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Olga von Barenyi: I 9ludolJ !Jle6~ 
HVORFOR JEG ELSKER DE DØDE~fått tit 

Skrevet for «Folk og Land» og alle mine ukjente nor 5 k eve n n e r 

Vi har fØr her i F1olk. og Land omtalt den tsjekkiske forfatter- klebet seg til klærne. Det var 
inne Olga von Barenyis oPpsiktsvekkende bok «Prager Tot{~:1itanz også mitt eget blod, men jeg 
1945». Forfatterinnen, som nå lever i eksil i MUnchen er en er bare lett såret. .Det er 
varm NorgesvellIn, en beundrer av norsk kultur slik hun ,kjenner fremmed blod. Det er blod 
den fra våre store dikteres og komponis.ters verker: Hun vil gjerne ove;ra~lu nå. Og blodrØde er 
sende en l!i1stm til det land hun nærer en slik platonisk kjærlig- plakatene, de som hilser den 
het til, og har valgt å gjøre det på Ein måte som våre lesere sik- seirrike og gloverdige rØde 
kert vil sette pris på: i form aven artikkel til Folk Gg L:md, arme og plakatene fra den 
som hun er en ·ukentlig leser a,v. Det hØres utrolig ut at denne sovjetiske kommandant i 
tsjekkerinne leser en norsk avis, men det er. Like fullt sant! Hun Prag, som kort og godt befa
staver seg gjennom bladet medet norsk-tysk leksikon og skriver Iler å skyte enhver som opp
til og med i tyske blad og tidsskrift om det hun leser i bladet holder seg på gaten etter kl. 
vårt. Slike venner er det verdt å ha. I nedenstående artikkel, 10 om kvelden. EIDhver - alt
som ilckle akkurat er så oppbyggelig lesning får vi hØre litt cm så også meg, for jeg er på ga
hvem denne Folk og Lands venn er og hva hun har gjennom- ten og kan ikke gå hjem. Jeg 
gått. Hennes bok «Prager T.otentanz» en virkelighetsheret- har ikke noe hjem lenger. 
ning i romans f!Ql'm fra de blodige dager under Prager-«revolu- Man leter. etter meg. Det er 
sjonen» selges også ,i Folk og Lands Boktjeneste og vi anbefaler I ikke en flekk i Prag hvor jeg 
den på det beste. nå kunne skjule meg. Men 

, her kan jeg ikke bli stående, 
Det er i mai 1945. Hvilken håpet og også tiden er dØd. her foran huset hvorfra jeg 

datum det er vet jeg ikke. Der sto jeg, arme skap-
S 'd d f t . d ' nl'ngO, l· en d.rakt som knl·tret er kastet 'ut. Deroppe bor en 

l en en em e mal, agen mann s:om har tjent godt på 
da den fryktelige revolusjon ved hver bevegelse. Det kom mine bøker og teaterstykker, 
begynte er alt dØdt. Gleden, av det stØrknede blod som 

som_,"k~~J2'c_~o~~_me~., SOpL 
t-"~~'q, .. ~1V'o~\Ao'''''''~''V\i''''''M~I1YVJI''''''''AiI1""",~iAo'!~' '. hund' og svor' på at han 

ARGENTINABREV : ville glemme hva jeg hadde 
gjort fm ham. Og idag? Min 

Åpen revolte i luftvå poet Gud! Kan det kantede rØde 

General Aramburu lurer i vannskorpen 
tegn med hammeren og sig
den virkelig gjøre menneske
ne så umenneskelige? Hva ba 

Men Peronistpartiet har begynt reorganiseringen jeg om? Om at han skulle la 

På grllIUli av generalstreik i postvesenet i Argent.ina er dette 
brev fra Buenos Aires, datert 27., september og sendt som flYPO,st, 
først kommet oss ihende ,nå, men det er jo under alle omsten
digJ::leter nytt stoff for norske lesere, Som bare hg,r isystemets 

aviser å hoJde seg til. 

Buenos Aires 27. september. 

De siste uker i Argentinas 
bevegede politiske liv hal' 

ikke gått sporlø'st hen. Den 
4. september gikk således luft
våpnets sjefer til åpen rebel
lion mot regjeringen .. De nek
tet blankt å anerkj enne mi
nisteriets ordrer, og da como
dore Huerta i forsvarsmini
steriet personlig oppsøkte 
kommandoplassene for å inn
sette nyutnevnte hØyere offi
serer ble dØrene låst midt for 
nesen på ham av vaktpostene. 
Krisen var angivelig foranle
diget a v regj eringens innkal
lelse av comodore Julio Krause 
til aktiv tjeneste, men det kan 
vel anses som et påskudd og 
ikke noe mer. Krause var i sin 
tid Aramburatets luftfartsmi
nister, men trakk seg sam
men med 36 andre hØye fly
offiserer tilbake til protest 
mot regjeringens «gorilisme». 
Krause ble i sin tid betegnet 
som absolutt tilhenger av det 
såkalte rene spill. - Under. 
den nå værende krise ble 14 

(Forts s. 7). Avsatt: KontreadJmiral Rial. 

meg få sove på golvet i en
treen. Nei, sa han, det er 
dødsstraff ,1':or det. Men så i 
det minste et glass vann? Jeg 
kan ikke godt drikke av Mol
dau. Det flyter mange lik der. 
Nei, Sa han, ikke engang en 
dråpe vann. Og j eg burde væ
re glad for at han ikke 
hentet reVOlusjonsgardistene. 
Men de ville noW få fatt i. meg 
tikevel. 

Nå slår en klokke tre slag. 
Tre kvarter over ni. Jeg har 
bare et kvarter igj en! Men 
hvor, hvm skal jeg gå? Om 
bare ikke natten var så klar. 
Hvis jeg bare ikke var så svak. 
Når var det jeg spiste noe si
ste gang? 

Plutselig hØrer jeg skritt 
og hØyrØstet snakk. Det er 
gardistene - og j eg sniker 
meg langs muren så hurtig 
jeg kan, vekk. Men der, for
an meg - der er også gardi-

Forts. s. 8. 
1111 •••••••••• 

Les om: 
Adenauers Tyskland 

Den øde by 

i Drikkevannet 

• ••••••••••• 

l'led6pJti6, 
Den svenske C. E. Carlbergs Stiftelse retter 

henvendelse til Stortingets Nobelkomite 

Et sted må begynnelsen gjøres til den moralske revisjon 
som verdens dårlige samvittighet VE:nter på 

Rudolf Hess fotografert i fengselsgården i Spandau med telelinse. 
r Fra boken «Gefangener des Friedens» ). 

Den svenske C. E. Carlt'2rgs Stiftelse i Stockholm har re~tet en 
he~vendelse til Stortingets Nobelkomite om il, tildele «fredens 
fange» Rudolf Hess fredsprisen. Skrvvelsener for stifte13en un
dertegnet av hovrattsrådet Seth C: son Bjurnel', sivilingeniør C. 
E. Carlberg, fil. dr. Rlitger Essen, redaktør H. MOllmann-Palm
gren eg kyrkoherde emeritus Viktor Vallberg. 
Vi gjengir nedenfor etter «Fria Ord» ordlyden i henvendelsen: 

HØsten 1957 sendte under- ters krigsforbryterdomstol i 
tegnede iStiftelse ut et opp- Nlirnberg og der på ett, som 
rop til almenhet.en i SV8rige det senere har vist seg, uhold
med en utfØrlig redegjØrelse bart juridisk og historisk 
for de CJmstendigheter som i I grunnlag dØmt til liv:svarig 
året 1946 ledet til at den I tukthus. 
da værende tyske riksminister Den appell stiftelsen send te 
og stedfortredende leder fOT ut munnet ut i en oppflor
det nasjonalsosialistiske tyske dring til de respektive motta
arbeiderparti Rudolf Hess ble gere om å støtte og fremme 
stilt for de allierte mak- Forts. s. 7. 
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«USA har lært knepet av romerne» Har Arbeider- PsykOlogi 
Med stor interesse leser jeg 

alltid det oberst Sundlo ,skri
ver. Han vet mer om både 
militære og politiske spqrs
mål enn de fleste av oss, ,og 
han skriver så konsist at det 
er en :COirnØyelse å lese ham. 
Men jeg har vanskelig for å 
tro, at U.S.A. nå prØver å få 
istand en populær forsvars
krig. Så dum kan vel ikke 
U.s,.A. være. Litt må det vel 
ha lært. Men det fins vel ikke 
\Sidestykke 1 de siste århun
drer til den tåpelige utenriks
politikk som USA fØrte ved 
slutten av siste verdenskrig. 
At Roosevelt overlot Stalin 
hele Øst-Europa og Øst-Tysk
land attpå, var så hårreisen
de tåpelig. Hadde vl ikke opp
levd det, ville vi ikke trodd 
det. 

Men så har da U .s.A. - og 
hele verden med - blitt 
straffet grusomt. Hvorledes 
det ville vært nå om U.S.A. 
i 1945 hadde gjort det eneste 
naturlige, å la Russland be
holde sine gamle grenser, er 
det fåfengt å spekulere over 
i dag. Det kan jo tenkes, at 
ikke bare de «gode nord
menn» i Norge men også Eu
ropa og ikke minst U.S.A. var 
så virkelighetsfjerne, forsto 
så lite av hva kommunismen 
Virkelig var og er, at det var 
nØdvend.ig: å måtte gå igj en
nom alt dette forferdelige? 
U.S.A.s politik 1 østen har 
dessverre heller ikke vært 
bra. Da roommunistene hadde 
enoibret hele Kina burde de 

fått plass i FN. Hadde de fått 
partiet en 

plasts 'i FN, er det mulig vi ri •• kolonne? Etterhånden er mange blitt 
hadde vært spart for Korea- enige om, at alle disse brutale 
krigen. forfølgelser som «nazister» i 

I dag er imidlertid stillin- straks de tyske okkupasjons- alle land har vært utsatt for, 
gen den at vi trenger et styrker i 1940 hadde satt foten egentlig skyldes. en samlet 
sterkt U.S.A. Det ser ut som på norsk jord gikk det en bande plan for hØytstående psyko
det er nØdvendig for å få rundt i by og bygd på Vestopp- loger, som ikke til daglig vi
verden mer på rett kjØl. Vi ser sitt glatte ansikt for oss landene og arresterte alle som 
trenger o01"å et sterkt Eng- menige på gaten? De har latt 

~~ inntil da hadde vært NS-medlem-
land. I våre rekker har det sine «vaskekoner» foreta en 

mer. De ble innsatt'i Gjøvik feng-vært en sport å lekse opp cm grundig rengjØring, og «va-
sel. Men plassen ble snarf fOT liten k k f alle Englands synder. Selvsagt s e onene» er de orskjellige 
så man måtte løslate kriminelle Id' in d har Elngland gjennom år- an s regJer ger og io·mme-
fanger, de ble anmodet cm å gå , hundrene gjort synder. Men re. 

jeg tror dog, at en uparthsk ned\på'l101ltestaSjonen..fora,fåma,t. Egentlig er de tyske nasjo-
dJollnstol vil si, at stort sett Og så fikk disse kriminaUanger nalsosialister skyld i all den
har England fØrt en klokere se å komme seg tilbake til sine ne elendighet, .fordi de på sitt 
utenrikspolitil$.: enn de fLe- hjemsteder. Jeg hadde intet med program hadde anbragt en 
ste andre stormakter. Jeg NS å gjøre og kunne derfOT be- post, som lØd: Bort fra gullet 
l{(unne leif!; nevne prov \fortrakte denne bølge av arrootasjo- som verdimåler, og denne 
dette. Men her skal jeg bare ner. Ja, selv byens pclitimester post har hatt slemme fØlgerl 
peke på en av grunnene til ble ikke spart. Ran ble tatt og Her på bjerget var ikke en
dette. Den engelske folkeka- sendt til nabObyen Lillehammer gang denne post tatt med på 
rakter er få sindig, at d(.~ og måtte være der til tyskerne programmet, men dypsindige 
nær sagt er det eneste folk befridde ham. granskere var allikevel også 
som ikke har latt seg lure el- her beskjeftiget med å stude-
ler Qokike av kommun~stene Jeg spurte politimesteren hvem re problemet uten anelse om 
og det til tross for at den en- som ga mobben anledning til å den dØdelige fare, som var 
gelske arbeiderklasse har arrestere de nasjon.ale kvinner Og forbundet dermed. 

