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Et apropos til dagens situasjon: Olga von Barenyi: 

~Da • sovJet ti Ibød 
forening og 

tysk gjen
frie valg 

En massemorder avsløres 
, 

Mannen bak dtassakren i Prag og bak filmen 

«Den stumme barrikade» . 

• 

Spillet om Berlin og om undlater å utnytte det minste 
Tyskland går videre, og det tegn til svakhet. Det er så
er synd å si at NATO-makte- ledes all grunn til å tro at 
nes posisjon er særlig sterk. Sovjet får anledning til å 
Det er ikke minst Englands fortsette sine taskenspiUer
- og da naturligvis også de kunster med «forhandlinger» 
britiske satellitstater NorgE~s I som ingen annen hensikt har 
og Danmarks - uridfallende enn å drive vestmaktene inn 
holdning som har bragt splid i uholdbare posisjoner. Sak
og u:::ikkerhet inn i vest- en er jo nemlig den, at Sov
maktenes rekker. Og Krust- jet alltid er på offensiven j 

sjov er ikke den mann som disse forhandlinger, mens 

Ønsker ikke Adenauer tysk 
gjenjorenin? 

vestmaktene alltid st?xter 
med status quo som utgangs
punkt for så stadig å komme 
med små innrØmmelser. Slik 
drives de fra posisjon til po
sisjon. 

Det kan i all denne siste 
dragkampen om Tyskland 
være grunn til å minnes at 
posisj onen for ikke så mange 
år siden var helt annerledes. 
Og vi sikter ikke da til selve 
ondets årsak, at de angelsak
siske makter knuste det na
sj onalsosialistiske Tyskland 
til fordel for det bolsjevikis
ke Russland. Vi sikter til 
hendelsene da Vest-Tyskland 
under Adenauers ledelse ble 
trukket inn i NATO og der-

I med gav avkall på en tysk 
gjenforening. For det skal 

ikke stor politisk klØkt til å 
forstå, at TYskland aldri blir 
gjenforenet sålenge dets en
kelte deler er avgjørende 
brikker i det store sjakkspill 
mellom øst og vest. Selv den 
gamle Adenauer kan ikke 
undgå å forstå det, så det er 
meget som taler for at han 
direkte spiller under dekke 
med de krefter blandt vest
maktene som absolutt ikke 
Ønsker et gjenforenet Tysk
land, og som heller tar sjan
sen på en ny verdenskrig. 

Da Adenauer i 1952 hadde 
tilbudt USA at Vest-Tyskland 
skulde gå inn i NATO og 
skaffe c,ie divisjoner en så 
hardt trengte mot Sovjet, 
svarte denne siste makt med 

Forts. s. 8 

Da den store fred brøt lØs 
i mai 1945, begynte i Prag 
den systematiske utryddelse 
av den tyske befolkning, 
Ukelang omhyggelig planlagt 
og forberedt av emigrantene 
i Moskva og London, og diri
gert aven massemordecl 
gjennom Prager-kringkaster
en. Denne massaker ble kalt 
Prager-revolusjonen og 
skjønt det falt over 100 000 
tyskere som ofre, ble den 
fremstillet for verden som en 
ny tysk redselsdåd og doku
mentert gjennom en film. 
Mens Prager-kringkasteren i 
fire dager og fire netter 
ropte russerne, amerikaner
ne og franskmennene til 
hjelp for den tsjekkiske be
folkning som ble massakrert 
av de tyske barbarer, reiste 

·~~~~~~~vv~~~~~~~~·~~ 

OMAR AMIN VON LEERS: 

sraeT"~ 5ue'ikanalen 
de skandinaviske skip 

Den forente arabiske republikk vil· la lasten fra 

«Inge Toft» erklære for god prise fordi den be

står av produkter stjålet fra de ar~biske Pale

stinaflyktninger 

Hva med det norske skip «5pero» som skal ut på stlmme tur? 

President Nasser 

Det brygger opp til mer 
strid i det brannfarlige Midt
Østen. For noen tid siden 
fortalte pressen om det dan
ske skib «Inge ~oft», som ble 
stanset i Port Said fordi det 
-prøvet å bringe israelske va
rer gjennom Suez-kanalen. 
Fra egyptisk side blir det 
hevdet . at det bare var en 
provokasjon for å få istand 
fiendtiIghete( Igjen, mens 
avisene her hjemme naturlig
vis ensidig går inn for det 
israelske standpunkt. I et 
senere telegram fra Jerusa
lem blir det fortalt at Israel 
nå vil sende den norske 
damper «Spero» ut på sam-

. me reise. I telegrammet heter . 
det at den israelske regjering 
har gjort det klart for FN's I 
generalsekretær at det kan 

'bli nødvendig «å gripe tilj 
andre midler» hV. is et meg-l lingsforsøk som FN fore-' 

(FoN. s. t;). 

tsj ekkiske filmbilder sj ele
roUg gjennom Prags gater 
for å fremstille filmen «Den 
stumme barrikade». Man ser 
de grusomste mord i denne 
fi4m, offentlig oppbrenning, 
nedslaktning', av svangre 
kvinner, den forferdeligste 
misshandling av små barn 
- men de udyr som forØver 
disse ugj erninger er tyskere, 
SS-menn og SA-menn i full 
uniform slakter koldblodig 
ned den vergelØse tsj ekkiske 
befolkning. 

Der har vel ikke i hele 
verdenshistorien vært for
øvet et mere raffinert bedmg 

(Forla. Il. 6). 
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N YG·AAR DS'iV(JL D ',,·"v'· ,; p, fl,,' ra~'va' res 
; med plassene . " 

I sin bok «statsminister ter; Der hvor bans parti.til~ . I Det er fine sommerkveld- ke svært store. Billige i pris, 
Nygaardsvold» skriver major lot det var han uten fordom- nå i sommertiden, så våre en. Så kommer jeg til å bl~ og er etter min mening de 
Einar Sagen bl. a.: «Stats- mer. medarbeidere rundt omkring !I. minnernes bok, og tenke rene gullgruver. 
minister NygaardSVOld hev SelvfØlgelig siktet Carl Jo~ må finne seg i at lnnleg~ blir på alle disse vakre sommer- Nu har vi nettopp passert 
skrive eit myrkt blad i Noregs achim Hambro til Tranmæls mere forsinket enn vaplig. kvelder fra 1945 og utover, halvårsskifte 1. juli. Enn om 
soga, det svartaste blad som diktatur i A.P. og fikk sagt Vi har mye aktuelt stoff på da de såkalte «gode nord- vi nu gjør en liten ekstra 
heile soga vår kan minnast. det' uten å si det .. Hambro lager, som burde vært trykt menn» kom til makten Q.g innsats? La det ikke lyde «på 
For det er han som, ber det er en gam.mel ringrev. Men forlengst" blant annei et sperret inne efi masse flok stedet marsj», men «fremad 
tunge ~var for krigen, og han fikk sagt det vesentlige interessant og nødvendig,oPP- som ble liånet og utskjelt på marsj». 
gjenom" denne for nazisma om en typisk trønder, som gjør med det blad hvisvepstre alle måter, og kalt «lands- Kan vi ikke prØve å skaffe 
som gjenom lange tider det ifØlge tradisjon og hevd hånd ikke vet hva den høyre svikere». Nu er dette alt 14 en eller to atlonnenter hver? 
kj em til. å _ påfø.re folket skal en kule til. gj Ør, kort sagt «Farm~nd». år siden. , , Kjøpe et par bØker og la 
namnlause lidingar _ i 100 Karakteristisk nok falt det Artiklen heter «Farmand og Tiden går så urimelig fort. disse komme i hendene på 
tusen heimar. _ Det var Ny- i Paul Hartmanhs lodd i sin Krustsjov» og avslØrer }:)l~- Et år etter det andre går ned folk som drar seg nytte av 
gaardsvoldsom var minister- avslØrende dagbok: «Bak ets begrepsforvirring slik den i.,glemselens hav. Den ene et- bØkene våre?i 
sjef i 1940. Han kan difor fronten» å gi Nygaardsvold gir seg uttrykk i bladets feder ter den andre av alle ~e' bra Da jeg for kort tid siden 

. ikkje skulda ansvaret frå seg den plass ,i !Norges bistorie i nr. 27. Vi håper å fål den og hyggelige mennesker jeg leste om totingenes gave til 
og velta det nedover på sine som han fortjener. Her er med i neste, nummer" som var sammen med i årene fra Forbundet -på kr. 1,200.-, var 
underordna».' Paul Hartmann og kaptein altså kommer 1. august: 10. mai 1945 og til i novem- dette for meg en stor be-

