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FINN ERIKSEN er ded. Ogsa ha«
fait som offer for den brutale makt
som det tyske politi bruker mot dem
som tenker, feler og handler som
nordmenn. Det tyske politi vilde
berove Finn Eriksen friheten, han
skulde inn i gestapos fangehull
Under arrestasjonen ble han mishand-
let sa han matte legges inn pa sju-
kehus. Etter 4 maneders stnertefullt
sykelcie dode han -av-;—de-~~siix
hadde fatt.
Som alminnelig er, hadde familien
bestemt dag og time for begravelsen,
men det passet ikke det tyske politi.
Det kona en kort metldelelse i avisa
at kremasjonen var utsatt. De fleste
som sa dette tenkte vel ikke nermere
over hva der la bak, men realiteten
var etjj forbud fra det tyske politis
side.
Finn Eriksens nermeste fikk ikke
lo* ° vise ham den siste sere pa en
sli .ate som vi er vant'l'med. De
matte mote opp i kjelleren pa kre-
matoriet for der a si det siste farvel.
Det norske folk har lenge vcert pa
det rene med at tyskerne ikke kan
regnes med blant jordens kulturna-
sjoner. Det har vist at tyskerne
kun kjenner et begrep, nemlig den
brutale makt, men at ukulturen,
brutaliteten, ogsa skal strekke seg

ut, over doden, ja, sa langt at det
endog legges hindringer i veien nar
de nermeste slektninger og venner
vii vise et av of rene den siste aere,
det hadde vel kanskje ikke noen
tenkt seg. For oss, nordmenn, vi
som er dradd opp i menueskekjser-
lighet og samfelelse, er denne bruta-
litet uforstaeiig.
Finn Etiksen er dud, men likevel

Jban .lever han. Qjgnixop sin^djad-ex han
blitt til det ievVnde. luaneiide ekg-
empel for oss som er til bake. Han
ofret alt. Lemlestet la hat> i syke-
huset, de for*6kte a lappe ham gain-
men, ikke for a redde livet, det
beted ikke noe, men for a kunne
fortsette terroren mot ham en gang
til, og for a kunne presse ham til
a gi opplysninger som kunne fere til
nye mord, nye misshandlinger.
Med blottet hode og senket fane,
sier, vi deg far veil, Finn ! Du vil
alltid sta som et lysende eksempel
for den kamp vi ma fore videre,
og vi lover a fortsette til vi igjen har
et fritt, nasjonalt, sjnlstendig Norge.

DEN TOTALE KRIG. Hva har
du gjort for a fylle din plass i rek-
kene ? Ja, det er spersmalet som
stilles deg i dag, kjcere >leser. Vet du
at den totale krig brtyr at fronten



gar gjennom din stue, gjennotn din
arbeidsplass, gjennom hver eneste
ting du foretar deg ?
Den totale krig betyr at hver trevl
du eier, settes inn i kampen, med
el'er mot din vilje. Den totale krig
betyr den totale utplyndring av deg.
selv, av landets verdier.
Du kan hindre denne utplyndring.
Det gar mange her i l ande t j dag
og venter pa at krigen skal vaere
slutt, men hva gjer De for a fa den
slutt? Ikke noe De gar til sin
inaskin, til sin dreibenk, til sin plass
i produksjonsapparatet og setter alle
sine krefter inn for a fa hjulene til
a dreie fort nok. Er en maskiu
i stykker, legg all klokt til for a
fmne feilen og fa den i stand igjen.
Det er dette som forlenger krigen,
Det er dette soin setter Hitler istand
til a sende nye millioner til fronten.
Det er dette som gjor at de tyske
soklaler bar tanks, fcanoner, spreng-
stofF, transportmidler. Det er de
tause tog av arbeidere fra alle land
som tyskerne har besatt, som i dag
utgjor det tyske produksjonsapparat.
Vi er med i dette tog. Var innsats
stetter opp omkring det djevelens
verk som heter tysk krigsforsel.
Det er i dag hver eneste nordmanns
plikt a gjore sitt til at krigen slut-
ter sa fort som mulig. Dette gjeres
ved nasjonalt arbeid — s o m i d a g
b e t y r m i n d r e a r b e i d —
Bring krigen til opphor. Det vil si,
stopp maskinene !
Men gjor ikke noe overilet Na, mer
enn noen gang for, gjelder det a tenke
for en handler. Alle aksjoner ma
noye planlegges og forberedes slik at
det ikke kan pavises noen grunn til
stansen.
Det stilles gtore krav til det norske

folk i dag, men det er nodvendig
skal det ikke koste altfor raye blod,
alt for store ofre a komme gjennom
kampen fram til frihet.
Norges kvinner og menn er i dag
mobilisert i kampen. Hitler har ut-
stedt ordren, men det star til deg
Da hvilken mate du vil legge ditt
lodd i vektskala. Den totale fk
kan vendes mot sin opphavsw^/n
dersom hver kvinne og mann gjor
sin plikt.
Vart fedreland venter na at dets
dotre og sonner finner sin plass ved
fronten. Fram mot void og tyranni!

