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,Etter et så mange av de frie avteer er ødelagt, mLk hjemmefronten ta
nye midler i bruk for å nå flest mulig med de reddelelser og naroler som
sendes Ut. Under  titelen "Ingentør-nytt"  vil det for ettertiden leilig-
hetsvis sendee ut meddelelser til visse pålitelige ingeniører som så igjen,
hven i sin krets, må være behjeleelig med å orientere kolleger og andre.

• "Ingeniør-nytt" som sendes ut fre hols som arbeider i nær tilknytning til
• den av Konge og R.egjering godkjente hjemmefrontsiedelse, vil foruten med-

delelser og paroler som spesielt tar sikte pI ingeniørene, også inneholde
• meddelelser av ecr alminnelig art, "Ingeniør-nytt" danner en fortsettelse
-av-de meddelelser som tidligere fra tid til annen har vært sendt til in-

. geniørene.

flArbeidp"mp»ijiceringen. Mohiliseringen av de 3 årsklasser er blitt en
• fullstendig kiaske for NS. I alle større byer.- Kamar unntatt er regi-

streringsprosenten under 10. I Oslo under 5. Utover landet er det ujev-
nere, men en kan trygt si at makthaverne ialt neppe hax lått mer enn noen
'hundre som kan sendes.

Tyskerne har enna ikke feretatt noen akslon mot guttene, de er tvert-
imot f.t. opptatt med å skyve skylden på det inntrufne over på Quisling.

• Men det er ingen tvil om at tyskerne står bak, å få kontroll over ung:-
dommen er et viktig ledd i deres aegti-invasjonsforheredelser. Guttene
kan ikke være trygge hjemme, og Hjemmefrontens Ledelse har sendt ut parole
om at de skal spre seg Utover landet og få arbeid p høvelige steder,
fortrinnsvis hos bøndene. ledelsen krever eneå at alle gode nordmenn yter
guttene all den støtte som trengs. Vi med vårt kjennskap til guttene fra
arbeidsplassene har en særlig forpljktelse her.

Men parallelt med 21,22 og 23-åringenes nekting av å la seg "arbeids"-
mobilisere går kampen mot den alminne1ige arbeidsinnsats, eotstanden mot
denne har mange steder wert meget vellykket. I Oslo har f.eks. alt i alt
ikke engang 10% av det planlagte antall reist på arbeid. Andre steder
har det derimot vs-:rt vist dårlig holdning i dette spørsmål. otstanden
•Aktiviseres imidlertid nå over bel( lendet. Det gjelder direkte krigsvik-
tig arbeid for fienden, og hensynet til ungdommen som i disse dager, har
tatt den største personlige risiko ved ikke å møte frem, tilsier også at
alle innsatspliktige gjør felles sak. Vi må stimulere alle i denne kampen •
met arbeidsinnsatsen, og med vårt kjennskap til arbeidslivet, har vi inge-
niører store forpliktelser og store muligheter.

De  n£e  ine'eniører. Om kort tid blir årets nye ingeniører ferdig på Høy-
skolen. De vil også befinne seg i er vanskelig stilling. De.oftentlige
og kommunale etater abeorberer ar om annet et ikke lite antall nye ingeni-

er. som bekjent alle offentligc og kommunale stillinger blokert
for å svekke tyskernes og NS' administrasjonsapparat og for å vanskelig-
gjere de politiske avskjeder. Det tok Tid fsr  folk torstod betydninger
av denno parole. hen rapporter frn etatene viser nå at blokaden har red-
ført ptagelige rcsnitater. De nye ingeniører kan altså ikke seke offent-
lige og kommunale stillinger. De bedrifter som har mest å gjere og tren-
ger ingeniørhelp, arbeidcr i stor utstrekning for tyskerne så dit vil
de heller ikke søke. På den annen side står de i fare ,for n bli tvangs-
utskrevet f.eks. til "Todt". Det glelder derfor at alle  bedriftsledere
og andre som kan gjøre noe i denne c›Jok, er oppmerksom på forholdet og
vil bjelpe til med å anbringe  de  nefuteksaminerte - om ikke alltid i

s,L  iallfall i "lnresti1linger" av forskjellig slag. Søk
i tilfelle kontakt med en ev Høyskolens "sinrc" folk.

