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VART .UMLELIOF

Tyskerne truer stadig med sine hemmelige våpen, som de skal sette inn i den

siste avgjorende kamp. når noden er størst. il, har også et slikt vånen; et våpen som  vi  kan
forsikre er effektIvt  og  e.,0m vi ikke vil betenke oss på d bruke når situasjonen krever det.

Bruken av vrt hemmelige våpen 1,ean imidlcr d iki.e improVisores den må forbe-

redes i. s.innene og på annen måte.,

Det er de,.'for nødvendig at kvinno som mann gjor seg fortrolig med dt det da

kreves innsats av hver enkelt, Illorede nå skal dot gis en del råd og anvisninger,,

1, Signalet til aksjon blir i tilfelle gitt av 7,j_jemmefrontens ledelse,

2 Ordren utsendos gjennom den frle  piesso  og over Lond‹en radio,

5. -Inger e  må la seg rive med i aksor.er  snm ikku  er satt i verk av hjemmefrontens ledelse.

Sontare enkeltaksjOner har Ingen sjanse til å  kunne føres  t±1 en heldig slutt, men vil
—bare bringe nd og Ulykkee Vær på vakt overfor nasistiske )revokvs aner I Oslo ble det

således for un ild iden gjert et forsok på å sette i gang generalstreik i provokatorisk

hens:ikt
Skal aksjonen få don nodvendige slagkraft, må den omfatte alle, b„,de ånds- og

krbpnsarbeidere, sjefe,r som underordnede. De få unntak som må gjøres det senere bli

gjort klart rede for.

Med sikte t.)å, da vanskellge forsyningsforhold som kan opestå, er det også tid-

ligere rådet til å surgo for, såv.idt mulig å ha mat i huset,

Vi vet dut er vanskelig, så smått det er med mat fra før, men litt måtte kunne

gjøres. Særlig ma.famWer med s)ebarn søke å ha litt tJrrm„51k ellur hermetisk melk i huset,
De som måtte ha den slags, må vise sln samfundsånd og overlate dette til familier med spe-

barn.

en kritisk situasjn kan tilforslene av vann; gass og elektrisitet bli av-

stengt. Man bor derfor også på andre mdter forberede seg. Forberedelsene bør gjennomfures

uter 'rnødig utsttelso, da en aksj3n kan bli p,åkrevet når som

En aks.jon av slikt omfang vil .ikke bli brukt uten nødvendighet; Men krever våro

interessei eller -,rdr .Jere sø111 folk det, så både kan og vil den bli satt vork,

Da kee .ees det an hver  uordann at han folper -,)aroler:

Den*som :svikter vil. for alltid ble merk„.

Cvonst.,ående_rettig som ez a- 1Tjemmefrontens ledelse må Yi kommunale etterkomme

fullt ut. Og ikke nok med det PubU.kum setter som regel storre krav til oss enn til andre.

Vi må derfor setto alt inn på å væru foregangsmenn når en slik aksjon skal gjennomfores, Det

er kommunale instituajoner - vann-; gass- eg elektrisitetsverk som først kommer til å bli
berørt under en e7entuell aks.ion. Vi må derfor være de forste til å gå inn for aksjonen, så-

vel med å ottiod o io om ledelsen oly»lysninger gjennom våre spesielle betrodde

tillitsmenn,

P.ARODER._

-,)arolor;

poteter,

liden siste n= :3r har hjemmefrontens ledelse sendt ut folgende

å sorge for at landeets beftlkning får dekket sitt behov

ti*1 knptt-)rodueentene_og.forhidle,..-pe om å se det som sin plj.kt å sabotere

tuk*e. leverj_nger. På den ,umen side skal det sorges fer at transport av matvarer, brensel
eto, til den norske befelkning kan fortsette. Nystarting av knottfabrikker'eller utvidelse

f„a1),7-J-kreem
-.1:).rbindelse med r‘ålegg fra  Roiehskommisa:-.'  om at bedriftene skal fylle ut

skjema med navn og . ata for årsklassen l924: pålagt at intet s-)ørsmål um registrering
til nasjonal arbeidsinnsats blir besvart intet skjema fylit

Hjemmefronters leelsos b:n2e:gruppe har sundt opprop til bøndene om å kjompe mut

svarteborsen og hjoli.)e del av bufolkningen med varer utenom rasjone-
ringer og til forsvarige



PAROLE FRA HJE=FRONTEN TIL GUTTE I 21 - 23 - ÅRSALDEREL

Krigen nærmer seg slutten. De allierte hamrer 7)å Tysklands innfallsporter og
er enkelte steder allerede nådd innenfor, 1Jk2 krigen er endelig ferdig kan ikke så godt
sies,Churehill sa sin siste tale at det kunne tenkes krigen også ville strekke seg oVer

noen måneder ov 1945.. Det tjener ikke til noe å undervurdere fienden helt.

