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Krigen gar mot sin slutt. De store nederlag som tyskerne
na lider pa vestfronten gjdr at alle er klar over at det

i hoyden kan, vaare sporsmal om uker for Wejirmacht er knekket i Tyskla"nd.
, Stemningen er derfor hoy i dagv -Mange ̂1.1 gjerne ta seiren pa forskudd/ og
: saiatldig, horer en fra flere kanter folgende sporsmal reist: Kan det vsere
nodvehdig med.mer sabotasje na?: -Vi har ofret sa meget, bade av gode nord-
iaenns liv og av materielle verdier pa var kamp mot okkupas^onsmakten. Kan
det vare ncdvendig a ofre mer, na som' seiren sa og si er yunnet ? Er det
' ikke 'mulig a ta en aldri sa lit en benveg i innspurten og la soldatene som
star Ted fronten greie det. som er igjen, uten at vi.. pa tar oss nye ofre ?

Det kan Ysere nodYendig a minne om hYorledes stillingen i virkeligheten
er, I Tyskland blir:Wehrmacht sikkert og uavYendelig malt i stykker. Men
det er j.ntet tegn til; kapitulasjort;, annet enn aY enkeltpersoner og mindre
grupperr ,og den allie;rj::"e

:- OYerkommando er da ogsa kommet til det standpunkt
at i Yirkiigheten er det ingen til a kapitulere^ Utenom diet nazistiske Ty-
akland er det i dag ikke, nog Tysklands og seiren er ikke Yunnet for. hele
landet er oesatt. Nazistene kjemper som den mann som vet at bak fronten
venter det Ham ikke annet- .eim galgen*

Kvorledes reagerer'- t^rskeme og deres handlangere i Norge? Bet har vi
fatt se i de siste' manedene.. Stter at det i lengre tid ikke hadde fun.
' nted henrettelser og etter at det siden !!Westphalentr -Jcatastrofen ikke var
-sendt polit-iske fanger til Tyskland, har en ny terrorbolge na-.skyllet dver
landete Mange go.de nordmann er "bliî ^̂ ŷrdet som hevn for militare aksjoner
som tyskerne ikke har fors£.dd a aT cge; og depirrtasjonene er gjenopptatt.
TtTnder ledelsa HY" inoraerefFMogsta^d har '-TIS ' saint Iclig "saTt Tnn en ny hetz»kam-

Dot er kamperi om Marge .som -er innle'det. Dgn kamp om Norge etter at
er "besoiret som Terbpven og Quisling med koldt blod forbereder.

Det er et Ditto lite ledd ±'_ denne. for.beredelse nar sa mange kommunale tje-
nestemenn nylig ble avskiediget og en del av dem arrestert.

Det er klert at det-norske folk ikke 'kan se pa disse forberedelser
uten a gjors mcttrekko . ,..'..

Vart svar kan bare vsere ett: Skj^erpet kamp,e ..... . .: :•..
Operasj onene mot militasre mal "ma selvsagt fortsette etter de planer

som er lagt,.uansett .hva som hender. Dersom fienden gar videre- pa den lin-
den han na ertslatt inn'pa. dersom gisler eller politiske fanger blir myr-
det eller.deportert, vil^nye kampmidler og kampformer bli tatt i bruk.

Slik som den militsre situasjon er blitt na, er fienden pa ingen mate
uqarbar. Qg han vet det selv* Hans .blinde terrorhandlinger er i seg selv
et vidnesbyrd om uro og usikkerhetc Vi kjenner hans svake punkter og vi er
klar over hvor vi kan ramme ham. Drevet til det ytterste kan vi lett skape
en:situasjon her i landet som fienden vil angre pa at han har fremkalt.

Vi retter derfcr i dag en inntrengende appell til alle kommunale Idnns-
mottakers; Tro ikke at seiren alt er der«. Gjor deg klar til skjerpet kamp.
Situasjonen kan hvilken som heist dag bli satt pa spissenn Da ma var front
vssre uten brist7 som de var det de.som fait, som vare sjofolk, flygere og
soldater er det. Hver kvinne og hv-ar mann ma. vasre rede til a gjdre sin inn-
satsT sitt offer,, Det skylder vi landet eg vart folks framtid. Det skylder
vi vare drepte ks.raerater« Derfor lyser vi ikke fred, men kamp over deres
minne„

H» Li I den senere tid har NS-fylkesforere flere steder innkalt folk
til moter. Be er forelagt erklsringer mot sabotasjen og bolsje-

vismen, og er blitt stillt overfor valget mellom a skrive under eller a bli
t i f

, g g
betraktst som rae dans var lig, med de folger det vil fa.