Denne nådeløse dom skrev Olaf Holm .helt i konsens. I USA offentliggjøre~ det ber 1947 Plitt borte. Mange givenhet, og jeg tenkte at 
major Einar Sagen i 1945. Jeg Nygaardsvolds politiske l~nje nå vitenskapelige avhandlin- av disse er borte for alltid. hver bygd som mer eller 
har aldri vært helt enig i var hel og integrert. Denfvar ger om «den norske gåtEfVld- De sover sin siste søvn i en mindre ble rammet av lands
dommens pl"emisser og kOll- ubrudt og tuftet på god.na- kun Quisling». Vi har liggen- fredelig grav. Nokså vemod~g sViko~pgjøret må ta det, sOql 
~usjon. Derfor er det hygge- sjonal grunn. Salig Oksvik de en artikkel av kaptein å tenke ~å! en selvfølge å gjøre det 
Hg å se kaptein Olaf Holm i talte en gang om feilinveste- Olaf Holm om «gåten Erik Jeg vil da håpe at redak:- samme. J-a, jeg vil da tro at 
Folk og Land ta opp gåten ring, hvor meget mere kunde Solem». Vi skal prØve å få tøren av «Folk og Land» vil mine venner i Valdres ogs,å 
Johan Nygaarosvold til be- ik~e Johan Nygaardsvold den ogSå med i ko~ende ofre trykksverte og spalterom vil ofre noen kroner ved' 
handling og gi et objektivt bruke dette fine uttrykk om nummer og den vil nokk vek- for en liten /hilsen til både halvårsskiftet. 
bilde av den avdøde stats- sin berØmte .tale fØ.r valget ke rØre i and~dammen.lill-lers kjen.te og ukjente venner som Husk på: Det er de mange 
minister sålangt det lar seg i 1936: Vi bygger på Karl vil vi naturligvis i nummeret var l samme båt som under- små bekker som sammen la
gjøre. Blant anp.et vet vi jo Marx geniale lære. Det var 1. august beskjeftige oss litt tegnede. ger den store elv. Slik :her 
nå.meget mere om Englands en lekse som skulde ramses med den verdensbe~Ømte Jeg Ihar alltid vært, og er også: 
press på Norge i månederne opp, fordi den pyntet Arbeid- dandssviker» KnutHaInsun fremdeles av den mening at Noen få karer, eller et lite 
fØr 9. april 1940, vi vet mere erpartiets prinsipielle pro- i anledning av hundreårs- vi forfUlgte NS-folk er for bryderi teller så forsvinnen
om hvor slavebundet Norge gram. Den virkelige, den san- Jubileet 4. august. Harl'later likeglade med arbeidet fQr de lite for den enkelte av 
var ved avtaler og hemme- ne Nygaardsvold møter vi hos også til å være en gåte fo~ Vå~ organisasjon og bladet. oss, men for forbundet og de 
lige overenskomster fra 1905, Paul Hartmann på side 394. den selvtilfredse flokk: av Hiusk på: V~llever i en tid som arbeider med det~, er 
så vi forstår lettere å vurdere Vi befinner oss i London 4. tåper som intet forstår\, hvor så alt for mange lar det aven voldsom betydning. 
den vanskelige, for ikke å si mai 1945. Tyskerne hadde Så Ønsker vi da vår~ ven- seg forville ,av all den usan- Jo flere penger som kommer 
llJnulige stillin~ N;ygaardsvold allere(ie ~i$lLl~rti ,:oa.n~ '~~ o~ ~es~re eI:1'godsOl1lJ;11.er ~~ og ~orvre~~e pl"QP!'I:gan.;c:ta ~;n.n, desto, flere abonnenter 
allerede var kotmfi"et i i 1945, mark, og det var bare et og vel møtt igjen om tre mot oss NS-fOlk. Vi har nå bhr det pa. «Folk og Lartd», til 
da han dannet sin regjering, spØrsmål om timer så -ville uker! vårt eget blad -og en masse mere glede for dem som sliter 
avhengig som Norge var av hele sørgespillets fØrste akt Og et spørsmål tilslutt: Er bØker er skrevet og er kom- med arbeidet, og en langt 
Englands nåde både politisk være over og teppet falle. Jeg blaapengene betalt? i met ut, som gir grei beskjed større slagkraft for vår or-
og økonomisk. Vi husker alle sier fØrste akt, for nå. fore- :~ og tilbakeviser all den ganisasjon. , 
det berømte bilde i «Tidens går tra.gediens annet akt bl. 'Kan ,usannhet som er sagt og Så vil jeg hermed gjennom 
Tegn» av direktør RYlgg i a. i Genf. Men hva sa så Ny- noen gi skrevet om oss etter krigen. vårt blad få sende en hilseP. 
Norges Bank, som med krumgaardsvold: Jeg er mere og J,eg vil ikke denne gang nev~ til kjente og ukjente venner 
rygg bærer en engelsk fi- mere kommet i tvil om at opplysninger.' ne noen særskilt av disse over det ganske land. Vil tro 
nansmann på sine, aksler. Norge opptrådte riktig. i 1940, ~. bøker .. Mange av dem er ik- at enhver som leser disse 
Det v~r den nØkne virkelig- når jeg ser at' Danmark, som Alf K vas b ø, Jaren l. p.1 linjer vil være med og ta et 
het. «TIdens Te~» brukte ro- hadde stilt sine, flyplasser til Kongsvinger,har henveti~t seg kom et brev fra en offiser kraft~ak ved ~~varsskiftet. 
t~J~nspressen til å mangfol- disposisjon for tyskerne, fØrst til Forbundet og bed~ o:tp. ved. hans avdeling. Han slut- p.er Slvle sa: TeK kvar og ein 
dlggJØre. Ære være Rolf ble befridd.' hjelp til å skaffe oppl-;snin- ter brevet til Forbundet slik· sm vesle stein, snart er vår 
Thommessen for det. Hvem Nygaardsvold, uttalte her ger om en fetter som falt som «Men navnet, på stedet de~ åker rein. 
har glemt at England i 1930- ~et samm~ so~ Vidkun Q~is_11 frontkjempe~ på Østfronten. han er graVlagt, husker jeg Valdres 1. juli 1959. 

.Embret Langødegård. å,rene truet Norge med ~- lmg sa i sme taler, for hvilke Han het LeIf J ø r gen sen ikke mere. Jeg kan heller ik
sjon mot det norske fiskerI- han ble dØmt til dØden. Der- og var fra VardØ Han Iliel~te ke erindre hvor i Russland 
op'psyn på Lofotens og :vest- for er det intet under i at seg til krigstjeneste '" av~ det var. Jeg mener at ved- -------------
erålens bank.er ved.å ville rettsoppgjørets ofre må gå j deling ukjent - i 194( eller kommende offiser sendte med 
~ende torpedoJag~re dit, hvis skranken for Nygaardsvold. 42. Han falt derborte og det et bilde av gravstedet, det er 

FORBUNDET 
Ikke Norge falt tIl fote. Det Hans Egede Nissen. • ••••••••• ;- •• jeg imidlertid ikke sikker på. 

. var derfor intet .underlig i Hvis vedkommende offiser 
at f.hv. statsmimster J. L. Landb k t t·ll· lever skulde d t . t Mowinck~l uttalte i Storting- ' ru su S I mpen resa~t å komm: i ~:;~i~~e:;~ 

et 8. apnl 1940-: Gjorde vi NESTE~AV AVISEN: . med ham' 
rett sluttet vi oss til Tysk- kommer 1. august. Deretter på Ekeberg l Oslo va,r en . 
land. hver 14. dag august ut og så overbevisende og historisk' K~nde .Forbundet være meg 

Og endelig på toppen av hver uke igjen. manifestasjon av det ~ktig- behJelpellg På. en eller annen 

avholder landsledermØte lØr
dag 15. august kl. 10 i fest
salen i Oslo Lærerinnelag, 
altså på samme sted som 
sist. Nærmere beskjed siden. 

Border Collie den onde arv fra 1905 hadde Husk på å betale for 2. ste kulturbevarende ogrrem- måte, skulde Jeg være meget 
Nygaardsvold å slite med ar- halvår hvis det ikke er ,&iort'. tidsskapende element i Nor- takknemlig». , E>.J d * Verdens beste gjæterhund 

; beiderpartiets grå eminence ge - en norske bonde. En og ypnerlig gårdshund' . Hval-, F b dk' slik utstillin k Forbundet lar henvendel- ~ 
Martin Tranmæl. Hans dyna- or un 5 ontmgentlm ' ..g er en ~ tig per fØdt 3/5-59 etter flotte 
mitliager ble nok ikke bare for 1959 må være 6etalt i god spore tll a. ve~de ungpom-' ~:d:~e:r~~:d~! :~~ so~ typiske forældre. Farve sort 
anbragt i borehullene. tid fØr fandsledermøtet hvis mens sinn bort fra bylivets med hvite tegn' . tomhet og tilbak til f ik kan gi opplysninger om Leif 

Et symp~tisk portrett gir en ønsker å delta. i ar.range-, ,e. o, og Jø Kan til"·.os i tlf. 322 B, land A L rgensen? Enten vedkom- .".'" 
Carl Joachim Hambro av Jo- mentene. . .' . Rogne' ove' r Heggen,es. , . mende kompanisjef eller no-
'han Nygaardsvold i sin nek- Men ogSå om en ikke får ""''''''''''''''''~'''''"'''' en som har tjenestgjort sam-
rolog i ~Stavangeren» 14/3 anledning til å delta bør na- r· - - G. G. Fjeldstad, men med ham? Ro i V ldr 
1952. Hambro sier bl. 9.;.: Han turligvis kontingenten toeta- innbetalinger og det står for- -: ________ .....;. ________ gn_e __ a __ es_._ 
hadde en ekte og sunn sans les nå. Forbundet er avheng- skjellige viktige sakel1 på ~ o 

for humor og han elsket lat- ig av de løpende Kontingent- trappene nå. J Sa godt som ny Jøtul-ovn 
Altså:' Betal kontingenten 

straks! } LØRDAG 11. JULI 1959 
for 60 cm. ved, rimelig tilsalgs. Ekspedisjonen anviser. 

.~-
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FOLK OG LAND ___ Halskaran fra lofoten 
~-. ---UAVJlENGIG UlCEAVIS ~. so~bleprofessorlUSA 

Hvorfor 

fred 

er ikke" 
verden? 

det 

De 

ledaktører: 

QDD MElSOM. aasvarlIg 
ALEXANDER LANGE 

norske Dreyfuser 
I slutten av . forrige århundre ble den jØdiske, franske 

offiser Dreyfus dømt for landsforrederi. Etter store politiske 
kamper - hvor ikke minst universitetskretsene spilte en 
ledende rolle som forsvarere av lov og rett -ble saken tatt 
opp til ny behandling, og siste gang ble Dreyfus frifunnet. 
I de forløpne seksti år har så en hel verden grøsset over 

• 
l 

Noen minneord om Forbun-

dets beste talsmann i USA. En kan ha rett til å spØrre og framtidshåp fra den ti-
professor dr. phil. om det, men hva er svaret? den. 
Lyder L. Unstad 11945 het det, at nå skuI- Aldri har vel verden opp-

Som vi meddelte i forrige le det bli evig fred i verden. levet slik ufred som nå med 
nummer, er professor Lyder Tyskland var knekket, NS- uro, hat, lØgn og bedrag. Så 
U us tad avgått ved døden folk i Norge puttet i konsen- vidt jeg nusker har det bare 
av J hjertelammelse, 65 år trasjonsleirer, derved var vært en ganske kort periode 
gantmel. Bortsett fra det sor- alle urostiftere eliminert. En i disse årene hvor tlet ikke 
gens budsk~p dette er for fråtset i store ord om frihet var direkte krigshandlinger. 
Unstads mange venner, så er og fred, om. vennskap mel- Ellers preges tiden av krig, 
det, [også et hardt Slag for det lom alle nasjoner, selvfølge- oppstand, revolusjon og 
arb~id Forbundet har gått lig ogSå med «vå,re venner blodsutgydelse. pen ene 
inn' for. Som vi fØr har be- rus~erne». Ja kanskje fØrst maktblokk reiserseg etter 
redet om, hadde nemlig pro.- og fremst med dem. En tok den andre, og i deres kjØl-

dette justismord, og i Norge har vi vår vane tro grøsset me- fessor Unstad satt seg som hele herligheten på forskudd vann følger mord, brann, 
re alene enn alle andre land tilsammen. opp~ave å bringe for dagen jublet og festet og forbrØdret Ødeleggelse og . elendighet, 

. Fremdeles setter det no. rske folk s. eg på kino og grøsser . h t N seg. TusenarsriketJ tok sin mens flyktningestrømmen 
sann e en om orge og ver- bØlger . snart hit, snart dit. 

over det vel 60 år gamle justismord - hvis det da var noe 
justismord. Akkur'at som om en i Norge skul([e behØve å gå 
til et fremmed land og til og med over et halvt århundre 
tilbake i tiden for å finne, ikke bare en, men titusener på 
titusener av Dreyfussaker. Og i de norske sakene er det 
ikke skygge av tvil om at det foreligger justismord. Det er 
til overflod bevist og dokumentert at NS·folkene ble dØmt 

denskrigen. Han fant det stri- begynnelse. 
dende mot all sunn fornuft Hvordan ser det så ut 14: Og krigstrusselen ligger som 
dette at de fremste patrioter år etter krigens slutt? Er en mare over det neIe. Krig 
i N6rgeplutselig skulde bli det fred, eller har jubelen er den slettest tenkelige lØs
landsforredere, og så tok han forstummet? Hvor er det ning på politiske stridsspØrs-

~ t l' b' kt· t blitt av løfter, forsikringer mål. 
opp- e æ'r 19 og o Je IV ar- Forfatteren R.emarque skrev 
beid på vitenskapelig grunn-
lag for å bringe sannheten våg. På dette grunnlaget umiddelbart fØr siste ver
for dagen. Stadig skrev han greide han opptagelsfesprøven denskrig fØlgende i sin bok 

På rent politi.ske grunnlag stikk i strid med både norsk og 1:. ~Trl'umfbuen»' 
i de norsk-amerikanske avi- ved Concordia College. Dette " . 

