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Hvem har omarbeidet referatet ENOM VEN OT SPA NSK
Elverum? KOMMUNISTVETERAN VENDER HJEM
fra storti ngsmøtet
Major Pelayo forteller om sin skuffelse og sine

Stortingsmann Ingvald Førre hevder i en sensasjonell artikkel at det er laget et nytt «Stortingstidende» fordi det opprinnelige referat ikke
passet inn i myten om «Elverumsfullmakten».

ved den ekstraordinære Si:4
bitre erfaringer i Sovjetsamveldet - Krigshelten
tuasj on - vi var oppe i. Den
andre taleren, henviste til, at som til takk havnet bak piggtråden
grunnloven inneholdt en bestemmelse om, at i den tid
Stortinget ikke var samlet,
hadde regj eringen fullmakt
til i spesielle tilfeller å handle på Stortingets vegne. Og
så uttalte herr Hambro, ,at
det nettopp var -denne bestemmelse han siktet til med
sitt i'orslag.
I
Jeg uttalte på grunnlag av
herr Hambro's siste erklæring, at når regjeringen har
fullmakt i henhold til
grunnloven, var' det intet
grunnlag for å vedta en' ny
fullmakt.
Dermed avslutte des debatten om dette spØrsmål. Og
noen votering ble ikke foreDen unge spanskenasJonatist Vicente Tal6n (Ulv) hilser pa de17J
tatt.
Ved ~nærmere granskning
omvendte kommunistveteran, maior Pelayo de Hungria.
av grunnloven vedkommend:ej.t~ . ..§p~:r.s~n~l QlE) det
lW,t. ,er ikke bare norske «kamerater» som har høstet
klarlagt, at den fullmakt den bitre erfaringer når det gjelder de røde i Sovjetsamvelgaven regj ering når Stor- det. Mange har vandret den tunge vei til retterstedet og
tinget ikke var samlet, var
sterkt begrenset, og dannet mange har forsvunnet for alltid bak slaveleirenes piggintet grunnlag for regjerin- tråd. Bare få av disse ulykkelige vender tilbake og kan
gen under den oppståtte si- fortelle om sine opplevelse~.
tuasjon. Det eneste grunnRafael Pelayo de Hungria er den spanjer som best kjenloven på dette område fast- ner kommunismen. Før 1936 tilhørte han det spanske
slo, var at regjeringen ikke
hadde lov til å forlate landet . kommunistpartis ungdomsforbund. Da borgerkrigen brøt·
ut, gikk han til fronten som panseroffiser i general Listers brigade. I 1937 avanserte han til politisk kommissær.
Hvilken innstilling man den yngste i hele den røde hær. Han var en personlig venn
enn har overfor denne regjering, må vi iallfall erkj·en- av de ledende kommunistiske politikere og militær'e. Etter
ne, at den var oppe i en det rØde nederlaget flyktet han i 1939 til Frakrike, hvor
vanskelig stilling. Og at det han ble internert i leiren Saint Cyprien. Høsten 1940 ble
siden er lettere a kritisere, han på et russisk fartøy «Sivira» ført til Leningrad og
enn det var for regjeringen reiste senere videre til Moskva hvor han ble opptatt som
å finne fram til den rette elev ved det russiske militærakademi Frunze. I 1941 var
han major i sovjethæren, og da krigen med Tyskland
vei
.
brøt ut kjempet han som fallskjermjeger.
Men det som har forbauset "'~ ...
meg, er at. f. e~s: regjering- I1944 ble han av Stalin daljen av første klasse, tapens utenrlksmlnlster, herr dekorert med partisanme- perhetsmedaljen,
medaljen
For.. aMe 8.
for Moskvas forsvarere, Den
rØde h:'!€:; orden, Alexander
Nevskijordnen og en rekke
andre utmerkelser. Samme år
brØt han imidlertid med de .
andre ledere innen det spanske kommunistparti i Sovj et,
og ble arrestert. Siden har
han oppholdt seg i forskjellige konsentrasjonsleire inntil han nylig vendte tilbake
til Spania sammen med endel andre spanske fanger som
ble frigitt av sovjetregimet.
Rafael Pelayo de Hungria
,tenker på å gi ut en bok
; «Russland uten maske:..
Det svenske blad «Viigen
pa framåt:. har gjennom sin
Flyktende norske partipolitik,ere - m~ct H.amoro i st'zssen' -
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Ny knusende avsløring av de metoder
rettssvikerne har brukt

