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Verdens grusomste krigsrorbrytelse 

Japan hadde erklært seg villig til betingelses-I innregisrtrere statu21nannen fra 
Skansen S:lm krigsfor-bryter nr. 1-

løs kapitulasjon føv atombombene ble kastet Forbrytelsen er ellers større 
enn folk flest vet. Det forteller 

Grufulle avsløringer om Roosevelts og· Trumans 

spill bak kulissene 
.I, 

Ikke mii1st Dagbladet er forfer- skyldige. Profe3sor Albert Ein-
det over den atomkrig sma truer- stein var en l'j.V dem som fØlte 
vel 'den og gir rystende skildrin- san:tvittighetens røst. I et Londo-

følgende artikkel ,av Harry EImer 
B a l' ne<:;: i «National' ;Review», 
som vi gjengir etter en overset
tel<:e til tysk i «Nation EuroPlli»: 

«Jeg mener at .cppofringen 
av Hiroshima og Nagasaki 
var tvingende nØdvendig av 
hensyn til J?.pan og de alli-·9i,h. lid.e.#>er som er påfØrt I nertelegram til Dagbladet legges 

,....,." .•.• '.c.__ etter de <.tJm- han disse ord i mUllilen: :«Hvis erte». :Med disse ord forsØkte 

~~=~::~Og"'N&~~;s~t~~:~~~-{e~;:~; ko~ :~~:J'rt:es ~a:n~ttfg~et. Den~ 
om v,anskapte barn, syk- låsesmed». Han kom med denne ne uttalelse av den skyldige 

dom og elendighet nå tretten år tr,agiske kommentaren til sitt krever en undersøkelse: 
etterpå. men det fortelles ikke eget liv da han opplevet at ame-
noe om hvem som hadde amvaret l'ikanerne kastet atombomDen I januar 1945· var japaner-
f d d ne kommet til erkJ' enneIsen 
or en..'1e ver ens grusomste over Hiroshima. Han fØlte sin 

krigsforhrytelse. Slikt er ikke god egen delaktighet sterkt fordi han av at krigen for dem var 
tone å nevn.e i et blad som ikke var en av dem som hadde gjort tapt, og denne erkj enn else 
har spalteplass for annet enn ve- det mUlig å konstruere bomben. var sterk nok til å få dem til 
sentlig oppdiktede beretninger om Disse opplysninger om Albert å komme med fredstilbud. Og 
tyske grusomheter. Det er heller Einstein gis i en bok av Fernand diSls,e gikk så vidt at de i det 
ingen Lord Russell of Liverpool Gigon: «Oppskrift på dØden». vesentlige var identiske med 
til å skrive om disse ting, mot Fernand Gigon forteller at et- de betingelser som virkelig ble 
hvilke selv løgnene om tyskerne ter Roosevelts dØd brøt den ame- lagt til grunn for våpenstill-
blekner. rikanske regjeringen det standen i august etter må-

Men uansett verdens mange den tidligere hadde gitt nedlange blodige kamper i 
Lord Ruseller. så arbeider dog nemlig at atombomben (Forts. 8. 6). 
samvittigheten mange av de skulle ~astes over noen by. """""''\IV\I\I'"'''~''''''''''''''''''''' 

Det regner blod over Pråg·' 
De uhørte grusomheter som kostet 

100.000 menneskerl livet, men som 
ingen lord RusselI heretter om 

BARE DEN TSJEKKISKE BORTDREVNE FORFATTERINNE 

OLGA BARENYI 

Olga Barenyi: Prager Totentanz. Etn. Roman aus den Tagen 
der Prager Revolation 194.5. Schild-Verlag Miinchen-Lochhn.iu,,
sen .. 

,Folk og Land har tidligere I latt seg på: å gi en virkelig
nevnt denne sensasjonelle og hetsskildring av noe av det 
fengslende bok, som i romans som hendte de millioner av 
form gir en virkelighetsskil- tyskere som omkom og som 
dring fra de hendelser i mai- ingen av verdens .humanister 
dagene 1945, da T.yskland lå gråter over. Hun har selv 
i de siste krampetrekninger og vært vitne til det som :IlOore
Radio Praha banet veien for gikk i Prag i disse blodige da
de rØde «befriere» ved å prJ- ger som innledet de rØdes 
klamere «revolusjonen». maktovertagelse, og hun skil-

Det er disse forbrytelser drer det med levende delta
engros som ikke finner van- gelse og frisk indignasjon. Vi 
lige kronikØrer i den skyldbe- fØlger med forfatterinnen på 
tyngede vestlige verden. .som aen blodige ierd. Vi ser den 
dog kastet seg opp til domme- tyske befolJming jages rundt 
re over det tyske folk. Det er som lovlig vilt, ser dem lØpe 
ingen D:J'rd Russen of Liver- som brennende fakler gjen
pool som finner det umak'-.:m nom gatene, ser barna fra det 

. ~tt&l· .. bii-murt 
me blodbad, 'som kostet hun- levende inne i en bunker, ser. 
dre tusen uskyldige tyskere, spebarna korsfestes på dØr
KVinner og barn, sårede sol- karmen, ser den 17 år gamle 
dater og krøplinger, foru~en SS-s;oldat bli bundet på et 
seks hundre tsjekkere, livet. bord og skåret istykker i 1e
l.Jcmokratiene foretrekker å vende live . .Ja, det cr ikke en
grøsse litt over de påståtte de på redsler. Men midt 
tyske grusomheter en detail i i disse grusomheter uten si
konsentrasjonsleirene. destykke, provosert' frem av 

Men forfatterinnen Olg,. kOlnmunistene og deres betal
Barenyi, som før krigen var te hj elpere i knnkurranse 
en a v de mere leste tsj ekkli'ske med borgerlige grupper som 
forfattere og som selv under kJemper om makten, møter 
protektorattiden så hen til vi uforglemmelige skikkelser 
befrielsens dag, våget og vå- som ikke mister sin menn c
ger det som ingen av de de- skelighet i alt dette dyriske, 
mokratiske hetsere har inn- Forts. s. 1. 

hadde tidligere lovet Einstein 111111111111111111111111 invitere representanter for 
Tysklamd og Japan til å se en 
bombe. eksplodere på en Øde øy 
i StiJlehavet. Einstein ihadde gått 
med på det, fordi han trodde at 
fienden ville kapitulere øyeblIk
kelig etter å ha sett den voldsom
me eksplosjonen. 

Han som ga ordr.e t'l å kaste 
bomben. 

I stedet brØt altså Truman 
Roosevelts løfte til professoren. 
Fra den tid av fikk aldri Einstein. 
ro i sinnet, heter det i boka. 

Roosevelts: medskyld forties. 
Det passer seg nå engang ikke å. 

LES OM: 

En annen side av 
britisk karakter 

I kominterns blodige spor» 

Nytt Argentinabrev » 

De små staters forsvarer » 

• ••••••••••• Det vakre, men blodige Prag. 
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«Morr:enposten» ;rår BIIIOk Nå kommer vi Skal lovene være fangstreidskap? 
;:,_« Så er Forbundets navn på Hans S. JaCtolbsen, Thoralf hver uke igjen Når ein tenkjer korleis, ym- sjØlvsagt «fårlege». f.'årlege? 
" se lover vert tvinga igjenom For kven? Ikkje 'for det 
~ :; alle leber igjen. Det er ikke GjØlberg og redaktør Melsom Fra og med dette nummer av pOlitiske hestehandlarar, norske folk, men for dei ma-
.;t .... mere enn et halvt år siden har gått til anmeldelse av kiommer «Folk og Land» hver og vidare ser korleis dei vert skerte: «Gode nordmenn» . 

.. ~ <.1 avisene med «Friheten» som Morgenpostens sjefredaktØr uke igjen og vi håper alle vå- hevda eller skal me segje til- «Guds utvalde> og pengediri
\~ :; Kilde kunne fortelle at nå og Nic. Gulbrandsen med krav re lesere er like glad ~or det bedne som «heHage dyr», sky- gentane. 
~J ~ f o som redaksjonen. nar me at lovene vert nytta Er det nokon eigentleg ån
'\~ holdt enpåå bygge ut Forbun- om tiltale og straf . Men sa Nå venter vi på nye abon- som fangstreidskap _ mest deleg-moralsk skilnad millom 

--

'" fli det til en stor og farlig orga- skal en da også i norsk pres- nenter som fØlge aven ek- i likskap med fiskegarn. Me ein «god nordmann» og ein 
.~ ..... nisasjon som truet hele sam- ses historie lete etter maken stra innsats av våre tidligere. kan berre kome i hug dei 80- «Guds, utvald»? Nei, det ser 
~ tG funnet. Nå :f!orteller kjØkken- til rabiat og ansvarslØs inju- Vi sier naturligvis heller ikke kalla landssviklovene. ut til at dei «gode nord-
~ nei til en ekstra kontant støt- Det er ikkJ'e tvil om at pro- menn» kopierar «Guds utval-I" organet «Morgenposten» at riering av hederlige menne-

te etter den enkeltes evne. fitØrar og tyskerarbeidarar de». Barrabas var ein rØvar og 
det samme Forbund er i opp- sker uten skygge av grunnlag, D t 1.. tO'. t l'S som e ruOSver a gl u en av ' var fanga i den same «not» mordar, - men var «patriot», 
lØsning og at utmeldelsene ennsi bevis. vår fordi det ikke er vanlig som vart særlaga for å fange og vart frigjeven. Kva med 
strømmer inn! Hvorledes det- Det er vel riktig at de av stoff vi bringer. Og dessuten N.S.-folka. Men kom ikkje å «Gulosten»? 
te kan forenes forlyder det våre lesere som ikke kjenner er det ikke mange som tør snakk om likheit for lova! Kva har vore gjort av «go-

annonsere hos oss. Dette må Nei, «dei gode og utvalde» <rier de nordmenn» for å oppklå-intet om. til hva «Morgenposten» be- oJ 
naturligvis da utlignes på en med sine offer som det hØver re eller myrklegge mordet på 

Vel, disse kannestØperier retter blir nærmere orientert, m" t v.... K t F' ? annen a e. de~ b:st, , og den, «:isken» s~m I .......... ut nu son lane. 
har naturligvis ingen interes- siden de fleste av Forbundets· Altså!: Takk for innsatsen! del vil «ale» fordI han «bIt» .. ~ Sigurd Lyngstad. 
se. Annerledes stiller det seg medlemmer og bidragsytere so godt på agn med kroj{ i, 

---------~~ tå når en Nic. Gulbrandsen i også er lesere av vårt blad. den s r dei fritt for å sJeppe 
«Morgenposten» lar sin kri- Det er naturligvis ingen svart på hvitt i en hoved- igjen. Ja. so enkelt er det! Det Da Churchill anga 

de Gaulle til Petain 
. al' t· stadsavis som ellers pleier å er visst ikkje berre engelsk-mm IS lske fant3.(S:i. lØpe av grunn til å anta at noen som me" det" r 

gå stille i dørene. En vet ikke nnene som synes~ e 
med seg og serverer hårrei- kjenner de navngitte perso- meir «sportsleg å fiske med 
sende injurieT mot en rekke ner vil feste tiltI10 til dette enten en skal le eller gråte. krok», enn å måtte bruke I det kjente tyske ukeblad 
navngitte personer, som til- hysteriske vrøvl. Det er helt Under enhver omstendighet garn. «Der Spiegel» finner vi fØI-
d I må en forundre seg over hva Dei som arbeide for pen- gende åpne brev, stilet til aVie s ikke engang har noe igj ennom falsk og uetterret-

det er 110r slags folk som er gar og eiga vinning, for ty- sens utgiver i forbindelse med 
med Forbundet å gjøre. telig fra fØrst til sist. Selv skarane det vil kunne bru 

satt til å stelle med norsk ' , - en artikkell :i bladet om de 
Hva det er som har drevet bildet av formannen, som kast seinare. Dei kan «st y- Gaulle: 