internasjonal lov og rett. Det fø~ste haren rekke fremtred- ser "om det urettferdige og var et mesterstykke, da han «Den sjofleste partisvindel 
ende norske jurister slått fast, og det siste har et utvalg av merlingSløse etterkrigsopp- jo var nykommer og kumle skjer i rettferdighetens navn. 
svenske folkerettsjurister utvetydig bekreftet. gjør i Norge, og kort fØr sin lite engelsk. Men ukuelig Politiske Igangstere opptrer 

dØd:; hadde han fullfØrt en enerO'i, .na" ga' n'gsmot, og hard som frelsere. Og friheten er Men her i Norge er det langt mellom Zolaene, og når det b~ .t' th t 
lengere avhandling om «Viq-I vilJ'e om å komme seg frem, det store slagord for e ver 

gJ'elder de universitetskretser som gJ'orde slik innsats i nedr'g maktbegJ'ær Falske kUr1' Quisling - den norske bar ham gjennom motgang l . . . . 
Dreyfusssaken, så er det nok å peke på hva en norsk profes- gåte», hvor han ydet full og fattigdom _ slik at skol- veksler alt sammen. Andelig 
sor, dr. Magne SkodVin, som har utpekt seg selv som bærer rettferd mot den avlivede ens myndigheter snart la falskmynteri. LØgnene som 
av historiens objektive syn, kan driste seg til å si i en of- norske statsmann og folke- merke til ham. hØyeste form for propagan
fentlig doktordisputas. Da Sverre Helliksen under Kjelstad- førå. Avhandlingen ble trykt Skolens rektor var den- da». 

i kvartalsbulletinen fra Sus- gang, den senere Norsk- Er ikke dette ord som har 
lis doktordisputas leverte en urokkelig og knusende kritikk gyldl'ghet den dag i dag? 

quehanna University, Penn- L,utherske 'kirkes primas i . 
av etterkrigsoppgjørets rettsgrunnlag, så. svarte professor sylv'ania, som han var knyt- Uf?4~ dr. Asgård. Snakk om Kan det bli fred i en verden 

~'--~'Skødvin ·tØ>.'Clet • .,.~!_;~~.i.~JIlI;"_;!<t~. ·~tn""lfOitt"va.Vdelfit~e'. ;' ø~oti9mir·~idl1g6mIh.otgert:. som domineres av denslags? 
J'ussen og i folkeretten. Riktig så krast sa han d. et naturlig- Ellers var Lyder L. Unstads . h å bIt Og hvordan er det her i 

en var an p yen og so g e landet? At rettssikkerheten 
\;is ikke, men meningen kunde det ikke være noen tvil om. liv litt av et eventyr. Nord- aviser, etterpå serverte han i 

lan(isgutten hadde strevet seg spisesalen på skolen, vasket er blitt uhyggelig frynset i 
Vi vet ikke hvem de er disse «vi» som Skodvin represen- . k tene er så alm'ent k'ent 

fram fra kokkgutt og halskar så trapper og ganger, for så an . J 
terer, men det må iallfall være en trist og farlig og uhyre på nordlandsbåt til professor igjen å delta i skolens under- at jeg nevner det ikke en-
I ·t d . k t· k .' d t k f Ik M kt· å Cd h' . kr' gang. Økonomien e. r ,helt p' å leerno ra IS gruppe Innen e nors e o . e 19 m og r. p Il. i USA, s IVer visning: Inntektene av dette 
den også være siden den har klart å hindre rettferdigheten hans bror om ham i Lofot- sammen med betydelig sti- knærne, så ille at en m~ se~-

posten. p d- f kIkk o 'dt de x-generalsekretær LIe tIl i snart femten år nå. en . ra s o en ra sa VID. . o 

I 1914 reiste han som 20- t'l t hkh Id d: utlandet pa tIggerferd for a 
Vi kan bare håpe at det snart må stige frem en sterk og l a an unne o e ve skaffe litt av den foraktede 

åriIlgltil USA. Utdannelsen studeringen. 
uredd norsk Zola, som kan drive de urettens menn, som i hjelml1efra var et kurs ved Arene gikk. Etter eksamen kapitalen. Utenrikspolitikken 
likhet med professor Skodvin gir en god dag i folkeretten Vå~an fOlkehøgskole i Kabel- ved Concordia, bar det inn er fØrt på en vanvittig måte at 
og ubehagelige dokumenter, inn igjen i de mørk~ fortidens l på University of Minnesota, vi gjennom vårt medlemSkap 

kr ka der ha.n ble ferdig 1925. "''''.å i NATO har sikret oss å kom-huler de krøp frem fra i ly av verdens igens gals p og at pisse undskyldninger ikke .L'! t 
bar det til Norge der han me med i en even uell' krig redsler. Og mens vi .venter, så innregistrerer vi påny og på- har noe med sakens . reali

ny skumle aVSløringer om den «rettergang» som foregikk i tet~r å gjøre. Det som er 
disse norske Dreyfussakene. Vi behØver såvisst ikke å gå skandalen er at (en norsk 
hverken til bøker eller film for å bli rystet over den urett Ia~mannsrett dØmmer 16 
og over den lettsindige og ansvarslØse omgang med andres per~ner uten engatg å gjø-
liv og ære, ~om er dell. uundgåelige konsekvens av det s~ 
professor Skodvin gjør seg til talsmann for. 

Det siste på området er enskandaIe som dr. Sverre Kjel-
stadli kom i skade for å avslØre i sin doktoravhandling om 
den såkalte militære motstandsbevegelse i Norge etter kap~-
tulasjonen. Han beretter om de to motstandsmenn Odd 
Hodne og Norvald Thorshaug, som falt i en trefning med en 

re seg det besvær med ret
te,.angen aten bringer de 
ko:tl.krete hendelser på det 
rene. Slike bagateller befattet 
ikJtle en norsk landssvikdom
st~ seg med!' Det var ikke 
så nøye hva en dømte folk 

studerte ett år ved Universi- fra første stund. Når så 
tetet i Oslo. Så tilbake til Russland ikke tØr vente len

ger, blir vi Okkupert, såsnart 
USA for jobb. Gjennom åre- krigen bryter ut. Norge har 
ne hadde han plass ved flere stelt seg så tåpelig, at det 
colleger og universiteter. iDe kan nok tenkes at Quislings 
siste' årene ved Susquehanna 

bange anelser går i oppfyl
UnJversitet i staten Pennsyl- lelse. 
vania, der han varavdel
ingssjef. Men den akademiske 
utdannelse som han hadde 
fått ved Universitetet var ik
ke nok. Han begynte (snart 
på et arbeid med tanke på 
den philosofiske doktorgrad. 

tysk avdeling, hvori det også deltok nordmenn, og hall. for- f01;1 bare det ble en dom. Dette arbeidet ble han ferdig 
teller om 16 NS-folk som ble dømt for å ha vært med på å De som fremdeles stiller med i 1935. da han forsvarte 

Det het fØr i tiden,. ~t Elig
land var beredt til å kjempe 
til siste franskmann. Nå kan 
det kanSkje bli slik, at Ame
rika kj emper. til siste euro
peer, nordmennene innbefat
tet. 

Det kjente ord av Axel 
Oxenstjerna til sin sønn: Du 
aner ikke min sØnn med hvil
ken dumhet verden regjeres, 
kan passende benyttes på ti
den idag. 

skyte dem. Så hender imidlertid det fatale at de to navn- se~ som garantister for den 
gitte o~re viser seg å leve i beste velgående den dag idag. rettsskandale som h~ter' ,et

Skandalen er naturligvis fullkommen, selV-om Aftenposten tew::krigsoppgjøret, dette lave 
og Dagbla.det i broderlig forening SØker å dekke over den og simple oppgjør med pø
ved å hevde at det virkelig ble skutt to nordmenn i denne Iitfske motstandere bak en 

sin doktor-avhandling - et 
hist<;>risk-Økonomisk arbeid, 
og ble kreert til dr. phil. Nu 
hadde kokkgutten og hals
karen fra Lofoten nådd top .. 
pen av akademisk utdannelse. 

trefning, .. og at det bare er navnene som er galt oppgitt i m~ske a.v hykleri og Castro- ......1'1-.. _________ _ 

dommen. , tafemåter, må vel iallfall I iallfall innimellom grøssbt
Enhver som i motsetning til professor Skodvin har litt all stillhet på sitt lønnkåm- gen over den gamle franske 

an.stendighet i behold, er naturligvis straks /klar over m~r rødme aldri så lite _ Dreyfusaffæren? 

Hvor er det blitt av den 
verdensfreden som i 1945 ble 
forkyndt med brask og 
bram? 

Olga Bjoner. 
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BAK KULISSENE: .; Sovjets hemme
GalDelID lige spionasjenett 

O r d e t skoger, gjorde et dypt inntrYkk 

General 

Besatt av maktlyst 

på den lettbevegelige sydfransk- Ledende personer «kartlegges» for hemmelig 
mann. Da han en natt trådte 
inn på en urgammel tempelplass sentralarkiv i Moskva 
var templets galerier og gesimser 
opplyst av tusener av fakler Og 
i deres skinn danset til hans ære 
kÆ'.mbodsjanske piker. Sarte skik
kelser i århundregamle drakter, 
med ansiktene sminket snehvite 
og med de svarte Øyenbryn hvel
vet som månesigder, beveget seg 
i behersket ekstase til en frem
medartet musikk av xylofoner og 
flØyter. De duftende fakler lyste 
flakkende over de vekslende 
skygger ,slom fullmånen kastet på 
den grå stengrunn, log den dans 
som engang b~e danset til ære 
fior de konger som nedstamm.et 
fm. gudene, tok nå den franske 
~ generalguvernør Albert Sarraut 
imot. Han var nå den faktiske 
hersker over denne fremmedar
tede verden, han residerte i pa
lasset i Hanoi og han var også 
ØveI1S'tkiomma.nderle.nde fu<r 'trop
pene. KO~Dniselskapene, som 
tjente enormt her, s:kyndte seg 
med å motta den nye mann på 
en passende måte. Han ble feil'B,t 
overalt og en ung frue til en 

Spionasje statene imellom bygger på gmnmeL in!crna]fJ
nal sedvane, og intet land mener it knnne lmivæTc dC.'i. 

Sovjetspionasjen skiller seg imidlertid både ei OIXpbygginu 

og metoder, som i omfang fra alle tilsvarende innretning?r 
i den øvrige verden. Som funksjonær!!T i denne spiorvasje
virksomhet anvender Moskva fØTsl og frernst utenland:ske 
kommunister, slår Adalbert V. Musil, Munchen fast i en 
avslØrende artikkel i «Europaruf». Artiklen er forsåvidt et 
godt suplement til de avslØringer vi har bragt i artikler av 
Olga von Barenyi, og vi gjengir den derfor nedenfor: 

Et av de farligste midler 
i Sovjetsamveldets hånd er 
det hemmelige internasjo

nale personarkiv. De uten
landsk.e komm unistparuien(e 
har som en av sine viktLgste 
oppgaver gjennom et infor
masdonsapp:arat som omfat
ter hele landet, å innfØre i 
kartoteket alle personer som 
innehar '. nØkKelstillinger eller 
kan tenkes å få slike innen 
pou tikken, administrasj onen 
og militærvesenet, innen po
litiet eller næringSlivet. 