Fra AndØya Avis for 14.
august gJengir vi neaenstaende sensasjonelle artikkel
om aen sakalte «Elverumsfullmakt» av tidligere stortingsmann Ingvald Førre.
Folk og Land har lenge kjent
. til påstanden om at det
skulde foreligge to forslQellige utgaver av «Stortingstidende» med referat fra
Elverumsmøtet, men. det har
ikke lykkes oss å skaffe tilveie det opprinnelige referat
lenger. Men nå bekrefter altså Førre i en signert artikkel
at det foreligger en slik forfalskning. Og her er da artiklen i AndØya Avis:

hadde i Deres blad 7/8 angå
ende ElverumsfullmaKten.
Jeg var blant dem som deltok i debatten angående herr
stortingspresident Hamtbro's
forslag på Elverumsmøtet i
1940. Og jeg skreven artikkeI om samme emne i 1945
eller tidlig i 1946 i «Samfundsliv», hvori jeg siterte
fra debatten fra «Stortingstidende», og fastslo, at der
ikke var votert over heiT
Hambro's forslag, - hvilket
fremgår klart av stortingsreferatet.
Nå vil det jo kunne hevdes
at det her kun foreligger en
for m e Il feil. Men faktum
er at herr Hambro's siste
Herr redaktør!
innlegg måtte oPPfattes som
Det var en interessant ar- at han fra f a l t forslaget.
tikkei herr Tormod T ø n der. Som det framgår av stortingsreferatet, innledet . herr
Hambro sitt forSlag med «i
henhold til grunnloven». Jeg
forlangte da ordet og henstillet til herr Hambro at
han i sitt forslag nevnte de
paragrafer i grunnloven, som
han bygget sitt forslag på.
Men han gav nærmest inntrykk av, at han overhodet
ikke hadde undersØkt om der
fantes noen paragrafer å
bygge på og henvise til.
Og så forlangte et par andre representanter ordet, idet
de oppfattet Hambro som om
han var usikker. Den ene
Uttalte, at grunnlaget for det
Stortingsmann lngoold Førre f refererte forslag var tilstede
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mellomstasion Hamar i "1940.

(Forts. 8. 8J.

'
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Bak kulissene:

