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Skuddene knaller bak fengselsrnurene.
Norske menn dør heltedoden, trofast
til det siste mot det sora var dem
dyrest i livet : Fridom, rettferd, heim
og fedreland. Nord~m dor for at
1\ or6e skal kv e.

Nye mord har foregått.-; Nye døds-
dommer har falt etter makabre «rett-
seener». Andre t.tår for tur. Hva
brotsverk har de gjort ? Deres cneste
brotsverk var kjærligheten til heimen
og folket, til f t friumsideal de gikk
i døden for. De hadde kjempet for
Norges og fridommens sak ved Madrid,
ved Oslo, Åndalsnes, Molde og i Nord-
Norge. Og de kjempet trofast i de
siste to tunge årene.
Vi lyser aldri fred over minnet til
fallne kamerater og landsmenn. Vi
lyser strid, uforsonlig strid mot deres
og folkets bødler. Stridsfanen luer
mer trassig rod enn noen gang. Så
langt fra å skape redsel og motløyse
i rekkene våre, skaper de nye mor-
dene i all sin uhygge et ennå mer
innbitt hat mot undertrykkerne og
de uslinger som svek sitt folk, en
klarere kampvilje, en sterkere vilje
til å holde ut, de knytter ubrytelige
band mellom nordmenn tvers over

HETEN
alle klassegrenser. Der få og medige
menn co gar:g gikk i bredden mot
nasismens brune barbari. har nå bele
folket kommet tter. Hver en under-
trykker, hver Ci SN iker. iI bli renset
bort fra Norges jord. Vær viF.s på det.
De som nå forsoker å skape redsel
i våre rekker ved merd på våre beste

vii gaI 1 1,kjf Ive i o d-
sel for sin dom.
Og de vet det, landssvikerne. Derfor
gråter de nå torre tårer over de mord
de sjol har anstiftet for å reise kla-
gemal mot nordmennene. De hykler
medkjensle med nordmenn som går i
døden, og som blir lagt ut som ulyk-
kelige og uvitende ofre for sine hjerte-
lose landsmenn i «gode og trygge stil-
linger», som driver dem kalt i døden.
Spar dere disse tårer, herrer lands-
svikere ! — Hvem er det som nå
har ført 104 landsmenn til døden ved
muren ? Hvem er det som har ført
tusenvis landsmenn i fangeleirene,
som har myrdet og mishandlet ?
Ja, hvem er det som tjener judas-
penger og sitter i gode stillinger i dag?
Dere sier vi burde ha vært tilstede
i «retts»salen og sett dødsdommenes
virkninger på ofrenes ansikter. Vær
rolig. Vi skal nok møte dere i retts-
salen en gang. Vi har sett landsmenn
dø før, men denne gangen vilde vi



FRA FORBRYTERFRONTEN — I
«Ordføreren» har vedtatt at Oslo
kommune skal betale 1200 kr. til tin-
ging av 150 eksemplarer av Fritt Folk
på de kommunale kontorer.
Oslo kommune skal bruke 14,680.80
kr, til kjøp av fotografier av «fore-
ren» snm skal henges opp i klasse-
rammene i byens skoler.
Den 18 mars ga «ordforeren» en loy-
ving på 100.000 kr. til den «norske»
legion og sokte «departementet»
å f dekke bidraget av overskuddet
på årets budgett. Dette ble ikke god-
kjent og beløpet ble så utbetalt av
krisemidlene for 1941-42, Som et
ekstrabidrag fikk legionens «propa-
gandafond» en loyving på 2000 kr.
Finansrådmannen har tinget 500 ek-
semplarer av Quielings bok «Russland
og vi» til fordeling mellom kommn-

gjerne ha sett virkningen denne rna-
kabre «rettseene» hadde på deres ezet

berree !a::de-yikere. Soel dere

kabb: overtor dette uhyggelige skuc,
spilkt ? Dere var jo trass alt en gang
nordmenn. dere også !
Kunne vi ikke i allefall bli enige om
å la denne komedie med «retten» fare?
Kan dere ikke spare dere bryderiet
med alle disse «attentater»? Deres
frendefolk har jo likevel både moLten
og våpnene — enda. Og de har jo
nettop ansatt en mann i brodden for
sin «rettspleie» som bar fått mandat
av sin forer til å gå utenom all gjel-
dende rett. Snart står «riksting» og
jubileum for dera. Hvorfor så hefte
dere med oattentater» og «rettergang»
når det hele i virkefigheten kan gjores
så mve enklere? Er det ikke tung-
vint med så mange riksdagsbranner ?
Retten vil tids nok bli satt en gang,
— ikke av dere, men av oss.

nale funksjoncerer. Det ble 5800 kr.
til kampfelle Stenersen.
Som sekretær i Oslo regulerings- og
skjønhetsnemnd er ansatt ing. Anders
Tomter med en lønn på 12.000 kr.
Tillitsyrket var tidligere ulonnet.
Som «administrerende direktor» ved
Oslo kommunale bel:gselskap A.s har
kommunen sikret seg en dyktig mann
i «edvokat» Tho Thorsen. Han var
i si tid formann i Unge Hiiyre i Tons-
berg og uoderbia h?r 10,b00 kroner.
For dette fikk han 7 mnd.s fengsel
og mistet sakfarerhevillingen for altid.
Så gikk ban inn i N S og kampfelle
Riisnæs gjorde bam til advokat. 1ian
ble ansatt ved leiegårdskenteret med
en lonn på C00 kr. måneden, men da
dette var i snaueste laget for en slik
kapasitet, har han nå fått pålegg til
14.400 kr. og fin tittel.