Dette kan vi ikke finne oss i. Det er svikt mot fronten a mote opp. Det
er dobbelt svikt a skrive under erklaeringer til bruk for NS-propaganda mot
hjemmestyrker som med store offer kjemper for a hindre fienden i a transport-
ere forsterkninger fra Norge til frontene i Tyskland,

Det er likegyldig hvilke trussler som blir brukt. Den dag de som kommer
i kamplinjen bbyer unna bare fienddn truer, den dag har vi ingen front. Mot
ikke opp frivillig. Denned vil du allerede ha blottet en svakhet som fienden
vil vite a utnytte til hardere press, Blir du hentet med makt, skal du nekte
a innlate deg i diskusjon med fylkesfbreren. Du kan lett komme til A si ting
du vil angre eller gjbre din stilling farligere, Skriv selvsagt ikke under •
noen erklsering, Det er forrsederi. . ' •'

NA BEGYNNER ANSETTELSENE etter dem som fikk avskjed. Det er en selvfblge at
de lbnnstakere som kommer i berbring med disse ny-

ansatte blokadebrytere gjbr stillingen sa vanskelig som mulig for dem, Som
"regnskapssjef" i Aker er ansatt nazisten Goksli, fbdt Kristmffersen, tidli-
gere revisor ved Aker ligningskontor. I denne stilling var han ansatt av
ordfbrer Stenersen mot alle sakkyndiges Innstilling, Han har Y'»aentlig be
skjeftiget seg med svartebors stedenfor revmsjon, Titelen "regnskapssjef
er ny, idet Smestad, som ble avskjediget etter 48 ars tjeneste, hadde
av "kommunebokholder* I betraktning av herr Goksli,s fremragende kvalifika-
sjoner er lbnnen forhoyet fra kr, 11,600,- til kr, 13.500.-

Som wpersonalsjefff i Aker er ansatt Oscar Bervell. Han var kontrollbr
ved Oslo Sporveier og meldte seg inn i NS. i begynnelsen av 1941. Ble der-
etter forfremmet til overkontrollbr for Sporveiene og Baerumsbanen. Som *?n
svake mann han er, gjorde han ikke annet i denne stillingen enn a hevt oin
lbnn. Titelen "personalsjef er ogsa ny. DIerich, som ble avskjediget, had-
de titel av "ldnnssjef. Bervells kvaliflkasjoner er sa fremragende at lbn-v
nen er forhoyet fra kr. 11.600,- til kr. 13.500.-

NAVNET SKJEMMER INGEN. Justisdepartementet rtieddeler gjennem dagspressen at
det er sa overbebyrdet med navnesaker at folk ma ven-

te et par maneder med a sende inn sbknad om a fa forandret navn, Derimoir
meddeler ikke departementet at den sekretser som behandlet disse saker, frk. -
Moss, er avskjediget, og at en nazist sora ingen ting kan, fru Vesla Piane, :
er ansatt i hendes sted.

BOfiT MED SVIKERNE" Sekretar Abrahaiasen ved oppgjbrskontoret i Oslo har ny^ :

lig holdt f-est pa kommunens bekostning i Hefthyevillaen,
Prognerseteren, for sine tyske venner i Reichskomaissariatet. I fjor paske
var han pa hbyf jellstur med. de samme herrer, Han var ogsa en av de fbrste
og stbrste bidragsytere til bryllupsgave til fedrelandsforrsederen, front-
kjemper, oppgjbrssjef Odd Falkenberg, da denne giftet seg like for. paske,
Abraharnsen ble ved en kontroll i host arrestert av det tyske .politi fordi
han hadde en maneds gammel illegal avis i lomma.Ordfbreren og de tyske ven-
ner satte seg i sving for a fa ham ut. Han var jo en servil og behagelig
mann a samarbeide .med for nazistene. Politlet stillte sora betingelse at han
skulle oppgi hvem han hadde fatt avisen fra, S"or a slippe ut anga han sin
egen volontbr, somstraks ble arrestert og fremdeles sitter, (visstnok helt
uskyldig)„

TIL RETTLEDNIMG for svake sjeler gjentar vi det vi den gang skrev i Kommu-
nal-Nytt nr, 7. Vasr forsiktig ! Pass deg for provokatbrer!

Skulle du likevel rsere sa uheldig a bli tatt med et eksemplar av Kommunal-
Nytt eller en annen illegal avis, sa angi ikke den du har fatt avisen av.
Du malkke la deg skremme av trusler ora tortur. Husk at Gestapo Ikke bruker
tortur sa ofte sorn en i alraindelighet tror, men sbker ved falske angivelser
og lbfter k lokke uttalelser av deg.
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