67 BARN ETTER FALNE Forbundets representantmøte
FRONTKJEMPERE REII insatsviljens og optimismens tegn
Anders Hafskjold gjenvalgt som formann
SER KRAV MOT IDUN
Forbundet for Sosial Opp- beretningen enstemmig godOslo byrett, ledet av dom- reisning holdt sitt årlige Ikjent.
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«Hva som skal skje i enkelts
heter! det avhenger bare av den
tale som herr Hitler skal holde
cm - - -», Daladier ser på
sitt armbåndsur, «halvanneh time. Bannet, De har crdet!» I
15.
regjeringsmøtene (<<ConseU du mer F'riis B u Il, behandler. landsledermØte lØrdag
sak
som
tilsammen
omfatter
august
i
Oslo.
Det
var
møtt
Cabinet» )
bruker
ministrene
nemlig bare etternavnet når de 67 barn etter frontkjempere representanter for de fleste
henvender seg til hverandre, og som fam på østfronten. De av landets fylker, ialt bortide sier «du» hvis de er spesielle krever hver ca. 2 000 kr., ver- mot 100 deltagere.
Også dette representantvenner, men i ministerrådsmø:te- dien av de polisene som ble
tegnet
til
dem
i
Forsikringsmøte
sto":: i enighetens tegn
ne (<<Conseil des Ministres»),
som finner sted lUlder ledelse av selskapet IDUN, og som skul- og det ble fra alle hold gitt
republikkens president Og·1 hvor le gå over til dem ved fedre- uttrykk for hel og full oppdet ikke er adgang til å disku- nes dØd. Etter <<frigjØringen» slutning om det arbeid styret
Erstatningsdirektor~ med formannen spissen uttere, bare å fremlegge f,orslag. krevet
atet
polisene
inndradd til fØrer for den' felles sak. Delsier man høytidelig «herr 'utenriksminister» eller «herr seglbe- fordel for staten og Idun tagerne understreket også
varen.
utlevert.e forsikringssumme~ dette ved innbetaling av stoGeorges Bonnet stryke, seg ne. Selskapet var naturligvis re ekstraordinære bidrag til
uavlateligcver håret Imeg den klar over at dette ikke var Forbundets drift.
ene hånd. Han taler on;). sine riktig, men man danset etter
Etter anmOdning av møteinntrykk fra Genf, hvorfra han pipen dengang, da lov og deltagerne fungerte formannettopp er aI1..kommet til ('paris, rett ikke gjaldt for disse ver- nen Anders Ha f s.k j o l d
og så om meldingene fra:! Prag. gelØse barna, som intet galt ogSå som mØtedirigent. Han
«Dere har lest Edens brev
haflde gjort.
åpnet møtet og mintes i en
«Times~>, sier han, «og jeg underBarnas
prosessfulLmektig kort tale de av Forbundets
skriver hvert ord: «Det er farlig - o.r.sakfører Gunnar He 1- nærmeste venner og medlemå innbille seg at en konflikt i ber g hevdet at polisene ble mer som var avgått ved dØMellom-EuliOpa 'kan lokalIseres». innbetalt med frivillige ga- den siden siste landsled.erDet forekommer meg da ybetin- ver under okkupasjonen. Ved møte.
get nØdvendig alt. Prag gir, etter, frigjØringen
var
pOlisene
Arsb.eretningen for 1958
og etter hva jeg hører, lfar re- barnas eiendom. Barna var ble så referert og i tilknytgjeringen i Prag allerede av- da under 8 år de fleste, og ning til denne var det endel
funnet seg med en folke!\vstem_Heiberg mener at det ikke debatt, hvorunder en blant
ning i de tysktalende områder!» var noe retslig grunnlag annet kom inn på det foreSå setter diskusjonen inå. Paul naturligvis - for å inndra stående
kommunevalg
og
Reynaud og Georges Mandel av- barnas midler! De var under neste stortingsvalg. F'ormanviser uten videre fOl'l51aget om enhver omstendighet uten nen nevnte at det i den foren fOlkeavstemning.
skyld. . .. Heiberg h~vdet vi- bin<;ielse ya:r ført visse polit«Den som ikke vil ha folke av- dere at Idun har sviktet Sine isk'ecttØfteISer"som' muligens
stemning vil ha krig!» sier Bon- plikter som er å vareta for- kunde fØre til et gunstig renet og stryker seg pIlnY over sikringstagernes
interesser sultat. E!I:l'ers kom naturlig"
håret. Han er ytterst nervøs, for og har bøyet seg for Erstat- Vis Hafskjold også, inn på
han fØler det veldige ansvar som ningsdirektoratets, krav av den injuriesak han har reist
pålwiler ham som utenTiksmi- bekvemmelighetshensyn.
og som omfattes med levende
nister, spesielt med en nllnisterNåværende sorenskriver C. interesse av alle Forbundets
president som Daladier, Orh hvem A. G u lb ran son, som et- medlemmer. Dessverre
er
en aldri vet hvilke innflytelser terfulgte herrene Sjur L i n- ken ikke kommet nevneverhan plutselig vil ligge under for. de b r æ k ke 'og J. Chr. dig videre siden landslederHan, BIonnet', måtT:.e med stpr H a u g e som sjef for dette møtet ifjor, og det er fremenergi ha tilrevet seg l~delsen beryktede direktorat - for- deles ikke mulig å si når den
hvis han skulle ha kunnet gjen- svarte direktoratets inndrag- vil komme for retten. Styret
nomfØre sine fredsbeStrelielSer, ning av disse penger med at gav i årsberetningen uttrykk
men det er han nå engang ikke polisene var tegnet gjennom for at det mente at saken'
mannen for, og så fØler han seg Frontkjemperkontoret
direkte ble halt ut av mynpå sviktende grunn.
Heiberg anfØrte at dette dighetene.
kontor ble startet fordi NorRegnskapet for 1958 ble så
«Men det må da kunne finnes
ges RØde Kors vegret seg for referert sammen med revien mellomvei!»,bemerker Camille Chautemps forsonlig. Han å hjelpe norske frivillige som sors og revisjonsutvalgets
går alltid inn flOr mellomveiene var skadet på Østfronten. innstilling. I. henhold til
_ bare ingen vidtrekkende be- Frontkjemperkontorets opp- denne ble det enstemmig gitt
slutninger, bare leve fra idag til gave var bare å yte sårede og decharge og likeledes ble årsimorgen, så skjer det' ikke noe dimitterte frontkjempere sosial hjelp. Det drev ingen Olaf W. Ferman persongalt lOg en får beholde ministerstillingen _ _ _
form for hverving og hadde lig, sa Heiberg. Han la til: intet med frontkjemperne å F'erman ordnet det og han
Nå taler Da,ladier Igjen. Han gjøre i deres funksjon som hadde råd til det. - Polisene
er opphisset, blodet har steget militærpersoner. Pengene som ble tegnet på vanlige vilkår,
ham til hodet eg han snakker ble brukt til engangspremie
og det ble ikke inntatt noen
~atetisk .sem på et stormøte, hvor som gavepoliser til barn hvis
særbestemmelser for dem, sa
han gjør lykke med de deklama- fedre var faldt på Østfronten
Gunnar Heiberg. Derfor har
sjoner sem synes å konune fra - var utredet av Frontkjemde rett til utbetaling etter
hjertet: «Frankrike vil fred. Li- perkontorets daværende leder
forsØrgerens
dØd. For Idun
denskapelig ønsker' Frankrike
· med grossist, som kan avta fred. Jeg vet det, flOr jeg kjenner """·'tAN""'~"""'V\o","~V\""''''''''''''' møtte adv. Sven Ar n tz en
og for Justisdepartementet
i større partier Blomstervaser
mitt land, jeg kjenner mitt folk. tale. Da han går ut, er utenrikssorenskriver
G u l bra ni sølv. og metall forsølvet. Jeg vet at alle. her 'avskyr
minister Georges Bnnnet påny s o n, begge påSto sine oppEgen produksjon.
krigen!»
urolig: hva er det egentlig Da- dragsgivere frifunnet.
Han knytter hendene av be- ladier vil? Han kan ikke glemGullsmedmester
Folk og Land kommer tilvegelse. «Vi vil fred, men vi må me synet aN Dal.adier sittende
THORVALD OLSEN,
bake til denne sak, som viser
fersvare vår ære!!»
der rØd i ansiktet og med knyt- hva man kunne tillate seg i
SIwttegaten 20,
Klokken' slår seks. MØtet blir tede hender - - 1945, dengang man «gjenBergen.
avbrutt: klokken 7 skal (Hiltler
(Neste gang: Et blikk i av- innfØrte lov og rett i Norge».
grunnen).
A. L.
LØRDAG 29. AUGUST 1959