«Morgenposten» ut på injurie- pryder artiklen, er et falsk- presse nå, og hva slags an- rast» og dirigerast like lett H t lit l t 
svarsfØlelse de har overfor som radarstyrte robotar. Og .« .er er e le supp emen 

nes glatJtis fra de lune kjØk- neri! På den annen side har det «radar» som vert nytta til din de Gaulle-beretning. 
k kr k h d li næstens gode navn rykte. For Ec dd l en o er vor et e ers fer- vel Forbundets venner rett til er pengar og det som kan« ho der Woche» me ete 
d k . l' k en kunne kanskJ'e til nØd for- l'"'·an 1952 t n at med es, an VI natur 19vis i ke si å få vite hva det offentlig er kjØpast og seljast for pengar. /. J uar u e -
noe sikkert om. Det er så mye skrevet om Forbundsledelsen. stå om et utpreget pol~tisk Den hake dette har ved seg deleisen senere er blitt de
rart som går for seg i de Ul1- Bladet beskylder Forbun- blad i kampens hete kom i ser ikkje desse. Men NS-folka mentert: 
d . skade for å bruke flJr sterke som hade eit idealt og nasjo- Et oppsiktsvekkende skrift i~ 

erJordiskie ganger hvor alle- dets ledelse og funk/3jonærer, It l" t f . det til fra marskalk petains forsv:ars- > uttrykk men dette onns:in- na lvssyn, og u ra , ~ 
hånde mØrkemenn ferdes, og med f10Tmannen Anders Haf-' . dels sto i frivi:J.jugt samar- advokat: Da g 

det er så mangt som er oru- skjold i spissen for intet min·· nede angrep fra den polltiskebeid,og fil dels sto itorsvars- 1 juni 1942 

kelig som redskaper i disse dre enn «valutasvindel, un- kastrat «Morgenposten» har kamp, mot tys,karane, var 
.-., 

lyssky manipulasjoner. For derslag, dokumentfalsk, uhe- jo ikk-e engang noen .fornuf
til Brazzaville, hadde den en
gelske premierminister (Chur
chHD latt marskalk Petain få tig mening. F Ik t· V tf Id alt vi ,vet er det kanskje ,For- derlighet og korrtlJj.,;joD»! y 8Smø e I es o 

Så får vi da en ny prØve på beskjed herom. idet han nøyak-bundets Økede aktivitet i Mindre kan ikke gjøre det. Og 
kampen for en revisjon av det Forbundet selv karakteriseres hva vi «landssvikere» i. dag LØrdag 30./8. ble møte holdt 

tretten år etter fredsutbrud- i TØnsberg. F'oruten i Folk og 
skammelige etterkrigsoppgjør som en «lummer og helt Land ble møtet kunngj.ort i 

. . . . det kan regne med av beskyt-

tig oppga den rute de Gaulle 
skulle følge, til og med det tids
punkt flyvningen skulle finne 
sted på. Man hadde latt forstå ~om smymker seg med rettens 

navn, som har falt noen tungt 
for brystet. Eller kanskj e er 

IgjennOm knmmell Rammen- 3 av fylkets aviser. Merkelig 
slutning som det er ytterst I Ft.else fra myndighetenes side. nok var det -bare et par stYk-1 at hvis den franske regjering 

. or bl d t l 'kk ville avkoble ham - Marskal-
presserende å få stoppet J:1u.r- d a et. l.regner ve leker som hadde sett annon- I ken hadde bare for,akt tilovers 

. me at -ld 1gere NS-folle er \' sene i lokalpressen, de fleste 
det skuffelsen over at «Folk tigst mulig». d øt d h dd tt for et slikt tilbud, lovlig vilt fremdeles? av, e m en e a ese" no-
og Land» istedenfor å sykne Videre navngir altså bladet n tisen i Folk og Land. Dette EJn kan forestå.lle seg hvor-
stille hen har vist en impo- en rekke personer som karak- Hva na den store masse av kommer antagelig av at den ledes det var blitt med 

tidligere NS-medlemmer an- «frie» presse er nokså interes-nerende livskraft i det siste teriseres som «kriminelle ele
og stadig Øker lesekretsen, mentel'» 'Og som oppgis idag å 

som har fått naturen til å gå sitte i Kierschows gate, hvor 
over opptuktelsen. Hva vet vi. de (,skalter og valter med 

Hvorom allting er så blir det innsamlede penger etter eget 
naturligvis en kostbar histo- forgOdtbefinnende». Alle sam-

går så trJT vi at denne til- selØs for tiden. 
dragelse vil virke mot opp- .FØrst ble det meddelt at in-
havsmennenes 11p.nsl·kt. F gen fra hovedorganisasjonen 

«Frankrikes redningsmann» 
hvis det var gått slik som 
Churchill Ønsket, d.v.s. å myr
de ham i 1942. Han ble «red-~ 01'- nadde anledning til å komme, 

bundsledelsen har således men en oversikt over stillin- det» av sin bitreste motlSt~n-
mottatt sympatierklæringer gen av red. Melsom ble der (på det tidspunkt) mars
fra folk' langt utenfor de lest og :på.hørt :med megen kalk Petain, som til gjengjeld 

. f bl d tO, . . Øks t H tt d t ble dØmt til dØden da de Gaul-ne or a e nar mJurleS - men er «helt i lommen på direkte medlemmers krets'l in eresse. ere er v.ar or_~e 
f . t d t t dIt VII le kom tH makten. Men det målene nå begynner å strøm- Hafskjold»,somer «selvbestal- For er det noe som kal- .nt ?g e vatr Ybe.ldg ~ hØ-

F b d _ . . I Jen tll f,ortsa t ar el e l y skal rikUgl1o'k innrømmes at 
.me inn fra både or un et ~g tet fØrer». «Det er tydelig» ler pa solldantet og sam- grad var tilstede. de Gaulle benådet ham til 

de navngitte enkeltpersoner sier bladet, «at Forbundet ik- hold hos alle hederlige Det er meget vanskelig å livsvarig fengsel. 
som er beskylt for de fleste l6:e lenger bygger på idealistisk menneski2r, så er det slike finne en mØtedag og tid som 
av de forbrytelser straffelo- grunnlag, men er blitt en lumpne beskyldninger. Over- passer alle. Bønder med be- dagen. Forretningsfolk, fast

ven omfatter. Forbundets for- melkeku for Hafskjold og for det stopper eventuell tidli- ~~~~::~aP:egg~;~~~e:a~idvta;~ lØnnede og industriarbeidere 
mann, som blant annet hans drabanter». Det hØrer gere uenighet om veier og bare om l{vellen o.s.v. Frem-

b k Id f o 'dl M t 1'1 t møtet var derfor ikke så godt overskriften es y es or a til histerien at I:1afskjo~d for ml er. lOSdKe gemenhe er 
har vært medlem av NS fra som en kunne ventet, men på 

.ha begått «store underslag» i å bringe alle disse folk i sin står vi naturligviS alle sam- lenge fØr l~rigen. I sitt store den annen side fikk møtet en 
Forbundets bugnende kasse, lomme har lånt dem penger let. hus, et av de vakreste i Sem nyggelig og intim tone ever 
.har uttatt stevning mot bla- og ser..ere har han Øket lØnnen - har han med en usedvan-j seg. Til dette bidro ikke minst 
det og videre har et ut:videt til funksjonærene slik at han "5 år 1ig stor g;jestvennlighet, tatt at en landskjent vestfolding, 

imot familier til de fanger som nå er svensk statsborger, arbeidsutvalgmØte i Forbun- kan Ifåi b~odp.elllgene tilbake 
Gårdbrul{er Halvor K å s a, som satt i konsentrasjonslei.- deltok i møtet. 

det vedtatt å gå til anmeldel- av lØnnsforhØyeLsen! Kruke Barkåker st. fylte 75 ren i Sem I['ra 1945 til våren En c.e1Rontingent til For-
se for egen regning. Også l Ja, alt dette står virkelig år nylig. Kåsa som har 1956. Halvor Kåsa er også et bundet ~ til Folk og Lahd 

drevet sin gård Kruke i Sem I meget aktivt medlem av F'or- ble ordnet. 
2 ~ _BÆNr> LØRDAG 20. SEPTEMBER 1958 på en mønsterverdig måte, bundet, O. Fylklestill!smannen. 
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___ FOLK OG LAND' ___ -.... 'En av de gode bl. FrankHn, Knudsen: 

Y' UAVHENGIG UIrBAVIS ~ Kurs utenrikspolitikk 
Red akt ø T 'El r: : gamle demokrater 

ODD MElSOM.ansvarltg Dagbladet foreslo for no- verdensutviklingen. De forsØk 
en tid siden at stor- som Ibsen blant andre har 
tingsmenn bØr gjennomgå et gjort, dikterisk å fremstille 
kurs i utenrikspolitikk, da nordmenn som de virkelig er, 
deres innsikt i dette problem, har etterlat ,seg ringe spor. 
etter avisens oppfatning, er 1940-45 er et fullgodt bevis 
mangelfull. Det er vel så, og for at vi fremdeles er et hus
muligens ikke bare på dette mannsfolk og at mØrket frem-

ALEXANDER 'LANGE 

,~"""""""""""""""""",,~ 

De staters forsvarer o sma 

Det er ikke for ingentIng at så å si alle våre store diktel'~ 
- BjØrnson, Ibsen, Vinje, Hamsun og mange flere har tatt 
avstand fra det England S!HU i århundrer har terrorisert 
havene, og som bygget sitt! verdensrik)e på blod og tårer, på 
urett og undertrykkelse. Og på .det som virker enda mere 
motbydelig på renslige mennesker: på d'et groveste hykleri. 

Det er verdens ulykll:e i demokratieti3 tidsa;,der at stor
pa.1'ten av menneskene ikkte har fått forstand nok til å 
gjennomskue denSlags humbug. De faUer lett for propa
ganda og bortforkCaringcr, og like sikkert] som amen i kir
ken retter de baker for smed. Etter en passende propagan
daomgang i hykleri.t~ts tegn, blir det alHtid til at det er Eng
lands ulykkelige ofre i dets kamp om makt og fordeler som 
er de ansvarlige for egen ulykke. Mens England selv eir 
usky!ldslren og tlOer sine blodige og griske hender. 

En skulle tro at vi her i Norge iallfall forsto litt av det 
som våre åndelige førere har sctt så klart, fordi vi jo i sin 
tid selv fiklk følJe det på egen rygg. Vår historie er jo flek
ket av britjiske overgrep:: fiåteranet, bombardementet av 
I{j~,benhavn, Terjte Vigcn og suIteblokaden som direkte var 
rettet mot sivilbefolkningen, og sist men ikke minst den 
uhørte provckasljon i 19tO, Eiom kastet Norge inn i ktrigen 
og ydmygelsen. Det sku!!e ikke være vanskelig for OSs :i 
kjenne igjen det England som {tut fosfornegnet flonUllC nVf'r 
k\vinner eg barn, ulykkelige flyktninger i miHhmhyen 
Dresden. 

