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41p ,t1.1 de kameetnele lönntkere:
"4rbeidskontorene vil  i nær  framtid forlange oppgeve over elle

AQmmunale  funksjoneerer og erbeidere.
Oppeeven skel brukes til registrering for den såkalto 3Nesjonele

erbeidsinntats.
Heimefrontens ledelse har sendt ut parole om  et all registrering

må nektes og ingen, hverken over-  eller underordnete, må  derfor medvirke til
at registreringen blir foretatt.

Heimefronten krever et ine..nir den forlcnete oppgave.

Stå fest oe samlet.  

Den som svikter vil senge bli trukket til ansvar."  

e r. ~...W.MIVAmob

Kommunele lönntekere har hittil  sluppet billig fra den 'tnesjoncle
Lrbeidsinnsets". Den byrde som i denne form er lagt z,å den bvrige befolknings
skulc:'reher vi bere måttet fölge med taus sympseti, "Ne er turen kommet til oss.
I fT forstaelse ev situesjonens :lvor tar vi kempen opp og viser vår soli-

24 r' i preksis også på dette emrLde. Fast ogsamlet som en mann viser vi
tj Tr dette lumzke bakhoIdsangrep. Det orske folk har krev på og  vil  f,a

• , det ken stole på sine kommuna e enes emenn.
Vi nektet å engi vår  ung6em, mellom 21 og 23 år  som holder seg

for Ein overbevisnings skyld. Vi nekter nå å hjelpe til å trellbinde
erbeidere og funksjonerer. Svar i,noensomhelst form, skriftlig

muntlig gir  vi ikke.  - Ingen skyter sitt ansvar fra seg og over på
ndrc. Selv utsikten til få avskjed frc stilling skremmer oss ikke.

D n som svikter betrekter vi som angiver.  - Hun vil ubbnnhbrlig bli blottet
og ,:!ncre stillet  til ensvar for sin Watlaing,
INIUJULING
tll 7717:71c7Hel arbeidsinnsetw'  skjer nå  gjennom arbeidsplessene. Det skjer på

•

rlåte ct en  person i sivil  innfinner seg på erbeidspleseen og spörr etter
en (cller flere) navngitte pc/soner.'Vedkommende får seg forelest innkal-
lingen  og  må kvittere for et den er tett  imot.

Vi kjenner  til et öenne fremgengsmåte allerede cr brukt mot en-
ke1te kommunelt tjenesteelenn. Det cr videre erunn til å tro, et etter den in-
t ns:. propegende  som j den senere tid her vært för for bket aarbeidsinnsets",
vil innkalling cv folk i offentlig tjeneste stedig bli mer omfattende.

Kontorvekter, forvairelsedemer, folk i ckspedisjoncne og endre som
t2r imot folk utcnfre bbr merke seg dette. Er det grunn til mistenke (f.eks.
v:d et det blir spurt 04 den cller den er tilsett i etaten, cller bedt om
endre opplysninger om vedkommende) skal en oppkse ut hen er på ferie, ikke
er tilstede 0.1. Nekt å ta imot eller kvittere for innkellingen på vegne ev
noen. Qjbr alt for å hindre et innkullingen når rette vcdkommende. Det ar din
plikt å hindre et vedkommendc går rett i fellen.•

Hcr noen vært så uheldig å tc imot 4nnkallingen, gjelder selvsagt
de peroler som fbr cr sendt ut om dette. In cn mbter til le eundersbkin
eller erbeidskonter. Ingen ter 'anvist" arbeid.
.A.2ENLOB L SE NG.

rergarden blir for tiden utvidet. De selv ikke ?13-medlemmer m- 1-
der sce frivillig lenger, har mekth,verne måttet g± til tvengsutskriving vi:
arbeidskontorene. Flerc steder, bl.e. inrpsborg, cr gode nordmenn blitt
utskrevet til tjeneste. Denne utskrivning ee å en mobseri Fbrergerden
cr cn vepnet avdeling under NS-befel. Etter stratfsoven s pr:-86 stra:fes
een som rettsstridig bærer våpen mot Norge med streff inntil dbden.

Det cier seg selv et insen mbter til slik tjeneste eller til den

forutv:tende leunggsbIsingcn.

•

WEIIMI4EFRONT1US WDZIZEt
Y6 ck for å tvinge gjennom mObiliZeringen forestår. Vi må

ikke slå osz til ro og tro et tyekerne har.oppgitt sine planer om mobilise-
ring ev vår ungdam. Det cr kenskje nettopp'det de venter på for .å gjbre et



lupp.  SlIk h:r  dc nylig gått frcm L.tvi og Holland. Dc  ventet til  guttene.
var vcadt tilbnke til  sine hjem  oe sine  erbcidsplesser og så alo de til.
nA lkke  1r oss overrr:skc.

