronten som hel1-.et blir sT7-5'ket så den kafi: tåte
hårdeste påkjenning. 1-'arolen som  er rettet til' of.-tent14tjenteMeiln
må følges uten vakling.  Dernest Må enhver jemen sin kDetø rOtytåjet.
tivt arbeid for at alle paroler og  direk-U:ve?:- fra
blir gjort kjent og  etterkoMmet.

- • . _•-
A,T. arbeidsmobiliseringenog  -dannasaon4,e  arbeldåinftsate.;

Heimefrontens ledelse har gitt parole om fullstendig b1okE4e av A. T.
arbeidsmobiliseringen  og'den nasjona'le arbeidsinftaats Det  crenSver
offentlig tjenestemanns plikt best mUlig yte hjelt' .,.til:dems rammes
av dise tiltak,  som har til  h,ensikt " vinge den norske b1ç.ning enten
til en aktiv krigsinnsateepå tsizernes åide elle til,  axbeide direkte
for den tyske  krigsmakt.

Hittil har de" offentlige tjenestmenn ikkee\rert: barort •av ifinkallelse
t"il  den nasjonale arbeidsinnsats.-,.Det  nå -tegn som'.tyder . på at det kan
bli en endring i dette forhcld. ^Idlrektor.-14hiberg ..4rbeidedirektoratet
har den 20. april l944 skrevet. felgende brev il "Min±~r,"Lippestad:

IINasjloual arbeidsinnse.ts. kti er ne.r± .offentlige stil-
linger. ›

I-offentlige stillinger i stat 'og kommune sitter en rekke yngre inn-
atsdyktige personer dels i,underordnede stillinger dels  i institusjoner

hvis arbsidsoppgaver  f.t. er_  lite aktUelle. '.Direktoratet antat at en rek-
ke av  disse burde kunne utskr1vestIl basjonal arbeidsinnsats eventhelt
ved at der stilles stedfortredere  biant  ikke' innsatsdyktige. En åntar at
shmbandsmannen 1" vedicommeh.depal.teMent bcr få 1 oppgave å utarbeide ,en
fortegnelse over de personer soM kan UnnvMres. En tor be herr ministeren
ta saken o.op med rette vedkonmende.",

Selvsagt må ingen offentlighlålonE.:3r  arbeider la seg_tvin:ga
til å:ffinre R.5523nI-Ei-SeTaZInneRT".. / .en seafoi'TFEa-6Hrlea;-6te--£37
7",t r5re-S'.

,

Heimefrontens ledelse
Por ca. i år.siden ble. parole åendt ut om blokade av alle

i stat  og kommune. Den alt overveiende del av almenheten og de oftefitlige
funksjonterer har loyalt fulgt  parolen:

Det har imidlertid  vist seg at enkelte på tross av parolen  har søkt
og ovortatt offontlige  stillinger  cg enkelte funksjonærer og arbeidere
har' søkt høyere stillinger eller lønnsforbedringer. Dette er i strid med
parolen og .vi finner derfor grunn å . minne om den.

Par:olen går ut på at ingeh søke,s stilling i stat eller kommune eller
c-J.Rfontlige foretagender som 4/S Vinmonopolet og A/S Oslo Spor-

veier. Ingen offentlig funksjonær eller arbej.der soker annen offentlig
stilling, avansement  eller  lønnsforbadring. Enhver plikter så _langt hafi
kan å nekte å la seg beordre til annen stilling. • - .

Unntatt fra parolen har hoUttil bare mmrt sykehusbetjeningen, leger
og pleiepersonale i sin alminnelighet. Fra nå av unntas ogeå de aktive
mannskaper og befal ved landets bxannvesener.
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Innenriksdepartementets søknads- eller personalskjemaer ma ikke ut-
fyllea.. . ,,, . .

-23'eti•-:?•*el'aen'orioyirptt av alle N.S.-propagandamøter gjeldersfremde-
leS;.: s :;,. ,: ,' - '' ' . •

— Brokladen' av ' Off entlige stillinger har skapt de største vansker for
N.S...e.,g,4yAkei"ne d. Norge. Den har delvis hindret dem i å utføre mange av
_cleris".-,1)3,8:net'' og",, t:r derrapd blitt et viktig våoen i kampen for Norges frihet.