(Forts. fra s. 4).
· som var egen for denne institusjon med orden og disiplin. Nå
fiorvalter han kolcmiministeriet
og er dermed en viktig person,
flOr i krigstilfelle vil det påligge
ham å hente ut av Afrikas og
Østasias menneskereservoir de
fargete soldate~ uten. hvilke
,Frankrike ikke mere kan føre
noen krig. Men han vil lenger han vil ha innenriksministeriet.
eg venter på den dag da det vil
tilfalle ham.
Hverken Reynaud eller Mandel
tilhØrer Daladiers venner, Slam
står samlet i en gruppe: GuS la
Chambre, sem ikke hadde f.:Jrlatt Daladier den fryktelige natt
t.H 7. februar 1934 og som dengang var underSItatssekretær, er
nå luftfartsminislter. Han har
fremdeles sitt. svake ar<..sikt og
man snakker fremdeles om hans
giftermål _ han hadde gifter\;
seg med Cora Madou, en sangerinne fra en «boite de nuit», et
av de mange små nattlokaler i
Paris hv.or det går mere eller
mindretvangløst .tior s,eg. Del>
store, oppblåste bestefarskikkelse er Daladiers økonominister og
samtidig stor bidragsyter til det
radikalsosiale parti, noe han kan
spertdere på seg da han er millionær. Det har ikke skadet ham
at man en dag fant hans sjåfØr
dØd etter å ha tatt er. for stOT
dose av narkotika som øyensynHg måtte ha kommet fra ministerens hus. Det alltid ellSkverdiI Ife
politi undertrykket sak.en.
. Den radikalsosiale Cesar Campinehi, som en gang -hadde tior
· svart Stavisky-bedrageren og
partifellen Garat så glimrer.de
at han slapp med 2 års fengsel,
.er nå betrodd embetet som marineminister, og jØden Jean Zay,
som senere ble dømt for faneflJukt, handelsdepartementet. De
hører alle til «de unge» og er
· Daladiersspesielle protegeer. De
har alle en stemme når det gjelder Euriopas fremtid.
Daladier er nå kommet, og
griper
som ministerpresident
fØl'lst ordet. Hvorledes er situasjonen? Det sudettyske .problem
forlanger en øyeblikkelig løsning,
det er ikke bare Tysklands, men
også Englands oppfatning. Men
når det gjelder denne løsning,
vil Frankrike og England samarheide. At England vil holde
urokkelig fast ved Frankrike går
klart frem av beslutningene i
det britiske regjeringsmØte som
fant sted igår. Daladier har
straks fått referatet fra den
franske ambassadØr i London.