•
"Folkeavstemning", Det har innen visee etater og på enkelte steder vært
gjort forsøk på å arrangere  avstemninger  for og imot "den ruesiske avtale"
og kommunismen. Det er formodentlig overflødig å gjøre oppmerksom påat
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den-eneste mulige reaksjon nå slike forsøk, som antas å bli iverksatt
.etterhvert i større utatrekning, er blank nekting av å avgi stemme. Stum«
mer man etter maktha-aer-gcs ønsefce (med eller uten reservasjoner), vil det
gi dem Mulighet for å oppkonstruere en "folkcopinion", og på dette grunn—
lag gå til de mest drastiske skritt. Stemmer man direkte imot, vil man
sannsynligvis bli utsatt for rcpressalier. Avgi derfor ikke under noen
omstondighet stemme, — la deg heller sette i konsentrasjonslcir,

Anorisaseonen. 'Det er grunn til å tro at autorisasjonsloven vil bli satt
ut i livet i løpet av sommeren i forbindelse med lisensavgift for utøvere
av ingenieøryrket. Det er utvilsomt hensynet til Ingeniørforbundets økono—
mi. som er.bestemmende. Dotte forhold vil man imidlertid søke å kamuflere
ved å. la lisensavgiften (kr. 50 pr. år) innkrevesSjennom departementet,
Forbund-ets kommisariske leder- har i denne forbiddelse uttalt at han ikke
tror at gjennomføringcn av loven vil støte på'vanskeligheter hvis man
"går frem på en fornultig måte" og hcreviscr til at tannlegenc stort sett
ne°;ette gjgetter ved innkrevning av lisensavgiften i 1943.

Det er riktig at hjemmefronten led et nederlag ved •den anledning,
og vi må nå sette alt inn på at ikke ytterligere en skanse taPes.i kampen
mot de nasis:tiske organisasjoner, Som skal danne grunnlaget for "rikstin—
got". Det kar denne forbindelse nevnes at legene har ne.ktet enhver
innbctaling, og overfor advokatene har makthaverne ennå ikke våget å sette
lisensloven ut i livetlannlegene har også bestemt seg til at de ikke
vil betale lisensavgiften iår. Gir ingeniørene .seg nå, kan man derimot
sikkert vente nye fremstøt.

,Det cr imidlertid et faktum at motstandsviljen or motstandsevnen i
vårt folk blir sterkere og mere innbitt etterhert sOM makta_everne i sin
desperasjon griper til stadig skarpere forholdsregler, og når angrepet nå
blir rettet mot ingeniørene, forlanger den smilede hjemmefront at de står
Inet. So e. det tidligere er blitt fremhevet, her .de et s=erlig C:1-2=T den
nasjonale leampe som har nydt eamfunnets høyeste utdannelso og i stor ut—
strekning vrt ledere på arbeidsplassene, Det er i tider som disse det
skal vise seg om den tillit samfunnet har vist dem er fortjent.

Såsnart bestemmelsen om ejennomføringen nv autorisasjonsloven og
lisensavgiften foreliegger vil nøyaktige forholdserdrer bli utsendt. Inn—
til så skjer, ber vi Dem forberede kollegene på hva som ko:emer.

Ut forbundet I denne forbindelse må vi peke på det meget uheldige :for—
F;old at det fre'mdeles er noen som står som medlemmer av :orges Ingeniør—
forbund, som selv kaller seg gode jøssinger. Disse folk er ikke gOde -
løssirlegcr,4 Tross hva de kan fremføre av unnskyldninaer, kan det rkke
skjules at dc ved sitt medlemskap i en av nasistiske sammenslutlqinger
som Quislings nye statsorganisasjon skal bygges på, yter ham sin støtte.
Når nå autorisasjons— og lisensbestemmelsene trer i kraf'J,»kommer disse
ingeniører i en meget vanskelig stilling. Vil de på ny,tt gå mot sine•
kamerater?

Kjenner De noen av dem — som ikke er av den farligc tyne — så for-
e'ar dem situasjonen og anbefal dem hurtigst mulig a melde seg ut, Det
er ikke noc forbud mot å melde seg ut av orgensasjonene annet enn for
tialitsmenn. I de avdelinger hvor de gamle styremee'lemmer enda sitter,
anbefales at--gan snarest mulig innkaller til a-ncralfarsamline og velg-er
nytt styre av nasister eller stripete. De gamle styremedlemmer må der—
etter melde seg ut av forbundet.

pe som ikke har meldt  seg  ut2 er ikke mange. Allerede en kort tid
etter at utmeldelsesaksjonen var satt igang, var utmeldelsesprosenten
blant de innenlandske aktive medlemmer Ca, 80, og siefen menge gått
ut, De som enda er igjen, er særlig ingeniører i de offentlige etater,
spesielt i jernbanen og vassdragsvesenet. De bør gjøree ospmerksom på at
det er den alminnelige oppfatning både blent ingeniørene og innen nndre
yrker at de som sviktet da det gjaldt å komme seg ut av de nasistiske
crganisssjoner, vil måtte sta til regnskap når degen kommer. Ekoklusjon

foreningen vil formodentlig bli den vanlige straffefornnstaltning —
såvidt ikke forholdet rammes av lov.


