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Hjemnefrontens Ledelse har utsendt.følgande:

Vårt.hem'iollge våpen,

.,Tyskerne truer stadig med alne'heMmellse våpenj'som de-skal'sette tiain 1
den siste avgjørende kamp, når.nøden ar-størst. V1 -har •også et alikt vå-
pen,' et våpen soM vi kan foralki er efeekt1vt og som v1 ikke vil betenkb
os på d bruk3 når sltuaslonen kreVer'det.

25- :.1k3n av vår+, h cirl4 kn imidlaitid ikko lmprovisores, den
må foubrades i

net, eL, derfr nødvendls at kinne.som mann gjør seg fortrolig med at
det da Lreves Innsats av hvdrenkeit. Allerede.nå akal_d.e,t gis an del råd
os anvisninser.

1. Signalet til aksjon blir tilfelle gltt av  Hjemmefrontens  Ledelse.
2, Ordren utsendes gjennom den'frle presae og over London Radio.
3. Ingen må la seg rive med'i'akSjoner son ikkeer Satt i verk av Hjenne-

frontens-Ledelse.

Spontane .enkeltaksjoner har insen sjanse til å kunne føres til en hel-
dlg slutt, men vil bare brinse nød os ulykke. Vær på vakt  overfor nazistis-
ske provokasjoner.  I eslo  ble 4:th såledos for en tid siden sjort et forsøk

-påå zette  Igang generalstroik I provokaterisk honsIkt,
Skal aksjonan få don nødvendiga slaskraft, nå dan onfatte alle, både

ånds .7. og kroppsarbeldore, sjofor son underordnede. Do få unntak som må
gjøres vil dot-senere bl1 gjort klart roderfdg.,

Mod slkte-på do vanskol1go forsyningsforhold.som kan oppstå, c›.r dot
osså tldllsere rådat tll å sørge for, såv1dt mullgs å ha mat i huset.

- Vi vet det er vanskelig, såsmått det,or Me(1_,mat frc før, men litt
.måtte kunna gjøres.. searlls må familier med spebarn søke å ha lltt tørrmelk
eller hermetlsk melk i huset, De som måtte.ha -den slass, må vise sin sam-
funnsånd o&overlate dette til familier med spebarn,

en kritisk situasjon kan tllførslene,av vann, sass og elektrIsltet
bll v stengt , Man hør derfor også på and.re, måter forberede seg. Forbere-
delsne  bør-sjennoføres  uten  unødis utsettelse, da  en aksjon kan bli på-
krevot nårsomhelst.

En aksjon av slikt omfawg vIl lkke brukt uten  nødvendishet, men kre-
ver våre interesser eller vår ære som folk det, så både kan og vil den
bll satt  1 verk,  Da kreves det av hvet nordmann at han følser parolen.

Den som svikter, vil for alltld bll merket.

Vi har gjennomlevet flre vanskellge
stor, men ikk2 størte enn at vi har  srel
å 44pe på befrielse 1 en forholdsvis n&r

_ Men vær klar over at, den siste tid
tens.opprop som er gjengitt ovonfor, er
kreves av hvor enkelt av oss. Vi kommer
beredes.- Foreløpig bare dette råd: Vær
1 den kamp som kommer.
God nordmann ellar 3od ingeniør. pe to b
mot hinannen skulle synes lott foronlige
slett Ikke  alltid nå.

krissår.  Påkjenn1nsen har vært
dd den, os det or nå berettlget

fremtid,
kan bli, den værstek Hjemmefron-
et varsel om,den innsats som da

nærmero tllbake tIl det som for-
på vakt: Tenk over din stIllIng

w,.reper som her stillet opp
:TD0 or dat i normala tider, men.

De fleste insonlører er I besittelseav en sansko utpreset fagstolt-,
net. Slippes,d2.1øs på pt teknIsk-problem som Int„)ressorer dom, så opp-