Uten hensyn til omkost-
kolonialembetsmann lå under for . l . t 

mngene sam es og regls rer-
den glans som omgav .general-, es til minste detalj alt om' . 
guvernøren. Hun. f'orlo,t sm mann I di ff tI· I kontrolleres til mm 'Ste de-sse personers o en' 1ge og I 

8. mars 1936. Tolv gatestrek- ha mak1ten ,over folkemenil""en.. og ble Albert Sarrautes elsker- . t l· OV It· h. b talj. Hvor det er mulig sam-I ... . M da ha tid prlva elV. era, l ver y 
ninger danner den store, stjerne I denn~ avis begynte også Albert ume. en . ns SIOm gu- og på hvert stØrre sted fin- les en mappe med dokument-
i hviSlnidte- TriUmfbuen hever SarraUt' som opprir.nelig var ''VerIiør 'var utlØJ)et oghMl igjen nes slike hemmelige informa- er og vi~neutsagn, som i den 

dro tilbake til Paris, gikk han ut utstre"-nln<Y de er o-r"verende seg, stJelinmWnetsomierlælt. over' advokat, som. joll.ll""Il3J.ist. Så ble sjonssteder. Når det gjelder l J:U -.:> l:> '" 

Naw~eons felttog, i hvilke han han valgt til deputert, bile tre fra som en selvfØlge at hans personer som ansees for å f~r vedkom~ende samles op~ 
d · 'd ta .. ~"~,---, tre ....... - eventyr m. ed den unge frue også. være særlli·g lOnnflytelsesrike' til fremtidi<r bruk. En kopl vilde tvinge Europ,a, un er sm ganger un ers ~ e r, au"", ,-- ~ 

vilje. En av disse gater er den ganger minister, to ganger gene- var .forbl. For .ham hØrte hun tIl eller som erkjent som far- av materialet forblir i hjem-
b d t 19u Ind k· ... ~~ kapI~et Indokina, og det var nå. li l·ti k tst d landet, mens orig1n, alene går avenue som ærer en s ore ra 'Ve:rnør av o ma, ~uw.. sl tt t ge po l S e mo an ere, 

franske dikter Victor Hugos ledet den franske delegasjon på av u e. . set>tes de~ igang vidtlØftige til sentralen i Moskva for der 
navn. Her b~r m·:·isterpresident :flå.tekonfera.n.sen: i Washing'tl»n. Men elskerinnen .. rot seg ikke letterfor 1mi ger som o' fte l Omhyggeli,g" il samles i et 

/'" avspise på denne måte mm vilde S n , -
Albert Sarraut,ag her i ,sin t·,)lig han var ambassadør i Ankara, . . . går tilbake helt til vedkom- stort sentralarkiv. 

Ikke forlate ham, hun vilde med d . t 
venter han, tiltros,g for at det. kort sagt han hadde tilbragt til Fra kr·k til p. D mendes oppvekst. Ved hjelp I årenes lØp har et vær' 
allerede er blitt 1>ent på kvelden, hele sitt liv i maktstillinger, han mektige n ~ VIek ;~ f~~ av 'bestikkelser, trusler eller mulig for den sovjetiske in
på de tre ministre for det nasjo- hadde alltid «åndet herreluft~o denne uØnskede komplikasjon, politiSk hver\1ning, er det formasjonstjeneste å få frem 
nale forsvar og på generalsta,bg- Da Frankrikes asia.tislæ besittel- men !for å unngå enhver scene, alltid mulig å få hjelp av for hver enkelt av alle 00-
sjefen, fer å sh:J.kke med dem ser, fremfor alt Indokina, under enhver skandale, gasv han tilsy- f6lk i disse personers nærm- .tydelige personer i de enkelte 
om krigen m:::t Tyslda...TJd, som innflytelse av verdenskrigen be- nelatende etter og ba ba.re om este omgivelser eller å plas- land et nøyaktig bilde av 
han er fast bestemt på. gynte å sette seg opp mot mo- ere agenter i deres nærhet vedkommendes forhistorie, 

at de ikke skulde reise'på samme 
Allbert Sarraut er en mann på deriandet, slik at det i 1916 ve- og derigJ'ennom ha vedkom- utdannelse og hittid~ge virk-

skip. Hun skuldekomme etter p!\ 
fMI år, elegant, velpleiet og an- gret ,seg for å sende sine sønner mende under daglig observa'- semhet, samt &'X:l"ski.lt hans et annet skip slik at formene ble 
!SItrenger seg alltid for å værle som kanonfØde til Frankrike, ble sjon. Pålitelige og særskilt, eller hennes karakter og, 
noe tilbalæhiolden. Men stadig spØrsmålet 10m en skulde sende bevart. - Lykkelig innvilget hun. utdannede kommunister i til- hvis det finnes slike, deres 

t lik ' tI· l vI·lle ut- t t·l d f· k ~l, lykkelig reiste hun etter den . he l· l to En ... kommer de eve:.. ropper l enne' Jerne s Uo~ass l1tshverv smugles på en raffi- <,: "illme 1ge as ~r». • er p"" elskede mann, men da hun k(}m 
brudd hos ham, noe som tt'or- for å opprettholde roen, drØftet nert måte inn som sjafØrer sovjetisk hold særskilt inter-

til Marseille eg vilde gå Uand, 
råder haaJis sydfranske natw. med marslæJ.k Joffre. Og denne og tjenesrefolk i hJ·emmene es::;ert i eventuell svakhet for 

strålende av lykke over snart å Den lidenskap som driver denne svare: «J.a., send enten et arme
skulle gjense sin elskede, ble hun besatte mann like voldsomt som kiorps, eller Albert Sarraut!» Re-

F'orts. s. 7. en meltor på mere enn tusen gjeringen sendte Albert Sarraut 
l:estekrefter driver storflyet, det til Indo-Kina, og han gjennom- ~'\I\I~~ 
er makttegjæret. Han og han:s fØrte at mere enn huna.e tusen 
bror gjelder for å være Slyd- anamiter reiste til Frankrike flur 
Frankrikes ukrcnte konger. Med å krige. Smn stolte minner om 
avisen «Depeche de Toulose»s I (:cr:ne cLtvern;:irt:d i Indckin.a 
millionopplag' --; den avis .c\:m finEes det mange ØGtasia,tiske 
de begge eier ~ bMlersker de kunstverk i Sarrauts bolig, hvor 
den offentlige mening i det han nå går cpp og ned og venter. 
frar.ske sYden. Flere ganger har Men guvernørtidener ogslå flor
man tilbudt den eldre bror Mau- bundet med et mindre hyggelig 
rice hØye stillinger i staten, selv mim'.e. 
presidentembetet, men alltid har Da Albert Sarraut kom. til 
denne ro'ige mann aVStått. For Indokina som generalguvernør, 
ham er det til3trekkelig gjennom steg der frem feI' ham en ny og 
ledelser~ a.v stora.visen, som med I fantastisk verden. Templene som 
sin3 m::;nge tusen utgaver er duftet av rØkelse, de gyldne gud~
FrankrikE:s E':'Ørste provinsav"ls, å bilder, synet ,av Asias dampende 
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eller som kontorassist3nt~~r I' alkohol, ~arkotika, SPil~ eller 
og ligne de på arbeidsplassen., value kvmner. Ofte bllr det 
Innsamlede . opplysninger I herunder tatt hemmelige 
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Hitlers siste ord: Nor geo g kri g
fø ri ngsspørsmålet 

Mussolini nlin beste venn .. tapte:krigen for meg 

Fortsettelsen av overrettssakfører Sverre Helliksens sensa
sjonelle inn/egg under Kje/stad/is doktordisputas 

I overretssa.kfØrer Sverre ning er tydelig kommet til 
,f.H1emksens opps:iktsvekk~nde uttrykk fra kompetent hold 
innlE!gg under Kjelstadlis i utlandet. USA's standpunkt 
dol{tordisputas, som vi om- er b1. a. kommet frem i for
talte i forrige nummer av bindel13:e med MarshaUplan
Folk og Land, uttalte han en. I et intervju i «Arbeider
videre : bladet» for 6/4-48 med stats-

De kretser som vet at HØ'y- råd HØnsvald kan en lese 
esterett har bygget på feil- følgende: 
aktig ordlyd for kapitula- Spørsmål: «Blir det lån el-
sjonsavtalen av 10. juni 1940, ler gave?» 
har antydet, at avtalen er Svar: «Landene er delt opp 
'Oppsagt, eller at det simpelt- i grupper. Den første glmppen 

. . 
SUNJ)AY EXPRESS' utdrag 

fra Hitlers politiske testa
mente med hans private me
ning om Mussolini og itali
enerne som forbundsfeller i 
den annen verdenskrig, bærer 
overskriften: Hitlers udrepe
lige og skjebnesvangre hen
givenhet for Mussolini, «min 
eneste overmann», og el' dik
tert i Berlin 17. februar 1945: 
Når jeg objektivt og bortsett 
fra følelser skal foreta en be
dØmmelse - må jeg erkjen
ne at mit urokkeUg1e venn
skap med Italia og Musso
lini - nok kan ansees sum 
en feil fra min side. Det er 
faktisk ingen tvil om at vår 

hen foreligger avtalebrudd gjelder land som bare skal 
fra regj eringens side - ak- ha lån, den andre slike som 
kurat som fr::;>, en.del norske skal ha lån og gaver, og den 
offiserer, som brØt sitt æres-l tredje skall bare ha gaver. 

allianse med Italia har vært det resultat å fordunkle en II ha gjort for å hjelpe Idem, 
til større gavn for våre mot- seier som franskmennene var ja, bare for å oppmuntre 
standere enn for oss, sa rede til å ta som gode sports- dem, hvilket ville både vært 
Hitler. menn. Frankrike erkjente at vår plikt og i vår interesse. 

Drd og deltok frivillig ved Vi hører til i første grop-
britiske formasjoner. pe sammen med Sverige og 

Efter avtalens ~ 1 gjaldt Portugal, slike land som ik-
Eselsparket mot 

Frankrike 

I det var slått av Det tredje Men med italienerne ved 
rikes armeer i en fair kamp, vår side var vi lammet. Det 
men var ikke villig til å ak- skapte en følelse av ubehag 

våpennedleggelsen «så lenge ke har vært krigførende». 
,den nåværende krig varer» Den antagelse at Norge - Italiensk intervensjon har 
(og etter § 4 «ikke mer å uaktsom eller svikaktig - bragt med seg fordeler som 
,kjempe i denne krig». Avtal- har brutt vapenstilstandsav- er beSkjedne i sammenlig
,en er da hellerikke oppsa.gt talen - må enhver patriot ning med de utallige vanske
hverken av Norge eller Tysk- avvise. Enkelte statsråder lig-heter den, har voldt. Den 
land. Dens merkelige skjebne kan ha glemt saken. Det viste største tjeneste Italia kunne 

septere et nederlag for AKSE- blandt våre islamitiske ven~ 
maktene. I ner, som li-tihhgaelig så oss 

som deres undertrykkeres 
Alliansen hindret en frivillig eller u-frivillige mM

reovlusjonær politikk 
i Nord-Afrika 

var forØvrig at den ble glemt seg under Skanckesaken at ha <gjort oss _ ville være cl Vår italienske allierte har 
av hele det folk 'som i 1940 tre statsråder som i London holde seg utenfor denne kon- satt oss i beknip overalt. Det 
fikk vite om den og at den hadde påtegnet at de hadde flikt. Ingen ofre, ingen gaver mr f. eks. denne allianse, 
'betØd krigsslutt, slik ,Af ten- sett kapitulasjonsavtalen med ville for vårt vedkommende som hindret oss i å fØlge en 
posten skrev den 14. juni 1940 tilhØlrende dokument:er, nu ha vært for store, hvis de revolusjonær politikk i Nord-
og statsministeren bekreftet hadde glemt dette. .. hadde sikret os.§. at Italia, av- ,~rit.a (SUu,c4J.y Express: 
den 25.juni.-~;~Olll, deml,~ /"ll'Øl~g1'Umno'teft"'~.iili '. -jttqm~aeltage1se:Hvis lån-det ' .. , which prevented us from 
.og andre «nasjonale» for- bare Kongen i statsråd som hadde fastholdt sin nøytrale pursuing a revolutionary po_ 
glemmeiser eller undlatel- kan begynne og slutte en rolle ville vi ha overveldet licy in North-Africa). Som 
sers årsaker og disses veksel- krig. Og Kong Haakons brev det med gunstbevisninger. tingene dengang sto gjorde 
'fVirkninger trenger vi en til ambassadØr Collier viser Som seierherre ville vi ha Duce krav på disse områder. 
:1'olkepsykologisk doktorav- oss heldigvis at han var seg delt alle resultatehe og hele Hadde vi vært alene kunne 
:handl1ng. avtalen bevisst og at han et- æren med det. Vi ville med vi ha frigitt de muhamme-