Hvorfor skjØt således ikke 
de norske skipskanoner i Jøs
singfjord? 

Hvem var det egentlig, som 
sendte den norske Londonre
gjering tilbake .til hjemlan
det som triumfatorer? 

Hvem var det, Slem bak ku
lissene dirigerte anklagere og 
dommere under de store hek.
seprosesser her i landet fra 
1945 og fremover? 

Det er så mange spØrsmål, 
som ~an stilles, og svaret blir 
kanskj e det samme for de fle
ste av dem. 

Alt fjernstyrt fra hØytstå
ende psykologer .. 

Var det derfor ikke n,okså 
påkrevet, at våre fremtidige 
,styrere fikk et oppfriskende 
kursus i psykologi, fØr de tar 
fatt på sine embeder? 

Kanskje vi del'li:gjennom 
engang kan lære å styre oss 
selv? 

N. M. 

Kriminalnytt levd i ytterst trange kår og menn. Var ordren kommet til po- Men dermed kom også våre 
daglig har sett en overklasse litiet og fra hvem spurte jeg den hjemlige plageånder mer i 
leve sitt rikimannsliv. De som ærverdige politimester som hadde bakgrunnen l De var ikke, Den straffesak Ariders Haf-
styrer i Norge idag bet fort vært sJ'ef for ""litiet en menne- som fØr formodet, primus . kr k ",v F skj old har reist mot Morg~n-
på kommunIStenes o, og skealder. Jeg har ikke anelse om motor for det hele men kun t 

okk j t 'l pss en for injurier ble tirsdag det måtte en upas on 1 «lakeien, <'om det het l' vå.re fra hvem ordren kom og heller'" behandlet i forliksrådet. Da 
fØr de slapp kroken. forfølgeres munn? Vi var J'o 

k(k d h I ikke hvem som ga dem politimyn- det ikke ble oppnådd noe!or-
'«Eg ty jer som 80, u e - i deres øyne «lakeier» for t ..... -

kj ..,.,~ t d dighet svarte politimesteren. NS- Il lik ble saken henvist til ret-
der treng s u..... annans a skerne under besettelsestiden, 
no» sa Ulv Raude i slaget ved medlemmene~ ble sloppet ut av og dog hadde vifrasett hjem- te~llers ei både Forbundet 
Svolder til Olav Trygvason, I fengslet like fØr tyskerne kom til l1ge sabotører og mordere in- . . o 

som la p11 på sin bue for å byen. Og de selvbestaltede «poli- gen vansk.eligere motstande- 0beg Folk o~ Lan~ bl1tt svært sa 
. . . . ' ~"rlr ',' • ' " rømte 1 det SlSte. Mens det skyte mv. timenn» ~ straks l deknmg.Jeg re eim tyskern .... p ,h l-i ti s ,la> ... ·tl·\;hi",i. ", .", ",~. 'o.. ",,' 'd' 

., . .,.,., .v' '" '" u..t15 ere· '~r Bli· ei '$1"for6fi t 
Om dette er til gavn for oss synes det burde være en oppga- soldater. Jeg må gjøre for- a' • d uk 

~ . . ,nevne oss 1 ags- og e-
ve for de halvannet hundre Jur- skjell her, fordi de egentlJige pressen, har heksekjelen'nå -._-_._ .. _._._._.-.. _._.--- ister som sto tilsluttet NS å trek- besettelsest,roppe: alltid. 'Var eksplodert med et brak. Dag
ke dette frem i lyset og få rede lette. å komme tilrette med, bladet) kretser naturligvis 
på om det var ordre fra regjer- 10rdl de, som de selv ofte flor- iherdig rundt fØrsteinjurian
ingen som var på flukt som hadde s1k:r~~, kom 150m venner: og tens dØdgra vervirksomhet i 
utstyrt mobben med arrestordrer befnere fra. eng e ls k be- håp om at det skal falle av 
og politimyndighet. Og det kan settelsel Denmot v~r Terbo- en lort til eget bruk, og'supp
ha sin interesse å hØre om det var vens. ~fte flott umformerte lerer for egen regning med 
slik landet rundt. p o ~ l ti Sikloe SOldat~r. van- uttalelser fra en ikke ukjent, 

l l 
l . 9Jlo.doitne l 
l l 
l l l Det logar ein eld i myrkret l 
; auster i jarnteppeland, i. 
l anges1;grå s~ggeland, l han brenn på ei grav der ute l l i Paly Maleters hand. l 
l Han ter oss Madjari sletter l 
1 fulle av blodrØde spor, i. 
! bloddrukne mordarspor, l han ter oss dei tusund dØde, l l som myrda st på Ungarns jord. l 
l Han tendrar på verdsens synsrand l 
.i nattdimme, skræmande syn, i 
• nattstigne redslesyn • l av Ungarns blodige andlet l l' og bØddelen frå Katyn. l 
i Det logar ein eld der ute i 
'1: som aldri kan slokne av, l: 

aldri kan gløymast av 
,; fyrr bødd'e:oen kverv i myrkret i 
~ og Ungarn stig opp av grav. l 
l Kår er B j ø r gen. l 
; i 
• • '.-._--.. __ .. _._._._.-. __ ._._. 
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skellgere a komme tIlrette navnrik, angivelig frontkjem-
Håper at «Folk og Land» inn- n:ed på grunn av enkelte poU- per, som gjør god business på 

henter uttalelser fra de Øvrige tlSke Påfu~n, o som det ofte alle de godtroende og natur
landsdeler for å skaffe rede på om var vanskehg a få dem bort ligvis ildetroende. 
A-partiet har en 5.-kolonne som fra. Her kunne det en s.jelden Han er et verdig tilskudd 
~ettes inn når det skal lages ufred gang forekomme epISOder, til det Øvrige kilde galleri som 
i distriktene. som virket irriterende både nå begynner å avtegn~ seg 

Var det noen som i 1940 skulle på befolkningen og oss, som blant annet etter at samm~ 
vært arrestert, så måtte det væte hadde a?svaret /0'1: det hele frontkj emper har forsynt det 
dem som bar det brukne gevær - uten a ha det. Forbund han tar så avstand 
og Ødela tilliten til vårt lille for- Selv satt jeg dessverre ikke fra med opPlysninger om 
~v.ar. Jeg ble selv hentet av «po_ som tilskuer på «galleriet» komplottet. 
litiet» dengang for å avhØres. dengang, men måtte delta Siste bikkje i koblet er det 

aktivt som ansvarlig for en nydelig ukeblad «Aktuell», 
Men jeg hadde ikke vært medlem liten bykommunes interesser. dette Arbeiderpartiets ulyk-
av NS og hadde vært leder av den Dengang var jo alt nytt og k;esbarn, som også' tidli
lokaie forsvarsorganisasjon i 23 uprøvet. Allerede dette måt- gere har gjort seg be
år så noe «grunnlag» for å holde te avfØde feilvurderinger fra merket ved sin forfinede .form 
meg i fengsel fant man ikke, selv alle sider inklusive tyskerne for reportasje og men
om mobben hadde veldig god lyst selv. I dag ser vi alt klar.ere neskejakt. I flere d8lger 
til å holde meg i fengsel. og især bak gru n n e n for har dets iherdigrt reportere 

det hele. Og mon ikke dette gjort strØket rundt Hagene 
T. L. overblikk viser, at «lakeie- kirke usikkert, men har nep-

at våre st.yremakter reiser til 
Sovjetsamveldet, RO!len, Jugo
slavia og andre kommunLst
land tør j eg ~kk~ ha flIoen 
sikker mening. Men jeg er 
iallfall sikker på, at skal vi 
få leve tryggere, trenger vi 
i hØyeste grad U .S.A. og Eng
land. 

Salomon Solum, 

nes» skarer nådde helt opp pe funnet mere enn den 
til t0ps både her i landet og ulykksalige injuriant, som nå 
i de fleste land og riker her strever i harde takene ~ed 
i denne skakkjØrte verden? den håplØse Jobb å skaffe 

Av og til kommer det jo et dekning for beskyldningene. 
litet glØtt inn i noe helt over-
raskende, som ganSke visst 
hurtig bUr dekket til og 
«glemt», men det kan allike-

A verter 
. 
l 

vel h~nge li~t igjen i enk,elte FOLK OG LANJD 
klebnge hjerner, som nae I 
helt uforklarlig. ____ ' _________ _ 
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FOLK OG IAND __ _ 
-----UAVHENGIG UKEAVIS ..... 

Redaktør-er': 

ODD MELSOM. 'Rnsvarl'ig 

ALEXANDER 'LANGE 

~--.. ----------------.. --------.. ---
Vår • 

Hvorfor ooJ:rense I 
avsk;yen til 

Sa~bsenhausen ? 
Vi siterer fra Dagbladet.s 

referat fra rettsforhandlinge
ne mot de to SS-voktere 
Sachsenhausen: 

«Han (Sorge) forteller om 
appeller i allslags vær, 
om arbeidskommandoer og 
straffekommandoer. Hvis 

"Etparrep-resentanter for Ukebladet Aktuell - det samme det manglet en fange ved 
som. . i sin tid satte bunnrekord i norsk journalistikk selv kveldsappellen kunne de 
under etterkrigsoppgjøret ved å forfØlge enken etter en av andre risikere å bU stå.,. 
d'eberii-ettede NS-folk med <eD. -gem:en :fotografireportasJe- ende ute hele natta». 
har 'vært så elSkverdige å 'avlegge oss et beSøk for a hØre Ellers var naturligvis ma-

'Deutsche Handelskammer 
in Norwegen 

Medlemsfortegnelse 

(Trykt på Aas og Wahls boktrykkeri, Oslo november 1943). 

F10irtsatt fra Folk og Land nr. I ma.nn i interessetn,tskapet MOR-
27,29,31> og 31 - 1958. GENPOSTEN). 

Baanrud, Reidar, Direktor, Norsk 
Kaffekiompani AlS Torvgat.en 35, 
Oslo. 
Mowinckel, Thorolf, Dir.ektor 

Bryde, S. M. Verlag von «Norges 
HandelskaJender». Tto'rdenskioilds 
/Sate 4, Oslo. 
Det Bergenske DamsJciooselskap, 

SCihee & Aas & Mowinckel A/S, BeTgen. 
Kolonialwaren en gros, Kld~ega- Arne Meidell, Borregård. 
ten 6 b, Oslo. Nikolai Danl, Heringsexport, Kai 
Skotvedt, Oscar, Maschi;nen flir 
Buchdruckereien und lith. Anstal
ten, Kirkegaten 10, Oslo. 
St'een & ,Strøm: AlS, Oslo. 
B!J'?Ide, Konrad, disponent, Tor
deus!do1:dsga.te4; Oslo. (P.t. for-

16, Trondheim. 
Mathiesen, Eidsvold Verk, Bøn. 
Emil Moestue, AlS Papir en gros. 

O. Mustad & Søn, Kongens gt. 
1-3, Oslo. 

(Fortsettes) . 

vår mening Om akttuelle 1'1'Oolemer i tiden. Vi bar 'ingen ten dårlig, bare brØd og mar
forventninger i retning av å bli gjengitt korrekt i dette or- melade til frokost og morgen
gan;~bm nå fant seg befØyet; til å opptre' på vegne av of- suppa var tynn, mest vann. , 
fentlig moral og anst~ndighet, og . derfor "er det Jla også noe '.'. Akja, san. Denne del av re
'av' det '\lf 'Snakket om som vi gjerne vil 'klarlegge også på feratet passer visst like godt 
d~i1rlemi\te~' ' , ' ,~·i.i L' ,,' , på Ilebu som på Sachsenhau-

He:rrene var'meget interessert i 'vår SltiIIing til reUssa- . sen, men ingen har funnet på Gravstensaffæren -. Danmark 
ken mot de to SS-underoffiserer fra en tysk 'konsentrasjons- å trekke hverken direktøren,. 