Våre lesere vil huske at vi 
for noen tid siden omtalte 
hva den den danske politidi
rektØr Aage 8eidenfaden
j a han heter virkelig det -
skrev i forbindelse med avli
velsen av Quisling nede på 
Akershus. Den elskelige poli
timann, som var innbudt som 
tilskuer til bloddåden uttalte 
seg slik at h;:w burde fått en 
æresplass i sitt eget forbry
teralbum. Det var fak,tis,k 
rystende å lese noe slikt fra 
et vesen som regner seg som 
menneskelig. 

område. deles ruger over apekatten. 
Vordende ,stortingsmenn Den eneste landsmann som 

burde stort sett være i besit- hadde global innsikt i uten
telse aven rekke kv ali fika- rikspolitikk og dertil filosofisk 
sjoner for å kunne fremstil- forståelJse ,av selve :ut1/.iklin
les til valg. Men dette er til- gen i verden skjØt man på 
feldigvis de eneste hØyt ga-' Akershus. Derved stakk man 
sjerte jobber i samfunnet, Øynene ut på det norske folk 
hvor man ikke spØr om ut- og selv Dagbladet savner nå 
dannelse og spesialkunnskap. stortingsmenn som forstår seg 
Ganske besynderlig i og for på utenriksp.olitikk. 
seg at det er slik, når det drei- Hva da med Dagbladet selv 
er seg om 150 kvinner og og dets medarbeidere herr R. 
menn siom fak,tipk har an- V. og andre? Hva er det for 
svaret for hele samfunnet. utenrikspolitikk disse herrer 

Vi har et folkestyre og folk skriver? Har det noensinne 
er folk,så det ville neppe bli hendt at det fØleLsesbetonte 
tålt om man på dette områ- prat som Dagbladet serverer 
de opphevet likhetsprinsippet. har vært til nytte og oppbyg
Retten til å være like uviten- gelse for dets lesere? Nei det 
de som menigmann flest. Vi, har bare tjent til ytterligere 
har jo et skolevesen som Skall å forvirre begrepene. Neger
stå så hØyt, at man etter en og jøelespØrsmål og deres re
ti tolv ar av dette faktisk er lasjon til andre stater og for
allvitende. De aller fleste som hold er det som Dagbladet 
har gjennomgått den forlen- oppfatter som utenrikspoli
gede folkeskole, artium, tren- tikk. 
ger flere år for å glemme hva Nei, de stortingsmenn vi 
de har lært. Ukeblader og har bØr ikke gjennomgå noe 
sportsaviser hjelper til å strY_kursus i utenrikspolitik,k. Det 

Nå later det til at den deli- ke ut det vesentlige av den vil bare ytterligere forvirre 
kate uttryksmåte i forbindel- kunnskapsmasse slom er ,dem og lage vanSkeligheter 

., se med bloddåden mot QUis-1 tvangsforet ungdommen. Når for, herr Lange. Skulle man 
Iling faktislz er den forhenvæ- Dagbladet !Jeker spe'sielt på foreta seg noe effektivt måtte 

'~, ':~~,:;:~:: ~:!'e::;~~:!e::"j}~::;~~c~:i :J:Ig~::~li~~:'~~å na:~: 'r~i~~~~~:~t~l':~~;:~;~li: '~;~~!n:~fs~~s~g ::r~te~iik~=1 ~~~~fer~!t~~~~: e;~ ~~~~~:~ 
ne1'S el..~> f,H'>)Varer, det land scm ofrer Silikr:::rhet Og veU~"d av det Politiken i sin tid skrev poliW~k, så mener jeg dette I virkelig innsikt Qg faktisk 
for å He til hjelp når freden og meHomfiJlkcilg an·,tenrliz- I om Seidenfariens bok «J\1in-er urettferdig. Folk flest er I viten på dette om:-åde, I Eng-
het Cl' truet. Selv de :mest åpenbare kjerrmsgj.Cl."nfl1gC)l' kr:l'l, I ner og rneninger»: I som stortingsmenn også på i land settes man på s,Fer2::lE: 

I del-te område l "om unO" OD" SD",~;r.111td~'Y'n"" ikke endre dette. Gjennl::>m overfallet på boerne, cm,der- Det fØles direkte ubehagelig I' v o , ~ , • b '" • C"'_,~ .. ' ~." ~,,' 
n ", S, 'd ' f d d f ' Skulle man oppnå noen for-I i et bestemt miljØ for senere trykk!eiisen av irerne, av inder.:ne, av gute og svarte og røde ar Cl en"a en om e ørstB ' 'o l" '" , 
henrett l h 'l d t t bedrmg matte man egge a anvendes av den pJDtjs1~e 

f Ik ' O" • k . ~'rkl On . ,. , "!" e ser er l an e eter ' . . k l I . o veruen over, ",Jennom ng",e æl'l ger l w ver(,e.',,- grunnlaget 1,11 rette l s o en ledelse. Her hJ emme forvrØv-
straffemalstillegget skriver: kriger, gjennom gn)Ve løftebrudd i Midi1-Øst'en, gjenno:m ved å lære opp ungdommen ler man slike ting ved å blaD· 
"Heller ikke disse henrettelser l 

terror i Kenya og KY]n"os, gjennom overfall på Egypt, s!;år gjorde et synderlig sterkt inn- til å tenke riktig o.g skaHe den de partipolitikk sammen med 
England fremdeles urokket i norsk bevissthet s"'m id'cal- korrekte opplysmnger, Ved, utenrUi:ssaker. Derfor går det ,.. trykk på meg, idet jeg ærlig 
staten som for alltid har a~Hert seg med sannhet og l'ett. talt var så oppfylt av had Og blant annet å forfalske Nor- alltid den vei hØna sparker 

Dei er vel derfor litte håp om at det siste grove rettsbrudd hevnfølelse over for morderne ges historie ved å tilpasse den med vår såkalte ,frihet og 

mot va" rt II·He l·slandslte frende folk vI·I vekke større indig- og landsforrederne at det gle 
norsk lynne så forvrØvles en- selvstendighet hver gang vi 

.. ' , " - hver mulighet f.or å få noen har anledning til å gJ·øre til 
. T·" d . t bl' d t l I la d h t t det meg, at de ble skutt,>. nasJon. I .. syven e og glIS Ir e ve s n som ar rue holdbar innsikt i vår plass i virkelighet disse" begreper. 

og provosert det vesle usklyldige England til rØvertokt, kan- Vi har ikke villet unnlate å Derfor 1905 og 1945 og nå A-
skje iSlenderne til syvende og sist! tlil og med er en slags «na- vise, våre lesere hvorledes vi til .hva Politiken ytterlige- pal~:ten, og den tilsvarende hi
zister» som truer freden og demokratiet. Vi har allerede denne barske danske polidi- re skrev om ham: storieforfalskning. Hadde 
hØrt 'Ilitt om den nye rollefordeling. Den arrogante britiske rektØr ser' ut. Er det noen som Om den tyske politisjef, Ru- rettsoppgjøret kunnet tje!le 

synes vi har brukt for sterke dolf Mildner. som fungerte i tI· l, som et s.onl·ngs,offer, aO vrI· sjØoffiselr Slam går lØS på ubevepnede islendere forteller til ' 
uttrykk om fyren, så henviser Danmark noen måneder fra Norge ut av ansvaret for 

den flokk av pnesJ;emenn som synes det er en stolt oppgave .etterkrigsåret 1943, heter det,: gammelt fusk, hadde Vi NS-
å bivåne overgrepene, at England «forsvarer havenes fri- «Jeg vet ikke hva' det ble av folll;: gjerne lidt denne skjeb-
het». Og ingen ler! Det hører med til den fantastiske hi- Og her må en kunne for- bestet etter befrielsen. Forhå- ne. Men når det nå viser seg, 
storie,at den 12 mi1Jsgrense England nå bekjemper med lange at' den regjtering sam pentlig er han blitt skutt pHer at vi måtte ofres bare for å 
vold og makt vred Island, den er allerede innført i SO'vjet- sier seg å være så folkelig at på annen måte utryddet». holde de folk ved makten, som 
samveldet og - faktisk også av kronlandet Kanada. Uten den nes'ten ikke ve~ om den Seideruaden kunne uten stør- Dagbladet mener mangler 
at England forsØkte å bruke makt. Men så er de jo heiler skal stå på hØyre eller ven- re besvær ha fått opplyst at innsi~t i uten~'ikspolittJkken, 

stre benet, nå manner seg Mildner satt som alliert f,m~e så stiller saken seg annerledes. ikke små stater som trenger engelsk forsvar mot seg selv! 
opp til å vareta norske inter- i Ntirnberg i 1945, men at han Som elet er antar jeg at deres 

For Nnrge har begivenhetene ved I&land en særlig be- esser. Det har sannellig ikke ikke ble dømt. Det kan jo være manglende innsikt i utenriks
tydning, fordi vi selv er nøyaktig i samme S'ituasjonsom vært rart med detl tidligere. at Mildner en vakker dag får politikken vil hjelpe dem frem 
Island. Den utenlandske tlrålertrafikk _ og her er Tysk: For en gang skyld får nå fornøyelsen av å lese Seiden- mot den dag, hvor dette elen
land og Sovjetsamveldet like iherdig som England - her- norslke interesser gå foran fadens karakteristikk av ham. dige styre vil avskaffe seg selv 
jer på våre fiskebanker og truer med heltl å ruinere fisket i de britiske. log ,at han så krever bevisene på samme måte som i Frank-

, . La oss erklære vårt lille på bordet. rike. Nordsjøen. Hva det betyr for et fiskeriIand som Norge skul-
frendeland Istand vår dvmpati Det er slike gamle elskelige 

le det ikke være nødvendig å peke på. Kanskje ial~fall de "'ol ~- k t t S . d åpent og offisieU, og la oss demo ra er av ypen Pl en-
norske fiskere nå forstår litt av hV,a England står for. For fa'den som sammen med de V å r bønn: 

støtt!~ Island i dets kamp og ,,' " ., ",. 
det er derfra - fra denne nydelige NATO-bror - vi kan forhandlinger ved også å pas- nors'ke rettssVlkere ",~~ker Skriv kort og adresser bre-
vente flåteinvasjon og truende kanonlØp langs norsk7eky- ~"') på våre egne interesser: seg h:se om den ~azlstJske vene til reClaksjonen, ikke W 
shen når vi SIe~v i nær fremtid blir nødt til å fØlge Islands ved sel v å ;prok!amere 12 1 brutahtet»! ,,', , redaktØrene privMi. 
vei for å beskytte våre livsinteresser. milsgrensen. LØRDAG 20. SEPTEMBER 1958 FOLK OG LAND - 3 

H. Franklin Knudsen. 
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En annen side Håkon Meyer: 

av britisk karakter Fra Karl Marx til Nikita Krusjtsjov 
Domprost William Inges forord 
l F. J. P. Veales motstykke IV. 

'Heller ikke problemet sam-
til Lord RusselI of Liyerpools hets-virksomhet funnets Økonomiske organi-

Vi har tidligere her i bladet omtalt den engelske jurist og for
fatter F. J. P. Ve a l e eg hans avslØrende og forbausende bok 
«Advanee to Barbarism», som viser et arunet og mere edelt bri
tisk ansiktstrekk enn den hatefulle og forvridde grimase blant 
andre Lord Russell of Liverpool representerer. 

Bokien er kommet i flere OPPlag, blant ~nnet i en amerikansk 
utgave og forordet til det nyeopplag er skrevet av Hans HØY
ærverdighet William Ralph Inge, domprost ved St. Pauls, Lon
don. Vi synes egså domprosten sier mange gode ting i de~te ~or
ordet og gjengir det derfor nedenfor, samtidig med at VI pany 
anbefaler boken på det beste. 