Man måtte også glemme at ter den ikke har vært med glede ha bidratt til å skape danske land, som Frankrike 
'den britiske regjering ved på noen statlig krig. den historiske myte om det behersket, og det ville hatt 
~ambassadØr . Collier og den Medlem av stortingets fol- italienske folks overlegenhet enorme virkninger i Det ~re 
norske konge - begge de kerettskommlsion, og fylkes- som ekte sØnner av oldtidens østen, som ble behersket av 
'kyndigste og mest autorita- mann etter frigjøringen h.r. romere. Ja, hva som helst Storbritannia, og i Egypt. 
'tive kilder - høsten 1946 advokat Harald H o l t he ville faktisk ha vært å fore- Men med vår skjebne bun
:skrev tydelig og klart, at det skrev 6. august 1940 i «Dags- trekke for det å ha dem som det til italienerne var det ik
bare hadde forekommet fri- posten»: våbenbrØdre på slagmarken. ke mulig å fØlge denne poli-
villig innsats fra norske bor- «Norge 100m i krig med Italias intervensjon i juni tikk. Hele Islam gjæret ved 
gere. Altså ikke offisiell norsk 'IjYSk1a.nd den 9. april i år. 1940 hadde som eneste h~n- nyheten om våre seire. Egyp-
krigsdeltagelse. Krigen IOpphørte den 9. ju- sikt å rette et eselspark til terne, Irakerne, hele nærori-

l pl"opagandaen under ok- ni, da våpnene ble nedlag1t.. den franske militærmakt, enten, alle var de klar til å 
'kupasjonen og efter frigjør- .. Om nordmenn i utlandet som allerede holdt på å gå i gjøre opprør .... Bare forsøk 
:ingen herhjemme er det ofte velger å gå i krig for Stor- opplØsning. Dette hadde bare å tenke på alt det vi kunde 
blitt sagt, at tyskerne erobret britaruUa er det en frivillig 
Norge ved hjelp av Nasjonal 
:Samling, og det er vel også 
.den tanke som har banet vei 
for den «særnorske oppfin
nelse» som heter det soli
dariske erstatningsansvar for 
alle NS-medlemmer. Profes
sor K o h t har i sin bok «F'ra 
skanse til skanse» side 114, 
tydelig sagt: 

«Til Amerika sa eg at det 
var ikkje sant det dei hadde 
fått høre om at det var svik 
innanfor landet, som hadde 

sak. Norge som stat bin.des 
ikke. Hverken Kongen eller 
Regjeringen er t,'erett.iget til 
å la den norske stat være 
kjrtgførende for Storbrilte.'J.
nias sak, . . . vårt lands 
heder og verdighet i dag -
d.a. vårt land er lokkupert -
er ikke knyttet til kamp. men 
til fredelig arbeid. Vi plikter 
å undgå konflikter, men har 
rett til å hevde våre krav i 
henhold til folkenes rett». 

gjort det mog'eleg for tyska- Churhill, Molotov, 
rane å hærta så stor ein F Ik h N "kk 
part av det». I a en orst: orge I el 

Efter 10. juni 1940 var Nor-I 
krigførende 

ge ikke lenger krigsdeltager, I o Israel, hadde som kjent en 
fordi det hadde forpliktet seg vapenstlllstandsavtale med 
til ikke mer å delta i den på- Egypt, men tok under Zues-
gående krig. Denne oppfat- Forts. side 7. Hitler kretsen av tyske arbeidere 

Skyldige. 
For ttal'ienerne er natur

ligVis met' hatet i disse deler 
a v verden enn britene og 
franskmennene. !Elrindring€ll1 
om de barbariske repressali
er mot Senussi-stammen le
ver stadig. 

Likeledes fremkaldte DU
cm latterlige ønske om å bli 
sett på som «Islams sverd:. 
også nu den samme diabolske 
latter som fØr krigen. Musso
lini fikk ordnet det slik at 
denne tittel som passet til 
Muhammed o<g til en stor er
obrer som Omar - ble gitt 
ham av noen få elendige rå
tasser, som han enten hadde 
bestukket eller terrorisert til 
,å gjøre dette. 

Vi hadde en strålende 
sj anse til ~ føre en storslått 
politikk ov~rfor Islam. Men vi 
forspilte muligheten her som 
på så, mange andre ,steder 
takket være vår lojalitet mot 
den italienske allianse. 

Italienerne hindret oss i å 
spille ut våre beste kort på 
dette operasjonsteater - fri
gjØrelse av dem som var un
der fransk styre, og reisning 
av opprØrsfanen i de land 

,som ble undertrykket av brit
ene. En slik politikk ville ha 
vakt hele Islams begeistring. 
Det er karakteristisk' for hele 
den muhammedanske verden 
fra Atlanterhavet til Stille
havet, at det som berØrer 
den ene også berØrer alle de 

'andre på godt og ondt. 
Fra et moralsk synspunkt 

var virkningene av vår poli
tikk dobbelt katastrofale. Vi 
hadde på den ene side såret 
franskmennenes selvaktelse 
uten selv å få noen fordel av 
dette. Dette' tvang os på den 
annen side til å oppretholde 

(Forts s. 7). 
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En massemorder avsløres 
(''''''. frø •• 1), offentlig ble oppfordret til utgir seg også for å være en 

enn med denne film «Den med vold eller trusler å for- forfl,ll~t fra naziregime~, til-
stumme barrikade». Tsjek- andre den iDorfatn.ingsmes- tross for at' han ikk~ en 
kerne 'trakk i S8-og SA-uni- sige ordning ~ Forbundsre- eneste time er blitt ulepiget 
former og spilte t:de tyske bublikken eller et a.v der.s av de tyske protektorats-
mordere». Deres ofre var land. Ia1lfall er ved opp- myndigheter. Hvis denne 
tyske barn, tyske kvinner og fordringen om å betrakte massemorder 'hadde :noen 
tyske menn, som i denne film filmen som et symbol Og å samvittighet, kunde min si 
ble utgitt for å være tsjek- trekke læTdom av den ~or at han har over 100 000 l men-
ker. Det er vitner nokk om et ,~~ :tilfelle, den V'd!.de-, neskeliv på samvittig'ljeten. 
dette enestående bedra;g, men lige I forandring av den 'for- FØrst og fremst tyskere, men 
den brave, pasifistiske og hu- fa,tningsmessige ordr.1ng også rakryggede, anstendige 
manistiske verden tier om Forbundsrepublikken blitt tsjekkere _ og jØder. '!tndel' 
denne film, og de ansvarlige Iforberedt«på annen ,måte». maske av å være en forfulgt, 
for' den såkalte Prager-revo- Dermed er innholdet av ar- hetser denne mann i .A.n'leri-
lusjon skal nå ved fredskon- tikkeil: 143 OG' blitt !OPP- ka til denne dag mot Tysk-
feransen sitte som dommere fyldt». land i sine artikler og fore-
over det tyske folk. Bare et Det bayerske innenriks- drag. Det er helt iordpn ai 
lite eksempel På hva som er ministerium, som sikkerlig de som begikk ugjernil4-ger i 
mulig i den tyske forbunds- ingen kan påstå forfØlger de tyske konsentrasjOnSlei~e blir 
republikk. HjelperegisØren forfUlgte, eller er smittet av straffet. Det er imidlertfd be
for filmen «Den stumme bar- antisemitismeeller nyfascis- synderlig at det ennu i~ke er 
rikade», som plukket ut tyske me, har bedØmt den tsjek- reist noen anklage mo~, mas
barn og tyske kvinner til de kiske film «Den stumme bar~ semorderen fra Prager-\tring
forskjellige scener, hvorun- rikade» nØkternt og saklig og kasteren. De dØde fra Prag 
der de som tsjekkiske barn og derfor kvalifisert den riktig. kan ikke snakke leng~r, de 
tsjekkiske kvinner ble tortur- Fremvisningen av denne film kan ikke si hva denfnann 
ert og endelig myrdet av ved herrene fra VVN har imid- heter som har skylde~ for 
(ttyskerne», har i årevis levet lertid også en menneskelig deres dØd. Verden bØr j imid
i Bundesrepublikken som an- side. Mens journalister i lertid få vite hans naV!}. Den' 
erkjent politisk flyktning. Sveits, i England, og i Ameri- herr forfUlgte, fra hveQ?- også 
Fullstendig ubesværet reiser ka i sine artikler kalte og ideen til filmen «Den. stum
denne kåldblodige morder kaller den såkalte Prager- me barrikade» stammet, her
rundt i sin luksusvogn mens revolusjon for «bestialske ren som VVN synes så,. godt 
det stadig settes opp på pro- grusomheter mot vergelØse om, 'heter doktor Frantisek 
grammet nye prosesser mot tyske kvinner, barn og såreclie Svarcenberg. . 
«bØdlene fra de tyske kon- soldater», lar de herrer for- Det er gått 14 år .. siden 
sentrasjonsleire». fulgte seg forevise denne film massakren i Prag, i fjorten 

Og noe helt uhørt. Foren- om disse grusomheter som år har de døde fra Pra-g ven
ingen av forfUlgte fra nazi- eksempel for «et gitt tilfel- tet på tettferd.I fjorten år 
tiden, (VVN), LandesverbQnd le». Nåvel, i pr~ ble tYSket"e har massemorderen tioktor 
Bayern e~ V. foranstaltet i slaktet av tsjekkerne, 'men Frahtlsek SVarcenberg spilt 
forbindelse med den inter- hvem. skal slakte hvem i den forfulgte. Hvor lenge skal 
nasjonale dag for fascismens Bundesrepublikken? For det han få fortsette med ~t? 
ofre et møte i Deutsche Mu- såkalte «gitte tilfelle» kan vel Olga v. iBarenyi. 
seums kongressal i MUnchen. bare dreie seg om' en borger- " 
Herunder ble «Den stumme krig. I '\IVV\o'\lVV\o~ 
barrikade» forevist. Altså en De herrer forfUlgte vendte 
film ,fremstillet av mordere tilbake .fra f~n, gsler, fra ko~- SOVJ-e,ts 
ble forevist. Jeg siterer så sentrasJonslelre og fra eml-
ordrett fra det bayerske in- grasjon, og aUe anstendige _ _ t· 
nenriksministeriums beret- mennesker gleder seg over at spionasJenett 
ning: de kom fra det med livet. ' 

,«I tilImytning til denne Men de hundre tusen tyskere 
film, erklærte en taler at fra Prag vil aldri mere kom
(filmen hadde s,ymbolsk be- me tilbake. Hvert anstendig 
tydning for de' tilstedevær- menneske må ha medliden~ 
er.de. Disse måtte for et gitt het med de dØde fra Prag. 
tilfelle trekke sin lære av Intet anstendig menneske 
,filmen». kan godta denne morderfilm. 