Foran rettssak om Hans Jørgen Schmidts grav 
leir. Vår stilling pa detpurikt er meget klar og grei: vi tar Hesten, Vogna, Skapugla el
avstand fra alle f01'mer for grusomheter enten de ble fo,:- ler noen av de andre forffl
'øvet' ifyske konsentrasjonsleire, i russiske eller amerikan- ten: i Norge av den grunn. Det 
ske fangeleire, i Prag, eller for den saks -skyIa her i Norge . dØde også noen fanger ide n Vår danske kollega «Revi-/ keministeriets tilsagn om at 
nede pa Akershus og andre steder,.detvære seg fØr eller leiren av forskjellige grunner.sion» bringer fØlgende nye det vil betale omkostningene 
etter 1945. '. , Ikkie de svære tall naturligvis, QIJplysninger øm den opprØ- ved rettssaken. ~oreldrene, 

Men vi krever at det skal være likhet for loven og-likhet 'men ilde IlJo,k for dem det. rende gravstensaJffære', l lSOm er uten midler 
i bedø~melsen. Og: det har det ikke vært hittil. IKke hjem- rammet. Men det foregikk jo Danmark, en affære som vi SChmidt har lenge vært syk 
me i Norge, hvor medlemmene av Nasjonal Samling ble· 'bare i Norge og ikke i Tysk": tidligere har omtalt ved et og arbeidsudyktig - vil sØke 
dom(elt'lPr sa;mme ting som ikke foranlediget tiltalte - land, så.' det kan neppe gjøre par anledninger i Folk og 10m fri sakfØrsel, og det kan 
~ke,;~~~ng klritikk- par, det"gjaJdt folk '1ltenTor partiet. krav på interesse, ennsi aV-Land: en vei ikke '!inne' utvei til å 
lkke ute ,i verde~, hvor de ,tyske generaler ble satt under 'standtagen. "Ivår satte kirkemlnisteriet nekte d~m. 
iutaie.,dømt9g i stor utstrekning henrettet Torlorhold Om krigsfangene som ble en frist til 1. juni :fbr fjer- Vi er vel ennå ikke kom
S()m',,~lk,~' up,åtalt hen nå~4et, gjaldt ~eneralene -på: den l)enrettet, s~ er det neppe meisen av inskripsjonen på met så langt at man forlan
~pn~ sYle.,., ". . , ' '. aoen he.n:tllwl~et selv her ~ ,gravstenen over Hans Jørgen ger at Hans Jørgens foreldre 

Vi nevner i denne forbindelse"lgeneral&ul't ~r,·' k',ent\ i ,Norge . at slike drap foreg'ikk 'Schmidt' på Bevtoft kirke- helt vergelØse ,Slkal se på at 
~.v v,·mn iOg ~i~nde, un..4~,r;:,,navnet«PanzeI'Jrtey,er».i' Hal\l:'bl~: over en l~v sko på alle side!' gård. .Som bekjent falt sønnenS minne skjendes av 
:_dØJ~hve1l: ~:n ~v se~erher .. en,.~$retter til dØ6en fOf!a! no~; og på 'å:-lle fronter, slik! SOlli :S(!llmidt på Østfronten som kirke Og stat i forening? 
,kl;tllf\.dj,ske';.Juigsf~ger.y~r·llitt skutt på det ftontavsmtt· de(harforegått i alle kriger; ;frivillig i kampen mot kdm- . Eller e,r vi? 

,7~Y:9~; :bal). ha~de .~omma:~doem ».e~ bl~, klart b~v~st ~t ~an, l ';S~:fiig, P~1,.va;; ,.d~t, ~e~!~~mu~~~en!, og pl" gravstenen 
_~,~adc1~),~att.~n,~.,.~~;~ llaffillinl §;, .'glØ~, :/iDe, i t si~ tåig, da prakttsermgel1 'hans står at halis offer var 
~ad(f~jh1l~ gitt øl'dreom"det, ~ikke kjente lian tita~.«l~~! av. de'" 'russISke Og b1'iitisKe 'NI Danmarks ære. Bøl igproblemet 

Hev restriksjonene r 
y~r, fq.r~§a!t. llc.e s1likt·Dotumen bre . ~glort ti!, I~~rlg: i krig~metoder slo b~~a, under Fdreldrene, Niels Schmidjt 
,tU.~1h.y.~d'lom~eyer. begynte a' -a",sonel1{anafta;S~mt~i~, ( 'alt tidli~ere arbeid på å hu-;- og hustru, ,Ølrstedpr. S!O!ID.
~:;t;tkte ''t:nff;~ekJte form~e~«e~~n:, :~a.:ie a~n~t. ~:I!gfe ~~n:- •. manisel'e krigen. .... . . mersted, har ikke fjernet 
di,~,~,~ . lS;~rerseg~lsvmgA.:or 'c, !. '~. ye . rlg! / or,~. e, Og når, de.t15....,..,.20 år etter ,hverken gravsten eller in-
fan*:_~om:gu~n menmgslø~;\~r, 10ars f.orlØp ~le fanr.ert J spa:nderes så mange tårer.på skripsjon, da de naturli:gVis Det er enn.å mange her i 
~nd,~hg) løslatt og det ple dal ftenkannftlslte knng'kastmg , .ofrene ; for tyske KZ-leU:'e~1kke '!tan forstå at det kan landet, som gJerne skulle Øn-
,~t,;n:w.otsigelse hevdet I:\t. lignende ting s~.ften M-e!'er ! hVONQr .. i~ke Qm bare en en'C" . være en æreløs handjling å ske å bygge en. ~ig fOir s.eg. 
bl~ ~~~t,for hadde ,foregatt overalt-også pa amert side .. i ste enslig liten p~essetåre foJ;' kjempe mot kommunismen Men byggerestriksJ onene hm
~1~~A:l~r.esom har vært ved fronten og so~' hø~er ~egna" dep.undre~use:rler ,av tyskere.all den stund man stadig ru- drer dem i å ~gge. !Man 
,~a ~9W:p1~ntatoren, h~.r slelvvært med 'P3; a drepe krIgsfan- i -:-: .1?arn og voksne, kv.inner og ster og hverver frivillige til skulle fo.!"tiden Ikke ha noen 
g~~.·PVI~, for~olden~ gJorde det brysomt å trekkes med. dem. 'menn sO!l\ . ble pint . og brent den kam . som kostet deres betenkel1gheter ved ~ O?phe
EUer d.ere kJenner lal1fa~kamerater. som~ar gjort det. De :6g,miSlhandJiet pa dat mest sØnn live~. Da krigsministe- ve .' al~e'':J,byggerestnksJ,oner. 

. ~~i'Ld~sk,e ,generaler er I~ke. bUtt trukket til ansv~r for det. 'bestialSke' iPrag:slik de~ .riet og pastor Nissen, Bevtoft, :ren~;~pol1tikken, som fØres 
i: ,D~ter',~ITUEil)mt, :plen. krIgen er, grusom 'Og VIskUlle__tBjekkiske forfattennne ?l~amed sitt menighetSråd altså her l )aondet, skulle ve! væ~e 
,b~nt:a,n,net etterde~ VI selv har sett ~g opplevet .~an'tå -von Ear{myi forteller om l slI). ikke kune nå len"ger med kir- nok til a reg~lere byggm~en? 
,a,1;dH:uso,mhetener .sa noenlunde likehgfordeIt pa begge bOK «Totentanz? Er. tallet for kelig hjelp har en mobilisert Det er jo na så vanskehg,å 
lm.r~eI;. ~ennesker So,Dl ~!lPptreri flokk opphører burtigå . storttil.a·t .tårene ,vil komme? kammerad~Okaten, som i skaffe seg b:y)ggelån, o at det 
r~v~.,welllleske~ lenger. ' , '. Var tallet,p~ myx:dede flykt- skrivelse tJ.l Schmidt har satt skulle 'lære ,nok tu a regu
"Mte~po!jlten: fmner det de to, SS-undel"Orflse:t;ene beskyl- ninger, ved ,luftmassakrene en ny frist til midt i oktob<>r lere byggingen. Lånerenten 
des for å ha gjort forfer~epde,. og :C.t:'aItså for~åv.d.t enig i Dresd.en i. kri.gens si.ste Ifase F' 'k' ".lr>Pi,··. "t'l' er nå så hØY, og vi ø ke l' " . de ed, l ... '.. lernes l e m~,.PSJonen ,l . . 
:~ed~IjI.,Den sn~kker isa~~, f~~bindØlse om, fl!} ~r . ,egså, for' ove-rveldende til å den tid, og det gjør den ikke. utllnsrenten, mens andre" 
ltg,is~n p~t'ørt.e: me~neskell~». D~ trengs d~t naturhgvJs .på,kalle'a;vskyerr? Og hva m,ed vil det bli anIagtsak måt den land senker ~ånerenten, selv 

" ftl!fldefinlsjon, ,a,y, 'hva: bladet pteJler ,med «na~ul~».,Er. det· de )lUndretusener som fant falne fron1;Øoldats foreldre. om man her 1 landet skryter 
gtll$t)m.b~.t~ne 'i·verden,bv,oir;,,~e:så målte forekomme, er" atomdøden i Japan da USA Som bekjent har initiativta- av å ha en lav ren~e .. Men 
det lW:nsentra~jonslei~e h VO.F ,de: så, måtte fin~es, ,er det prØvekjØrte Sitt nye krigsvå.- geren, pastor Nissen fått kir- en ~lik mengde restnksJooer . 

rl.1lØl"tt Lø-g' ; tortur og' mlshandhng~t være seg. l 1)yskland, pen på levende mennesker? 13 ar etler:, «freden» kunne 
Nm:ge, ~vjet ,eller', hvorsomhels:t, ~n mene,r med begrepet Er det også for fryktelig tiL å. man ikke tenke seg mulighe-

'c <lig;p.lIis~»,·så er vi alle Skjønt og inderlig enige. snakke om, til å lage rettssa- kaller landssvikere til Heime- ten 'av. Et annet parti ville 
~'_~en:bvis en forsØ.ker å pådytte alle som ikke er enig i at ker om? vernet. Dette siste påberoper neppe lagt folket 1 en ~.}ik 

:,DaljUdiktaturet er den mest tilf:t;edsstillende fOJ;lll for demo- Observatør. seg F10lrsvarsdepartementets tvangstrøye, som man hittil 
tnlllti;~:etiketten «nazist» så fuskes. der naturligvis i kortene'. ordre av ifjor om innfØr- har opp~evet. La biyggere-

!B:."ll~\"j,ikke den tyske' na9Jolla'~sialiSme som sådan, for ing i rullene igjen .av de dom- restriksjonene aV'Vikles hul"-
si\t1ile,1l: s~~ke om de norske ideer Quisling gikk inn for, .har Landssvi kere feldte landssvikere i (V'erne- ~igst mulig, så folk kan få 
c.ll~r,ligyj8: noe med den slags «nazisme» å gjøre. Like litt pliktig alder. Her må det væ- by?ge som de vil, som fØr Ar-
,ftm';d.et !ville falle noen inn;å dømme kristendommen på re noe galt. Er det regjerin- belderpartiet overtok ledel-
g-l'Unnlagavinkvisisjonens ;f~tbrytelser. i forsvaret' glEms organ Arbeiderbladet sen. Kravene om større frihet 

,", .. -,.Det.er,.forstemmende å måtte gjenta disse ting om og om som tar feil eller er det re- og mindre tvangstrØyepoli-
igjen. De som fremdeles ikke forstår dette, kap. .da umulig Til tross for regjerings- gjeringens organ Forsvarsde- tikk bØr være IØ\Senetl nåj. 

'være så lite begavet? Det må være viljen det Skorter på. organets stolte forsikringer partementet som gjø'r feil? Borger. 
ne~ vilje til anstendig og :hederlig tenkning en så ofte til~vj~t om at Norge ikke Eller er begge parter liktevel 

~vner når det dreier seg. om.disse spørsmål, hvor hve\". bruke'r landssvikere i sitt kommet til at det ikke var så Averter i 
tf~f,,~um~n larvlå;~A))ij:p~lie trygt i skjulav"de au~ri- forsvar; pågår det daglig inn- rare greiene med dette lands- FOLK. .0 .. G, LAND! 
~~rte forvrengninger. '';"', kallelser av det_. bladet ellers sviket likevel? 
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O/a Furuseth: 

Knehøner 
Vi har igjen fått et skiDleel{- andre sm:.utater et produkt 

sempel på «demokra,ti» i prak- aven skrivebord5konf:eran
sis. Den berØmte stemmes ed- se uten at folkene der er 
delen' har ikke passet makt- spurt nevneverdig. Den skulle 
haverne, eller konkurrerende vel være brohode for oljein
oljespekulanter betaler hver teresser - ulten hensyn til 
sine parter og gir dem våpen. stedet.3 befOlkning. 