NOREGS UNGDOMSLAC. Da NU
for onilag 1 ar sia ble «nyordnet»
var det en sterk organisasjon med
lag utover i bygd og by latidet rundt.
No er det slutt. Ornlag alle laga
har stoppet og det trass i eit iher-
dugt arbeid fra den nye l^idujcen Qg_
dei folk han har med st'g. No sist
var landsleidaren i Rogaland og skulde
nyorganisere laga der. Han lokka
og truga, men der, som alle andre
stader, hjalp d<et lite. Han fanu da
ut at det matte nye foresegner til,
skulle det bli nokon fart i arbeidet.
Desse ser slik u t :

Dei 5 punkt lyder :

1) Ungdomslaga ma no som for
byggja pa det frie og friviljuu*> ar-
beidrt. Det blir ikkje gjort iv
om noko bridge i lovene. '^~^/

2) Lagi skal som for vera partipo-
litisk noytrale, so lenge dei arbeider
i samsvar med lovene sine og ikkje
gar i mot det som no er arbeids-
program for Noregs Ungdumslag, dei
skal no ga fritt.
3) Lagi rar over eigedom'ane og
driftsmidlane sine so lenge dei blir
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•styrd pa forsvarleg mate i samsvar
med lagslovene.
4) Nar lagsarbeidet er kome i godt
gjenge at i kring i bygdene kallar
dei gamle styra i Nord-Rogaland og
Sor-ltogalatid ungdomslag satnan til
arsmete i fylkesiagi. Styret i Noregs
Ungdomslag er vil jug til a godkjenna
6V tl som blir gjort der.
5K_^agstyri skal gjera vanlege mel-
dingar til Noregs Ungdomslag om
arbeidet i aret som gjekk og scrleg
om eigedomen til lagi og kven som
hev ansvaret for han. Men ein tarv
elles ikkja binda seg til noko sjenia-
frasegn.

Desse foresegner""gjeld ferebels berre
for Rogaland. No har ein da den
stoda at det gjeld ei foresegn for
Rogaland og ein for den andre delen
av landet, men det er vel berre slik
som rptet ellers er der ns bar «ny-
ordna».
Som ein ser, er det da reine demo-
kratiet som nasisten Trahaug her
har funne det truvande a ga med
pa. Laga far sjolstyre att. Det er
truleg at Trahaug meiner folk flest
er so godtruende at dei gar pa ein
slik pinne, men vi veit at det vil
hjelpe lite med bokstaver so lenge
nasi har makta i sjolve huvedorganet.
Det er da og klart at dette berre
er ein freistnad pa a fa laga i gong
{ , Far dei ungdomen i Rogaland
t W a bite pa denne kroken, ja, so
vil dei sla ' det opp som ein sigcr,
dei vil bruke det i dei andre lands-
luter og, og visa til Rogalar>d, sja
der, der arbeider dei, ungdommen
)>er ma ikkje vaera darlegare osv.
Nei, vegen fram til lagsdrift at t gar
ikkje gjennom foresegner fra ns. Det
er ein veg fram der, og det er at

ns sett det gamle styre inn att og
sjel tek si skitne hand burt fra alt
som heyrer NU til. Far det vert
gjort, vert ikkje lagsdrifta tek en
upp at i noko lag som stod i Noregs
UngdomsJag,

Enstemmighet rader alltid pa meteue
til ns og tyskerne." Da Q og Terboven
talte om den nasjonale arbeidsinnsats
— fikk den ensteitmig tilslutning.'
Cebbels likesa. Studentene ga sin
tilslutning enstemmig osv. Det er
en grei ordning dette. Ferst sa vel
ger en nt det publikum en vil ha,
serger for helt ut palitelige folk, sa
kommer de med sine nye tiltak og
far enstemmig tilslutning. For vart
vedkommende ble resultatet av kino-
forestillingen lagt fram for verden
som det norske folks vilje. Hele
verden, utenom tyskerne, vet at mot
denne enstemmighet star i dag 99
presenL av det norske folk.
Trass i de pinaktige tider, er det
mange som ileke kan holde latteren
tilbake —