Det gleder meg at etter
spØrselen etter «,Fremgang 
mot Barbariet» krever et 
nytt opplag. I denne bok, 
som først kom ut i Eng
land i 1948 under pseu
donymet «A Jurist», uttal
te forfatteren, F. J. P. Veale, 
meget riktig, det som det var 
påkrevet at en eller annen 
skulle si, og, vi kan gjerne 
fØye til, hva som i 1948 i de 
fleste land ingen ville ha fått 
lov til å si. 

Jeg likte ikke Nlirnberg
dommene, av tre grunner. F.or 
det fØrste: Rettssaker mot de 
overvundne ved seierherrene 
er aldri tilfredsstillende og er 
som regel ubillige. For det an
net: Henrettelsen av politiske 
og militære fØrere for den slag
ne motpart ved seierherrene, 
skaper en hØyst farlig prese
dens. Tyskerne var sikkert 
skyldige i «,forbrytelser mot 
menneskeligheten:., men krig 
er ikke noen human sak, og 
det vil alltid være mulighe
ter for at seierherrene i en 
hvilken som helst krig kan 
finne tilstrekkelig mange eks
empler på grusomheter til å 
forsvare rettferdiggjØrende 
avstraffelser. Etter den neste 
krig, hvis der kommer ~oen. 
vil rettssaker og hengnmger 
fØlge som en selvfølgelig ting. 

Vi kan gå videre. En av an
klagepostene mo.t de tyske fØ
rere var ikke det at de fØrte 
krig på en umenneskelig må
te, men at de førte angreps
krig. De gjorde det, ja. De 
ønsket store innlemmelser av 
landområder i ø1sten. Men har 
vi ikke hØrt om andre nasj 0-

ner, som hadde lagt seg til 
store riker uten å rådfØre seg 
med dets innvånere? For det 
tredj e: En av dommerne -
Russland - burde sikkert ha 
befunnet seg på delinkvent 
plassen og ikke i dommerse
tet. 

Hovedhensikten med «Frem
gang mo,t Barbariet» er å 
henlede oppmerksomheten på 
den forferdelige tilbakegang i 
kultivert menneskelighet i 
retning av barbariets verste 
grusomheter. De såkalte reli
gionskriger var undertiden 
grusomme, men i det attende 
århundre var det mulig å tale 
om kultivert krigfØring, i hvil
ken 'visse humane overens
komster ble iakttatt. Gibbon 
omtaler med tilfredshet den
ne fremgang i anstendig opp
fØrsel. En forfatter i det at
tende århundre kunne florr
nuftigvis tale om krig som en 
levning fra barbariet, som 
gjerne kunne bli avskaffet 

Forts. S. 8. 

sasjon var lØst ved Lenins 
dØd. Maktproblemet hadde i 
årene 1917-24 vært alt over
skyggende og den Økonomiske 
organisasj on var mere nød
tørftig oppbygget og hadde 
undergått endringer under 
trykket av de Økonomiske kri
sene. Industrialiseringen tok 
først for alvor til etter at Sta
Jin hadde befestet sin makt 
og lagt opp den første 5-års
plan. I og med industriaUser
ingen skaptes også en fastere 
pkonomisk samfunnsorganisa
sjon 06 industrialiseringen 
fikk sin bestemte retning: 
prcduksj onsmiddelind ustrien 
eg den industri som produ
serte for militære formål fikk 
forrett, forbruksindustrien 
tråtte i bakgrunnen. Med in
dustriutviklingen oppsto spØrs
malet om kapitalopplegg og 
kapitalinvestering, fordelin
o'en av de Økonomiske mid
lene, råstof,fene og den men
neskelige arbeidskraften. På 
disse - områder måtte de nye 
samfunnsformene i hØY grad 
skapes og prinsippet var der
for selvsagt, at partiet matte 
ha den hele og fulle bestem
melsesrett. Det samfunn 'som 
da utviklet seg fikk karakte
ren av et sentralistisk stats
kapitalistisk samfunn. Ali 
makt ble flyttet bort fra ar
beiderneog bedriftene, bort 
fra de lokale myndigheter. 
Selvsagt ble denne flarmen 
ikke kalt statskapitalistisk i 
Russland - her var det tvert
om spørsmålet om. å skape en 
sosialistisk samfunnSØkonomi. 
Men faktisk utviklet Sovj et
samveldet seg under Stalin til 
den mest sentraliserte stats
kapitalistiSke stat i verden. 

l~.I~II __ • 

Restene av flyktningebyen Dresden. 
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Stalin trengte seg inn på den dØdssyke Lenin for å sikre 
seg dette fotografi til den forestående maktkamp. 

Tito søkte å overvinne de og møtte partiet hos dem no
gamle mutsetningene i Jugo- en motstand, ble den behand
slavia, som var resultatet av let med all hårdhet. Ingen 
de enkelte delers tilknytning opposisj on ble tålt i Stalins 
til helt' forskijellige makter periode, den være reell ener 
(Krain til Østerrike, Kroatia innbildt, og uansett om den 
til Ungarn, Bosnia-Herzego- fremsto i partiet, hos de mili
vinatil Tyrkiet etc.) gjennom tære eller dypt nede hios de 
å skape en federativ stat, hvor arbeidende masser. Med ter
en rekke land har relativt 
store Økonomiske rettigheter rorens og torturens alle mid
i konkurranse med hveran- ler ble, det uinnskrenkede 
dre, dog under en øverste herredØmme etablert. Som 
sentralledelse i Beograd. Men kullakkerog middelstore bØn
den federativ staten var alle- der fikk betale kOllektivise~" 
rede den i strid med den sen- ingen med livet, fikk den e1-
tralistiske statskapitalismen, endomslØse ::.lt'ho;r'1,,~ "'o'-~l" 
som under S'talin var blitt et med slaveleir i Sibir, om han_ 
ubetinget dogme, Slom fØlges i opponerte. Arbeidsboken bant 
alle satelitstatene. ham livegen til arbeidsplas-

De stalinske dogmene er sen fj ernet han seg ulovlig. 
, -ikke teoretiske sosialistiske truet arbeidsleiren eg r.. . 

læresetninger, de er vokset hadde ikke lenger noe eksi
frem av den statsbyggende stensgrunnlag. Elmi gran t€'l'. 
praksis under Stalin. Den vir- 'som hadde sØkt tilflulOt i 
kelighzt som han Skapte, den Sovjetsamveldet, falt i meng
skapte også dogmene. Over der for despotiet, partier som 
dem alle står ett: Kreml er det finske og det jugoslaviske 
den sosialistiske revolusj1ons emigrantpartiet i Sovjet ble i 
og samfunnsbygnings sent- i sih tid så å si utryddet. Det 
rum, her legges planene, her er derfor noe av det mest ka
formes ideene og her gis di- rakteristiske for Stalins pe
reKtivene. Alle loyale k1ommu- riode, både i Russland og i 
nister i og utenfor Russland satelitstatene, at det arbeiden
bØyer seg lojalt for Kreml, ·de folk fullstendig mister sin 
også i den forstand, at deres fri- og rettigheter. Og det 
eget lands Økonomiske' inter- hØrer til stalinismens tragiske 
esser underordnes Kreml. DØ- sider, at også dette dogme om 
den har rammet mange av partiets enerett til å herske, 
dem, som sØkte å sette det ble akseptert av de kommu
egne landets interesser foran nis tiske partiene i alle land. 
Russlands. I alle land ble det Slik skHfer «kommunismen'? 
dogme befestet, at partiet karakter. Marx hadde lært, at 
hadde ubetinget rett - uan- massenes revolusjonære reis
sett om det slo sine tillits- ning var det grunnleggende. 
menn ihjel som forredere og Lenin hadde lært, at partiet 
senere rehabiliterte dem, rett måtte være revolusj onens ge
hadde det i alle fall. Men de neralstab og ideologiske veivi
ma:~~_::avende partiene var ser. Under r~volusjonensårble 
ikke lenger båret oppe av de resultatet': bare det kommu
arbeidende mas'sers tillit, de nistiske parti kan lede. Stalin 
var ikke talerØr for massenes hadde omformet det til en 
intensjoner, veivisende og uinnskrenket makt, som ut
målsettende. Fra å være vei- øvet et desp:')ti over r".enn"
visende ble de ledende, fra å skene og anså seg berettiget 
være ledende ble de enebe- til å berØve dem all 'Selv?e: 
stemmende. I Stalins periode I stemmelsesrettcg all rett tIl a 
løsgjorde de seg fra massene Forts. s. S. 
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Arcentinabrew: I Kominterns blodige spor 
Kjempemøte av de peronistiske fag-

'foreninger Kraftige angrep o 
pa 

Frondizis undfallenhet Men til-
'fredshet med den nye· fagforenings

kommunistleder loven 

som sjef 

Tidligere 

for de streikende leger 

Buenos Aires 3. september. I sa, at den nylig vedtatte fag
Den peronistiske «62» ~ra~:: forenings loven bekje.mp,es a.1T 

sjonen av den argentinsKe pe ledere som har stIlt seg til 
fagforening samlet om afte-' kapitalens og imperialismens 
nen 26. august et folkemØte tjeneste .. «De sier at det er 
med 30 000 tilhØrere på Plaza en totalitær lov som er laget 
Miserere i Buenos Aires. De til fordel for «avskydde sek
forskjellige talere uttrykte torer» i folket. (Kirken og 
.sin tilfredshet med den nye flere oPPosisjonspartier inn
fagforeningsloven, som vil tar samme standpunkt). Hvis 
sikre frie valg og normaliser- det er slik, så forstår jeg ikke 
ing av fagforeningslivet. På hva de herrer er redde for, 
den andre siden kom de med det vil jo bli holdt frie valg, 
de skarpeste utfall imot Fron- og disse vil sikkert ikke favo
dizi-regjeringens unnfallen- risere <~sektorer som folket 
het overfor de mest brennen- har imot». 
de aktueile problemer, og da Amado O l mos, sanitets
fØrst og fremst tidens uut- forbundet, sa bl. a.: «Vi vil 
holdelig hØye leveomkostnin- gjØre det klart at våre inter-
.ger. vensjoner i de sosiale, politi-

En av deres egne 
Arv. Tuamainen nev
ner ting og navn fra 
verd e ns revol usj ODens 

hovedkvarter 

utrenskJtl,inger som tynnet 
rekkene også blant de uten
landske vasaller. 