Boikotten av Nasjonalteatret er effek-
tiv. Det har vært kvelder det ikke
har vmrt solgt rt-e en” 3 ',nb-tior
ved alle større høve har NS-medlem-
mer teaterpfikt, likesom de er for-
pliktet til å mote fram som publikum
når nasiparnpene er ute og breker.
Til dekning av underskuddet ved
teatret denne sesong har derfor ord-
oreren gitt en ny loyving på 133.684

kr. Skulde det ikke snart være på
tide å gjore boikotten av de tysk-
italienske filmene like effektiv ? Vi
har en del å kritisere her.

Den «nye tid» har også en ivrig profet
i Eugenè Olaussen. Han har sikkert
ikke hatt noen vansk:'r med å ori,n-

tere seg, da han som kjent har oori-
entert» seg en del ganger før. Han
har nemlig vært : Sosialdemokrat,
anarkosyndikahst, kommunist, fascist
og Mussolini-beundrer, felagsmann og



høyremann. I hans kommunistiske
periode fikk han en sønn som ble
kalt Lenin Sinovjev.

Fra Sverige. I den tyske legasjon i
i Stockholm er det ansatt omlag 1900
personer. En bra bande spioner og
organisatorer av den femte kolonne!
Vi har ofte her i Norge blitt slått
av den litt tvetydige holdning som
visse kretser i Sverige har tatt til
vår kamp. En av årsakene til denne
holdning er sikkert finansfyrsten
lenberg som har store økor orniske
interesser i Norge. Utenriksminister
Giinther konfererer med ham hver
dag og statsminister Per Albin en
gang i uka.
Alle lands legasjoner i Stockholm
sender hver dag ut sine informasjons-
bulletiner. Bare en legasjon' er nektet
dette. Det er den norske. *

Ellers har den norske regjerings svar
i sit oran NoIsk Tidencl til disse
kretsers phwer om et slags nordisk
-statssamband, som vi også har refe-
rert i Friheten, vakt stor oppsikt i
svensk presse. Og heftige ord er sagt
om vår regjering her. Det norske
synspunktet har vært utlagt som en
kritikk over at Sverige har holdt seg
utenfor krigen. Slikt tøv har sjelsagt
vår regjering aldri sagt. Det som har
vært kritisert er ikke at Sverige har
holdt fast ved novtraliteten, men at
offisielle svenske .leretser har holdt
fast ved et visst foreldet syn på noy-
traliteten Eom alle fridcanskjempende
folk i dag har forlatt, fordi det var
hovedårsaken til deres ulykke. Vi
våger å påsta at Norge er menings-
berettiget her. Vår historie gir svar
på hvorfor vi nordmenn står samlet
i dag som vi gjorde det i 1814 og 1905

Quisling har i sommer  vært  på ferie
i «sin egen bygd», Fyrrisdal i Tele-
mark og n,atte sjølsagt nytte høve
til å «rydde litt opp» med det samme,
da bygda absolutt ikke har vært den
strålende reklame for «føreren», sfik
som nasipressa vil ha det til. De 5
lærerne i bygda ble avsatt, da de
frandeis nektet å gå  inn  i lærersam-
bandet. Så besøkte «føreren» personlig
sokneprest Irgens som fikk avskjed
uten pensjon. Prestens formue på
31.000 kr. (ikke 300.000 som NS sier)
ble «inndrat» og det ble «tatt arrest
i prestekjolen». Ja, slik heter det vir-
kelig. Presten hadde personlig 40 kr.
på seg og disse måtte han levere
«føreren» samtidig.

Den beryktede «politimester» Holt-
skog i Sarpshorg har som kjent meldt
seg «frivillig» til ostfronten. Sannhe-
ten er den at Holtskog er avsatt.
Han ble tilsatt for å rydde opp me1-
lom svartebørsfolkene. Det var å sette
bukken til  å  passe havresekken, for
snart hadde «politimesteren» fått
startet den største svartebørsen i hele
byen på samme tid som han slo grisk
ned pa alle konkurrenter-

Akers «forsynings»nemnd har ogel
hatt en større skandale med svarte-
børstrafikk der fiere NS-pamper

I innblandet. Av disse kan vi nevne,
«minister» Hagelin og «ordforer» Ste-
nersen. Bl.a. er det drevet handel med
rasjoneringskort. En del er arrestert
av disse rencgaten Sporpind fra papir
industriarbeiderforbundet. Saka ligger
f.t. hos kampfelle Jonas Lie og den
er strengt «konfidentiell».

F or ei tid sia var 15 «norske» SS eg
4 tyskere i Telemark og lette etter
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