Så finner U. S. A. det nØd- Selvsagt DIe mange misfor
vendig å sende tropper til Li- nØyde, og åe setter i gang, 
banon, og verden ventet med oppmuntret av Nasser' som 
spenning på hva Sovjet ville satte i gang den arabiske fri
foreta som mott.rekk. gjø:::ingspro.se1ss. Men det liker 

Ville vi få en tredj e ver- ikke enkel Sam. Med bibelen 
denskrig? i ene og dollarbunken i andre 

Ikke fØr hadde dette roet lomma setter han skruppel
seg litt, så tyknet det til i det lØst inn sine farvede solda
fj erne østen. ter :l1~!l" å ordne opp med «de-

Men var det ikke så at vi mokratiet» på sin fasong. 
skulle få fred, kaffe og hve- Men Sovjet har 'Også et 
tebeUer bare vi var med og kj ærlig blikk til alle «under
slo de tYiske naziene? trykte folk» og vil ha et ord 

Hvem har sett at noen ten- med i laget. De har også et 
ker på å innfri valglØfter? mål utenom å presse olje og 

Frihet for frykt, frihet for penger, den kommunistiske 
nød, pressefrihet, religionsfri- verdensrevolusjon. Og med 
het og alleislags friheter ikul- hjelp fra vest er Sovjet nokså 
le vi få,. nære målet. 

Joggu sa jeg smør. Vesten har spilt sine kort 
LØgn og bedrag, kjeltring- dårlig, helt siden de tok parti 

streker og hØY poker om de for Stalin mot Hitler. Og vi 
største anstrengelsesfrie ge- kan gå ut fra at i alle kolonier, 
vinster. Og går det ikke bra, blant alle farvede folk blir 
vellså får de yngste mannfol- vestens form for demokrati, 
kene ut og slåss flor å redde som består i utpressing med 
:stumpene for bØrshaiene. Det- trussel om militære represa
te heter demokrati. Men fol- lier, møtt med hat, mens Sov
ket har lite å .si i denne bu- jets folke demokrati blir møtt 
tik.ken. med sym~ti. 

I vest har U. S~ A. tatt over De store masser kjenner 
etter England som verdenspo- ikke til slaveleire, de vet lite 
liti hvor det kan være noe å om Ungarn og andre små 
tjene penger på. Hva har de landis tragedier. Men de ser 
ellers i Libanon å gjøre? lOg fØler den hovne, hvite 

Libanon er vel IS om mange (Forts. s.6). 

Kom senere hen til andre resultater .. 
Også Aftenposten cppdager at russerne ville besette Norge i 1945 

Hva så med de journalister som er blitt dømt for å ha hevdet dette l' 
, 

Det er hyggelig når de un- nå selv kommet i skade for Il naviske halvØ kanskje i dag 
derutviklede folk og aviser i oppdage sannheten. Det for- vært bak jernteppet. En an
dette land etterhvert finner teller i nr. 362 under tospal-:- nen bemerkning~ som fremde
frem til sannheten, og så bæ- tet overskrift om «Russiske les lever i hukommelsen. er at 
rer en da gjerne over med at planer lom å besette Norge i oberst Brigge, som var halv
de stolte som små barn hol- 1945. I«0PI1sliktSlvekkende av- full, lØftet sitt glass over bor
der sine nyfunne sannheter snitt i Bernt Balchens nettopp det og Isa: «Oberst Balchen, 
frem for alt :folket og sier «nei, utkom ne selvbiografi». Hva amerikaner, vi driltlær med 
så rarb. Vi nevnte i et tidl,i- oppsiktvekkende det er i det- Dem, men engang i fremtiden 
gere nummer norske journa- te som kunne leses både~i vil vi Arktis kjempe mot 

• 
lister som ble dØmt under «Fritt Folk» og i bIadets egne Dem. 
fuH musikk av etterkrigsdom- lederartikler fra okkupasjons
stolene fordl ue -hadde omtalt tiden vet vi ikke riktig, bort For vår egen del T,il vi også 

vise til det vi skrev j forbin
delse med generalOberst Ren
duIics redegjØrelse fC'r krigs
Ødeleggelsene i Finnmark. Vi 
antydet der at disse strategisk 
nØdvendige Ødeleggelser når 
alt ~om til alt kanskje hadde 
hindret russerene i å besette 
Nord-Norge, et bytte de nep
pe ville ha oppgitt igjen så. 
gOdvilliig som trakten omkring 
Kirkenes. 

«vår allierte» Sovjetsamveldet set fra at bladet sammen med 
på en mindre pen måte og domstoler log andre plutselig 
blant annet hevdet noe så fikk jernteppe i «frigjØrings
vanvittig som at bolsjevikene tiden». Ellers har jo også 
i 1945 sto ferdi!g til å besette . Trygve Lie nå må!ttet ,rem 
iallfall N\nd-Norge! med sannheten. 

Vi synes også enfoldigheten Bladet avslØrer nå at det 
og tåpeligheten bør få sin be- bare var såvidt vi ikke fikk 
lØnning selv om det kommer nye okkupanter i 1945. Det er 
sent, og nevner derfic[' delta- oberst Bernt Balchen, som 
gerne i en av de særdomsto- forteller dette i sin nye bok. 
ler som anså en slik påvisning Han beretter her at han 3. 
av sannheten i 1944-45 for mai 1945 skrev følgende i sin -----------
4.sæTlig alvorlig» og straffver dagbok: 

dfg: lagdommer P. J. Glø e r- «Middag i det' russiske hø
sen, sorensktriver A r c t a 11- vedkvarter i Kirkenes. Drakk 
der, Øivind J ar Ise t h, Os fØrst amerikansk Olje. En 
lo, Astrid L e jon, Oslo, Ha- tilfeldig beme,rkning over et 
raId S' n i l s ber g, Oslo og glass vodka sitter fast i min 
Helg'e/ Vet h e, HØybråten. Di- hjerne. Jeg hadde den mor
rigent var ellers Mefistoskik- gen bemerket at det var en 
keIsen daværende statsad- UlSedvanlig aktivitet blant de 
vokat Ragnar Chr i stop - russiske tropper, og oberst 
her sen, 86m nå driver pri- Grigge, Øverstkommanderende 
vat lovgeskjeft. for de russiske tropper i Kir-

«Aftenposten~ som med al- kenes, fortalte meg, at en de
dri sviktende nidkjærhet legasjon fra MOIS kva ville 
brakJue meddelelser om disse kiomme samme dag, og at han 
kollegeljes «forbrytelser:>, har ville be meg komme til mid-

dag om iaftenen. Sjerbakov 
skulle være tilstede sal~·'men 

med tre eller fire andre lede
re fra Kreml. Jeg var blitt 
advart mot russernes fors)jk 
på å få opplysninger fra folk. 
som hadde fått for meget å 
drikke, og jeg tok den for
holdsregel å ta amerikansk ol
je fØr jeg gikk til middagen. 
Vodkaen flØt under middagen 
og en embedsmann ved siden 
av megl begynte å vise tegn på 
vodkaens virkninger. Jeg opp
fØrte meg ogSå som om jeg 
var beruset. Han ble fortrolig 
og sa til meg: «Vi rykker frem 
til Narvilk" lOg Sjukov til 
Danmark. Vi møtes. Forstår 
De hva jeg mener?» 

4:Jeg forsto utmerket», skri
ver Balchen. A besette Norges 
kyst var for russerne likeså 
viktig Isom det hadde vært for 
Hitler. 

Så snart middagen var over, 
flØY jeg tilbake til Kal1ax og 
telefonerte til hovedkvarteret 
i Stocholm. 

Da krigen sluttet var det 
marskalk Montgomery og ikke 
Sjukov SIOm vant ,kappløpet 
om å komme fØrst til Dan-

Den tvetungede 
Da det nasjonalsosialistiske 

Tyskland var blitt så stort og 
mektig at England tradisjo
nen tro gikk igang med. å 
innkretse det med fiender som 
kunne slå den formastelig:~ 
ned, var Wins,ton Churchill 
en av de første til å ki'eve til- , 
intetgjøreise av Hitlers rike. 
Da var Adolfl Hitler en forbry
ter og et avskum, en siIUllSyk 
sadist og vi vet ikke hva. Og 
de som fulgte ham - det vil 
dengang si nesten hele det ty
ske folk -- var en forbryter
bande som burde utryddes av 
jordens overflate, eller iallfall 
prisgis Morgenthauplanen. 

Men Churchills rØSt lØd 
ikke alltid slik I november 
1935 skrev den samme 
Winston Churchill 1 «The 
Strand Magazine') i en artik
kel «Sannheten om Hitlep 
bl. a.: 

Iler er det amerikanske tropper som «sikrer freden», andre steder gjør bolsjevikene oss denne mark. Hadde russerne tatt 
tjeneste. Niorge og Danmark, 30m de 

«Mens alla disse skrekKelIge 
omveltninger foregikk i Europa, 
kjempet Gefreiteren Adolf Hit
ler sitt lange trettende slag om 
det tyske hjerte. Denne kamps 
historie kan ikke leses uten med 
beundring for det mot. den opp
riktighet og denl kraft i person·. 
ligheten Slom fi1'"J\: ham til å ut
<fordre, å trosse, å {overvelde og 
å forsone - iallfall til å ;;ette 
sitt igjennom overfor alle auto
riteter og all motstand fra dem 
som sperret ham veien. Han og 
den stadig voksende skare av 
dem som sluttet seg til ham. 
viste i sin patriotislte ild og &in 
fedrelandskjærlighet ,at det ik-o 
ke fantes noe som de ikke var 
beredt til å gjøre eller il. våge. 
intet after av liv, sunnhet, fri
het som de ikke selv ville brin
ge eller ville pålegge sine mot
standere». 4 

FOLK-OG LANDii\--------------=-==:-:-=-- hadde planlagt, skriver Bal-
LØRDAG 25. OKTOBER 1958 chen, «ville hele den skandi-
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DEN ØDE BY 
Et apropos til kamerat Krusjtsjovs besøk Øst-Berlin 

lAdenauers Tyskland fortset
ter hvor bolsjevikene slapp 
GeneralCeltmarskalk Schorner . . sperres Inne l 

tukthus etter 10 års redsler i sovjetfangenskap 

Imens går notoriske forrædere. og 

bolsjevikvenner fri for tiltale 

Det er ikke bare her hj em - pagandadirigerte presse eller5 
me at rettsstaten har vært i beretter. 

I forfall og det er forskj e11 på Vi skal nevne noen eksemp
loven. Og så i Adenauers nye ler på dette. En tysk artille
Tyskland råder det en ufyse- rigeneral ved navn Walter v. 

Unter den Linden idag. Den diominerende bygning i midten mellom ruinene er Sovjetambassaden 

Fra det amerikanske blad Christian Economics gjengir vi ne
denstående beretning fra Glenn Green, Associate Direktor of the 
National Education Program til Dr. George S. Benson, President 
of Harding Oollege. Beretningen er skrevet i Øst-Berlin. Det 
var dette Øst-Berlin kamerat Krusjtsjov nylig besøkte og som. 
avisene skrev om. 

Flere hundre tusen tyskere 
bor fremdeles her i det sov
jetiske Øst-Berlin. De får sitt 
liv fullstendig dirigert av de 
rØde herrer. I lØpet av 12 år 
har herrene knapt gjort en 
ærlig forbedring i deres by av 
ruinhauger og Øde gater. Den 
vedblir å bli en frysende kir
kegård for menneskelig håp. 

Det er en rystende opple
velse å komme inn i denne 
kommuniststyrte by etter å 
ha sett den yrende, blomst
rende gj enoppbygging av det 
kapita~tiske Vest-Berlin. 
SkjØnt de begge er deler av 
en sØnderlemmet opprinnelig 
by, er de i dag to helt adskil
te områder, skilt av den rus
siBke kommunismes jernteppe. 
Den ene (Vest-Berlin) repre
senterer frihetens levende, 
fremadskridende kilde. Den 
annen (Sovjet-sonem)/ er en 
trist,frysende kirkegård, hvis 
vifidulØse, forkullede og Øde
lagte bygninger står der som 
Skjeletter, som håner de for-

lin amfiteater plass hvor Hit
ler pleiet tale til hurrarop fra 
sine naziskarer. De rØde hadde 
omdØpt plassen til Marx-En
gels plass. Hele området syn- """"""""""""""'''''''''''''''''''''''''''''''''''' 

. bipasserende. 

tes idag like dØdt og gammelt 
som en gammel romersk ruin. 