Forbindelse søkes

Ved valgene ble det stort
sett gjenvalg over hele linjen. Det gjaldt blant annet
formannen
Anders
Ha fs k j o l d og nestformannen
Th. Gjø l ber g. Styret består ellers nå av Anders
S 1(10 g s tJ ad, Spongdål med
varamann
Inge
De th l i,
Oppdal,
Erling
K vad shei m, Stavanger med varamann Jørgen Ba h1k e, Mysen, J. Eng e, bre t h sen.
Skien med varamann Johan
Ka se, Rygge, Johan ,F i neid e, Finneidfjord med varamann O. J. L i e, Vallset,
Bergljot S æ the r, Oslo med
varamann
Hans.
H a u g,
Vormsund, Hans S. J a c o bsen, Oslo med varamann
Sofie Gr ø n sta d, Oslo, 01ga B jon e r, Hølen med varamann Egil Hei a a s, Tomter og K. S. HU t o n, KlØfta
med var~mann Ingv. Ta ng e l and, Eidsberg.
Etter valgene redegjord~
Olga B jo ne r for organisasjonsarbeidet. I forbindelse
med dette var det ogSå en
del debatt.
Landsledermøtet ble avsluttet med en fellesspisning.
MØtet fo~lØPI de mest k.orctialtl 'former og det ble' ...!l:a__ .
alle hold gitt uttrykk for både innsatsvilje og optimisme.

Neste nummer av
FOLK OG LAND
kommer lørdag 12. september.
Av tekniske og andre hensyn
kan vi fØrst begynne med
ukentlige numre igjen fra
oktober av.
I mellomtiden ber vi da de
mange som ikk.e har ordnet
med bladpenger for 2. halvår om å gjøre dette omgående. Det er svært mange denne gang som ikke har ordnet
sitt forhold til avisen og som
derfor setter oss i store vanskeligheter. Folk og Land har
ingen driftskapital bak seg
og lever fra hånd til munn,
og svikter noen sine forpliktelser rammer, det dessverre
også dem som har gj ort sin
plikt og mere enn det.

Løssalg av
FOLK OG LAND

Oslo
Foruten hes Helge Joh a nnes en, Teatergt. 6 og E lim a, Ole Vigs gt. 13, er Folk
og Land nå ogJSå å få kjØPt
i Narvesens Kiosk i stortingSgaten, vis a Til! Cecil.
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Fra Priigel- Deutsche Handelskammer in Norwe~en'l
~
Coward Thowsen
E}iSen~:);!, knahe, ' til
waren: Kirkegaten
Oslo.
Aktleselskapet Cronos,
u.
Export,
Nansens Pl. 6, Oslo.
A/S CroDiOS Maskinavdeling.
løpedreng

