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HVA VI KREVER. •
por alle gode nordmenn blant Jcommunale ldnnstakere har det

vært en selvfdlgelig ting under hele okkupasjonen å fölge de liaroler
som er gitt fra ansvarlig held. Desto sterkere stenpler de seg selv de
svikere som for å oppnå en liten dkonomisk vinnine har sbkt om ltinnsfor-
hdyelse. Vi sikter her til lönnsinnstillingen for Oslo kommuno for bud-
sjettåret  1944/45.  Dette dokument er-mottatt.med vemmelse og avsky i
kommunale kretser. Poraten de som har sdkt er det også tatt med en rek-
ke personer som er foreslått flyttet opp av etatene.

Vi er klax over at enkeltu söknader til djls er av gammel da-
to, og at dokumentet antakelie.on±atter.alle eiknader  on  lbnnsopprykking

:siden  1941,  Det er av den grunn nddvendig. A Granske hver enkelt sdknad
av eldre dato, men ott må slåes tydelig fast, nemlie at kravet om ikke
å gjdra noe  fox  koppnå personlege fordeler var Gjort helt klart i pres-
se, radio og ved paroler allerede ved åreskirtet 1942/45. Etter denne
tid er parolen gjentott ganj på gang, og ingen blant kommunale ldnns-
takere kan si at de ikke har k:-'ennskap til den. Ingen er ubekjent med
at kampon mot nazifiseringen blant annet fikk uttrykk i fblgende 2 punk-

,ter
1. Ingen sdker stilling i stat eller konnune.
2. Ingen offentlig funksjenmr eller arbeider sdker annen offentlig

stilling,-avansemont olle2 lönnsforbedrinG.
Disse 2 ting er det minste vi forlaneer.nv Gode nordmonn.

Iet ur bevist at dette krav har skapt .de.stbrste vansker for U.S. og
tyskerne. Det har bremset på oolitlske avskjedigolser, foxIbleelser og
overgrep mot offentliee lönnstakere. Det derigjennom blitt et vik-
tig våpen i kempen oregjenreishineen -av Norees frihet.- -

Det finnes ingen unnskyldning for de folk som bar brutt so-
lidnriteten på dette område. Det cr foIk hvis holdning til vår kamr og-
så for dvrig er så svak at spbTsmålet vil bli tatt opp om disse fonk-
sjohmrer i det hele tatt skal fortsette.i offentlig tjane.sto . med de
kanskje enda sterkoxe krav til moral-son kompen for froden vil stille.
Det or cgså betenkelig og forddmmelie at de enkelte ctater ha2 tatt 0PP
,lbunsspbrsmålet for ldnnstakere i denne tiden. Vi forlonger en full-
stendig utrensning av alle som har sviktet i kani.en met nooisnen, ret-
te krav-har vunnet hevd og er.ansett som berettiget ej nddvendig av vå-
re lovlige styrenakter. Ingen sviker må tro at vi.i gledee-ever å ha
vUnnet seieren vil faro lompdlig.fram. Tvert ime,  vli  dee bla eåmt
fram mod den stbrste strenghet mot dem som har brutt ut av rekhene.

• .-----
Aker er det gått ut beskjod om nt ad':nod on ldnnsforbedring-

må være sendt inn inren utGaneen av året. 22.11 ilre for fristelsen til
å sbke. Dette er siste varsel, og vi vare lepere å komme til-
bake til lbnnsinnstillingene for osle og Alor fcn. bedisjeLtec 1945/46.
"EKTE" dt.SSINGER

Gjennom våre tillitsmenn of vi Gjort kjent med at enhelto
overordnede tjdnestememn i kommunene har utmexkl; oce ved å  legge  så
mange hindringer i vei.en som-råd br for olne underordnedo.H advar-
sel for disse personer som har sett det  hu oppgave.4 sexe-splld
blant gode nordmenn  vil  vi idag Lrrt frnm ,hsempler. ifyio q.ette ikke
hjelper, skal-vi otterhvert benanule andre„ utskolclser av denne axt.

En fervalter ved ot av våre kotmllundd sykehus kolte i den
fdrste vanskelige tiden etter okOupasjon= i-en sine underorenede se
e tiorde dem klart at fra  na  nv var- ujeldende overenskonster og-taxilfer
sott ut av kraft. Det v-tr ham sennå hadde mynieigheten, DWIAC hor knn
siden brukt til blnnt annet-A .Gjennonibre endxiegHr av lenns-eog ar-
beidsforhold som hnr virkdt skndeligo for 15nnstakrne. At disse har
protestert enereisk er det ikke tatt dut minSte hensyn. tiL Eiltak som
nnzimyndighetene satte i verk er selvs-et felgt ty,1 alrirt og nri2-he.
Enr noen protestert er vedkennenje blitt teuet erreotacon
ling.