Noen k[lometer inn i byen 
kom vi til en av de to hoved
bu tikkstrØk - Alexander plass. 

Fluortilsefningen 
drikkevannet 

Her fant vi en liten flokk folk En planlagt formftning 
på gaten, de fleste dårlig ~-

kledt. Butikkvinduene var, av vestens folk? 
øde, noen av dem var dek.klet 
med lemmer. Bare noen få 
stilte ut varer og alt sammen 
var nOe sørgelig skrap. 

Primitive forhold .. 

Nedenf'OIr gjengis et sitat 
fra boken «The- Age otTrea-, 
son», av Dr. R. Swinburne 
Clymer, utgitt av The Huma
nitary Society i U.S.A. 1957. 
Det er av Dr. Clymer hentet i 
en bOok, «Red Court», skrevet 
av den t,idligere kommunist I 
Rena M. Val e, og utgitt i 
1952. . 

«I trakter der man ven
tet mest motstand ,sørget 

vi for å spre virus-syk
dommer, og hvis der var 
anti-biotika som truet våre 

lig dobbeltmoral og reHsve- Seydli~z-Kurtzbah havnet un_ 
senet er tatt i den politiske der krigen i russisk fangen
forfØlgeises tjeneste. skap, og utmerket seg her ved 

Når den norske presse for- sin landsforrederske deltageI
teller at i Adenauers Ty!3k- se i ledende stilling i den be
land lever de gamle «naziof- ryktede bolsjeviklske «Na
,aserer» herrens glade dager tionalkomitee Freies: Deutsch
med store pensjoner og æres- land». Mens de tyske soldater 
bevisninger, mens de stakkars led og kjempet mot den knu
«motstandsmenn» må føre en sende overamkt på Østfron -
kummerlig tilværelse, så er ten, mens tyske kviI'l1er og 
dette like usant som det me- barn flyktet i panikk for de 
ste av det denne denne pro- rØde horder, drev denne nob-

le herremann propaganda for 
bolsj evikene og oppfordret de 

planer, så hadde vi andre tyske soldater til å overgi seg 
midler til å uskadeliggjØre til de røde. Hundretusener 
~eflolknmgen. Fluoridering av' tyske mØdre, hustruer og 
av drikkevannet ble funnet barn kan fortelle om de reds
å være det som ga de beste ler s,om overgikk de ulykk~
resultater.*)' Vi underrettet lige som havnet i russisk fan
vårekadre i den medisin- genskap. 
ske og tannle~vitenskape- Denne artillerigeneraJ· ny
lige sektor om å slå på pro- der i dag otium i Vest-Tysk
pagandatrommen for «be- land ved full pensjon, og in
skyrt~le[se» av barnas \1;en- gen har såvisst tenkt å trekke 

neI', ved å' tilsette drikke- ham til ansvar for de gamle 
vannet -fluor - og å passe forb,rytelser. 
på at ingen opplyste publi- En tidligere major ved 
kum om at fluor angriper navn Kuhn, som var stabs
hjerne- og nerveseHene på sjef ved en infanteridivisjon 
en slik( måte at motstands- lØp over til russerne med alle 
viljen ble redusert*). Med stabspapirene, men deG er in
andre ord, vi brukte det gen som tenker på å rØre 
samme system på det ame- hverken ham eller den pen
rikanske folk som dyre- sjiOn han så fortjenstfullt op
temmere bruker overfor pebærer. Han har til og med 
jungelens dyr for å gjøre hatt den frekkhet å sØke om 
dem fØyelige». å bli opptatt i det nye Bun-

*) Uthevelsen gjort i originalen Men det er noen «krigsfor-

Jeg klom inn i Øst-Berlin 
med toget fra Vest-Berlin. 
Idet vi beveget oss mot jern
teppet var vår kupe et vanlig 
virvar av snakkende menne
sker. Plutselig stoppet snak
ket. Jeg så rundt meg. Scenen 
var nifs. Folk hadde hørt opp 
med å snakke til hverandre. 
De stirret rett frem for seg. 
Uten å bevege hodet hvisket 
min tyske ledsager: «Vi er i 
Sovjet-sonen». ,Falk i SOvjet
sO'nen finner det sundere ikke 
å bli grepet i å snakke med 
hverandre. Du kan ik.ke stole 
på noen. Det hemmelig politi 
og dets' spioner er overalt, lyt
tende, undersØkende. 

På en gressflekk midt på 
Alexander plass arbeidet tre 
kvinner med å trekke, gress
klippere med et slags impro
visert seletØY, akkurat som 
hester. På den annen side av 
plassen ble et stykke av gaten 
brolagt. Arbeiderne lå på 
knærne og spredde den var
me asfalt med håndr,edskruper. 

Så nådde vi Stalin -alleen 
hva:r lrommunistene har byg
get) rekker av hØye, hvite leie
gårder med butikker i fØrste 
etasje - «et eksempel på hvO'l:
ledes den nye kommunistiske 
verden vil bli». li et av butikk
vinduene var utstilt en ordi
nært utseende sofa, som i 
Amer~ka kanskj e ville koste I 

I deswehr! 

__________________________ (Forts. s. 6). 

En øde ørken. 75 dollar. Prisen i øst-tyske II 

Vi gikk fra stasjonen til mark var angitt og svarte til 
Unter den Linden, som for et halvt års lØnn for en van
femten år siden var palasslik- lig øst-tysk arbeider! Stalin-I 
nende, verdensberØmt sta:ts- alle er et bedrag. De billig I 
avenue. Overalt langs vår rute konstruerte bygninger kna
var strØdd biambekratere keI' i sammenfØyningene og 
og ruiner, urørt, ureparert av sprekker i pussen. Butikken 
kommunistpampene. De tre har nesten ikke varer Oog det 
eller fire bygninger som sto foregår' nseten ikke handel. 
igjen i den kilometervide' sek- Kcmmunistpartiets funksjo
tor er nå hovedkvarter for nærer bor i leilighetene. Hele 
kommunistpartiet. Ide~ vi .affæren e; omgitt av slum
gikk igjennom den golde, tau- områder, hvor lØnnstagern~ 

se Unter den Linden, så vi - som er forutsatt å nyde for
partifunksjonærer kikke ned delene av det kommunistiske 
på oss fra disse kontorer. Vi I system - bor i relativ fattig
gikk videre - til den store Ber- dom. LØRDAG 25. OKTOBER 1958 

Hovedargumentet 

- FOLK OG LAftI"" - 5 
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Sovjet-statene 

Adenauers Tyskland AI kohol ismen . 
I Kne h~ø ne r 

(Fort.. trø. It. 5). Det er Deutsehe Soldaten- En av de amerikanske uke- lI'Ort3. fra side 4 I bugen og lar de store kjelt-
brytere» som fremdeles skal Zeitung som bringer disse skrift NEWSWEJEK's spesieilt mann som lever i luksus mens ringene l partier og bØrser 
forfølges for den gode saks meddelelser om generalmars- utsendte medarbeid.ere har de lever på randen av hun- gjøre som de vil». 
skyld. De som val' partimt:'d- kalk Sohorner, og bladet oppholdt seg en tid i jerntep- gersnØd. Demokratiet baner veien 
lemmer og gjo~'d'~ sin plikt- bringer 'også nærmere detal- pe-Iandene for å studere det Vi har ikke plaget farvede for diktaturet. Når partipoli-

Generalmarslmlk Ferdinand jer om det feltmarskalken ble stadig mere aktuelle alkohol- folk, men vi gOdtar det engel- tikerne har herjet lenge ll'ok, 
Schorner sitter for tiden;; in- dømt for av bolsjevikene. Det problem der. ske verdensslaveri, .flyr viser., så vender folket seg til en 
nesperret i tukthus etter ny kan kanskje være til et,ter- Hva Pol e n angår heter gutter for dem med våre skip sterkere mann. Vi så det i 
Hg å,· Viære idØmt fire .~g et tanke ff()r noen hver at fØrste det at forbruket er to Dg en i krig og fred. Og våre demO'- Italia, Tyskland, Spania og til 
halvt års fepgsei. fer drap. post på tiltalen var at han halv gang så stort som i 1938, krater jatter med dem, al- og med det 's,tore forbillede 
Pensjon får han ikke. hadde vært en erklært fien- og den største post på fami- lierer bort sUt folk slik at vi Frankrike. 

Hvem er så denne Ferdi- de av bOlsjevismen og stadig Iiens budsjett. er nØdt til å bli krigsskueplass Og så går det de.n veien 
nandSehorner. som dp.n nor- deltatt i kamp mot kommu- I Ung arn gir kommuni- i krigens fØrste time. knehØnene sparker. Intil det 
ske presse har hatt s~l meget nismen! Det ble i denne for- stene alkohiOlen skylden for Oss kaller de gode demo- går opp for Skattyteren at 
stygt å si om? bindelse henvist til at han den Økende ungdomskrimi"': krater landsforredere han nekter å stemme, nekter 

Behorner er en hØyt f:Drtjent i 1920 hadde vært med på å nalitet. (Overalt' en stigende Hva skal man da kalle de å betale. ' 
tysk offiser fra to verdenskri- slå ned et kommunist opprØr alkoholisme). Ved enkelte fa- som gjØr det stikk motsatte Hva så?, 
ger, innehaver av .. le høyeste i d~t r~insk-westf~ske indu- brikker drikker arbeiderne seg ,av hva de lover? Det var kanskje ikke så 
utmerkelser L pegge: Pour lr, )stnområde! Schorn,er var fulle i arbeidstiden og bren- Altbeiderpartiet !før krigen a,umt likevel med en verdens': 
merite_ og "Brillianter. Etter dengang løytnant i frikorpsetlnevin .selges,illegalt. opplyste og advarte mot hyk~ revolusjon. For om et land 
krigen,hvor han i en siste Epp/Watter.Videre kan det Fra T s j.e k kos lova k i e t leriet i kirken og sa det var setter knehønepe på plass, så 
fortvilet innsats mot·' den rØ- nevnes at han bL a. ble dØmt .berettes om myndighetenes et skalkeskjul fior utbytting. setter de andre i gang en krig 
de !flOdbØlge reddet liundrctu- for ved sin innsats på Mur- kamp mot «suping~ blant 10 I dag er de gOde statskirke- og knekker de nye menn og 
sener· av tyske kvinner lfJ,g mans~fronten å ha avstiTet 12 åringer, om en klinikk i borgere og direktØrer og deres' rike. 
barn. fra den forferdelige den fmske motstand og der- Prag som har behandlet 20000 statsråder. Verden vil bedrages. 
skjebne å falle i villdyrenes ved forlenget krigen. tilfeller av allwhoIisme de si- Det statsbærendepartirruste , Ola Furuseth. 
hender, satt han i 10 år i rus- Schorner ,satt i varetekts- ste 6 år. mot kapitalismen og all ut-
siske t~ngsler og tukthus og fengsel i 7 år fØr han endelig Fra R om a n i a fortelles bytting. I dag allierer de seg 
nå har altså hans eget fe- ble dØmt til 2 ganger 25 arsom nedgang i 'tabrikkenes med kapitalismen i den vær
drela,nd fØyet nye fire og, et tUkthus. Denne straf,f klaget p~uksjon på grunn av alko- ste form og deler godhjertet 
halvt' år til som en belØnning han over direkte til Stalin' og hollsme. Men mens den i an- ut direktørstillinger til alle 
for innsatsen! aven eller annen besynder- dre jernteppeland særlig går partitro. 

