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Autorisasjonen. Det er fremdeles ikke fra makthavernes side tatt skritt

. til en effek'civ gjennomføring av autorisasjonsloven. Men det kan komme
når som helst. Den advarsel som i siste nummer av ingeniør-nytt ble
gitt de "jøssinger" som fremdeles står som medlemmer av den nazistiske
organisasjon "Norges Ingeniørforbund" hax tydelig båret frukt, men enda
er det noen som iallfall etter sine uttalelser å dømme ikke synes å hore
hjemme i forbundet. Innen veivesenet skal det således være en del som
ikke skjønner det nedverdigende i å stå som medlemmer av forbundet. De,
må være klar over at de for alltid setter seg utenfor. Eksklusjon av
Den norske Ingeniøriorening er den mildeste straff de kan regne med.
Dessuten vil deres stilling innen yrket bli helt uholdbar da kolleger og
underordnede sikkert vil sette alt inn på å unngå videre samarbeide, når
tiden kommer, uansett hvilke forsvarsgrunner som føres i marken. Hittil
har nemlig ingen av dem kunnet påberope seg en eneste plausibel sådan.

Teknisk Nødenteln. Etterhvert som befalsoppnevnelsene i Teknisk Nødhjelp
oentliggjøres, viser clet seg å være sågodtsombare NS-ingeniører som
har mottatt oppnevnelse. Hvis det enkelte steder allikevel forsøkes med
oppnevnelse av andre ingeniører, miginer vi om den tidligere utgåtte paro-
le angående Teknisk Nødhjelp: Ingen må frivilli la se o nevne men be-
ntegenhver mulighet til å unndra se • u er oror ningen og spesme
beateeneeIene om nvem.som lar eor ringsrett. Beordring gjennom bedrifts-
ledelsen som det i enkelte tilfeller har vært forsøkt med er således uten
hjemmel i forordningen. In en bedriftsleder må medvirke ved organisason
ay tekn.iske nødhlelujsolonner av noen art.

Utvidet bedriftsverne Fra en nylig utsendt større Oversikt fra Hjemme-_
rrontens ledelse hitsetter vi:
"Makthaverne har pålagt et fåtall av de bedrifter som har bedriftsvern
øket vakthold. Alle pålegg fra offentlig hold blir naturlig nok møtt
med skepsis, og må nøye vurderes før man tar standpunkt. i dette til-
felle foreligger det spesielle årsaker som av taktiske grunner ikke kan
bekentgjøres, og det er derfor bestemt at bedriftsvernet for tidenfikke
skal blokeres",

Inge_niorenes innsats i de!'i nas.onale kamn. I den kamp som nå har pågått
i over fire år, er hjemmefronten stae.ig blitt utbygget cg styrket. Gjen-
nom kampens skiftende faser har organisasjonsformene og midlene delvis
vekslet. elen stort sett har motstandsbevegelsen hele tiden vært organi-
sert yrkesmessig, og det er yrkesgruppene som har gått i brodden og gjen-
nomført de fleste aksjoner. Den vanskeligste del av oppgaven har vært
å aktivisere de store befolkningslag som ikke i sitt eget yrkesmiljø hax
fast tilknytning til en sterk organisasjon. Det er forståelse av kampens
dypere betydning det har skortet på hos noen og som følge derav har ev-
nen og vilieen til å pålegge seg selv ofre ikke vært så bevisst som hos
de føtstne'Vn=te grupper.
Når hensikten med nazistenes overgrep har vært umiddelbar selvinnlysnede,
har det .)g vist seg at hele folket reagerer spontant eg riktig -0sm1g.
mobili eingen av ungdommen. I den siste fase av kampen som vm na går
inn i, r det mere enn noen gang nødvendig å. få alle med. Da samti fg
den frie presse ikke ennå har gjenvunnet denmaktstilling som den hadde
før epprullingen ifjor, så har Hjemmefrontens Ledelse henstillet til
yrkesorganisasjonene i sterkere grad enn før ikke bare "å være seg selv
nok", altså ikke bare å øve justis innen sine egne rekker og møte alle
yrkesmessige anslag, men også gjennom de enkelte medlemmer å virke utad
og som en surdeig å Ejennomtrenge hele folket. Vi har tidligere pekt på
at samlunnet har rett til i trengselstider å forlange enda mere av dem
som hag nydt godt av en høyere utdannelse og som delvis har inntatt en
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begunsti et stilling innen.dettesamlUnn enn de andre. Vi har også pekt
pa at ne,topp ingenlørene,-særlig på mindre steder, i kraft av sin sLil-

