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I,  13es  1915.

Da nazistene fikk makten i kommunera, gikk de straks i gang med av-
skjedigelser. På den måten mente de å kunne gjennomføre en syatematisk "ut-
renskning av upålitelige elementer 1). Hjammefronten svarte med blokade av
offentlige stillinger , og virkningen viste seg snart. NaziStene innså at
de ikke kunne skaffe nye folk i stedat for dem som ble avskjediget, og at
fortsatt utrenskning ville føre til at hela den offentlige fervaltning
gikk i stå. Avskjedigelsene ble ferre og ferre og holdt til slutt praktisk
talt helt opp. Eet kom ro over administrasjonen. Gode nordmenn fikk følel-
sen av at det til en viss grad gikk an å arbeide skikkelig under naziord-
fererne. Ikke fordi man villa så deres ærender, men fordi man vissto at •
Norge er vårt land, ikke tyskernes, at kommonen er vår kommune, ikke la-
keienos, og at det er oss som må føre ansvaret for fornyning og fordeling
til befolkningen. oss som har intaressa av at det forvaltningsapparat
som skal tre i fanksjon etter befrielsen, ikke unødig er brakt i ulage.
På donne måten har tingene gått i et par år nå. Nazistene, som rår ovor
en helt utilstrekkelig stab, og som praktisk talt ikke har folk med fat-
lig innsikt eller administrativ dyktighet 3  har unngått den skandalen det
ville ha blitt om de hadde måttat overta administrasjonen alene, og vi på
vår sido har groidd å varne vordier som vi tror vil være av stor betyd-
ning etter befrielsen. Den eneste bebreidelse vi kan gjøre oss er at vi
kanskje har tatt ansvaret for tungt, at vi av hansyn til befolkningen og
for å hindre kaos har raket kastanjene ut av ildon for nazistene.

Så har do plutselig slått til. foreløpig i Oslo og Aker. En rokke
av våre kolleger cr avskjediget, atskillige er arrestert. Hvorfor har
nazistene gått til dotte skritt? Noen forklaring er ikke lott å gi. Så
dummo or de ikke at de ikke skjønner at de slår bena under sin ogen virk-
somhet i kommunene. Kanskje har man funnet å måtte gi en konsosjon til
medlemmenes hevnfølelso. Først og fremst skyldes dot vol at makthavorno
har en følelso av at det '6ærer galt av sted med dum, de synker dypere og
dypero ned i myra. Av dosporasjon og for å skjulc sin egon frerkt slår de
vilt om seg, noe må skje, noe som gir dem inntrykk av egen makt og styrka.
Mon med dette får det være som dot vil, Erfarine her vist at det ikke
lønnor seg å prøve å finne motivene til on gal munns handlinger. Det som
vi må vite er hva vi skal gjøre, hvorledes vi  skal  svare på utfordringen.

Vårt svar:  

Det er mange tomme stoler i komreenone i dagt Hvorledes skal dot gå
med arbeidet til de avskjedigedo? Hverlodes skal vi gjenwrende forholde
oss når våro kamerater er satt på por-ben?

Først koldt vann I blodet. Vi sknl beherske oss. Dut tjener ikke
til noe å ln sine følelser få fritt Løp, Vi skal bli i vårt arbeid inntil
hjemmefrortens ledelse gir oss beskjed om å forlate det. -

Men vi skal Ikke gjøre arbeidet til de evskjedigede. Vi har prøvd
å anngå kaos. Nå har nazistene valgt å skape dot, og det er deres ansvar,
ikke vårt. Ikke et spedetak mer enn før gjer vi. Hver eneste lønnstaker
vot godt med seg selv hvilket arbeid hem gjorde tidligere og hvor meget
han gjorde. Ejør han.noe ut over det, da sviker han sino kamorater og
logger grunnlaget for nye avskjedigelser. Ligningen blir kanskje for-
sinket. In den bli det. Budsjettforslaget blir iikk1/4J fordig i tido. Noi-
vol, så blir det Ikke .det. Du har dire bokymringer, nazistene har sine,
og dette or nazistones. Ia det være idert for deg selV og for alle andro:
Vi arbeidet lojalt  så  lenge det v2r mulig, nå har nazistene rykket grunn-
laget bort, og de bærer ansvaret fer at det eår galt. Vi kon i hvort
fall ikka hindre at don betre stemning som nå rår, vil.gi- seg utslag i
likegyldighot i tjenesten. 1n dem prøree å bevise at det går an å admini-
strero on kommune videre etter at en rekke frenksjonerer er avskjedigot,
men hjelp dem ikke mad å bevise det, tvert imet.