Ingenlør-nytt. - 2 -

alukes de fullstendig og setter alle sine evner inn på å grele det på beste
måte. Nå hender det daglig at norske tekniske bedrifter og etater får ty-
ske nybestillinger eller reearasjonsordrer. Den r1ktlg innatillede ledel-
se gjør selvsagt hva den kan for å avverge eller utsette slike best1111n-
ger, og meeet kan gjøres os meget er sjort I. denne retning. Men så ser
man det merkellge at tagstoltheten  er  så lnergrodd hos enkelte  ellers Ichelt
rlktig" innstlllede leseniører at hvls deras bedrift først trues  til å ut-
føre et tysk arbeide, aå glemmer de alt annet for den interessante oppga-
ve som de  setter  hele,s1n energl og fagkunnskap inn på å løse. Vi snakker
ikke her om de nazisteeske, tyskvennlige eller strlpete ingeniører som lk-
ke føler det som en serlemde skam å arbelde for de tyske interesser. Dem
har vl avskrevet. Men alle må kunne skjønne at når narske patrloter dag-
lig sprenger anlegg aten arbelder for tyskerne, så er ethvert arbeide som
kommer flenden tllgode, en unasjonal handling.

Lar du des tvinge til å utføre et slikt arbelde, så må du lallfall lk-
ke av faglig stolthet eller av lyst t11 å briljare med dlne tekniske kunn-
skaper, gjøre arbeidet så godt og så raskt som mulie. Det skal til og med
ha hendt at "ellers 1ze1.4 ingenlører  overfor oppdraeselveren har  gitt  an-
visning på tekniske terbedringer og gjort oppmerksom på forekommende fello

La dem heller tro at du er en dårlig ingen1ør; ja nærmest Idiot og at de
norske Ingenlører som ileahet atår på et lavt fre ellg  nivå. Nå gjelder det
ikke å være en god ingniør, een en sod nordmnnn.

Som  arbeldsledef, nar legenløren av og til venskellg for å forsone see
med at arbeldstempoet idag av mange  grunner  ikke er som det har vært. Det
ligeer ham 1  blodet  at rbeidet skal gå unna. Men spar erefter og energl
oz grin 1kke nå på arbeidstempoet, du kommer lett 1 et skjevt forhold
tll arbeldssteekken. klusk at det er meget få arbeldor som dot virkelig
hastur med idas. Ogsa, vpd de rene nprske arbeider bindes arbeidskraft som
ellere kan bil mlabrettlet,

Til slutt et ort tll ankelte tekniske etats- og anleegssjefer som
har latt seg boruse av  t3rakernes  interosse for deree virksomhet sllk at de
har glemt at landets interesser 1 denne tld ikke først og fremst tilgode-
sees ved forsert velbygging eller kraftutbyssing. Fast holdnin o fast
front er det som for:langes. Såkalt lojalt samarbelde er arbeide for fi-
enden og merker  sln mlann  for alltid.
Opprydding og utrenskning. I de fleste offentllge etater og prIvate bedrif
tur forbereder Ledel.sen seg nå på operyddineen og utrenskningen. Det gjel-
der både hvor ledelEsen fremdeles er på plass og hvor den er fordrevet. Maree
og mann 1mellom drøi;tes hvordan man skal gå frem overfor NS- medlemmer,
strlpete og andre srem har understøttet flenden. De com er medlen av NS
eller andre organis,asjoner som har understøttet fienden, skal lflz. provl-
sorlsk anordning av 26.2.4 fjernes fra offentlie tjeneste. Iflg. anord-
aing av 22.1.42 har de tapt "-almea tillit." Heller ikke private bedrifter
er forpliktet til å. beholde 1 sin tjeneste folk som ikke nyter almon tll-
llt. De må kunne settes På porten øyeblikkellg « uten påvente av lovmål
og dom, likesom mant uten lovmål og dom ken avskjedlge  en  tyv eller under-
slager  soM grlges  emå  forsk gjerning. Når det gjolder de "stripete° er for-
holdet  ikke så  oppl.agt,.men det vll være høyst utllfredsstillende både for
kolleger og over- efflee underordnede hvls disse skal fortsette uten vIdere.
For disses vedk. anbefales derfor øyeblikkells suspensjon som en midlerti-
d1g forføyning. - Dot er mulls at dette vil ramme oeså noen som ikke har
fortjent det. Men det forutsettes at det så raskt som mullg blir høve
for dem til å få slee sak undersøkt og 1 tilfelle få full oppreianing. Det
er viktlg for oppretetholdelse av ro oz orden på arbeldsplaseen nt ledelsen
på forhånd overveier dlase spørsmål og bestammer oes for den fremeengsmåte
som skal følges. - I aktleeelsknper hvor adm. direktør aller et av styrets
medlemmer  lkke her heeldt sin sti ren, blir det styret aem må te nffære.
Eeee. InåSis ~"safaraanfling9,n, pAcr.tde inn.