Kerthinsen  og .strup hcr  nylig sendt et skriv til arbeidsfornidlingen
og politiet  med  dircktiver for hvordn  en skel fâ tck i den son ikke har mDtt:

1,  hvis  en person  ikke mater  fren etter å hr  nott-tt pålegg etter for4
ordning 9/7. - 41, går  scka Lied ejenpart cv pålegeet til nmrneste  politl«
myndie,het son str::.ks cvhenter vedkonnende, og bringer hcm

1) til  erbeidskontoret hvls pålegget gjelder  crbeld hvor legc.
undersdking cr nåbudt

2)  dircktc til  crbeidsstcdct såfrent legeundcrsöking  ikke er
budt.

2. Er vcdkomende ikke selv til  stcdc, nen  dcrinot pår8rendc  cv hem,
op3tcs en  kort forklaring  on årsckn til hcns  frcvmr fra heinstedet, og hvor

befinnor seg.
1) Er 21is nåvz3rendc  oppholdssted  kjcnt, går sckn  til polltiet

det distrikt  oppholder scg,for  tilb:kef8ring.
2)  EVis-de ~drende  oppgir ikke ikjcnne hcns rdross4, pLic.gpes

de å skaffc denne innen 3. dass „114:1 (rvhentingsdcgen nod-
reknct).

c ) 4:1frent edresso skcffes t11 denne tid ovorsendes sekr til vcd-
konnende .,)olitinyndighet son ncvnt foran.

b) Blir  adrearen sv de  151.8rende ikke noldt  til politiet, cller
vedkonnendc ikk  finnes pL den  o2pgitte 6dresse, ovorsendes
sakr  til tts po1itict  son ter stdpunkt til on  forholdet
skel  bchendles son flyktningssåk (b.slee,  inndragning  n.v.)
Når dt:tspolltiet har trtt st2ndpunkt til sckc, neddcics dettc
vedkounende urbeldskontor  scmmen med oppeve  ovor tilstedc-
verende husstandnedlemmer i clderen 18 - 55 år. Arbeidskonto-
ret går så  angående  til utskrivnlne  .v den cv dc pårdrende son
cAss mest  skikket, hvoretter  vedkonmcnii.e cvhentes og bringcs
til erbaidsstcdåt. - Såfrent Stetspolitict h'r funnet  ct en sek
blir a behcndlr son  flyktningsask,  eller vedkonmendes oppholc's-
sted  ik46 ki hringcs på  det  rene sLndes nold1ng til forsy-
ningsnennda den konnune hvor vr..clkolondc  sist fikk  sinc rn.
sjoneringskort, on ct ytterlleere rasjoncringskort ikk6 skcl
utstedes,

3. Evls  vcdkonnende som  er gitt  pålegg eller hens pårbrende ikke  på-
trt-ffrAt  sv politict, forsegles lcilighoten til  seka or nermere undere8kt.

4. Hvor det  gjelder personer som unnlnter  å etterkonme pÅlegg san
rrbAdskontoret her  eitt etter forordning nv 27/5. - 41  au crbelde i jord
cller skogbruk, utferdigcs nytt pålege etter folordning &-Ir 9/7. - 41, hvor-
ettcr vedkommende ev politiet bringes til erbeidsstedet.

5. k.vls arbeidegivere (bcdrifter) unn1cter å oppfylle sin opplysn3.nes-
plikt (jfr. forordning 9/7. - 41, pgf4 5), blir forholdet å behnndle son st_ts-
f1dt1lg hendling.

Det er dette ned glsselsystenet tyskerne venter seg mest V. De rekner
4c4 :t den innkt_lte vil kvie seg for å sette sine pårörende 1 an vnnskelig
pl.twajon. Dettc systemet her hole tiu vmrt tyskernes b.sto våpen not de under-
tryktc folk, Nå virker d,t ikke lenger ute i Europa, og vi nå st1l1e. 98 på
scalne linje. Mob11iserinFn er on sz.k son ikke brre gjelder den won blir
klt, den eldc hele vart folk. Vi er elle like nser til å tc konsakvensene
rv nots

1. Den son or innkalt t11 AT, t11 srbeidsmobillsering eller crbelds-
inQscts, skal hOlde seg borte fra sitt hjen og sin erbetdspless. Ran nå ikkc
opgi cdressen sin til

24 I ttltell v pagcng mot fonilion, skr1 alle de nedIsaner sen kcn
bli uteXrevet, også holde aeg borte, Inp4k.n skel L seg $a,til tjeneste fos.
fienden:

3. LIli ragi,43slps den •ec seker el,:orhet pL alle nåter.
h‘le  fo1ket z t t bcr<Alisknp.
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