Komintern ble stiftet i 1919 
etter initiativ av Iselveste Le
nin og den har fungert til 
denne dag, selvom den i 1943 
a v taktiske grunner ble er
klært opplØst, mens den f1orrt
setter under navnet Komin
form., Komintern er, som Tuo
mainen åpent sier «verdens
revolusjonens stab eller ho
vedkvarter». Fra 1930-årene 
hadde Komintern seksjoner i 
form av legale eller illegale 
rocmmunistiske partier i hvert 
eneste land, selv i Afrika og Det argentinske «LO» er i ske og Økonomiske problemer 

hØY grad politisk preget, noe skriver seg fra en dyp nasjo
som ble fremhevet av kvel- nal fØlelse. Flor mange år si
dens talere og' begrunnet den var den argentinske ar-

Tårnuret i Kreml spilte midt på dagen og ved midnatt In- Asia hvor den' blodige sed na 
ternasjonalen, mens fangene tellet timene til bØdlenes an- spirer. Men lederne sitter i 
komst. Kreml. Komintern ble ledet 

,slik: beiderk,lasse \sp1J.ttet og delt Alle de stQre. verdensbegi- Tuomainens bok mens de van-
Juan Carlo L ,o h o l a b e r- un' der I·nnflytelsen fra de tt d t dt . M kv 00". ventet venheter som atter og a er re run I os a "" r y, tekstilarbeiderne: «Vi er kommunl·stiske og' sosialisti- k l 

f m setter freden i den ytterste på den bl10dige hØst som s u-tagtoreningsledere, men re - ske ideer, som spredte slag-
foralt er vi argentinske 15or- ordet' at arbeideren ikke fare, får en altfor lett til le komme. Og ikke bare sat
gere og tenker og handler po- har noe fedreland. Vi er be- bare å bli oppmerksom på de telittstatens rØde herrer mØ
litisk. Vi er ikke helt og hol- satt av Ønsket om.,~;il;~ storpolitiske linjer'j det som ter en der, men kommunister 
dent rene fagforeningsfolk, vårt land, m' en denne rednl·n'g: . d f Il d l d og å 

SkJ· er. Men og·så på den In re, ra a e ver ens an, s for det synes .oss umulig å 
to r h t og frigjøring må. være argen- usynlige front foregår det en de nordiske. Alle dem som spalte oss i person 19 e er tinske lØsninger for argenti-

på områder som har så nær nerne, uten opprinnelse i eVig kamp. For de fleste men- fremdels venter på sin tur til 
tilknytning til hverandre. Et kalde hjerneskjemaer som nesker i dag, som 'ikke inter- å slippe redslene Og blodba
pro-kolonistisk land som vårt, tjener hØyre eller venstre eks- esserer seg for stort annet det lØs. 
som alltid er underlagt det trernisters spI·II. VI· lar '''ss le- d t D t l·k t· ikk hØ 

v enn sirkus og brØd, er e e er Sle mg en e _ sterkeste press fra imperialis- de av ett ~neste flagg: det Il d f r 
ikk gamle sTVllkelse Kiomintern re:' noe om e er;s, og er o tiske krefter, kan e opp- hvite blå. }oil" er det så uhyre interessant å 

rettholde sin politiske, sosiale noe av et tomt ord. De har få del i TUicmainens avslØrin-
og Økonomiske integritet uten Vi arbeidere stiller 1 kk to bet. 

derfor he ler i e s re m- ger. Han brøt selv ut av den 
avgjØrende medvirken av ar- vårt nasjona~re og folkelige gelsene for å forstå, det være røde sirkel da Sovjetsamvelbeiderbevegelsen. 

Avelino Fe rna n de z fra program 

metallarbeidernes forbund, i fØlgende punkter: 
seg Quislings 'Og Nasjonal det satte igang krigen mot 
Samlings årelange kamp her hans fedreland, og vi må vel 

Sergio Alvarez, 

Statskontroll av utenrik,E
handelen, l\kvidasjon av de 
utenlandske import- og eks-

avså ha lov til å si: under 
hjemme, eller den Antikomin- trykket av de store S1alinske 
ternpakt som Hitler skapte 
som motve'kt mot den kom-

port-monopoler, utvidelse av munistiske Internasjonale. 
den internasjonale handel, I Stockholm er det på Ti
påtale av pakter til skade for 
den Økonomiske uavhengig
het - inngått av den provi
soriske revolusjonære regjer
ing (Frondizi: alle inngåtte 
a vtaler vil bli respektert). 
HØyere lØnner 'og større pro
duksjon, nasjonalisering av 
de utenlandske slaktehusbe
drifter n~ våre transportmid, 
ler, som ennå befinner seg-på 
utenlandskle hender, mekahl
sering av landbruket, ekspro
priaSjon av storgodsene og ut
viaelse av cooperativLsmen, 

dens Forlag utkommet en 
uhyre interessant bok av den 
tidligere finske - kommunist 
Arva Tuomaineh «Kremls 
Klockor» som forteller litt om 
Komintern, den uhyggeligste 
og best utbygde sammensver
gelse verden noen gang har 
kjent. Tuomainen var selv 
sekretær i Komintern og bo-d
de i en årrekke i Moskva, 
hvor han på ,samme måte som 

arbeiderklontroll med den na- alle andre ledende kommu~i
sjonale produksjon og arbei-, ster verden over fikk sin re
derdeltagelse i ~edelse~ ,av volusjonære utdannelse og 

tPrivate og offentlIge bednf- skolering. Alle Moskvakreatu-
er». . 

Etter møtets avslutning ut- rene som i dag styrer 1 sate-

aven stab på 10 sekretærer, 
fovteller Tuomainen, og hver 
av dis'se hadde igjen et vel ut
bygget sekretariat. Verdens
kartet ble delt opp mellom 
disse sekretærer og, på Finn
landsl Kuusinen og hans nær
meste'- 'ffiedarbleider Tuofuai
nen falt hele Asia. Fra denne 
verdensrevolusjonens general
stab sØker en så å beherske 
verdenshendelsene. Det var 
blant annet der retningslinje
ne for Folkefronten ble truk
ket opp i 1935. Den< skulle, 
som Tuomainen sier «med 
veldig oppbud utgå fra Frank
rike og siden utvide seg over 
hele verden». Når så var 
skj edd «var veien til verdens
revOlusjonen apen». 

Vi husker jo her hjemme
fra alle de livsfarlige politi

(F1orts. s. 8). 

fhv. kommunistleder, nå pre
sident i legenes fagforbund i 
Buenos Alires, en av folkets og 

landets fiender. (Forts. I. ,). littstatene mØter vi igjen i LØRDAG 20. SEPTEMBElR 1958 FOLK OG LAND 5 
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Arcentinabrew 
(FfJII'ts. fra. .. 5) • 

stedte politiet en henstilling 
til folk om rolig å forlate 
pla~sen. Noen svarte med å 
rope «mordere» og «gestapo», 
og dermed var lurvelevenet i 
full gang. Veritable gateslag 
varte to tImer etterpå, og in
nen politiets rekker ble det 
notert mange sårede. 

Kritikk av regjeringen. 

(Fort$. fra. 8. 1). 

Stillehavet og ettel.' de gru
somme atomangrep på Hiros
hima Qg Nagrusaki. All sann
synligh'et taler derfor for at 
krigen allerede i februar e11(.-, 
senest i begynnelsen av mars 
hlidde kUnnet være avgjort: 
med Japans frivillige under
kastelse. Leseren vil holde det 
for ubegripelig at det derfor 
meningslØls,e slakteri likevttl 
- altså uten noen politisk 
nØdvendighet -- ble forkatt 
og drevet helt til det frykte
ligste massemord på barn og 
kvinner i to verge16s;~ storby
er. Dog kjennsgjerningene lar 
ingen tvil tilbake: 

melding skulle fOlisvinne so]:l1 
(,'l'.cp Secret» i arkivene, men 
en hØyere offiser som var 
forferdet over Jaltaforhand
Hngene, overleverte mot lØfte 
C 111. ikke å offentliggjØre det 
sa lenge krigen varte en av
skrift til Walter Trohan i 
Chicrugo T'ribune Trohan 
holdt dette lØfte traSIs i den 
dypeste samvittighetsnØd, 
men offentliggjorde så den 
fulle ordlyd 19. august 1945, 
fØrste SØndag etter våpenstill
Istandsdagen, i Chi!cago Tri
bune og Washington Times 
Herald. Trass i dokumentenes 
uhØrte betydning er de tiet 
ihjel av den Øvrige presse. 

Det Hvite Hus, har aldri vå
To dager fØr RO()lsevelts av- get å bestride ektheten av 

reise til Jaltakonferansen Trohans opplysninger, og Mac 
hadde han fåttdet nevnte Arthur bekreftet dem i alle 
japanske fredstilbud fra ge- enkeltheter ved sin tilbake
nerai Douglas Mac Arthur. komst fra Korea. 

Dermed er Trumans på
Fordi tilbudet kom fra keiser 
Hirohitos bestemmende råd-

stand om at innsatsen av givere, ivret Mae Arthur for 
at det uoppholdelig skulle 

straks etter at han fikk hØre 
om Japans fredstilbud, gikk 
han til Truman for å få ham 
til å innstille del unØdige 
blodbad. Men Truman svarte 
athan ennå; fØlte seg for usik
ker i embetet ti1 at han ville 
sette seg opp mot Stimpson og 
det krigslyste Pentagon-hier
arki. De var nå engang be
stemt på å kj empe videre til 
the bitter end. Som vi vet i 
dag ville de fØrst prØve Isitt 
nye militære lekjet'Øy (gaven 
fra Einstein og hans forreder
venner i Europa) på levende 
mål i en menneskevrimlende 
millionby. Truman gjlorde in
tet for å forhindre den plan-
1agte forbrytelse, men ga 
Stimson fri hender. 

Når Truman og hans med
skyldige i dag hevder at inn
satsen av atombomben utret
tet det gOde at Japan ble 
freds,villig, så er denne usann
het gj endrevet. Allerede i 
1946 slo «The United Sta,tes 

fessor OUl"rent kommer med 
rette med denne bitre be
merkning: 

«Hvis hensikten virkelig var 
å demme opp for rUsserne i 
det fj erne østen, så må tilin
tetgjørelsen av deres histori
ske motstander i dette områ"" 
de betegnes som et yterst sel
somt forsøk. En hurtig fred 
med japanerne og avkall på å 
ydmyge dem måtte være' for
nuftigere». 

Likeoverfor disse stemmer 
vil Truman kanskj e støtte seg 
på general MarshalIs skj Ønn i 
Jalta, idet han pekte på at et 
angrep på Japan selv var ab
solutt nØdvendig. Men denne 
stillingtagen kan ikke bekref
te riktigheten av hans opp
fatning. ,For når det gjelder 
følgene aV den ROOlsevelt
M:arshall-Trumanske politikk 
så er' det idag fullstendIg klart 
at den var militært uriktig. 

Man skulle ha stilt den ja
panske fredsvillighet på prØ-

«De 62» vedtok videre i 
slutten av august en uttalelse 
om at man er forbauset over 
regjeringens vage og upresi
se talemåter og dens system 
med å «stå seg gOdt» med alle 
og enhver. Fagorganisasj one
ne påtaler regjeringens taus
het og mangel på fasthet 
overfor gorillaenes kup-ak
sjoner, mens den på den an
nen side undertrykker frede
lige (?) fcHkemØter av den 
majoritet i folket som for ik
ke lenge siden brakte en:,· 
ten minoritet frem til regfero.. 
ingsmakten. Det ble erklært 
at regjeringens impotens i 
priskontrollen gjør det nØd
vendig med nye lØnnsflor
handlinger så snart som mu
lig. 

[=~~~~:ri:~:~:::~:i~~Verdens grusomste krigSforbrytelse 
late Sovjetsamveldet å tre' 

President ,Frondizi har be
budet en tale en av de fØrste 
dager for å redegjØre for de 
aktuelle problemer og for å 
imØtegå kritikken imot hans 
regjering. 

Legesltreik,'en. 

inn i krigen i Det fjerne østen. 