Hva er rett! 
Under de~ne titel fant yi 

i Skiensavisen «Varden~ for 
en tid siden fØlgende kloke 
ord,undertegnet «Borger~: 

Ikrihgkastlngen fQrle-

Opprinnelig ble feItmars- Hg grunn satte ,Stalin straf- ut over fabrikkenes kapasitet De rwste mot det militære, 
kalk_ ~'horner som belr.jent fen ned til 12 år. Han ble så rammer den særlig landbru- ,og ville i hØyden gå med på 
besk~ldt for' å ha tusener av løslatt etter å ha sittet tnnekets 'avkastning. BØndene et nØytralitetJs,vern. Nå hop
tyske" soldaters blod på sine i 10 år log t,..a.:ru;port~rtuil møter opp drivende fulle selv per de inn i en krigsaUianse 
hender, men under rettssa- østsonen; hvor han ble mot- ,i kirkene, heter' det. og' kjØper krigsmateriell som den ,~~erye statsråd Aase 
ken svlint 'det hel inn til tomt tattIIl,ed store ovaJsjoner. I,' B u l 'ga ri a er innført ,om de" har tenkt seg på' vik"': Bje'rkholdt ., over emnet hus"", 
snakk:"6g rykter. Det han ble Imidlertid sank begeistringen forbud' mot salg av alkohol til ingferd: . . .'morvikarer.og. hUSi>ykepleier_ 
dØmt for var at han hadde raskt,da han ikke ville bli~olk som allerede er beruset, De stefutekonsekvEmt mot ,sker, hvilket Isiste 1+å også 
la.tt to t~ske Offis~rer sbm i østsonen, og så er det kan- vide~e til 10~omotivfØrere'og :åpanasje til .en konge ,som tenkes: $at~ ut i livet med 
oppga festmngen NeIsse uten skje hevnen fra de røde sompolttlfolk i tJeneste. ikke hadde "noe, å !si. Nå geler øk,0nonus]t.,WskudØ av stat,l;)g 
kaml? stille for krigsre~t~ed1l0rfØlg~ ham,. o~inn l' ,l/L'Ø'S t-::v ysk I.e- n dy 'føre: de ut kong~Iige '!la~feP ''bli 'de 'til k.<mlnll~ne.; ~ be.g~e disse;so
påstand om ctødsstraff: '.' ,.De Adenauers Tyskland til jubel ,fraværet ,l fa~rlkke~e pa de kongelige og ~eg selv. Og ~lale hJel~~tl~takfi,kk statsrå, .. 
ble O~~å begge dømt" tIl dØ· for norske aviser. grunn av.alkohohsz.ne til st~rk selvsagt fritar de seg for dens ve].f?!g:r;lelse pg ,.ble; ~r~m~ 
den~. men senere benådet av J)eutSehe Soldaten":Zeitungnedga,ng lproa,uksJonen. ~en skatt. ' , ,hevet~o~, gode qg nØdvendi-
S~h0r.her ~elv. Det hører med gjengir endel rystende detal_nyteIse av alkOhOI.sltyldes ik- Den~alminnelige mann blir geo ·..i .• • " 

til hl~~orlen at; den .elleav jer fra Schorners opptegnel- ke ba:.e trangen tIl flukt fra ikke spurt, han ,. blir, bare Under o~qp!tSJonstl~en ble 
de donueldt;~ sene.re VItnefast, ser' om fangenskapet i Sov- vir.kebgheten men egså mot.. presset ,. for . mere 'og mere ?ette ,p1.a,. o:g~å he.rvlsstno.k 
ha,r'~~t.alt l russIsk fangen- jet-Samveldet. Sult og mis- vilJen mot,sty:et, en, f~rm for :skatt og foret 'med skryt for- mn~ørt fØrste.gang l byens, hl
~kap ,?-t ~e oppga festningeI~ handling bragte alle fangene, motstand her" de d~SmUsjo- :a;n hvert valg. stor~e ,og d~t var dengang ,om 
for. a gJøre den rØde arme på dødens rand gang på gail~. nerte øs.t:..tyskere, hVls~orsøk ... Alt stat og kommune klarer ~ulig. enn~s~ørre behov for 

en tjeneste». De ble sperret inne midtvin- :på å fn seg .fra, ~ket l ~956å presse ut avfolk;et søler de ~lllt hJelp,,ennl~d.ag.og.mange 
Videre ble han dØmt for a ters i da.gevis 1 uoppvarmede 'ble knu,st av .sovJet-rus$Ske 'bort. Kongelige gasjer, en av byens, ubemldle?e flkkny,-

ha latt en tysk militærsjåfØr, 'straffeseller og det var jo 1k- ~ropper. ,., ' 'm,illionslukendepapirmøUe, et te godt av dette tIltak. '" 
som flere ganger var straffet ke stort .. disse levende skjelet~ milliardslukende militærstell, . Men,. -den'~o~ hadde satt 
for tjenesteforSØmmelse og ter tålte. Rad for urad! . det går jo jet1lfly forrtoendette tIlta.kut lllv,et dengang 
drukkenskap, . stille for krigs.. . Sam~en meddtsse tyske' 'milUoner i uka. ble senere c;lØmt og straffet 
rett med påstand om dØdS:;' hØyere offiserer var det i sel- Nnrge~ mest na'SjonaLllånnede Vi skal spise kirsebær i FN, for det, - (la var det lan 'is,
straff, etter at han i de me~t lene anbragt russiske volds- :k~UnIst, Pede~ Furubot;n:,av- odd Bull (Pjoqden)' med fØI- svik --,- og detb~løI?' som k0,m~. 
kritis~e kampdager i 1945 forbrytere av. verste slags,VISer med forakt tilbudet om å ta- ge skal jo overvåke ;for oss i munen da ga ,l tlls~udd ble~ 
drakk:"s,~g full og med sin bil mordere,' seksualforbryt~re le fra samme talerstof r studtm..: :Libanon. Skal en le eller skal vedkommende dØmt å betale 
sperr,e~, ammun~9jonstilgan- og sinnssyke. En av diss,e, en tersamfunnet i Tr.h~m som Aiex- en gråte? . tilbake. 
gen p~et truet~ro~tavsnitt: beryktet russisk 110rbryter ander L ang e nylig fikk be. . Er hele demokratiet et ga- Hvordan Ran en og samme 
~et forelå fOl"Øvng mtet. be- ved navn Klebikow, stakk nytte etter tO og en halv times lehus uten realiteter? handling være ulovlig den ene 
VIS fb~ at mannen ble skutt Øyet ut på en tysk medfange deb.att o ....... han bur· de f" l' t-l Onkel Sam driver oss bibe- gang, men '!ovlig.den annen, 
Il d t rh ~.", .. . a SIppe l. " " 'h rdh ka bl' 

e er at e ov~ odet h~dde om natt,en med et trestykke lli~i ,nei; men kunne ikk~ stu"" Ilen i ene handa, ,atombonibe~ ogvo " ..... n' . n ,en person l 
foregå.tt noe sllkt SDm tllta- uten noen annen ~oranl\ed- de:nter .. samf t.' ., i den andre. Men den vester- straffet for akkurat det sam .. 
l l . unne for ,anlednIngen ' , and· bl' t f " . 
en Ød på., men retten dØm - ning enn at han ikke likte leie noink- k' landske kulturrest kan vel me,som. re lr ros or: 
t h"""" t ~i'''' • '. lr en, sI1ik at kamerat . .., 'Ka . f Id "'ø' e ~~i'~ al så ~ A.evel. Na er ham. Lignende episoder jnn- :Furubotn lmum r tal f .. neppe reddes med mosebØker' .. n noen gl y estgJ len~ 
det pinlig nok dukket opp et traff stadig. Selvs'Q~"" tedef a e .ra ~let eller atomtrusler . 'de ,forklaring på at slikt kan .t. . .......... e s' oran alteret der . f ... d k t· k 
VI ne, . ,som under ed VII be- OgSå tyske kvinner betant biskop ArIne F' Il' En norsk-amerikaner hån- orega l e't emo ra IS sam-
k f~ , .... t d 'å 't" tt b . f" , . .. J ebu for, no.~n . ' ", f n? 

re '1"~lja en p s a e ,en-:- seg i det,te angenskap qgdet år siden velsignet d€n od S . te de Slom trodde på demo- un . 
rettede' var i live etter kri- somovergilrk disseulykkeli- jetf.anen med sigd o al~ e OV-, krati. Dette er bare et lite eksem-
gens slutt. På dette grunnlag ge, ,som' ofte ved et rent· til- ~ Vil 'kk d tg,· _ .. pel av de mange tusen andre 
arbeides. det for å få gjen- felle var havnet i fangenska- løsning? ~pØe se ;ære en ge~lal. «Demokrati er humbug. På overgrep det hØyt roste 
tOPP tatt saken. Imens, sitter pet, 'trosser,enhvetbeskrivel- Avis. r an nes og Jælens dollaren står det: «Vi tror på «retts»-oppgjør kan smykk,e 
da den gamle tapre l)oIdat og se. Det er for grufullt til å Gud», men det er nok' dolla- seg med. 
hedersmann i tukthuset 'etter berette. " ren, pengene de tror på der- Ta et avskrekkende eksem:,., 
10 år~Elidel,ser i S:ovjet.,.Sam- Det er slike' folk norske og i mi$handling av ve'rgelØse borte. HvemsomheIst kan pel av hvordan det nå går i 
veldet.' andre narrertro,r det går an fanger og årelange 'varetekts- kjØpe seg fri ved retten, det Frankrike cetter det korrupte 

OgSå mot andre tyske offi- å '«samarbeide»; med! Riktig_fengslinger, men de, avgrun- er bare å gå ,ut på; gaten og demDkratiJs~e system cder., 
sererfotberedes det· lignende nok var en også, 1::IOOelher ner· som beretningene "fra kjØpe en arbeidsløs til å a v- Gjør lden' urett· god, ' igjen 
hek$etlo~toler trette!l,året- hjemme og eUel'!S ute i Eu- Sovjet-Samveldet åpenbarer legge falsk ed for fem dollar. smner blitt begått fØr det 
ter;loigen,ssJutt. .i ropa kommet· svært langt er dog noe f:or seg$,eIv, iall,,: De som kaller !Seg :politike- glir ut forstapet og blir for 
:--::-~~;;:'"-:;;-;;;--~7'::::::::--~-=-------"""'-, ----- fall når detgjeilde'r utrette- re, uansett parti· erk,'n'e:hØ- sent.. , 
6':~ OG LAND LØRDAG 25.,OKTOBEIR 1958 Hg utholdenhet i wi<is~aI>en., ne r som lever hØyt på ,hum- Borger. 
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RUDOLF HESS _ Ar=-entinabrev • 
(Forts. fra 8. 1). 

hØJ1tstående flypffi;s.erer 8;1'-
(Forts. fra 8. 1). Det kan kanskje innvendes restert, og situasjonen var i 

en aksjon med sikte på å få at en enkelt manns skjebne lengre tid meget spent. Den 
utdelerne av den nobelske spiller en liten og uvesentlig kulminerte med comodoro 

Nye bøker • 
1 

fredspris, det n::rske stor- rolle i et så stort sammen- Huertas avgang som forsvars- FOLK OG LAND's boktJeeneste, 
tings Nobelkomite til å over- heng, Men m::Jt alle denslags ministerens flyvåpensekretær. 
veie mUligheten av å tildele innvendin~er vil undertegne- Oomodo,ro Galina, som deret-
Rudolf Hess nevnte pris, og de stiftelse her minne om ter ble utnevnt, aksepterte Nå har vi fått den meget etterspurte 
derigjennom henlede verdens- Dreyfusafifæren for et halvt ikke utnevnelsen, log Lonardi- Olga Ba.renyi: Prager Totentanz 
offentlighet.ens oppmerksom- hundre år siden. Ingen kan i ægjeringeIlis nyminister, co
het på en av vår tids mest vår tid benekte at enkeltin- modoro Abrahin, sitter nå t 
tragiske og opprØrende justis- dividet Dreyfus var uskyldig stillingen. 
mord, Si:Jm fremdeles - etter i den forbrytelse han ble Kontreadmiral Ria! bLe 
12 års forlØp -uroer iCLen dØmt for, samt at hans åpen- ganskej nylig avsatt t\"a sin 
kristne verdens samvittighet bare uskyld var et verdens- stilling som kommandant for 
og krever endelig å bli un- anliggende som datidens eu- flåtebasen i La Plata. 
derkastet offentlig revisjon ropeiske samvittighet og Den argentinske «hjemme-

en rystende Skildring i romans form fra. de blodige da.~er i Prag i 
1945. Boken har vært' omtalt flere ganger i Folk ~ Land og om
ta.1es verden over. I den rØde Prager-kring1Sk;a.sting ih:a.r både 
fiQ1'fatterbtne, forlag og bok vært angrepet pA. det voldsoniste og 
den har fått fØlge av rØde leiesvenner og hjelpere Europa. over. 

Boken er k!ommet på Schilrl-Verlag, er på 320 sider og koster inn
bundet kr. 31.-. 

rned æresoppreisning for og rettspatos ikke kunne non- front» utvikler ellers virk- Fra .amme forlag !elger vi ytterligere: 
frigivelse av den dømte. chalere. I Dreyfusaffæren somhet. General Aramburu Panzermeyer: Grenadiere. 