, reh, 'har ved siden herav også i høy gra'd bremset på de politske av7-
skjedtr., „forfer'")..gel'se'/.,,Og overgrep mot de of.':entlige ,funkajonærer... Hva
de 1 Ke vd..1:' 44 forf`,t.:1*S1.onærene selv og for norske intere,sser i 4,etheae

5,4,r113reqn!',,:','>
.1/1:017.4.-9,.. p•>tree».' fra almenheten og fr.,_ off entlige funksIenærers

sicre7d:141kkre)151.4.:'-ttt1t) '' - -
.

Enhver tjenestemann som har med anset,telser å.gjøre la`å- være, seg
sitt sAns,vaim., e-ktv.,,,parolen. bevissts

,Ftiletaeot' •W.lati. ;".lønnsforbedringer og f1/4orfremmelser aom.er skjedd
under NS og tyskerne vil - uansett om de er feretatt etter '-be•O-I'dring el-
leD \søknad ....;--dtter:krigen,b,li tatt topp til reviajqn. ,Enhver s9m har brutt
parolert:-*å senere s-tk4ti_1 , . egnskap og ta. konsekver~.'-'`,' ‘-•,'j'''':, '

- Husk: ' •  ,
Y 4

,

. 1. -Propagandamo-ker av enhver art er boykottet.
• .2'..:'Ledige offenti4ge og halvoffentlige stillinger so*eiiØte elv

nordmenn. ,.. .
':.3.,.P,arolen gjelder alle offentlige og halvoffentlige stf113.>nger.
.: • Unntatt fra parolen blir sykehusbetjening, leger ogpleiepersona-

le i sin alml,nnelighet samt de aktive mannSkaper og befal ved. .
landets brannvesener.

4. Por alle gjelder: Innenriksdepartementets søknad=. eller 'Personal-
sk j emaer utfylles -  ikke.  .

5. Støtt heimefronten og-,vær loyal. Det er et lad i kampen for
. ,31.‘g•ge8 .i'r-j.1.,  ,.

‘• ..-,-.7-

. . I, forbindelse med, •innskjerpelsen av parolen oM blokaden av offentli-
g e stillinger vil, en •for, Norges Statsbaners vedkoramende tilføye:

Statsbanene har egså ig:ert omfattet av blokce,dens Det har således:.vært
forbudt å søke stilling ved statsbanene. Mer in]...en etaten har praksisi
regelen vært ..at den enkelte, funksjonær h2r so-.1;_'-E-1;9:2flytning, annen stil-
ling, lønrisopPrYkk,-9-7;S.y. . ,   , , 1, . ,,, ,

Denne "praksis skyldes at statsbanene tidligere-liar hatt en forholds-
vis fri politisk stilling. Det har imidlertid nå funnet sted et system-
skifte i statsbanenes ledelse idet den nazistisk infiserte Bjarne Vik er
utnevnt til generaldirektør fra 1/5 19449 lik.epom det er- opprettet en ny
viktig stilling som personalsjef for nazisten Arthu::::'-"Jahr. Blokaden må
derpg,Ick..»,4„ også i fullt omfang gjelde statsbanene..

, Vappel1eter ;Ø;l alle jernbanefolk om å 'vi-se samkjens .l.d•og loyali-
tet. Den som handler i strid med parolen handler i: strid med landets eg
aine, egne,interesser,og vil etter krigen måtte ta "konsekvensene'aV sin._
handlemåte. . .

Folkeavste,mnjng?

Det er kjent at N.S. har til hensikt frE,.2.tvinge svar fra ,det norske
folk om-det er for eller mot bolsjevismen. Heiriefrontens ledelse har
sendt ut parole om at slike spørsmål ikke m. besva'res. Pinseaften,fikk
funksjonærene i Kirkedepartementet seg forela.7t følgende spørsmål til be-
svarelse:

Tar De bestemt, uten noe-somhelst forbehold, avstand fra en avtale
mellom emigrantregjeringen i London og Sovjetsanveldet som åpner
adgang til å besette vårt land med den rode hær?