Må man ikke ha medliden
De stakkars ofre for fas- het med de l,{orsfestede tyske 

spebarn? Kan man påstå at 
disse små uskyldige barn 
fortjente en kvalfull martyr-
dØd? ' 

(Forts. fra s. 4:).,1 

fotografier av situasjoner 
som ser graverende· fUt. I 

denne forbindelse kart min-
nes om de avsløringer som 
skj edde i- saken Rdsmarie 
Nitribitt i Frankfurt atn Ma-
in og Rosa Trellinger ~. MUn
chen, hvor j eg har kunnet 
slå fast at disse «damer» 
særlig forsøkte å få visSe pier
soner i det Offentlige!' liv i 
sine garn. I MUnchen' vil det 
om kort t~ bli rullet bpp eq 

I S U e ~ kan a le n -,' 
('''' frø ., 1), 

andre midler» hvis et meglingsforsØk som FN fore
tar i Kairo ikke førel' frem. Den norske båt, SOm 

sikkert også er chartret aven isralsk stråmann" 
vil vel dra ut på sin tur om kort tid. I mellomtiden 
kan det ha sin interesse å gjøre seg kjent med det 
egyptiske syn på spørsmålet, slik som professor dr. 
Omar Amin von Leers legger det frem for våre les
ere nedenfor: 

Alle a viser i Kairo er fulle els forbryterske angrep pæ. 
av beretninger om at Israel Egypt i oktober 1956, at det 
gjør alle anstrengelser for å fortsatt bestod krigstilstand. 
utnytte beslagleggelsen av 3. Etter bestemmelsene i 
lasten på damperen «Inge Konstantinopelavtalen i 188B: 
Toft» til et overfall på Den har Egypt full rett til å tref
forente arabiske repubUkk. fe alle foranstaltninger for å 
Det heter at Israel som et vareta sin sik}cerhet. 
~ørste skritt vil bringe saken 4. I overensstemmelse med 
inn for FN's sikkerhetsråd, den kjimte dekLarasjon om 
mens general-sekretæren Dag skibsfarten d. Suez-kanalen 
HammarSkjold i New York av mars 1957, kan ikke Den 
erklærte at, den over hodet forente arabiske republikk 
ikke falt inn under sikker- utsette denne viktige vannvei 
hetsrådets saksområde. for mulige sabotasjehandlin-

duge Toft» ligger fremde- ger fra israelske skib som 
les i Port Said, og blir holdt passerer. Det dreier seg om 
tilbake der til den israelske et slikt tilfelle med «Inge 
last er bragt fra borde. Ar- Toft», idet skibet er chartret 
restasjonen av skipet forår- av et amerikansk selskap' 
saker eierne et daglig tap på hvis største aksjonær er det 
10,000 egyptiske pund. rmid- israelske firma ZIM. 
lertid har de amerikanske 5. Bortsett herfra er lasten 
chartrel1eav skibet og bak på dnge Toft» røvet gods. 
dem står det israelske Det dreier seg om pottaske 
dampsKibsselskap ZIM, fra Det dØde hav, og andre 
betalt de fulle chartergebyr- produkter fra områder i 
er til de danske eiere, noe Palestina som Israel under
som tydelig viser at Israel tilsidesettelse av FN's vedtak 
bare Ønsker å få istand et gj ennom en voldsdåd har 
intermesso og at det benyt- tatt fra det arabiske folk i 
ter det d,anskf'!,skibtil dette. Palestina. . " '. ",'.', .', ' Avisen «Al Ahram» i Kairo . Den forente arabiske repu-
slår Den forente arabiske re- blikk kan ikke tillaue at 
pubIikks synspunkter fast s~ikt rØ!ver~ds blir transpor
slik: tert gjennom dens stats9m

1. ~rigstilstanden mellom 
Den forente arabiske repu-
blikk og Israel består 
fortsatt. Dette gir 
Den forente arabiske repu
blikk rett til å nekte gj en
nomfart i Suezkanalen ::tv et 
skib under israelsk flagg el
ler et skib som er chartret 
av Israel uten hensyn til det 
flagg skibet fØrer. Folkeret
ten slår uimotsigelig fast at 
et nøytralt flagg ikke dekker 
fienden. 

2. Da SpØrsmålet om gjen
nomfart i Suez-kanalen ble 
debattert i sikkerhetsrådet l 
1951 og så påny i 1954, var 
det klart at våpenstillstand
en i henhold til sin ordlyd 
bare avbrØt kamphandling

en, men ikke hadde avsluttet 
krigen. Dessuten viste Isra-

råde. Den vil tvertimot brin-
ge spØrsmålet for en priserett~, 
la rØvergodset erklære for 
god prise og stille det til for
fØyning for de arabiske 
flyktninger fra Palestina, 
ofrene for Israels, forbryter-, 
ske politikk. 

FolklerettsHg setU kan Is
rael intet ,innvende og intet 
gj øre mot dette berettigede 
standpunkt. De små sjØifar
ende nasjoner, som for eks
empel Norge, burde imidler
tid i egen interesse la være 
å stille sine skib til disposi
sjon for Israel, fordi det sta
dig består den fare at Israel 
benytter dem til å få istand 
internasj onale intermessoer 
og på den måte fremmer si
ne krigsanstrengelser. 

""''''''''''''~''''''''''''''''''\I\p 

cismen, de herrer forfulgte, 
vil altså trekke en lære for 
et gitt tilfelle aven morde,r
film. Hvilket «gitt tilfelle» 
siktes det forØvrig til? De 
herrer forfulgte er jo dog 
demokrater og Bundesrepub
likken er en demokratisk 
stat. Hva SJå med dette «gitte 
tilfelle»? Hvorfor skal man 

Ingen av dem som opplevet 
og overlevet. ,«rrager-revolu
sjonen», det', yæ,re seg en 
tsjekker, en. ty~ker eller en 
JØde, har svor;et\ hevn ove:r 
de umenneskelige tsjekkere 
i Prag. Vi krever bare rett
ferd, og det' har vi rett til. 
Rettferd fØrst og fremst for 
de dØde fra Prag. Hetseren i 
Prager-kringkasteren, som 
uavbrutt krevet nye mord på 
tyskere under «revolusjonen», 

ny sedelighetsskandaltPi for- """'\I\io'\I\I~~ 
bindelse med mindteårige [Daglig friske blomster 

lære aven morderfilm hvor
ledes man skal besette broer 
og hvorledes man stormer. en 
kringkastingsbygning? . 

'Det eneste rette svar på 
dette var det hverken en ny
nazist eller nyfascist som ga, 
men det bayerske innenriks
ministerium. Jeg siterer vid
ere ordrett: 

I 

«Derav slUittet man at det I 
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piker som er blitt pr#patert verden er en dessverre altfor 
med narkotika. Diss~j fakta ofte ikke klar over. Antall 
nevner j eg i korthet,1 fordi personer som er presset inn 
det nettopp bak disse sMelig- i den sovjetiske spionasje
hetsaffærer skjuler seg tJeneste er avskrekkende 
«usynlige» regissørerl som stort. I arkivene i Moskva 
senere ved hjelp av \itpres- hviler det hemmeligheter om 
ning tvinger sine ofr@ til å mange personer i det offent
utfØre spiontjeneste. Il lige liv; som i det Skjulte vir-

Metodene i dette spionasje- ker for Sovjetsamveldet~ 

. KRANSI!lR til alle priser 

SYNNN0VE LIE 
Blomsterforretning 

Frognerveien 30, Oslo 
Tlf. 44 Z230 

Arkitekt 

HUSTAD 
system går tilbake tn Felix samtidig som deres sam- BlERUMSV. 5, ø. UI...'LERN 
Dserschinsky og jagoda. fundsstilling, oppdragelse og Telefon 55 61 29 - 0&J0 
Hvor farlig denne spionasje avstamning taler for at de 
bygget på' utpresning og for- skuldevære motstandere av Abonner på «Folk og Land» 
ræderi er for den '\.:estltge bolsjevismen. 
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NOtgeo'g "krig1ørirfgsS<pøltmAref2- E1G dJ.'sr'l GTlt BU Ef, 
(Forts. !Ta B.f). herfor, og de bar ikke sine verr3 i adskillig utstrekning 

kanalaffæren ikke desto- 'våpen åpent. Derfor ble bØd- inntil nu har forhindret ham 
mindre landområder" fra delen Oscar Hans i 1947 fri- i å Heve seg opp til de lange 
Egypt. Israel måtte gi disse funnet av HØyesterett. Men og Uanstrengte utsyn som 
tilbake, idet F.N. grep inn log vi har også andre meget vik- manomå forlange aven vir
erklærte at en slik avtale be- tige dommer som' viser at kelit' historiker. Skodvin 
sto inntil b 'e g g e parter Milorg ikke var folkerettsbe- fremkom blandt annet med 
enedes om dens opphØr og skyttet, ikke beskyttet av fØlgehde eiendommelige og 
fØr det skjedde kunne in g_ norsk lov. Disse bØr Kjel- selvavslØ,rende tirade: 
en av dem få krigfØrende stadli behandle i bind 2, og i Jutidisk tenkning opererer 
rettigheter. dette se å komme ned på med 'gamle kategorier og ter-

Som nordmenn må vi være jorden. mini~ også fOlkerettslige, som 
glad over at noe slikt ikke Milorg burde, begrepsmes4 v i ikke kan ta hensyn til. 
kan sies om Norge. Det vi sig vært avgrenset overfor 'v f spør ikke etter jus og 
hittil har sagt er heller ikke statlig krigshandling som den papi~r. 
i strid med for eksempel tit- står i motsetning til og fri- V i omhandler det levende 
telen på Churchills bok: villig innsats som den står liv. 
«England alene», eller med analogt til. Doktorandens, Dette ville ikke Adolf Hit
Labour's ,utenriksminister grundige arbeid viser at in i- ler vliget å si. Magne Skod
Bevins utsagn ifølge VG 5/2 tiativ og ledelse stadig mani- vin avslØrer seg her som et 
1946: festerte seg som britisk un- demdhisk maktmenneske -

«Man bØr hmke på at Hel
las var det eneste land uten
for det britiske imperium 
som kjempet på vår side fra 
1940 til 41». 

Molotov ,benektet ifølge 
Dagbladet 20/5-46 at Norge 
hadde vært krigsdeltager. 
General von Falkenhorst ut
talte seg iflg. Arbeiderbladet 
31/7-47 på samme måte. Det 
står i «Nouveau Petite Laro
usse Illustre» for 1946, side 
VII: 

«nen 10. jur..i befinner 
Kong Haakon og hans re
gjering seg som landflyktige 
i England etter først å ha 
gitt ordre tildenprsketrop
-per oznnendtllghetenesopp.. 
hØn> -

og side IX: 
«Storbritannia alene mot 

aksen». 

dergrunnstiltak også i til liten glede for sine «de-
Norge. mokr~tiske» oppdragsgivere. 