-DETÆYTTER.

fl

. .Likeledoe har n kjbresjef ()T en verksmoster ved Akers tek-
niske otater vist seg ytterst påpasselige mod å få satt folk i arbuld,
og ettor arbeidornes og dermed dcri nunige nannc mening otter en foil me-
tode. Do påsser begge på-nt tidGn blir utiv-ttet 100 ?. for å få arbeidul
utfört hva onten det j..e1dor norske ollcr tyeke Pålegc. .
RORT NED GVECILNE. • •

T- AssiTt-c.nt ved Oslo reldwIdsverk, Einar Stjernesuhd, . har sökt
og blitt:g•odkjent av og ansatt 30M forvalter ved renholds-
verket. Han skal bli fjjrnet ner tiden kommer.
BICADEN.AV OPPENTLIGMbLITIGER. •

Do av Kummunal-Nytts lesere som kanmer i forbinrådse med do-
porterte fra Nord-,Norge må jere opomorkoom på blekadun av-ko=unele
stillitcor.. Lar;.; sykehustjoestjr, brannvoson- og luftverntjoneste er

-t.unntatt.• amrlig oepfordrus de kommunale tjJnestemenn fra Nord-Norge
til dkke å la seg over2dro til andre ellur liknende sti lli.icer i Syd-
Nerje. -D0 ndministrasjonssjåfer son i forbinnelse med do evakuorto tje-
nostoMdnn motarbeidorpr,rolen vil bli merket.

Lærerstandens illogale fagorgan moddelur at Gn lnror som var
avskjediget fra sin stilling or •joninnsatt etter cåtrykk fra skolesty-
rct, idet barna ellurs.ville stå uten undervisning. Elok2den virker.
OVERTID.

t.

llant vtre lesere hår dot horskeL tvil em ovortidsarbeidet.
PrinsipPet er nt overtidsarboidet sk21 innskren:hes m.est mulig. I tv.ils.
tilfelle må or konfurure mod kolloror on stolur pa. sp5rdn2.-.1t n 3.
under ut;rciin i nlle det?ljor, -og resultntet vil bli jort kj'ent gjen-
.nom'ledd somiår kontakt ned de ensvarligo krotser.
NÅR NAZTSTE"TE ETYREP I "T-:".'?

Innkjbpssjefun i Aker som er fl.G. oppferdret i htist do-kom-
mUnale ltinnotakere å levere inn sinu :etetanVidninur, så
han skaffe pototur. Nå i slutten av november sondte han anvisninenc
tilbake. Det meSte han nå kan stillo i utsikt jr lou 1g. pr. hupstands .

skjönt hJn vet at han flhe knn skaffe en onestu-potet.' ren så
er han ncet kry at han-har s1n:,2fet erståtring, nenlig 4.500 kgi kålrot
Og dotte parti sk21 utdclos utter r.S. Prinsier, 50 kg. til fanilior
ned Linst 3 bnrn. Og hva pkal så de ånere få? har-fått kilöpt

- 2..000 -eakker jalelys son skal deles ut. Julost=ing sks1 11.(Abli
selv om til .oa ned potuten mnnel'er på julchordet. •

Sercretær Moe hos ordfdreren i AkL.22 cr rökct uklar med ord-
fdroron o har frntratt sin stillinc. Det ville -1/4=0 synd å pi nt han .
etterlator sec nou savn, Vi håpor nt en nnnun sehrotcmr, Gleditseh,
snart vil gjere ham fUlp;e.
VIS_POICSIZTIG=1

noen bliflrostrt er dut on solvfelue at ingun som canå
er fri gir sog av med å freciste eller lansure hypotuser on årsakenå
til en flnsling. Det er nt dutto gjonnon okkupasjonstiden
ihku sjold.n har vært ijort IJ3.de i oc utenZor kor:o netto;:.2 av dun son
rejter suL; son vedkorehendu arrestånts c:ode ver_mer og sOn sterkost he.r
gitt uttryhk for cin dype beklaeolse over hnns sjebnu.

For don som måtte vito noe er det en soleflar beheld
sin vitun for selv, o: de som intut vet v: spare ein sk2rpsindi,but
til'bedre fermål enn dirokte å cluslu-abnarrostortes sak voe n ei po-
litiut inpulser cjonnon utidic snakk. pa altse, ikke arrestasjon
være signnlet til gjettukonkurranner heller iLho til nas'jonal rukla-
me for arrustanton, r_1(;n til iaktt2kolse av onnå neru åbsojrntt taushet.-
Den son har snrlege vanskeliiheter ned å styre sin tuige ber teulte soc
i don arresterlus stddl