Roosevelt forkastet dis~e 
fm'slag med den ""mlige over
legenhet: ««Mac ,\rthur er var 
\Største general O!j vår dårlig
ste politiker». Han reiste til 
Jalta og overIeverte Stalin 
såvel Mellom-E1lropa som 
0stasia som springbrptt for 
hans videre makt'Jtvidelse. 
På grunn av den ne politikk 
og uten noen militær nØd ven
digh-ef'måtte 's~nnerav C\.me-

atombombene - 6 måneder' strategic Bombing Survey» ve ved straks og med opprik
etter Japansk tilbud om betin- fast: tig fredsvilje å ha åpnet for
gelseslØs kapitulasjon! .- var «Det var ikke bombene mot handlinger. «Fredstilbudet» 
«urgent and necessary» til- Hiroshima og Nagasaki som 810 fra Potsdam av juli 1945 mun
strekkelig lmrakteri:sert ,som Japan overende, og etter ut- ne unlul'ig rw japanerne tyd.es 
fullstendig grunnlØs. sagn av de fiendtlige ledere som forsonlighet. 

Etter denne undertrykkelse 
av det japanske fredstilbud 
måtte det altså komme til de 
fryktelige blodbad ved Iwoji
rna og Okin,owa og tallØse an
dre tapb~in~ewIe . kamper. 

som endte krigen, var de ikke Mr. Truman forsØker ende
foranledningen til den betin- Hg å smykke sin dåd med. å 
gelsesløsekapitulasj OYP. henvise til «andres skyld»: 

Grunnen til den japanske «NØdvendigheten av e:1 siEr 
fredsvi!lighet var Get miJitæ- skjebnesvanger avgjØrelse 

Den nå ca. 2 mnr. gamle 
legestreiken fortsetter igj en 
etter 3. ha vært opphevet en 
gam;l:~e kort Ud. De streiken: 
d2 1egetJrg'~tnr:S-.A:..;j one~ ~~l.·1.iet 

lenge E1ed lwllektiv oppsigel
se, men da de ble tatt på or
det og ialt 300 leger avskje
dl;>,:, fra Gin3 stillinger ved 
.f";:~k' eIJI'''·O r,vndikathospita..-

likanske og japanske m:1dre j l C';;;'s[:, «Od:;:;l Jce~), det beun
ytterligere seks måneder lide drcde ferbilde for New Deal
og ofres i utalte titm:ener. EV0rmerne, måtte bli gitt lei

re sammenbrud<;l oge,rkje,n,- (atombomben) ville selvsagt, 
njeJss~ri' :?'."(t at vic:e'::'2 '!:'lo-tstrth'd a 1dr'i ha lto':-.Llmet .. p:r' f?~~' 'l{';i~t~ 
ville være nyttelØs. Derfor vi ikke i desember lD 11 var 
kunne «Bombing Surve y» bli skutt i rygGen i, Pea:,l Har
med rette k'.~J.me til denne b01r l,v J8palP. 

... ;J_~ ,l ... ·0 .,. ~ 

I detaljer tilbØd japanerne 
~ januar 1945 fØlgende: 

ler, fant de altså ål måtte for
nye streikevirksomheten. Re
gjeringen har forlengst opp
rettet en egen organi3asjon 
for beskj eftigeLse av stridens 
eple, dr. Di:ClS, - som etter re
VOlusjonen urettmessig over
tok en peronistisk leges stil
ling - og de få andre kolle
ger som delte hans skjebne. 
Regj eringen har videre, gått 
med på at de skal ha full 
lØnn i streiketiden, men in
tet av dette var nok. Argen
tinas straffelovs paragraf 84 
setter fengsel tf!ra seks må
neder til to ar for dem som 6. 
ved uklokhet eller neglisjer
ing i sitt yrke forvolder en 
annens dØd. Likedan om en 7. 
ved mangel på iakr~tagelse av 
sitt reglement eller sine plik
ter forvolder en annens dØd. 

1. BetingelseslØs kapitulasj on 
av samtlige stridskrefter p:'i 

samtlige krigssi~u0plas:ser. 

2. Utlevering av aUe våpen 
og all amunisjon. 

3. Besettelse av hjemmeØye
ne og de oversj Øiske besid
deIser i keiserriket ved de 
allierte under amerikansk 
overkommando. 

4. Avkall på Mansjuria, Ko
rea, Formosa etc. 

5. F'orbud mot enhver ja
pansk "rustning1s,industri. 
Utlevering av alle perso
ner de allierte stemplet 
som krigsforbrytere. 
Frigivelse av alle allierte 
fanger. 

Roosevelts regj ering ,sørget 
for at dette tilbud ikke kom 
til det amerikanske folks 
kjennskap, fordi den u~der 
enhver omstendighet ville 
fortsette krigen. Mac Arthurs 

En argentinsk statsborger ved 
navn Walter Von Simons har 
skrevet et åpent brev til RØde 
Kors og bedt. det om å inter
venere i den kriminelle strei-
ken. S. 

dogtIIler og den stausbygning 
Fra Karl Marx . ut, som Nikita Krusjtsjov og 

hans feller overtok etter Sta-
lin, etter at de selv allerede 
i en rekke år hadde vært med 
å skape denne stalin:~st,iske 

del verden. 

(Forts. fra s. 4). 
medbestemme hvordan sam
funnet. skulle bygges opp. 

Slik· så . i store trek~{ 
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lighet til uten risiklo å delta 
i den allerede a vgj orte krig. i 
Stillehavet, akkurat som på 
8n hoff jakt. Stalin fulgte inn
bydelsen to dager et,ter Hiros
bma og s~epte s~ med en 
hånlatter det asiatiske og eu
ropeiske bytte, ·s:cm nesten 
vur blitt tvunget inn på ham 
av Roosevelt og (,the Great Old 
Man», den lovpriste europe-:' 
er Churchill, hj em. 

Mac Arthurs melding til 
Roosevelt ble forØvrig ikke 
ubekr.eftet. Også admiral Ellis 
M. Zacharias fra flåtens et
terretningstj eneste berettet 
om Japans fredsberedskap. 
Men alt var forgjeves: blods
utgydelsen måtte Lortsette 
etter ROOlsevelts vanvittige 
lyster. 

I forbindelse med etterfØl
geren Trumans påstand om at 
massemordene i Hiroshima og 
Nagasaki var tving'ende nØd
vendig av hensyn til Japans 
og Amerikais, fremtidige vel, 
reiser det seg da spØrsmål om 
denne mann kan ha vært i 
villrede med den japanske 
fredisberedskap da han over
tol{ sitt embete. 

Vitnesbyrdet fra en av de 
mest hederlige stat'smenn si
den Washingtons dage (Bar
nes sikter antagelig til Taft)' 
har fortalt meg i nærvær av 
en fremtredende pJlitil{er, at 

slutnil1t?:: I l' r e.l.l hvilken historisk fal:ok 
(,Japan hadde muttct OVergi sammenligning tillate:- 'l'ru-

seg .egsa om atom:Jomben ik-I man seg he~! ,., 
kie var falt, også om Sovjet-I Allerede l henhOld tIl det 
samveldet ikke var trådt inn materiale som er ska:ffet tD
i krigen og til og med om det veie i dag, star det fast at 
ikke var planlagt landingsfo- Roosevelt (sl'1iØnt han stirret 
retagender». på Hitler) ikke unnlot å spar-

En teori som må forekom- ke Japan på leggbenet, lam
me den nØkterne iakttager met de egne stridskrefter ved 
fantastisk, file lansert i etter- å holde etterretninger tHon-
krigsårene. IfØlge historike- ke og til slutt bevisst provo
ren professor Current tyder serte japanerne til å åpne fi
Stimsons memoarer på at endtJig'fieter. 
(,Russland, ikke Japan, val"" Men ganske bortsett fra 
det egentlige mål for atcm- hans kJrig1SskY!ct: Hernniisnin
bombene over Hiroshima og gen til det rent militære an
Na-gasaki fordi de «ga det de- grep på Pearl Harbour egnet 
moklratiske diplomati det nØd- seg ikke til å besmykke det 
vendige ryggstø likeorverfor folkerettsstridige morderiske 
~en kommunistiske kolosIs», overfall på åpne, millionbyer. 
som det samme diplomat Hiroshimas bystyre svarer til
forøvrig nylig hadde Skapt! intetgjØ,rende på Trumans 
OgSå stalin skal under den SØrgelige forsøk på rettferdig-
voksende lSipenning etter gjØrelse : 
Potsdam flere ganger ha ut- «Hvis Deres avgjØrelse 
talt seg i den retning. (atJombomben) virkelig hadde 

Hvis denne tydning er rik- som foranledning den keiser
tig, da er altså barna og lige japanske marines over
kviimene i Hiroshima og Na- raskeisesangrep på de mili
gasaki stekt levende, ikke av tære stridskrefter og anlegg 
hensyn til «j apanernes og i Deres land (Pearl Harbour), 
amerikanernes beste», men hvorfor kunne De da ikke pti 
deres hundre1Ju,senstemmige samme måte valgt et militært 
smertenssk(rik skulle skrem- mål i Japan? Isteden har De 
me 80vj et. Ganske bortsett begått den grusomme dåd å 
fra det «humane» i denne slakte ned 200 000 Våpenløse 
fre~ang:små1ie er det meget ikke-kjempere og 'forsØker nå 
tvilsomt om den var hen- IJikevel . å ~rettferdiggjØre 

siktsmessig politisk sett. Pro- Dem». 

Stiftelsen norsk Okkupasjonshistorie, 2014 
 

SNO



DET REGNER BIJOD OVER PRAGIFOLK OG LAND's bQktjeneste 
(F07't8. fra 8. 1.). sannhet og rett. I samme ar- kunne se «opphengriingen». 

mennesker som lider med tie tikkei nevner hun også en Han så ansiktene forvridd av 
lidende, mennesker med hjer- episcde fra de blodige dager i hat. Han så kvinnene fra Li
te og med mot til å pro teste- Praha. Den tyske borgerme- dice, som hylende spyttet på 
ire og til å hjelpe med livet ster i byen Pfitzner, var na- ham. Og man så at at han 
som innsats. En merker godt tU!,ligvis arrestert og mis- skalv over hele kroppen. BØd
at det er en svor forfatter- handlet og skulle deretter del-dilletanten rev ham frem 
Inne som fØrer pennen i den- henges offentlig. Denne gru- og tilbake, han blØdde fra ne
:ne bok, så stor athunselv ikke somme prosess ble den rene se og munn. Han skulle hen
drukner i all den gru hun må folkeforlystelse. Foreldre tok ges på «russisk! maner», hvil
fortelle om. ' sine barn med rundt galgen ket hadde den fordel at det 