,ling på arbeidsplassen hører til de viktigste opinionsskapende elementer.
Vi retter n påny en kraftig henstilling til ingeniørene om å gjøre sin
plikt i videste forstand. Spre alle pnroler i størst mulig og

skontrollerat de etterleves. Forsøm ingen anledning til.å påvirke
og-bygge oply-en innbitt:.motstandsvilje.

gjøt andre

tYP' studentene. 'Det et.utgåttiparole om at studenter i de registre-_ _
_ringspliktige årSkasser-tkkeTmå møte på høyskolen. De kan ikke gjøre
regning på a finne_fristed het, men bøt i ,likhet med all annen registre-
rihgspliktig,uhgdoM stikke seg vekk på Iandet i lidsgagnlig arbeid, el-
ler på  annen  måte oppfylle sine nasjonale plikter. Hvå de øvrige stu
dbntet angår, er stillingen:uklnr. Man bør ikke tilråde den å icrbli
Ved skolen. Det er meget Sannsynlig at høyskolen nå blir stengt - og

Hde er da i faresonen.

-Fiendens nye framstøt mot hjemmefronten. Det er å vente at den nye to-
--E-Fing i  ySkraria  6-g=. 5727=--gennomgripende følger de okku-
pe=e and , også.Norge.-' Det nazistiSke hovedorgan Vølkischer Beobachter
skriver-åpent_at  t e7te store lesurser av arbeidskraft i de okkuperte land
vil bli utnyttet til det-ytterste."
Et skriv fra Aybeidsairektoratet til arbeidskontorene gir en pekepinn
-om fremgangSmåten. Distriktskontorene pålegges a oppnevne særutvalg
_innen_hvertbeldsområde-ti-å-glennomgå bedriftene "msd sfFf på a
1Gringe på det rene'den atbeidskraft som direkte kan frigjøres for annet
arbeid...,. Hensikten-medutValgenes arbeid er å skaffe arbeidskraft og
det bør i føtste-rekke behåndles bearifter av mindre krigsvktij art....

d .nlien-neVriIe-banSjer :bør først behanjles de som ikke
har oppfylt sin -En rePteentant for disse utvalg, ledsa-
get av i disse dager-begynt å  opps_ø:-k-e.dr=ene fdtsynt
med en fullmakt fra riksbefullmektiget Astrup.:
Når det gjelder utskrivning eller registrering til nasjonal arbeidsinn-
sats er parolen for'bedriftslederne klar: De utskrevne son selv tar et
_nasjonalt standpunkt må.hjelpes best mulig. Og registreringsskjemaer
utfylles ikke. Nå:Skal altså nye metoder fOrsøkes, bl.a. Personlig på-
gang. Dette endrer ikke forholdet, og en bedriftsleder må heller ikke
under disse onstendigheter mære behjelpelig med oppgaver eller opplys-
ninger som letter fienden i hans utskrivningsarbeide selvom altså disse
besøk-krevet mere . direkte og-aktiv motstand. Motstandsn kan anta for-
skjellige former, .. og det bllt-hverl5edtiftsleders sak msa kjennskap til
bearifter:, :pesielle forhold å finne den effektive-motstandsform.