Situnsjonen har medført en skjerpelse av tidligere paroler. Det
har tidligere vært gitt tilletelse til overtidsarbeid ved ligningskon-
torene og ved visse andre administrasjoner, hvor det var nødvendig av
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Lfl. intefo,so,p e, funksjo~cr er Ervskje-
,b,  ijf  nå

Slutt på alt overtidsarboid,
cr aut kids. bazistene ønsker krig på kniven. De skal.få det,

Evor eneste kommunal 1;annstaker står i dag under krigens lov. Ingen vil
svikt:7.  Pli.1, pliktfølelso og arl'eidssulhet er utmerkede esenskaper, men
nå Ejcldpr  nod annet, Viljo til motstand, vilje til kamp, det er det som
tolle-e I

Insea utfører de avskjedisedes
Ibser  okar tempoet.
InganUtfører overtidsarbeid.
La nazistone beordre, la de true. Vi står fast. Eenne linjen vil
1.1,,er mann gå j.nn for å holde..
Ingen.$viker,

• Denne noldnins gjelder for de kommuner SOM blir rammet av avskje-
Hiise:TaLr,•

. .Uuntak fra 'Holokaden u  gjelder nå som før, sykehusbetjeningen, brann-
tjenestumenrono oa de av luftvernmannskapene som har møteplikt ved flyalarm.

,AN,skjodimelsenc koM som et slag for Manse, Ikke barc for våre folk.
,nse av naolotone or lange i fjeset om dagen. De har vært så snilde og

yrirntelise i.dun senere tid, 2711er fra 1941 os 1942 var blitt blide og
hjelpSomm, men-luften er nå gått litt ut av dem. ,De fielet seg inn pa
jotoinmene, b,:ktalte partifeller og smisket og roddo så on'hadde følelson
PV.  ii he..  fiNte .us tå kropeen når en måtte konferere Med dem. De hadde Tvel
trodd at d3 kunne drive oå donno måten en tid til, så skulle det være mulig .
å koome • over på don riktige siden f02 det ble for sent. Nå kommer plutse-
1 avsicjad!c]acn o arrestasjonena. Det var hårdt, men luften cr liksom
blitt rorunderlim ren, Skiilolinjen er blitt så klar'at selv de mest blindo
sor den, kløften orblitt dypeto os bredere. Men alle våre kjære roerc,
soM trodde at de, var godt på vei om nærmet scg land, de står ubehjelpelige
isjen p den sale siden og sender iengselsfulle blikk over kløften,
do for-lettee land som viker longre  os  lengre unna.

YJAZISTISK SKI,IJPSDNDI9-11ET,

Iiningsfullmcktig Gunnar Andresen Aker, ble forsøkt arrstort
mandas morgen. Tross en ensrsisk ettersø?cing lyktes det ikke for stats-
politiets klpktg ,3 =ljerner finne ham. Han sitter på Grini sidan høsten
1.945i

ST,GKADEN Av UPENI2IGE STITTINGER,

rT -1nrskjuroer isjen blokaden, All illojal opptreden frn almenheten
og fra offentlime funksjonærers eff..de yil ikke bli tålt.

tjanostemann som med ansottelser å gjøre, må være ses sitt
aflsvr etter parcl,a1 bevisst„

Alle aLso:;telsor. lansfo:Ybadrinser og forfremmolser som ar skjedd
undor NS os tyskerne uans&Tt om de er -roretatt otter beordring eller
.Søknad - etter krif:on bli tatt opp til rovisjan. Enhver som.har brutt paro.,
lan, må sencre stå til regnskap og ta konsekvensene.

Hus •
Propaganda moter av onhver art er boykottet.
Iodiso ellentligo og ha:,Ivoffentlige stillinger søkes ikke av
nerdmenn .

mjelder allo -offentlige og helvoffentlige• stilligger.
turolon blir sykehusbetjanins, legor og pleieperso-

ato c:lminnolighot samt de aktive mannskapar og befal ved
landeta hrannvese=.
For alle sjelder innenriksdepartementets søknad- eller perscnal-
skjemaor utfylles ikke_

5. Støtt heimefronton og væ. lojal. Det er et ledd i kampen for
Norses frihet.

Fcej.SIKTIGHETAmå utvsos, men dette nwnmer må komme frnm til alle kommunale
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