Men: Dommer og kon- H V i s ovenstående skal 
trakter er ogSå viktige rus- være representativt for hva 
toriske kilder og burde vært norske historieforskere men
nyttet mere, var Sverre Hel- er oh! disse ting, da synes 
liksens avsluttende bemerk- vår his1Jorieskrivning sanne
ning i hans saklige og uimot- lig å være adskillig kom
sagte korrigering av den nu- prontittert. Men avklaring 
værende «historieskrivning» vil Vel inntre. Den Gud gir 
ved Oslo Universitet. embede gir han jo etter sig-

* endejogså. forstand. Selv om 
Doktoranden Sverre de,t tar sin tid å u,tvikle den. 

Kjelstadli, tilsynelatende ,en i. A. L . 
rund og koselig type - tak-
ket HeIliksen for hans inn-~""""" 
legg. Da han ikke var jurist Ilen":':'" ja hva s n~ De _ . 

t h f . øt o l ,,' Y s l 
- avs? an ra}~. egae se rOlleiJ. som Syrias, Cyrenal-
av Helhksens OPPOSISJon. Dr. cas og' Tripolis befr·er 
KjelstadIi håpet det ville l e. 

komJn~--en-j~isk40ktot'aV .. ' -Itanas' inntr~den skaffet 
handling ,om dISse ting. • " 

fienden hans første seire 

Folk og ·låid vil gjerne ha nye abo •• enter 
og vi har derfor bestemt oss nenter å kunne skaffe en ny 
for å gjøre vår del om noen abonnent på slike gunstige 
av våre nåværende abonnen- betingelser. Selv håper vi na
ter vil hjelpe' oss. turligvis på at de abonnenter 

Alle de av vare abonnenter som tegnes på denne måte vil 
som har betalt sine bladpen- fortsette på vanlige betingel
ger for 2. halvår 1959 vil der- ser fra nyttår av. 
for få adgang til å tegne en Fyll ut nedenstående ku
ny abonnent fra nå aT og pong og send oss den. Blad
året ut for kr. 7,00. pengene kr. 7,00 sendes .lOSS 

Det burde ikke være umu-/ samtidlg ovpr postgiro 16450 
lig for noen av våre abon- eller på. annen måte. 

Spesialtilbud 

FOLK OG 'LAND 

for halv pris 

Send Folk og Land året 1959 
ut til 

<tydelig navn) 

(postadresse ) 

Nåværende abonnents navn 
og adresse; 

Kr. 1,00 er samtidig oversendt Dettt. 

Bak kulissene: 
(ForUl. fra s. 4:). 

stoppet aven politimann. Det 
franske politi hadde nektet hen
ne innreisetlliatelse, og alt hun 
anstrengte seg, så. fikk hun ikke 
hjelp fra noe offeIlltlig ko..'1tor, 
l10r Albert Sarrauts innflytelse 
nådde langt. - - -

Det stemmer ogSå med av
talene av 16. mai 1944, m. fl. 
slik vi nu kjenner dem om 
okkupasj on etter de alliertes 
ventede besettelse og me~ 

amerikansk-britisk nektelse 
(meddelt i regjeringskonfer
anse 27/6 1944> av norsk 
overkommandos påtenkte 
stilling ved besettelsen av 

Skodvin blåser i 
lov og rett 

Annenopponent, professor 

Fra et rent militært syns
punkt stiller sakene seg ikke 
stort bedre. Italias' inntreden Men om han hadde forregnet 

raut sa til seg selv at det var 
på hØY tid å handle, og så 
kom det en dag da der.: unge 
frue ikke lenger viste Seg i mi
nisteriet, og heller ikke i privat
boligen i Avenue Victor-Hugo 15. 
Til gjengjeld hadde et privat 
sinnsYkeasyl åpnet sine dører for 
en ung frue, som gjorde fortvilet 
motStar:d. Hun ble ikke sloppet 
ut mere fra den lukkede selle. 
Albert SarrautsinnflyteIse var 
meget stor. 

dr i krigen ga omgående våre seg med hensyn til den liden-
. Magne Skodvin, synes å 

være kommet i et visst uvit- fiender deres fØ'rste seire - skap han hadde vakt hos hen-
enskapelig og hjemmefrontbe- en kjensgjerning der gjorde ne, så hadde han også tatt feil 
t t · d l det ft'n, ulig for Churchill å i fol'lStåelsen av hvilken vill ste- H'an "-'~de ikke f~"',"'o seg l· one smnsopprØr ve Hel ik- r-- "'-u,u ~ 
sens bemerkninger. Herr puste- nytt mot i sine lands- dig'het de~e kjærlighetsskuffede llIoen hindring på sin vei - veiet= 
Skodvin har selv syslet med menn og inngyde nytt håp i kvinne var i besittelse av. For mot makten. Nu, den 8. mars 

alle engelskvennlige over he- da Albert Sarraut selv skrev til 1936 er >det Øyeb'ikk kommet da 
en liten illegal avis under " 
okkupasjonen, hvilket des- le jordkloden. Selv mens de henne og sa at hrunl dessverre han har nådd sitt livs hØYde

.Norge (Trygve Lie: «Hjem-~~ 
over», s. 29). 

Besettelsen og tysk kapitu- Hit ler s sis t e ord 
lasj on skj edde da også som 
de alliertes affære. Doktor "ørta. trø l. 'J. 
andens påvisning side 36 av franskmennenes styre oVier 
'Churchills brev til Stalin deres imperium av frykt for 
20/7-41 er også karakterist- at smitten ellers skuI de bre 
isk. Churchill skrev: «Det seg til italiensk Nord-Afrika, 
fantes forøvrig ingen norsk slik at dette siste ogSå ville 
divisjon i Storbritannia». kreve selvstendighet. Og et-

* tersom alle disse territorier 

Det er derfor feil når det l nu er besatt av aIlglo-ameri
i avhandlingen står på side kan~rne, er de~ me.r enn be-
330 at den norske militære rettiget" når 'Jeg mnvender 

, at 
motstanden (under okkupa~ 
sjonen) «bidrog til at Norge at denne vår politikk var en 

katastrofe. 
fikk alliert status:. og «ble Denne forgjeves politikk 

har ytterligere tillatt de hyk
kelske briter å opptre i rol-

:anerkjent som en av de alli
erte krigfØrende makter» og 
«slapp å bli stillet under en 
'a\lIiert militær forvaltning» l 

Norge var ikkekrigsdel- Ann e I i 5 e P-a ro w 
ta~er og rettsoppgjøret er 
Ulovlig. Milorg kan overhode 
ikke regnes som militær. De 
manglet de kj ennemerker 
.som Haagerkonv.. oppstiller 

TANNINNSETNING 
Trondheim 

Gisle Johnsonsgt. 5 - V. Lade
moen kir~ - Voldsminde 

var ute av stand til å holde ikke kunne gjøre noe med den punkt. Nå skal han lede Frank-
front~n fEtiopia og Cyrenaica forordning som forbØd hennes rike i den kamP som skal kaste 
_ qadde italienerne d en innreise, var hun straks klar Tyskland til j'orden. <I Ruhr
frekk,,het - uten å sØke w.rt over, at det for en mann i hans krigen har vi søkt å fullende det 
råd pg uten på forhånd li stilling ville være en barnelek Il som Versaille-traktaten lot være 
anvalfe oss om deres l1ensik- ordne en slik sak, hvis han vir- ufullendt», ropte han engang ut. 
ter:: å kaste seg ut i et for- kelig hadde villet. Hun forsvant Rruhrkrigen dengang gikk over
måls~st felttog mot Hellas. fra Marseille, og tjenestemen- styr, men nå må et ultimatum 
De f9rsmedeIige nederlag de nene meldte straks av til Paris til Tystkland om straks Il trekke 
led fikk flere av Balkanlan- om hennes avreise. Sarraut åndet troppene ut ruv Rhinland fØre til 
deneÆn å se på oss med for- opp, men fortidlig. Damen lmm den endelige seir. Den franske 
akt. jIer og kun her finnes over en liten, ikke særli.'g godt hær, mener ministerpresident 
årsaken til Jugoslavias steil- bevoktet JgrenslJOVergnag fra Albert &!.rraut, er berett. Skade 
ere qoldning, og dets front- Italia til Frankrike. Hun reilSlte kanskje Sit general Weygand 
forandring våren 1941. til Paris og vilde oppsøke Albert må.tte skiftes ut ifjor fordi han 

Dette tvang oss stikk mot Sarraut. Da han nektet seg hadde nådd aldersgrensen - men 
alle våre planer til å inter- hje~e for hez:n:e, ~tte hun som hele det franske folk, ser 
venere på Balkan, og det opp l hans nu~lstenum. Det også ministerpresident Albert 
fØrte igj en til en katastrofal truet med. en farlJg skandale fur Sarraut full av tiltro på hans 
utsettelse av angrepet på den mektIge mann fra den for-I etterfølger, på general, Ganlelin, 
RussI~nd. Vi var tvunget 'til latt~ elskedes side. Fremdeles som nå må tre· inn i værelset 
å brl,lke noen av våre beste dreiet det seg fOil" henne bare hvert øyeblikk. 
divisjoner på Balkan. om ham selv, fremdeles ville hun 

ikke annet enn å_ vinne haJ:il (Neste gang: Den store av-

~.j\NNLEGE MAAMOEN 
i 

Hanstleensgt. 2 

Tele!. 44 43 33 

igjen - men tenk om har.s pa_ gjørelse) . 
litisike motstandere tok seg av --------------
henne og utnyttet henne til å A 
gjøre ham wnulig?! Albert Sar- verter i Folk ()~ Land! 
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(Forta. Ira 8. 1). 

en note til de tre vestmakter, 
hvori det ble krevet at det 
skulde sammenkalles en kon
feranse til å utarbeide en 
fredsavtale med Tyskland. I 
denne note het det blandt 
annet (sitert etter Hamburg
ertidsskriftet «Nationalpoliti
sehes Forum): 

«Det er klart art; en slik 
fredsavtale må utarbeides 
mied direkte deltagelse fra 
tysk side av representanter 
for er" samtysk regjering. 
Herav fØlger at Sovjet, USA, 
Storbritannia log Frankrike, 
som utøver kontrollfunksjon-
ene i Tyskland, også må un
dersøke mulighetene for 
snarest mulig å danhe en 
sa.mtysk regjering, skikket 
til å gi uttrykk for det tyske 
:folks vilje, og å fremme en 
slik foranstaltning». 