Trekkhundklubben — For en tid
siden var det et innlegg i pressa med
anmodning til folk om a yte bidrag
til trekkhundklubben. Henstillingen
virket svaert troverdig for det koster
sikkert mange penger a drive en
slik organisasjon, det er jo ogsa t t
prisverdig arbeid den utferer, noe
som alle sportsfolk har lagt merkf
til nar de om vintrene ferdes ute i
skog og mark. Det er dog et aber
ved denne klubben akkurat no -
Den ledes av en person, Nilsen Moe,
som var svaert ivrig til a hjelpe tys-
kerne fram ved rekvireringen av
bunder i mai ifjor.
Den samnie Nilsen Moe fikk for



krigen bevilget 30.000 kr, til arbei-
det med opplaering av hunder til
krigstjeneste. Pengene har en ikke
hart mere til, men hundene kom
altsa godt med - for tyskerne.
Nei, jeg tenker vi venter med a gi
penger til trekkhundklubben til vi
far skikkelige folk 1 spissen for den.
Gi heller pengene til Friheten, den
trekker ogsa, og pa rette leia,

Fra Oslo blir det meldt: Den faglige
innsikt har holdt sitt inntog pa Oslo
arbeidskontor visangeren Henrik
Dahl er tilsatt som avdelingsbestyrer.
De felger programmet.
Bestyrer Sverre Torp ved Oslo arb,
kontor er «stilt til radighet». Som
ny bestyrer er konstituert avdelings-
bestyrer Victor Holm. Han var far
et skikkelig menneske, men gikk for
en tid siden inn i ns og har allerede
latt sin lann. Vi vil ikke kaste frem
noen jmistanke mot heir Holm. Ved
sin handling har han satt seg selv
sa langt ned som noe menneske kan
komme. Bli der!

En kar som heter Ivar Brandt var
for tilsatt som vaktmann ved hus-
villeherbergene i Oslo. Han er na
vad priskontrollen, hvor han har med
pris pa byggearbeid. Han utgir seg
for jessing. Skjelder og klager over
1 yskerne; haper at «de svina» snart
< r ute av landet, og at Quisling og
bans sleng havner pa Bjernaya osv.
Han bruker kraftige gloser denne
fyren. Han er medlem av ns fra
sommeren 1941. Ytterligere kom-
mentarer trengs ikke.

Ved branden ifKr. Kroghsgate i Oslo
brente det opp et storre lager av
tyske militaereffekter, sa som klaer,

skotey osv. Det gikk ogsa ut over
en del radioer som tyskerne hadde
lagret der.

Bredtveit fengsel. For en tid siden
hadde vi en %omtale av «direkter»
Daae Tvedt og hans administrasjon
av fengslet. Spesielt hans siste T»«d-
skjsering av matrasjonene til far ;;
Den gode «direkter» trakk detSEt*r-
teste stra der. Na er det vedtatt et
regulativ for fanger i de politiske
fengsler. Dette svarer omlag til den
rasjon som er fastsatt av myndig-
hetene. Direktoren har ikke lenger
lov til a forandre dette regulativ
uten samtykke fra fengselsstyret.^ \

Olga Bjoner var darlig svarthandler.
Hun solgte brennevin, men fikk ikke
regnskapet til a balansere, ventelig
drakk hun for mye selv. Hun matte
«ta av kassa» og merk^Ug nok ble
det oppdaget da det var 40.000 for
lite der. Det gar rykter om at hun
na skal sette fhv. foran tittelen
landsleder.

Ns tok for en tid siden til med en
utrenskning av alle strafiede personer
innen partiet. Denne er na stoppet
da de ved a sammenholde Politi-
Tidende med sitt medlemskartotek
fant de ut at medle-mstallet vilde
synke med 90 prosent.

DEN NASJONALE ARBEIDSlM-
SATS: De norske arbeidere som
skrives ut etter de siste lover fra
tyskerne, skal anvendes til avlosning
av organisasjon Todt her i landet.
Det er altsa en direkte styrkelse av
fronten ved a sette Todt-folkene inn
der, tyskerne oppnar ved sin arbeids-
mobilisering her i landet.