Ut fra dette syn, må også guttesporsmålet loses Det er tidligere sendt ut -
Lpargle_om å ta arbedd å landebygden Nå ooer imIdlertid innhostingearbeidet ut og en

kanovente at myndighetene da od ytt vil slå
Vi retter derfor fogende til-Våre gutter som ikke har søkt ut

det Folg de direktiver som ledelsen hår git og de som dere etter hvert vil få.

Hjemmevernai;yrkene  har  sins ogne ,)aroler, Husk En appell fra hjeMinefrbnten
1114folges som  en  ordre:

Unngå GestaDo og de nprske loies,nner.

Se op- for rrovokatører og angivereL

-DEN,-NAZ1STISKE- LEDELSE vad- Oslo S buur-d r e r dan-a-rb unks Gnea-s..e r

-til  å  arbeide ,oVertid med.det_fu.rffiål.å overflodiggjbre. fo1k,som  sk .kan brukes til ar-
' beidsinns.  For å tjene-noen krbne'r :hår dot ie at enkelte,arbe.idere. Gg funksjo-,
-nærer har gått.rett fra verksted b kontor for å tjenestgjøre ve'd trikken i  sin

til og med i en slik utstrekning at enkeite arbeidere har et storre antall overtids:tkmer
Uke enn tillatt etter.arbeidervernloven,

KoMmunal-nytt har fer behåndiet dette sp=mål i on artik,sel, der det sagt
fra at Tertids- cg ekstraarbeld måtte nektes.

Vi Vil dag innskjerpe at overtids- og ekstraarbsid oyJblikkelig må op-)hore.

Den s n fremdeles fortsetter vil bli notert og trUkket til ansvar.

KOMIMUALSKLEN:I.GSLO..

,Et nytt.kurs for undervisning kmmunalt kjntorarbeid er satt i gang'i.høbt..

Skolens plan-skllter: me-d-at-den-eretableit i 1936 og uavbrutt har væit f gang._Siden',

Vi er,eng i at skolen for krigen var berettiget etter det mål den hadde satt
,seg: Nemlig:å dyktiggjore_kommUnale tjenes',,em,=;nn fo'r sin gjerning'gjonnbm a Undervise

i ,praktisk kontorarbeid og kommunes.styre og stell for.oVrig, Nå stil1er det segander-
ledes nazistene harovertatt maktenfog innfortrdet tetalitære.styresett

kommunen, er..det o innelige -inderv:Lsningsgrunniag for det vesentli,ge rykket vekk.
Tilbake står bare skjelettet, Inden mangler, Det.er vd.dere ufbrståelig at'folk som vil
kalles gode nordmenn ur villig til å Undervise Ved skolen. Disee såVelsom
i kbmmunen vet at elevene ved de siste kurci tor en ster del har bestått av nazd:ster, noe
vi  må  frykte for vil bli tilfelle ogsa for kommende kurs, Sålenge undervispingen fi.nner

. sted Sammen Mbd naziSter, må -ing.zen komMunale tjenestemann soke ou:Aaing som e3,ey :cre .
-KoMMUnalskoIen. - -

REGISTRERINGEN,

nevnt i et tidlLgere -.2ummer sJe nazistene ved de kommunale etater i DSlo
satt til å utarbeide lister over samtlige ',:omMunale arbeidere og tjenestemenn'. Ved

lonningskontøret i Rådhuset ble arbedet ,.1tført av lonningskasserer H.G. Johansen og

kontorinsektur Kamfjrd med assistanse av 7 andre nazister, og ved ordfurervedtak aV
31/8, ble disse 9-bavilget tilsamMen kr„

Ved forsorgsvesenet beret  't insT,ektor"Freddy Hilsen nazistene fru Solberg og

fr1;ken Sæther til'arbeidet med listene, Ettor noen dagers arbeide ble "damene li  skremt og
laget et lite bål a papirer s,m listene. Siden har ingen ved forsorgs-
vesenet hverken Sette eller hørt nce til '-gavene,

:3TÆR-FORSIKTIG; PASS DEG_FOR yROVO,K,T.21RE,

Skulle du allikevel være sa.uheldig å b 1  tat med et eksemplaT av KemmunaL--
nytt eller en annen illegal aviS så anglikke den do har fått avisen av. Du må'ikke-la
deg skrembe av trusler om tortur, husk at Gestj,?)o 3kle bru:ker tortur' sa 'ofte som en i
alminnelighet tror; men soker . ve,1 faiske angdvelser  og  lofbor å l'dcke uttalelser av,,deg.