Boken, som nej;topp er ut- og lØftet dem opp for at de vok 20 til 40 minutter å dØ. 
kommet i Tyskland, har alle- skulle få se ordentlig, og rundt Den tyske borgermester i 
rede vakt den største opp- ga'gen savnelt en heller iklce. Prag så ut over takene som 
:merksomhet. Allerede fØr den de strikkende, grusomme kvin- om han søkte etter noe. Men 
:kom ble både forfatterinne og her fra den franske revolu- det var intet å se, bare den 
'forlag angrepet på det kraf- sjon, eller kvinnene fra Lidi- synkende sol som hang som en 
tIgste i den kommuniststyrte Ce, som de het her. Det var et blodrØd ball på den uværsgrå 
Radio Praha, og jeg kan ikke myldrende t'.JIIkeliv, noen ble himmel. Og så ropte han: 
tro annet enn at det må fin- tråkket ned og omkom, alle «»Hils Tyskland 'fra meg!» 
-nes så mye anstendighet igjen skulle se på skuespillet. Og så Tilskuerne raste. BØdlen 
:selv i den demokratiske ver- gir vi ordet til Olga Barenyi: prylte lØS på den fengslede 
'den som steg opp av Roose- «Den store dØr til fengsllet mann. Og ennå en gang ropte 
velts og Churchills heksekje- ble åpnet helt og man så fØrst han ganske hØyt: «Leve Tysk
'le, at denne bok, må brøyte 6 frivillige bØdler, som var land! Jeg dØr for Tyskland!» 
''dype spor i samvittighetene i kledt i sorte SS-uniformer. Ennå da han hang slo bØd
hele den vestlige verden. Kan-Alle bØdler bar dengang SS- lene lØs, på ham. Opprørt for
skje den til og med kan virke unUormer og alle var de «ær- lot noen utenlandske' journa
til at den sykelige interesse esbØdler». Så fikk man se den lister sine plasser. 
for hver lit1m tysk krigs for- tys!ije borgermester. BedØvet FØrst etter 40 minutters 
bryteise erstattes med den fri- av det umenneskelige brøl fra forløp kunne dr. Novara klon
:ske indignasjon over devirke- Itlengden, svolpret han over statere at dØden var inn-
1ig store krigsforbrytere, over terskien og kom ikke lenger. trådt». 
s'7.emmen i Radio Praha og Med slag og spark drev bØd- Slik var det 1 Prag i 1945. 
hans bakmenn, over en Roo- len ham foran seg til tribu - Og dette var bare en liten 
Bevelt og en Truman med sine nen. Også min gode bekjente, ting mot de uhØrte grusomhe
atombomber over vergelØse' fengselslegen doktor Novara ter det berettes om i «Prager 
millionbyer, over en Churchill var der. Han som mottok sto- Totentanz 1945», en bok jeg 
med sine fnsforbomber og sitt re bestikkelser fra den tsjek- håper ogsJå mange nordmenn 
masseslakteri i flyktningeby- kiske motstandsbevegelse for vil lese og bringe videre til de 
en Dresden i krigens siste da- å hjelpe de tsjekkere som var selvgode, dømmesyke tyskhet-
ger. fengslet. Han hjalp også av og sere. O. M. 

Forfatterinnen lever i!<;:k.e til og smuglet ut brever, men 
lenger i qet !~de Pr~ah?-", :2v.pl;l1~nJ?J:e..s~~,~~Stj. ,ll~q 
det naturirgvls ikke er pfassdet enkelte medlem av mot
for denslags .sannhet.svitner, stands bevegelsen. Nå var han 
Hun lever sem flyktning 1 altså igjen kommet i stilling 
Miinchen og er blant annet log' verdighet. 
også el1 flittig medarbejder i, Pfitzner sto under galgen 
Deutsche Soldaten-Zeitung, og først nå hevet han øyne
hvor hun forøvrig også har ne. Han så de små tsjekkisk(~ 
skrevet pene ord om «Fol.k og barn som fedrene log mødre
Land og avisens kamp for I ne holdt i været for at de 

Nii::rnbcrgdommernes e.g-en h:'Odig,'c høst. 

Anbud .-
på hugging og fremdrift av 
et støTre parfti grantø·mmer 
Ønskes. 

Vanlige forbehold. 

Henv. til 

Magnhild Fineide, 

FinneidfjlOl'd. 
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jern, malertrapper og heisba_ 
re loftstrapper. 
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Annelise Parow 
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HVEJ.\'I VIL DELE 

en ny 2 værelsers leilighet hos 
enke i drabantblY Osle,'" ut
kant? Helst en i 6D-årsalde
ren. Bill. mrk.: «Svar med 
fUllstendige opplysninger». 

Fra lager leverer vi så langt opplaget rekker fØlgen
de hØyaktuelle bøker fra det tyske Druffel-Verlag: 

!\fare Augier: Gotterdammerung. 
Forfatteren var under verdenskrigen fransk ungdomsfØrer og 

«ko1]a,borntøn. Han deltok som frivillig på østfronten som under
offiser og var ænere redaktør av «Combattant Et.n-opeeID:.. Augiers 
bok begynner med at han som fØlge av begivenhetene i 1944 må 
forlegge utgivelselIli av dette blad for de franske krigsfrivillige til 
Berlin. Han forteller om den siste bombevinter 1944-45 i Tysk
land, om opplevelser i Sigmaringen, marskalk Petains tilflukts
sted og endelig om sin egen flukt over Alpene til Mailand, hvor 
forfatteren opplevet Mussolinis siste dager. 

208 sider. Innbundet i lerretsbind. Kr. 23.50. 

lIse Dess: England - Nlirnberg - Spandau. En skjebne 
i brever. 

Rudolf Hess' forvovne, men forgjeves fredsiflyvning var en av 
de mest dramatiske begivenheter under annen verdenskrig. I inn
ledningskapitlet forteller fru: Hess om disse skjebnesvangre mai
dager 1941 og så lar hUlIl sin mann selv tale gjennom egne brever: 
om den ensomme flukt til Skotland, årene i engelsk fangenska.p, 
månedene på anklagebenkene i Ntirnberg og ta.!nker og samtaler bak 
fengselsmurene i Spandau. Hess ble som kjent uttrykkelig frifun
net for tiltalen om krigsforbrytelser, men ble dØmt for «sammen
svergelse mot freden~. Selv den gamle kyniker Winston Churohill 
reagerer mot den grusomme behandlilng av Rudolf Hess og skriver i 
sine krigsendringer: «Når jeg tenker over Hessalfæren. så er jeg 
glad for at jeg ikke har amsvaret hverken for Iha.ns belhandlliing 

dengang eller nå - -,-.» Hess viser seg i sine brever så langt fra 
å være det åndelige vrak: som propagandaen gjerne vil gjøre ham 
til .. Tvertimot viser de at han er en mann som med overlegen, ja 
nesten filosofisk storhet bærer sin skjebne, som en tysk avis skri
ver om denne bok. 

176 sider. Innbundet i lerretsbind. Kr. 15.50. 

Walter Nowotny: Fliegerwunder aus 0sterreieh. 
Oberst Sundlo omtalte for kort tid siden i Folk: og Land begi

venhetene i forbindelse med forsøkene på å skjende minnesmer
ket over denne verdeookrigens kanskje mest berømte krigs:l'lyger, 
som selv hans engelske motstandere viste den siste ære da han 
mistet livet i kampen for fedrelandet. Boken er utgitt av krigs
flygerens bror og innledes med et klort forord av hans ridderlige 
franske motstander, Pierre Clostermann. Han peker på at frem
tiden må minnes disse stolte menn, som har «båret den tyske na
.i.ions ære·· QV.ar alJa.~-himler ... ------ ,. ~ - .. - .. - ._.-

140 sider. Rikt illustrert. Innbundet i lerretsbind. 
Kr.16.-. 

Joachim von Ribbent(l'()p: Zwischen London und M()Skau. 
En sensalS.ionell bok, som gir et annet bilde av utenriksmin.i8ter 

von Ribbentrop errm det propagandaen har etterlatt verden. Bo
ken er utgitt av fru von Rtbbentrop og gir oss Ribbentrops er
indringer og siste opptegnelser fra dØdssellen i Nlirnberg. Dette er 
et historisk dokummt. Det var Ribbentrop som undertegnet avta
l€n med Sovjetsamveldet Og han kom i personlig berØring med 
alle datidens førende statsmenn. For alle histiorisk og politisk 

interesserte lesere er dette et kildeskrift av første rang. 
336 sider. Illustrert. Innbundet i lerretsbind kr. 31.--. 

G,~neral Elnlio Esteban- Infantes: Blaue Division. 
På et annet sted i dette nummer er denne bok også neV!IlJt i for

bindelse med Aftenpostens fornyede angrep på derme spanske fri
villige innsats i kampen mot bolsjevismen. Forfatteren, som nå er 
generalstabssjef i Spania var divisjonens siste komma..'1dØr. Boken 
har også et avsnitt om den spanske frivillige innsats utenom Den 
blå divisjon. Blant annet deltok det spanske frivillige helt til de 
siste kamper i og om Berlro. 

136 sider. illustrert. Irmbundet i lerretsbind. Kr. 17.50. 

Helmut Siindennann: Alter Feind was nun? 
Forfatteren var som stedfortredende rikspressesjef en av de le

dende IPenn blant Goebbels medarbeidere og er ogSå selv en 
kjent publisist. I denne bok tar han for seg det tradisjOlilielle 
engelsk-tyske fiendskap. Av dokumentarisk betydning er fremstil
lingem. av forhistorien til den annen verdenskrig som bygger så
vel på forfatterens egne opplevelser som på britiske aktstykker. 

208 sider. illustrert. Innbundet i lerretsbind Kr. 18.-

H~.lmut Slindermann: Das Erbe des falsehen Propheten. 
Forfatteren gir i en særdeles grundig levende fremstilling eli 

bilde av Moskvas kamp om Tyskland fra Lenin til idag. Forfatte
ren peker på at hvis Russland vil gjenopprette det gamle tradi
sjonsrike vennSikap mellom de to folk, så må det gi avkall på arven 
etter den falske prOfet Karl Marx. «De må oppgi Tyskland for 
å vinne Tyskland». Boken slutter med' en skildring fra Berlin av 
i aag. 

264 sider. TIlustrert. Innbundet i lerretsbind. Kr. 28.-. 

BØkene sendes portofritt mot forskuddsbetaling. Eller i 
oppkrav med tillegg av porto og gebyr. 
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I Kominterns blodige spor 
(Forts. /ra s. 5). rØde frem til seir og makt-

kere både i den sosialdemo- overtagelse. Kanskje noen av 
kratis~e og i den borgerlige dem håpet på en liten plass i 
leir, som trodde det gikk an a det rØde rike. Både disse tå-
leve i fred og ro vea siden av per og en hel del av de egne HVA GAR DET AV bundsstaten slik: at de syv ne-
disse profesjionelle revolu- som ikke lenger var brukbare DEl\IOKRATENE,? gerbarna kan få gå pa de hvi-
sjonsmakere. Men når en nå redskaper, ble hurtig' fratatt Det er ikke fritt for at de te barns 'I>kole istedenfor sin 
fra en av de ledendes egen både håpet og livet foran ek- gOde demokrater rundt om- egen. I Frankrike verger folk 
beretning hØrer om det dje- sekusjonspeletongene, hvis de kring i verden nå begynner å seg så godt de kan mo~ de 
velske politiske spill og de mal da ikke fikk råtne bort i sla- gå Hitler en hØY gang når det algirske invandrere som har 
en satte seg, så vil det kan- veleirene. gjelder å forsvare den hvite slått seg på bombel{asting og 
skje være lettere å ,forstå I Norge, hvor folket medl ruses rettigheter nå egen jord. annen terror for å støtte sine 
bakgrunnen for både fa.scis- nesten 100 pr~ent tilslutning I USA forL,etter bråket i Litt- brØdre i deres - forØvrig 
men, nasjonalsosialismen og har stemt NATO-pJlitikerne le Rock, hVlor befolkningen 'rettferdige - kamp i Nord
vår egen Vidkun Quislings inn i alt styre og stell, kan en med overveldende flertall har Afrika·. Og selv i det toppde
desperate kamp mot under- sikke~t vente seg velvillig be- ~jenvalgt guvern,jr Faubus, mokratiske England opplever 
gangen i den rØde verdens,re- handlmg på den rØde da-g! og Eiser hower igj en truer en de villeste raseopptøyer. 
volusj!On. En bØr kanskje S. med troppeinvasjon l fol'- Det er de engelske arbeidere 
også kunne vente en viss for- -- - ~--- som har oppdaget rase-
ståelse for at den slagskref-~n annen ~I· de spØrsmålet etter at de selv 
ter ikke kan bekjempes bare. ~ ~ har fått fØle konkurran-
med ord og sil~ehansker. Li- sen ined den svarte ar-
ke litt som de selv betjente seg beidskraft. De norske aviser 
av den slags gammelborger- a" britisk karakter . . slutter naturligVis alle sam-
lige kampmidler. Vi ser jo nå men oppom de fargede mot 
at et hav av blod følger disse (Forts. fra s. 4). I hordes uoppslitelige instinkt, den hvite mann. De ville jo 
kyniske revolusjonsmakeresog helt og holdent. Bortsett fra som fremdeles er tilstede hos ikke være norske og demo
landsfDrrreCieres kjØlvann, fra Guerillakampene i Spania, en halvkultivert nasjon. Hvil- krater ellers. Men hva så når 
de fØrste sovjetfilialer ble var Napoleonskrigene ikke ke fryktelige herrer russerne den norske arbeider begynner 
proklamert og sØkt holdt gå- særlig grusomme. Forfallet ville bli, hvis de noensinne å merke arbeidslØsheten og 
ende i land som Ungarn, Bal- inntrådte senere. skulle utvide sin makt over 