2. Vil De slutte opp om de felles nasjonale bestrebelser for å sikre
fedrelandet og i Deres stilling yde etter evne i kampen mot bol-
sjevsrlen og arbeidet for Norges nyreisning?
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En må derfor wre forberedt på at lignende spørsmål vil bli for—
langt besvaxt av funksjonærer ved de forskjellige offentlige kontorer.
Det sier seg selv at alle offentlige funksjonærer må nekte å besvare
spørsmål av denne art, idet dette ligger helt utenfor deres tjeneste—
plikter. •

Krigen og parolene.  

Vi står foran  avgjørelsen av krigen. Alt må settes'inn'for, å knekke
tyskerne. Utfallet er vi sikre på, men hver eneste mann og kvinne må
gjøre sin plikt. Dette gjelder også de kommunale arbeidere og,funksjo—
nærer! Iivorledes skal så vi medvirke til dette? Simpelthen ved å følge
de paroler vi får. Parolene er ikke lenger noe en bare bør ta hensyn til.
De må respekteres og følges. Vi er i krig, vi er inne  i-51- dgens  avgjøren—
de lase, og parolene er ordre for oss på heimefronten. Let er en ulikt •å følge dem, som det er soldatens plikt a lystre ordre. 1å i avgjørel—

sens år må vi for alVor ta vår tørn, slik norske sjøfolk, flyvere og sol—
dater har tatt  og tar sin  hver dag der ute, med livet som  innsats. Det
er ingen unnskyldning at du"ikke har hørt om parolene". Parblene  når
fram til alle som gidder lytte etter dem. Og skulle du.komme i situasjo—
ner som det ikke forcligger 'Icen spesiell parole for, så folg den stan—
dardparole enhver nordmanns forstand cg samvittighet gir. Prinsippet er
enkelt nck: Det gjelder å skade, sinke og hemme de tyske krigsbestrebel—
ser, direkte og indirekte så meget som mulig. Gjør ikke noe overilet og
desperat, men trenr, sabotur,go slow. Og er det nødvendig, så ta heller—
risikoen på å bli satt inn enn å hjelpe tyskerne til å dreue dine lands—
menn og allierte ved invasjonskystene. Og en ting til: Parolene er i
krdft til,de uttrykkelig blir endret eller tilbakekalt. Det er ingen unn—
skyldning for å sluntre unna at parolen er blitt noen Uker gammel og ikke
er gjentatt.

GJØR PAROLENE KJENT! FØLG DLid OG FÅ ALLL AN'DRE DIN KRETS TIL Å
GJØRL DET: SAWIE! SAMLET VIL FR=N HOLLL LD S.JA SPLITTET ER DEN
DØMT!

Proklamasjon fra den norske heimefronts ledelse.

Den norske heimefronts ledelse som i saimråd med Konge og Regjering
representerer det fri og kjempende Norge,.har utstedt folgende-proklama—
sjon:e.

'Etterhvert som krigens,slutt_rykker næimere,-melder behovet seg-for
en nøyere formulering av de mål vi kjemper for. Her er ikke tiden og ste—
det-til å behandle det store internasjonale oppgjør, spersmålet om behand—
lingen,av.angriperstatene og krigsforbryternp, om grenser, om erStatnin—
ger o.s.v.. Det vi ønsker å klarlegge, erede Særligenorske forhold'som
Vi alenehar ansvar  for og herredemme over.