Undertegnede stiftelse har gjaldt det noe langt mere og iO!Pptrer nå i ,rollen som den 
med dyp tilfredshet notert hØyere enn den franske na- store, beskyttende landsfa
seg at dens appell til fordel sjons ,olg den franske krigs- der. I en tale forleden ref
for Ru~olf Hess er blitt møtt makts prestisje og ære - det set han Frondizi-regjeringen 
med forståelse, sympati og gjaldt det vesterlandske sam- hårdt for dens politikk og 
varm interesse· i vide lå-etser, funnsfellesskaps mest umiste- kom med formaninger om 
ikke bare i Sverige, men og- ligegru;CI?-lvoll - re·trens og hvordan landet bØr styres. 
så i utlandet, ikke minst i rettferdighetens ukrenkelige Ararnburu, som offentlig har 
Sambandsstatene, hvor til og ide, rettsstatens helligste tatt avstand i fra e,thve,rt 
med et antall aviser og tids- prinsipp. fremtidig militærkup, kon
skrifter 'har gjengitt stiftel- I Hess-saken foreligger spirerer nå for å fremkalle en 
sens appell og fremholdt det stort sett samme problem. politisk situasjon som vil le
moralsk nØdvendige i en: Det dreier seg her ikke bare, galisere hans makltovertagel
rettslig og historisk revilsj.on eller ikke engang i fØrste rek- se. Her har han en god støtte 
av dommen over Rudolf ke, om prestisjesynspunkter, og forbundslfelle i den nåvæ
Hess. Det er med støtte i og abstrakte statsgrunner, ren de argentinSke visepresi
denne stadig V'oksende mo- men det er spØrsmål om den denten, dr. Alejandro Gomez, 
ralske opinion og i over- fra et rettssynspimkt opprø- som representerer ledelsen av 
bevisningen om at den re- rende måte Hess er blitt be- den «stripete» del av UCRI. 
presenterer et av de po- handlet på - en behandling Disse vil gjenforene pajl'tiet 
sitive lØfterike tegn i"'vår som for ham har innebåret med UCR del Pu.eblo og opp

. tid, at Stiftelsen 'hermed en personlig tragedie .av al- gi de fvondizistiske teser. 

Denne bok som .allerede er. kommet i a.nnet opplag er skrevet 
av Tysklaruts yngste divdsjo,nslromma.ndØr, den berømmelige gene
ralmajor 1 Watfen-SS Kurt !.leyer, kjent over hele verden som 
Panzermeyer. Etter krigen ble han uten skYld dømt til dØden av 
de allierte, men benådet ti år etter &lin fØlge av iherdige a.nBtren
ge1serfra. tidligere motsta.nderesside. Boken fØrer IOI!S frem og 
tilbake mellom frontene og ba.k: fi.endens front, slik som pa.nzer
meyer selv fØrte sin iPanserkrig helt til siste slutt. Forfat
teren setter sea- ellers som mAl å. reise et varig xrimnesrnerke over 
de unge grena.derer i Waffen-Sf\ som eillers er blitt så skamme-
lig bakta.lt. ' 
416 sider med mange bilder og kartskisser. Pris innbundet kr. 32.--. 

Ulrieh Detlev Rose: Die unheimUehen Waff'en. 
En av de mest kjente ,bØker om treenigheten raketter; atom

våpen og ra.da.r, disse nye krigsmidler som ha.r reva1usjonert rust
lndngene og som har kastet menneskeheten ut i frykt ogtmder
g8lllgSStelJUling. Boken er skrevet under medArbeiderskap aven 
rekke fremtredende amerika.nl;;kemilltære, lJik.esom generaJoberst 
Rendul1c har medvirket. Deo er hØYaktuell, sak1ig og uhYre in
struktiv . 

316 sider, rikt illustrert. Pris ~ kr. 32.-. drister seg til å rette en vorligste art. SpØrsmålet om . September måned har også 
ærbØdig inntrengende opp- oppreisning for Hess har der- brakt de store opptøyer i for
fordring .til ~tc. norSke 'for .!to~m~! til å 9U e~. prØ- bindelse med loven om den Heinz Guderian: Panser-MarSch! 
stortings Nobelkofulte om. å, vesten for hele den rvester-s~kaltefne 'unde:i"V'lsmng;- En ubyre'inte:re6sant-fagbok, tlI.l perle-for enhver militært ~er
ta seg av tilfellet Rudolf Hess; landske rettsoppfatning, og Etter . den nye lov vil det nå I essert, skrevet av den, mann som skapte det tystæ panservåpen, ge
og gjennomgå og tilkjenne dermed også for holdbarhe- bli.adgang til å opprette pri- neral Guder!.a.n. Boken bygger på Guderia~ etter'latte opptegnel-

'denne Europas martyr inne- ten av det viktigste funda- vate universiteter som skal ha ser, bearlbeidet av generalmajor Oskar Munzel, som innehar en lig
værende års fredspris og bane ment for v~r kultur. de samme rettigheter som de nende stilling som Guderian hadde, i det nye tyske Bundeswe1u·. 
vei for en virkelig forsoning&-' Undertegnede stiftelse er nåværende statsuniversiteter. Boken har' fått den største anerkjennelse verden over og er kommet 
og fredsvilje i verden og der-fullt klar over den sjokkarte- Rektoren ved Buenos Aires i flere opplag. I dette det sist foreliggende opplag er boken bragt 
med også for en gjenoppret- de' virk!ning en nobelpris til Universitet er enbr.oll' av pre- helt å jour, b18lIlt.annet med et a.vsnitt «Die neue deutsche Pa.nser
telse av den rettens høye ide Rudolf Hess vil komme til å Bident Arturo ,Frondlzi. Han waffe». 
som så skjebnesvangert ble utlØse innen visse kretsr av har nettopp ska.pt en stor 224 sider, rikt illUlStrert. Pris i stivt bind leT. 16.50. 
voldtatt i Niimberg fOi" 12 år den såkalte verdensopinion, skandale ved personlig å gå i 
siden. men vi er også overbevist om spissen for pøbelopptøyene til 

Noen mer utfØrlig motiver- at en slik handling 'fra Stor- protest mot den nye univer
ing for vår anmodning enn tingets NoOoelkomite ville sitetslov. Hele loven ble gan
den appell som stiftelsen bringe til utlØsning mange og ske snart av de profesj/OlIlelle 
sendte ut 'forleden år og som sterke hittil latente krefter i politiske intrigemakere redu
vedlegges i særtrykk skulle det den gode viljes og den rene sert til å dreie seg om et rent 
ikkle være behov for. Om hensikts tjenes.te. religionsspØrsmål, og det ble 
H~/'J.' absolutte uskyld i de . Et s~ed må begynnelsen i mange dager fØrt de råeste 
forbrytelser han ble dØmt for gjøres bl den moralske revi- masseslag i Buenos Aires ga
er nå hele den historisk og sjon som verdens dårlige sam- ter mellom ungdom som for
politisk IOlrienterte i verden vittighet venter på. Slik var langte henholC\Wis religiØs 
overberviBt, og denne, overbevis det ogSå den gang da Emile (katolsk) og ikke-religiøs un
ning 'er til og med bekreftet Zola slynget ut sin flammende dervisning i skolevesenet. Alt 
aven uttalelse av Sir Winston «J'accuse» mot Dreyfus' for- sammen utløst av univer.site
Ohurchill i et av dennes siste følgere og dermed vekket ver- tets <verdige» rektor, kom-
krigshistoriske verker. densopinilo'llen. Det er vår dy- munLsten Risieri Frondiz1. 

Hess' fortsatte f~ngenskap pe og urokkelige overbevis- For tiden behandles presi-
og martyrium i spandau- ning at det norskie stortings dentens lovforslag om oljens 
fengslet kan nå bare b'etrak- Nobelkomite i dag er i den nasjonalisering, og av andre 
tes som et symbol på de de- stilling at d~n med ære og nyheter kan nevnes at Pero
struktive, antieuropeiske og fremgang vil kunne «axla Zo- nist-partiet har begynt sin 

reorganisering. 
s. 

Fra Drullel-verlag fØrer vi fØlgende bØker: 
Dr. Julius lAppert: Liichle - und verbirg die Trånen. Innb. 
kr. 24. 

lIse HeSs: England - N!imberg - Spandau. 11mb. kr. 15.50. 
lIse Hess: Gefangener des Friedens. Innb. kr. 18.25. 
Mare Augier: GOtterdiimmerung. Innb. klr. 23.50. 
Walter Nowotny: Fliegerwunder aus (jsterreich. Inbb. kr. 
16.-. 
Joachim von Ribbentrop: Zwisehen London und Moskau. 
Innb. kr. 31.-. 
General EmiIio Esteban-Infantes: Blaue Division. Innb. kr. 
17.50. 
Helmut S.findermann: Alter Feind - was nun? Innb. kr. 
18.-. 
Helmut Siindermann: Das Erbe des falschen Propheten. 
Innb. kr. 28.-. 

BøkeJ;le leveres portofritt mot fo~uddsbeta.ling. Eller 1 oppkrav 
med tillegg 8IV lJIOIli;o og gebyr. Skriv til Folk og Lands Boktjeneste, 
Bom 3214, Oslo. 

Tannlege, 

antifreds-krefter som ikke vil las mantel» og si det forlØsen
tillate at det banes vei for en de 'Ord i Hess-saken, det som 
alminnelig forsoning mellom en fredslengtende og rett
folkene og en moralsk til- ferdskrevende verden venter 
friskning i verden. på. 
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Hvorfor jeg elsker de døde j7.~~~ ~:; *- ~~. .-:::-: - _-: 
(Forts. fra s. 1). ne i disse dager. Så går de A--tt dd fwet.t: fra ~ Øtf HfU'-~-~<KN'_ 

ster. Det er en av de frykte- ~ndeIig,. men de blir stående Js--=-~'";.57 J irre ~ ~ cl ~ -::-: ~ 
de gatesperringer. Bak meg l hver sm ende av Igaten. Jeg 

, ., •••••••••• - .......... _ ............ ' • ::: Il .,- ,. - .... _ .. _. ,-",-.., ..... _._. 
gardister, foran meg ga,l"di- kommer altså ikl{e vel{k. Jeg ISRAEL I be-v'endt med det norske så

kalte demDkrati. De forelØpige 
undersØkelser viser da også at 
bare 7 pst. av norske velgere 
går på et valgmØte. Hvor 
mange det da er SDm for ek
sempel deltar i et nDmina
sjonsmØte kan enhver tenke 
seg. Stort sett er altså det fo
relØpige resultat av undersø
kelsene at en later til å ha 
forvekslet partistyre med de
mokrati Dg at folket som så
dant har uhyre liten interesse 
av hele affæren. Det bekref
tes jo Dgså a v de opplysnin
ger Venstres pressekontDr 
brakte fDr noen tid siden at 
velgerne ikke ante hvem som 
representerte Rogaland på 
Stortinget. 

ste:r og til venstre og til hØY- må bli hos mine dØde. Nå VANSKELIGHETER 
re husmurer med fast lukke- kan jeg iallfalI heve hodet og Presidenten for det franske 
de dØrer. Og påny plager det se meg Dm. Soldater, kvinner zionistforbund Maitre Blumel 
spørsmål meg som siden re- og små barn ligger lier. Den 
volusjonens fØrste dag mel- lille pike ser ut som en istyk
der seg igjen og ,igjen, tu- kerslått V\oksdukke vil adri 
senvis av ganger dag og natt. mere synge og le. Intet alter
Hva nå? Hvem hjelper lys brenner, hare en blek og 
meg? J eg vil så nØd~g, dØ, sørgmodig måne der oppe på 
jeg har en oppgave fremde- himlen. Ingen blom5tter, in
les. Jeg må en gang:f1ortelle gen ~iste, ingen tårer, in.te~, 
hele verden hv;o'rledes det var slett mtet. Jeg har lyst til a 
her i Prag. gråte, men jeg må ikke gjøre 

Der ligger det mennesker det, for hvis jeg gråter så må 
på fortauet, et helt fjell av jeg hoste. Jeg er forkjØlet, 
mennesker. Men disse men- for jeg har tilbragt en m,tt 
nesker kan ikke hj elpe noen i regn ute i det våte gress i 
mere. De er dØde. Kan ikke en park. Hva har jeg dog 
disse dØde hjelpe? Jo, ,san- gjort siden jeg må ligge som 
nelig! Jeg kaster meg allere- en dØd ved siØ-en av de dØde? 
de bort til dem, jeg trenger Jeg har protestert mot D'lGr
meg inn mellom to forferde- dene på tyskere og tsjekkiske 
lig harde, stive lik, jeg stik- «kollaboratØrer» og jeg har 
ker hodet under et annet! gul- kalt den forbannede revolu
lig blekt hode og holder pu- sjon for en overflØdig, blodig 
sten. Nå er altså jeg også dØd, massaker. Derfor blir jeg r,å 
,og de dØde vil gardistene ikke ettersØkt. Derfor skal jeg nå 
rØre. sone. 