dl d E derfor får tid til å notere seg 
tlkJum og ~funland etter fØr- Jeg trøstet meg en gang ved sy an en~! .t polar-despoti, 
ste verdenskrig, gjennom den tro, at disse grusomhe- et tyranm, sllk verden ennå at en snart hØrer mere av 
streiker og uroligheter rundt ter innsk.renket seg til tre na- aldri har kjent, stille som fremmede tungemål iOslo 
i Tyskland, det planlagte sjoner, Tyskland, Spania og mØrket, skarpt som isen, ufØI- enn av norsk? 
k6mmunistkuPP som brannen Russland. Ikke noe kan sies somt som bronsen, et slaveri * 
i Riksdagsbygningen i Ber- å unnskylde de utskeielser, uten kompensasjon eller lise». UHYGGELIGE TALL 
lin skulle gi stØtet til, men som tyskerne begikk. De ene- En gang i fremtiden, 10m ik- Bonnregjeringen har gitt 
som Hitler kom i ,forkjØpet, ste rimelige spØrsmål var, om ke så lenge, vil det kansk.je ut en oversikt over den tysKe 
den blodige borgerkrLg i Spa- hvem som var skyldige? Og ikke så hurtig bli glemt, at befolknings skjebne i de gam
nia - som !slamlet alle ver- om hvem som burde være dette var den fiende, mot le tyske områder øst for Oder
densrevolusjonens beste kref- dommere? Det er ikke van- hVilken tyskerne kjempet. .Neisse. Virkleligheten over
ter - og frem til de uhyrlig- lig praksis å henge offiserer fOr Men er der bare tre skyldige, treffer alt hva der hittil er 
heter som har funnet sted i at de lystret grusomme ordrer. av hvilke de to kan påberope meddelt om disse ting. Såle
jernteppeland~ne etter at Borgerne i en politistat har - seg en unnskyldning? Hva des var tlet i øst-PrØissen i 
Roosevelt log Churchill ga de ved å gi avkall på sine men- med Hiroshimas ødeleggelse året 1939 ialt 2619.000 inn
rØde en hjelpende hånd med neskerettigheter - hØrt opp ved amerikanerne og Dres- byggere. I Vest-Tyskland og i 
å slå ned Europas nasjonale, med å anerkjenne plikten til dens ved britene, da kri- øst-sonen nor det for tiaen 
antikommunistiske krefter. å adlyde sin samvittighet. Med gen praktisk talt var slutt?: 1930.000 av dis3e, mens 75000 

Ellers kan ([et ha sin inter- hensyn til Spania, er det på Det er ikke behagelig å tenke fremdeles befinner seg i det 
esse å nevne noen av de navn hØY tid å gjenoppta vennska- på disse ting. gamle hjemland. Det samlede 
som går igjen i Tuomainens pelige forbindelser med det- Vi må ikke tale altfor posi- tap utgjør 614.000 mennesker. 
bok, folk som gikk sine lære- te edle folk. Men en må inn- tivt om forfall. Den europei- øst-Plommern mistet 440.000 
år i Leninskoiens og Komin- rØmme, at der fins et anstrøk ske humanitet hadde en an- mennesker, Øst-Brandenburg 
terns blodige haller og som nå av grusomhet i den spanske nen side før nasjonalismens 239.000 og Schlesien 874.000. 
enten sitter som innsatte karakter I inkvisisjlonens og vanvidd. VedrØrende behand- Det samlede tap utgjør ialt for 
bødler og undertrykkere i de tyrefektningenes land var det lingen av «underlegne raser» disse områder 2167.000 men
ulykkelige land som fostret ~e å vente, at borgerkrigen var konduitelisten ikke bra. nesker. Dertil kommer da det 
dem, eller som venter på å skUlle være lemfeldig. Når vi Irlenderne har ikke glemt veldige antall ofre i Ungarn, 
slippe til ved verdensrevolu- '1taler om Russland, 'kan en Tudorene og Oliver Cromwell. Tsjekkoslovakia (jfr. Prager 
sjonens kjØttgryter. Bortsett ikke gjøre noe bedre enn å HØr bare på dette utdrag fra Totentanz 1945) og Jugosla
fra de kjente :Slovjetrussi.sk'e sitere Amiel, hvis klarsynthet <~Daily Journal» av mars 1737: via. 
bØdler, fester vi oss i fleng ved aldri svikter. Han skrev så «De skriver fra Antigua, at de 
følgende navn: Tanev, Dimi- tidlig som i 1856: «Skjebnens fortsatte med henrettelsen av EUROPA OG MENNESKE-

d . b RETl'IGHETENE 
trov, Popov, Togliatti, Kuusi- ublide gaver har satt sitt e negere, som var mn lan-
nen, Gottwald, Pieck, Hert.ta stempel på mosklovitene. En de i sammensvergelsen om å 
Kuusinen, Tito, Rakosi, Anna viss mørk hårdnakkethet, et myrde alle dens innvånere. Ni 
Pauker, Ulbricht, Axel Lar- slags primitiv rovgjerrighet, og seksti var blitt henrettet, 
sen. en bakgrunn aV grusom hard- av hvitke fem ble lagt på steile 

het, som under forholdenes og hjul, seks ble hengt på gal
«Festet det slitnar og helhun-I herredØmme ville kunne bli ge, og sultet tildØde, hvorav 
d~n renn, .. uforsonlig, ja, endog hjertelØs, en levet i ni netter og åtte da-

fylgJest av hugsvar~e makk- en kald, utvendig styrke, som ger, ~g åtte 'og femti ple Ien-
etne menn. heller ville legge verden Øde ket tIl staker og brent!» Eller 

Blo~giren osar frå maktlause enn gi etter, en barbarisk tenk på den t'ortur som ble øvet 
sJæler, mot Ludvig XV's angriper, 

gråkvite trauet or munnvik om ENGELSK-TYSK hVilken minst en engelsk 
'velt, SELSKAP gentleman var skadef!1o vitne 

glØser i augom av hemnlyst og til. Våre forfedre var ikke alle 
hat, . Engelsk-tysk selslmp er ut- sammen helgener. 

stundar på synet av hugu på bredt over hele Vest-Tyskland Noen av os håper nå at all 
fat». og har filialer på alle større romantikken og tidde~lighe-
SieT Kåre Bjørgen. stedeDr. Selskapet arbeider for ten er gått av krigen, og at 

forstaeise mellom de to bro- den må gå samme veien som 
I alle land som de rØde bØl- derfoIk og har sitt eget tids- kanibalismen og menneske of

ger na har slått sammen over, skrift «Die Briicke». Det ar- ringene. For kulturen er dette 
satt det sosialdemokrater og rangerer møter og har dess- et spØrsmål om a være eller 
borgerlige og samarbeidet de I uten Ieserom og biblioteker. ikke være. 

En belgisk statsborger Ray
mond de Becker som ble dØmt 
for kollaborasjon (<<lands
svik») har vendt seg til den 
europeiske kommisjon for 
mennesk:erettigheter i Strass
burg og' henvist til at den bel
giske lov han er dØmt etter 
strider mot artikkel 7 i kon
vens'Jonen om menneskeret
tigheter, som forbyr lover 
med tilbakevirkende kraft. 
Han hevder også at den sttr i 
strid med artikkel 11) som sik
rer rett til fri meningsytring. 
Det er nedsatt en underkiom
misjon som skal undersØkie 
grunnla.get for anklagen, men 
rimeligvis består den av folk 
som i sine egne hj emland -
som for eksempel i Norge -
har gjort nØyaktig det sam
me som det klages over! 

DEN SVARTE ORFEUS 
Man river seg i håret, skri-· 

ver Europaruf, når man hØ
rer at den franske regilSSØr 
Marcel Can us i Brasil dreier' 
en film betitlet «Den svarte 
Orfeus» utelukkende med 
svarte skuespillere. Den er la
get etter «Orfeus og Eurydi
ke». Som Orfeus brukes en' 
brasiliansk fotballstj erne og 
som Eurydike en ung vaske
pike. Bladet anbefaler å inn
stifte en ny filmpris for «hØY
este fortj eneste ved Ødeleg
gelsen og lopplØsningen aveu .. 
ropeisk kunst og kultur». Ca
nus vil ha gode utsikter i. 
konkurransen om den. 

ADENAUERS TYSKLAND 
«Der Ring» forteller fØlgen

de, som også vil ha interesse 
for våre lesere, fordi det 
handler om de bØker som sel
ges gj ennom Folk og Lands 
BOktjeneste: Det forlag som 
med bistand av fru Ilse Hess 
har utgitt de brever som livs
tidsfangen i Spandau på en 
vakker og rørende måte har 
skrevet til sin kone og sine 
barn - Druffel-Verlag i Leo
ni am Starnberger See - får 
ikke 10:v å stille ut de bØkter 
det utgir på bokmessen i 
,Frankfurt a. M. fordi de ikke 
er «representative for den ty-
ske forbundsrepublikk» . Det-.~ 
er Verlag Samuel Fiseher som' -
har utvirket dette. Samuel 
Fischers svigerSØnn heter 
Beermann. Det er han som 
har Ett istand forbudet .. Det 
er klart at det ikke er til ære 
for Bundesrepubliklæn når 
den motarbeider ethvert 
skritt som kunne befri Hess 
fra fengslet. For egen regning 
Vil vi tilfØye at her kan en 
atter nøste opp den lande sir-
kel, hetsens evige - vi hadde' 
faktisk nær sagt jØde. 

- - --- - - - ---
FOLK OG LAND! 

selges hos 
Maruiens Bladforretning 

Øvre Ba.klandet 00 i Tr.helm 

FOLK OG LAND 
IIkspedløjon og kaa8e: 
ltiel'llChowll8t. 5, o.lo 

Telefon 17 71 96 
Boks 3214, 

Abonnement.\lpl1Ber: 
Kr. 25,- pr. Ar, kr. 12,50 
pr. balv&.r. Svqe OS 
Danmark:: kr. 29,00 pr. 
Ar, kr. 14,60 pr. h&1vAr. 
Utlandet for ønia': kr. 
33,00 pr. Ar, kr. 16,60 pr. 
halvt.r. I nntralt OID
slag kr. 35,00 pr. Ar, kr. 

17,&0 pr. balvAr. 

~l5øre 

~: 

32 øre pr. miWmeter 
over en I!Palte. 

BnIt: PØ8tI1rcIu'. lM1O. 
Utgiver A/L Folk oe Land 

.......... ",1ct::w1et 
Qdo 
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