Heller lkkeePå det område er det ennå mulig-å gå-i det4j, eEtter
vår, Grunnlov 61- det folket selv som skal- stikke ut -den  Politiske kurs,
etter fritt ordskifte, gjennom aiminnelige valg så enart etter-våpenstill—
standen som• det erteknisk mulig. Men visse hovedpunkte r. ken stilles opp,
som et uttrykk for de ønsker, håp og krav sOm alle gode nerdmenn er nådd
fram til gjennom kampårene:
1. Et fritt, uavhengig Norge.
2. Øyeblikkelig og full gjenopprettelse ay demokratiet ytringsfrheten,

rettssikkerheten, frie valg.
3. Opphevelse av alle politiske lover, fotordninger og bestemmelser
som er utferdiget etter tysk ordre eller i tysk interesse. Adelinistra—
tive avgjørelser, dommer, utnevnelser o.l. som skyldes tyske eller N.S.—
myndigheter prøves på helt fritt grunnlseg av lovlige narske organer.
4. Øyeblikkelig løslatelse av alle uolitiske fanger og gjeninnsettelse

av offentlige tjenestemenn som er fjernet fra sine stillinger av okku—
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pasjonsmakten eller på fo=ledning av den eller av N.S. OpPreis-
ning og erstatning i den utstrekning det er mulig for dem som er blitt
særskilt skadelidende som f3lge av inngrep_fra okkupasjonsmaktens el-
ler fra N.S.'s side. .

5.-N.S.-medlemmer og ndre som. har skadet norske Interesser eller skaf-
fet seg uberettiget vinring under samarbeid med okkupasjonsMakten,

- straffes etter rettergam i betryggende fermer. Uberettiget krigsge-
vinst inndras til fordel fcy statskassel.

6. En målbevisst, vidsynt pelitikk med si-k-;e på:
_A, 4 trygge vår frjnet, iol-estyretog  '1c  demokratiske rettighet-er,
'B A gjenreise,landets øl_onmi og produ 1 2jonskraft, snarest Mulig sik-

re de nødvendig.,: tilfersier utenfr -g legge forholdefte til rette
for å utnytte fullt ut våre naturrkomrier og' skaffe arbeid til

.alle.
C) A fremme solidariteten mellom.klas:le2 og befolkningsgrupper ,P
D) 1,.. medvirke aktivt i det mellomfolkelige arbeide for å bygge  oDp  en

internasjonal rettsorden, fremme varekttet landene imellom og ska-
pe grunnlaget for en varig og rettferdig fred.

Men skal vi nå disse mål, må,også  hver mann  på heimefronten gjøre sin
.plikt. Det skylder vi oss selv. Det skylder vi våre landsmenn ute. Det
skylder vi våre allierte. Cg det skylder vi landets fremtid; enhver
innsats vil bli husket, ing-n svikt vil bli g2emt.

Kampen er en , her hjer=e s n ved fr-ntene. Hver enkelt er en soldat,
sivil eller i uniform. Vi er i rig. Deu vi aldri gleme. Tusener
i de vepnede styrker  ±7,-r-t5ihet  og rettferd. Det
er en maning til oss, om å ta vår  rLolkO,  te vårt offer.

Kampen er nå gått inn i sIFi-avgjzrende
Samhold og diciplin er mer nødvendig enn noen3inne0
Følg de paroler cg signaler som blir sendt ut .

samsvar med dette har regjeringen srdt ut følgende:erklæring:
"Regleringen gir sin hele og fulle til oppropet som er

i beste-  sam'S-var med ae~ 1.ittal7Iser, Rens'T=Tingereg epprop som re-
gjeringen i disse 4 .år  har  latt gå ut det n:-yrske .folk over London ra-
dio. Det stemmer også godt med de lover og fo=dninger sem regjeringen
.har,lagt til rette for  a  kunne.brmke når o'opgjeretsdag kommer til-
slutning til oppropet vil en rette en inntrengende henstilling til det  
norske folk fortsatt å slutte  op.o.om h2lemnefrontens ledelse  og de linjer
som er opp for  ampen i 17orge. Seicrens o.g oppgjoreus'aag nærmer
seg. Får '52den er:inne, viI regjer.-Ingengi de ordrer o trekke opp de
linjer som cr nødvendige for situasjunen eg sc= skaI'føl_ges til Norge er
et frItt  og  selvstendig land."

Forsiktighet. Spør ikke etter hvem scm kommer med Kom=nal-nytt, eller
•hvor den kommer fra. Utdett  ikke  dine kolleger-fcr unødig risk. Du skal
lese den og sende den videre til den du stoler på.