Halvt svime hØrer jeg Gardistene er vekk. Jeg 
blodet banke, eller er det hadde ikke engang sett <tt det 
gardistenes hø'ye støvler som skjedde. Jeg setter meg' opp 
nå klaprer like i nærheten? og nå begynner det mest gru
De ler, de har hØye, lyse gut- fulle. Jeg må rØve disse stak
testemmer. Revolusjonsgar- kars dØde. Jeg trengel' fØrst 
distene var mest gutter mel- og fremst andre sko, for mine 
lom 14 Dg 20 år. De to gar- er fullstendig skåret istykl{er 
distpatruljer mØtes akkurat av glasskårene på gaten, de 
ved likbarrikadenog blir glasskårsom de tysl{e solda
stående. Den kvalmende, søt- ter måtte lØpe barfot over. 
aktige liklukt er uutholdelig. Og kanskje har en av de "iøde 
De dØde har sikkert ligget her et stykke brØd i lommen. Jeg 
i to dager og det er sommer- er nødt til å ha noe å spise. 
lig varmt i været. Jeg må Og de ga meg 'alt, mine 
tenke på noe annet, hurtig, kjære, kjære dØde i Prag. De 
ellers vil jeg kaste opp og da ga meg sko, de ga meg en 
er alt fDrbi. Jeg fØlør nvor- kappe og de ga meg brØd. Og 
ledes J'eg begynner å skJ'elve hva ga jeg dem til gjel1gjel'd? 
over hele kroppen, kulden fra Jeg skrev for dem min roman 
likene trenger inn i meg. Men <,Prager TDtentanz», altfor lite 
likevel er jeg disse dØde takk- for så megen kjærlighet og 
nemlig for at de beskytter så megen hjelp. 
meg. Hos dem fant jeg hjelp. Men nå, i året 1958 reiser 
De er mine eneste venner. «pI'ominente» tyske journali-

Gardistene snakker hØyt. ster til Prag og forteller be
Det er det vanlige snakk s:;m geistret at kommunismen i 
hØres overalt. Hvor mange' Tsjekkoslovakia allerede har 
stykker - stykker kaller man bedret seg vesentlig. For i en 
tyskerne - man har drept og restaurant så de en jazzsan
hvor herlig livet er nå. De gerinne i aftenkjole og i l1u
har plyndret tyske boliger. De tikkvinduene er det flere sor
er rike. De trenger ikke å ar- ter pØlse nå enn for trry år si
beid,e mere. !pe kan myrde den. De- så den vakre sanger
så meget de vil. inne, de så den velsmakende 

Den dØde ved siden av meg pØlse, men de dØde så de ikke, 
må være en tysk soldat. Jeg eller ville de ikke se. Og dog 
ser ham ikke, jeg merl~er ba- ligger de dØde fremdeles i alle 
re knappene på unifDrmen Prags gater. Jeg behØver bare 
gjennom min tynne drakt. å lukke Øynene for å se dem. 
Aldri vil hans m;)r eller hans For dem som arbeider for ko
hustru få vite hvorledes han eksistens har kommunistene 
dØde. Ingen bryr seg om hvem alt: BlØte senger og den beste 
de dØde er som ligger rundt vin og snaps. For de dØde i 
omkring. Kanskje har han Prag fantes det ikke en dråpe 
også gledet seg til :Krigens vann, og som regel heller in
slutt, 'som jeg. Han drØmte gen g;rav. De «prominente» 
sikkert om fred og så. kom det tyske journalister drakk gla
rØde helvete. delig med de tsjekkiske mor-

Gardistene slår i de dØde dere o~ rystet hender som var 
med sine geværer. Det gjør felkket meQ. blod, med tysk 
de ofte. Bare fordi alle de an- blod. 
dre gjør det. Og så bruker de, Da tenker jeg mange gan
dette stille fjell av døde som' ger at egentlig er det godt at 
latrine. Det har j eg også sett l de dØde fra Prag er dØde. Men 
ofte. Det hØrer til fornØyelse- så skriver jeg straks videre. 

har nedlagt sitt hverv fordi 
han var uenig i at Aliyah
kontoret i Marseilles satte 
opp plakater med anmodning 
til franske jØder om snare~t 
mulig å emigrere til Israeil. 
BRIEF', som gjengir denne 
melding etter Jewish Cronic
le i London, tilfØyer at en sav
ner en tilsvarende reaksj on i 
Chicago, hvor National Labor 
Zionist Convention nylig opp
fDrd,ret 1000 jØdiSke familier 
i USA, fortrinsvis unge tekni
kere til straks å slå seg ned 
i Israel. På den annen side 
meldes det at omkring 145000 
israelere har fOlrlatt landet 
igjen siden 1948. I betrakt: 
ning av at en normalt bare 
kan regne med 20-000 ny
kommere i Israel hvert år, er 
Situasjonen altså «alvorlig"', 
og det er ikke rart aten er 
om seg for å skaffe nyt.t blod. 

* 
DEMOKRATI ELLER 
PARTISTYRE? 

Aftenposten forteller at In
stitutt for samfunnsforskning 
driver viktige undersØkelser 
om hvordan «det demokrati
ske' system fungerer, h VlOlr st Dr 
deltagelsen egentlig er i den 
POlitl,ske presse, hVDrdan de 
politisk aktive rekrutteres, 
hvilken rDlle partiorganisasjo
nene spiller og hvilke endrin
ges skyldes fremveksten av 
de store interesseorganisasjo
ner». Vi er redd undersØkel
sene vil vise at det er dårlig 

'\1\,'\1\,'\1",,,,,,,,,,,,,,,,'\1\,""""""'\1\,'\1\, 

* DET R,0DE PARADIS 
Den eksilrumenske politi

ker Traian Puius er blitt bOIrt
fØrt fra Wien Dg befinner seg 
nå i SD's fengsel i Bukarest. 
Euroform melder at advokat 
Putus har gjort flere selv
mordforsøk på grunn av den 
grusomme tortur han har 
værll utsatt for. I samme 
fengsel dØde forøvri.g nylig 
Aurel Decei, som ble bortfØrt 
fra Istanbul. Så ,de rØde har 
lange armer. 

* JØDEFORFØLGELSER 
I RUMENIA 

Euroform meddeler at for 
året 1957 viste det rumenske 
statsbudsj ett et underskudd 
på 1,5 milliarder Lei. Det kom
munistiske partis sentra,lko
mite fant under sitt møte 9. 
-13. juni i år ut en synde
bukk, nemlig jØdene. Sentral
komiteen besluttet å fjerne 
alle jØder fra parti, offentlig 

Jeg m å jo tale for de dØde. tjeneste og forretningslivet. 
Jeg lovet dem det dengang, Det, meldes ellers at SikkJer
den natt jeg tilbragte sam- hetstjenesten (SD) i den se
men med dem. Hva ville de nere tid har arrestert minst 
vel selv si hvis de fremdeles 150 personer, som anklages for 
hadde en stemme? «Tyveri av folkeeiendDm». Det 

Bare to ord: «Vi advarer). ble felt minst 25 dØdsdommer. 
Tilgi meg, mine norske Av 57 arersterte i Cluj (Klau

venner. Min historie var sØr- senburg), for det meste jØder, 
gelig, ikke sant? Får jeg lov ble 13 dØmt til dØden. 
til å fortelle en vits i all hast? * 
Om Stalins testamente? Alt- RØDE RAKETTBASER 
så. Stalin etterlot seg tre luk- I BALTIKUM 
kede testamenter. På elet fØr- Fm der Schlesier sakser vi: 
ste sto: «Apnes straks etter Mens Sovjet med sin propa
min dØd». Og inni det. sto: ganda lar den vestlige verden 
«Kamerat Krusjtsjov skal vel- være i tvil om hvorvidt sov
te all skyld over på meg>;. jet-armeen har rakettbaser i 
Godt, den gode Nikita gjmde øst-EurDpa, kaster det ikke 
det: På annet omslag sto det: bort mange ord på de baltiske 
«Apnes hvis noe skulle gå stater. Til gjengjeld arbeides 
Skjevt». Og inni sto det: «Le det så meget mere iherdig. 
og prat om koeksistens med Sovjetrepublikk'ene Estland, 
det dumme 'Vesten». Ogsa det' Lettland og Litauen er om
skjedde. Så kom det tredje dannet til et militært nØkkel
omslag i rekken. Og der sto område, hvqr det er stasjo
det: «Etter denne lille k:ome- nert rundt regnet 300000 sov
dere Dg trykket hender som jetsoldater. Det er opprettet 
var flekket med blod, med tO' rakettbaser i Rigabukten på 
tysk blod. øYa Saremaa, som ligger nØy-

iHva? . De ler ikke? R-iktig. aktig 1000 mil fra London. 
Egentlig er det ingen vits, ytterligere baser finnes på 
men sannhet. Men en sann- øya Hiiumaa, såvelsom i nær
het som mange ikke vil tro. heten av den estniske hoved
Til tross for Prager-revolusjo- stad. Alle baser er fullt inn
nen. Olga von Barenyi. satsberedte. Den femte rakett-

base, ca. 60-70 kilometer fra 
Reval blir nå utbygget. 

* 
ALT IORDEN FOR 
JUSTISDEP ARTEMENTET 

Det mangfolcUge ,Justisde
partement har ved sin tDPP
figur Jens Haugland svart på 
et spØrsmål i Stortinget fra 
hØyremannen Reidar Bruu 
om det skandalØse politihold 
i Oslo og at han syntes det 
var bra som det var! Som aUe 
andre enn justisministeren 
vet er det alt annet enn bra, 
noe SDm naturligv43 også 
fremgår av den kjennsgjer
ning at det står 105 stillinger 
ledige blant dem som skulle 
patrulj ere i gatene i OslO'. Da 
var 6are dengang det gjaldt 
å arrestere landsmenn på et 
politisk grunnlag at justisde
partementet sØrget for en 
flom av poUtifolk - forØvrig 
av den mest merkverdige art. 
Men det lmnne jo ikke Haug
land noe for - rett skal være 
rett! 

FOLK OG LAND 
i Trondheim 

F'olk og Land selges 
Trondheim hos 

Madsens Bladforretning, 
som nå har flyttet til Ola v 
Trygv.gt. 49 (Vis a vis Emil 
Grønning). 

Sambandstrykkeriet Afs 

Oslo 

Generalforsamling avholdes 
3;11 58 :Kl. 11 i Peder Clausens 
gt. 4, Oslo. 

Til behandling: 
1. Regnskap. 
2· Valg. 
3. ,Forandring av vedtektenes 

formålsparagraf. l"orslag 
tilstiIlet aksj onærene di-
rekte. 

Oslo 12. 10. 1958. 
Styret. 

ew 

FOLK 0<; LAND 
Ekspediajon og kasse: 
KlerschoWBgt. 5, Oslo 

Telefon 37 78 96 
Boks 3214 

Abonnementspriser: 
Kr. 25,- PI'. Ar, kr. 12,50 
PI'. halvlr. Bvm.ø ~ 
Danmark: kr. 29,00 pr. 
år, kr. 14,50 pr. halvår. 
Utlandet for ØVl'1g: kr. 
33,00 pr. år, kr. 16,50 pr. 
halvår. I nØYtralt om
slag kr. 35,00 pr, år, kr. 

17,50 pr. halvAr. 

~fJ6"e 
Annonaepr1ø: 

32 Øre p!". mllllmeter 
over en apa.lte. 

Bruk postrtroDr. lM50. 
Utgiver AlL Folk og Land 

8&mbandatrytr;brlet 
Odo 
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