I det memorandum som 
fUlgte noten og som inne
holdt utkasteti til' en f1reds
avtale med Tyskland, het det 
under rubrikken «Politiske 
ledemotiver» : 

«1. Tyskland gjenopprett~s 
som samlet /tat. Del'Illed 
gjøres det slutt på Tysk-

anfØrt at det ikke stod noe i 
noten om «fri tyske valg~, 

men også dette er bare en 
sannhet med modifikasjoner. 
En må vel kunne gå ut fra 
at lydregjeringen i Øst-Tysk
land ikke gav uttrykk for noe 
annet enn det Sovj et vilde 
akseptere, og den øst-tyske 
regjeringssjef sa i en tale i 
det østtyske folkekammer i 
forbindelse med denne sak: 

'«Fritt valg til en forfat
ningsgiv'ende tysk naSlional
~rsamlir,g er den korteste 
vei til gjenopprettelsen av 
den tyske enhet. Utkast til 
valglov for gjennomføringen 
av alltyske demokratiske 
valg foreligger allerede, og 
på mange avgjØrende punk

DEMOKTATISMEN 

REDDET - --

I det meget demokratiske 
Østerrike har }nnenriksde
partementet sendt ut en ad
varsel i forbindelse med et 
forestående soldatmØte. Den 
går ut på at den som bærer 
en orden med hakekors på, 
øyeblikkelig vil bli arrestert, 
da dette er i strid med øster
riksk lov! Vi vet ikke hva 
Østerrikes gode demokrater 
er så redd for, men det er jo 
storveies å kunne redde fed
relandet og demokratiet med 
så enkle midler. Det forlyder 
intet om ,at det er forbudt å 
bære ordner med hammer og 
sigd eller at det er nØdven
dig å pille bort andre detal-

ter stemmer de overens. Det ""~"""tv"I""'\Ao'U\N...u""'MtAI''''''' 
eksisterer altså er~ faktisk 
mulighet for å gjenopprette langt står han idag fra de 
Tysklands enhet, å holde fri lovede «fornuftige diskusjon
demokratiske valg i hele er» med Moskva? spØr «Fria 
Tyskland, og å danne en Ord». Fri valg, tysk gjenfor
samtysk regjering· som kan ening, en uavhengig tysk po
delta i utarbeidelsen og un- litikk, en nasjonal tysk arme 
deTtegnel.æ'I1l aven freds- og en fredsavtale i den euro
avtale». peiske avspennings interesse 

Det var også et faktum at -alt dette var tydeligvis for 
det i Vest- og Øst-Tyskland Adenauer bare tåpelige på

funn. Hva vilde så denne «ge
var oppnådd noe nær enighet niale statsmann»? Såvidt vi 
om en valglov etter Weimar- kan 'forstao I'ntet annet enn lands deling og det forente t 
republikkens møns er. for enhver prI's å hl'ndre "en Tyskland får muligheter til I en interessant artikkel i 

å utvikle seg som en u.a.v- det svenske ukeblad «Fria tysk gjenforening og en ny 
hengig, demokratisk, freds- . europeisk ordning som kans-Ord» om Konrad Adenauer 
elskende stat. kje ville ha gjort ham selv 

pekes det på at Adenauer, helt ubrukelig. KanskJ'e had. 
2. Samtlige okkupasjons- enten han

o 
nå. opptrådte av de han samme mening som 

makters stridskrefter må se- kortsynt tapehghet eller som sine oppdr . . t 
nest ett år ett~r fredsav- t d k f d k fte agsgrvlere .1 ves , e re s ap or an re re r, at ty k d'" . ,.nllro 
talens !ikrafttreden tr~kkes l få d tt å 'kk seivisJoner l .... 1= . 

a~ erede ager e erp ~I I var av større vekt og betyd-
ut av 'IlYskland. Samtidig tIl angrep på det russIske nI'n en t k . f . 
.,-, all 'litæ b . g n ys gjen orenmg = emIr aser pa forslag. I en stor tale kalte og fred l' Eu ? F kt 
Tysklands terri!torium -fjer t f . l ropa. a um er 

han d~ or «en papIrapp» iallfall at vestmaktene med nes. 
3. Tyskland forplikter seg 

til ikke å ir.ngå noen kooJi~ 
sjon eller militærallianse 
som er rettet mot noen ~tat 
!hvis stridskrefter deltok i 
krigen mot Tyskland». 

og aVVlste helt .tanken om å Adenauers velsignelse nektet 
opprette en nasl~nal tysk ar- å ta opp dette vidtgående 
m€~. Grunnen til dette var, russiske tilbud til diskusjon, 
sa han,. at den vest-tyske og dermed lot det mest psy
opp~stmng bare var beslut- kologiske Øyeblikk i Europas 
tet mnen rammen aven etterkri' h' t· o f . t· d gs IS one ga ra seg 
«vesthg in egrermg» og er- t'l.o k mm . f ktb' 
for ikke kunne gjøres til l a o e l ru rmge~d~ 

I de .«militære ledemotiver» . t d f f h dl' kontakt med Moskva, og tIl a gJensan or or an mger. t . 
i samme memorandum fore- F' 'kk h t k Id . t u nytte den svakhetstllstand 
lå S . d t'd or Sl er ess y reIS e S' . t t til' s· r oVJetsamvel e VI ere h t'd'· d tt l oVJe u en v var l under an sam l Ig pa e e ve - t.. . 
at U'yskland bØr få adgang l t kl' k t'd kt S alms SIste sykdom. 
til å ha «(egne nasjonale vka g e PStY. lbo °kglSl e .1 spund På vestmakthold forsvarte 

. ,.. rav om l a e evermg ave. 
stndskrefter, nØdvendIge tIL t k råd øst f Od' man denne negatIve holdnIng 
l d f ys e om er or er- d o o to 
an ets orsv~r»:. Neisse. Han sluttet sin tale ve a pas a at Sovjets note 

Det er pUSSIg Idag a merke d fØl nde typ'ske rd' bare: var et «propagandatrick» 
serg at i 1952 _ året fØr Stal- me ge l O. og ikke alvorlig ment. Men 

««Sovje1:samveldet,s siElte ins dØd ~ så Sovjet Tysk· det er og forblir en påStand 
lands gjenforening som en note er et nytt bevis på at som ikke er bevist, og en kan 
forutsetning for fredsavtale :om vi fortsetter på den vei bare slå fast med «National-
med Tyskland, og at vi nå har slått inn på (d .. v.s:. politisches Forum» at det var 
det klart. erkjente de opprustning og NATO-alli- en katastrofal feil av «styr-
fire okkupasjonsmakters anse), så er det ttdspunkt kepolitikerne» i vest og der-
plikt til å gjennomfØre en ikke fjernt, da SfJVjetsam- es tyske talsmann Adenauer 

veldet kommer til å erklære slik gjenforening. En må s.t ikke å gå med på en faktisk 
at det er temmelig forbaus- seg rede til en fornuftig prøvelse av det russiske til-
ende at vestmaktene ikke diskusjon». buds oppriktighet. Hadde de 
grep denne anledning med Slik svarte altså «den store stilt russerne mot veggen, 
begrge hender. Forklaringen statsmann» Konrad Adenau- hadde verden kanskje sett 
kan bare være at de ikke er på det gunstigste og mest anderledes ut idag. Nå kom
ønsket noen slik gjenforen- omfattende tilbud som noen- mer forbundskansler Adenau-
ing, og at de ,foretrakk å sinne er gitt av Sovjetsam- er og hans venner i vest til å 

spille videre med verdens veldet, og han har senere få vente forgjeves på flere 
skjebne. med jernhard konsekvens «fornuftige« forhandlings

Som grunn ble det dengang fUlgt denne linje. Men hvor opplegg fra Moskva. 

jer på gamle ordner. Parti
demokratiets - eller demo
kratismen som mange kaller 
det - veier er i sannhet 
mangslungne! 

* OGSA BERTER 

Men ogSå den nye ameri
kanske utenriksminister Chri
stian Herter har sans for den 
gOde replikk. Han sa forleden 
for eksempel sålunde: «En 
sendemann er en bra mann, 
som man sender ut i det fj er
ne for at han i utlandet kan 
lyve til fordel for sitt land.» 

* ADENAUER-KATOLIKKENE 
MOT GJENFORENING. 

«Volkswarte» skriver at 
katolske kretser knyttet til 
Bonn-regj eringen ganske 
åpenlyst streber etter å opp
rettholde -delingen av Tysk 
land. Jfr. i den forbindelse 
vår artikkel på annet sted i 
dagens avis. En mener at det 
er nØdvendig å opprettholde 
delingen for å sikre «Aden
auer-regjeringens kontinui
tet», hvilket vel vil si at en 
frykter for ikke å få flertall 
for det katolske Adenauer
partiet hvis Tyskland igjen 
blir et samlet politisk hele. 
Og for et politisk parti er det 
selvsagt utenkelig å la fedre
landets interesser gå foran 
partiets. 

* 
GAMMELT TYSK LAND. 

Den polSke partiavis 1 All
enstein klager over at kon
duktørene på byens spor
vogner og busser skjeller 
pUblikum ut for «svin» og 
«kveg». Slik går det i et tysk 
land uten tyskere - - -

* 
FLERE FARLIGE 
HAKEKORS. 

Også i Bundesrepublikken 
er en så redd hakekorsets 
Øyensynlig magiske kraft, at 
en foretar seg de merkver
digste ting. Det meddeles nå 
at indianerhØvdingen I-Mu
Ru fra Brasil har måttet 
henvende seg til en sakfØrer 
i KØln for å be om hj elp. Han 
reiste rundt til tyske skoler 
piå en foredragsreise og her
under ble han miss tenkt for 
å drive ulovlig politisk propa
ganda, idet flere karibiske 
kUltgjenstander som han 
bragte med seg var forsynet 
med hakekors. Dette er van
lig i hans hj emland, idet 
hakek9rset gj efder som sym
bolet på den oppgående sol. 
På samme måte var solkorset 
som kjent meget benyttet av 
våre eldste forfedre. 

* «NSDAP» GJENOPPSTATT 
I0,STERRlKEl 

Når vi nå fØrst snakker om 
farlige hakekors og minner I 
fra en ikke fj ern fortid, så 
skal vi også nevne en annen 
liten historie fra Østerrike 

som heldigvis endte i fryd og 
gammen. Myndighetene ble 
grepet av stor og ekte be
kymring for landets - og 
særlig partienes - fremtid, da 
en geskjeftig kjØpmann fra 
Karnten anmeldte et nytt. 
parti til det siste valg. Det het 
forkortet intet mindre enn 
«NSDAP», noe som klang 
uhyggelig i gode demokrat
iske ører. På den annen side 
var det ikke godt å foreta 
seg noe, for partiet var an
meldt under det ingenlunde· 
ulOVlige navn iliational-sozi: 
ale Demokratische Arbeider
partei». Helaigvis slapp her
rene lett fra dilemmaet, idet 
kj Øpmannen ikke klarte å 
samle de 200 underskrifter 
som var nØdvendig for å 
kunne delta i valget. 

* 
ENNU ET FREMSTØT FOR 
DEMOKRATISMEN. 

Og så ennu en skrekkreak
sjon fra de tyske myndig
heters side: Et amerikansk 
firma i Vest-Tyskland sendte 
på markedet noe det kalte 
en «dokumentarserie» av 
grammofonplater under navn 
av «Speeehes and 80ngs of 
Nazi Germany». Her kunde 
en få hØre taler av både Hit
ler, Goring og Goebbels med 
flere; sammen med Horst 
Wessel~sangen og lignende. 
:Heldigvis har det tyske retts
vesen nå eraktet at dette. er 
ulOVlig, og at platene skal 
besla;glegges. 

* 
FARIG TALE. 

Englands handelsminister 
har vært utsatt for kraftige 
angrep fordi han under et 
besøk i Hannover uttalte at 
Englands monarki var så. 
godt fordi det hadde hann
overansk blod i sine årer. Han 
sa også at tyskere og eng
elskmenn egentlig var svært 
like hverandre. Og slikt no~ 
kan en naturligvis ikke si. -

FOLK OG LAND 
Ekspedisjon og kasse: 
Kierschowsgt. 5, Oslo 

Telefon 37 76 96 
Boks 3214 

~" Abonnemen~priær 

Kr. 25,- pr. år, kr. 12.50 
pr. halvår. Sverige og 
Danmark: kr. 29.00 pr. 
Ar, kr. 14.50 pr. halvår. 
Utlandet forøvrig: kr. 
33.00 pr. år, kr. 16.50 pr. 
halvår. I nØYtralt om
slag kr. 35.00 pr. år, kr. 

17.50 pr. halvår. 
LØssalg 65 øre 
A.nIDOllSepI'is : 

32 øre pr. mUimeter 
over en spalte. 
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Utgiver AlL Folk og Land 
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