LAND '_ _ _"-

u Å'Y • • N C I G u. E A. V I S

Ved slutten av det første for.
retningsdr (31. mars 1941) tellet
det tyske handelskammer i Nor.
ge ~12 tyske og 833 norske med.
lem-ker.
'

Redaktører:
OOD KELSOM. aRsvarlig
ALlXANOEP. LANGE

Onsdag 19. august trute
Anders L ang e på Bragernes
torg i Drammen for over to
tusen tilhØrere. Frimodig og,
Det er rv..tende
å
legge
merke
til
hvor
gJ'ennomført
umo·
drastisk
la Lange frem sit
J~
'k
h
d
syn
på
styre
og stell her i
ralske de ofte er de som s k ri ei" øyest om en egne g o d e .
landet. Han krevet de bes,te
moral. Selv om 'vi når det gJ'elder krav på betaling for utvist våpen for de norske soldater,
patriotisme pleier å være svært stillfarende, så må vi si at bl. a. mente han at det burdet direkte er motbydelig å lese alle innleggene nå rundt de opprettes fallskjermtrop-

De faderløses penger

Im-

Fr.

~nnål, § 2, besluttet ved landwirtsch. Maschinen, Vognm.
stiftelsen, den 5. (19) november grt;. 8, Oslo.
194q:
Dahl & Brustad A/S, Eisenwaren, in:nherredsvn:. 24 TrondDet 'ltrske Handelskanuner i heim.
-Al å rf
N!orge· har til
. .f o...
"....
' remme A. Dahl og Co. Konfekt:Lon u.
de r.gJensl
.
'dige hand
, eIsforb'mnel- Manufakturwaren. O. Tryggve.-·
ser ønell,om Norge og Tyskland sønsgt. 16,' Trondhel·m.
samt personlige forbinnelser.
E" C Dahls Bryggen,·
. A/S
meU§>m de næringsdrivende \ Brauerei, Trondheim.
begge land. Dessu~n .har HanNekolai Dahl, Heringexport,

:e=r~e o~:t~~e:;W= ~1!6~~:æ,:~onent v.

omkring i landets aviser fra alle de store patrioter som i per. Han nevnte sitt arbeide
. f oIkerett ss t·
og pao...
aunen maot e s k r øt av sm
rI- for Norges forsvar før okku- måtte OPPstå meIIom norske og
pasjonen. Norges ungdom v a r .
dige innsats under okkupasjonen. Naturligvis er det be-j villig til å forsvare seg, men :~:. ~O~e!~lI~::= o!=:~
undringsverdig å gjøre en innsats for det en tro, r på selvom VI. h a dde en regJ'erl'ng som skap må søkes skriftlig, og goden er aldri så mye på villspor, men det er ikke fullt så be.,. ikke ville. Det nytter ,ikke å kjennelse skjer ved ~impel\t
undringsvercUg når en kommer og forlanger oppgjør for pa- fortelle lnegat det var Quis. stemmeflertall i styret __ .:
f'kk t ke
t'l'
·
triotismen i klingende tyske mark. Enda mindre beundrings- l mg
som· l
ys rne l
landet (bifall). Men han ble
~tt medlemsfoJ.'ll;egnelse:
verdig er det å legge merke til at det er Uhyggelig få all prugelknabe, sa Lange .. PruOOncwd Canning Co. lAI.SI
disse fordums patrioter som sier som så: vel, jeg slapp fra gelknabe er det tyske ord for FiscIDmnservenfabrik, Bergen.
det med livet i behold og har fått min belønning i form av syndebukk etter vanlig sprog~
Cobfektionsfabriken .A.S, Herstillinger og fordeler på så· mange måter. La pengene gå bruk, men i Dra.mmens Tid- rekonfektion, Molde ..
til fordel for våre dØde kameraters barn, de som fikk øde. ende (høyre) bUr Langes ut- =:::::;::r,
taleIse om Quisling referer~
I
lagt sin start i livet fordi faren falt bort.
slik: «Gi ikke Quisling skyl.
Og så begynner en å reflektere over om det er et slags den for at Norge ble besatt
særnorsk karaktertrekk dette at den høye moral ikke rek- av tyskerne. Han var bare en Bl~det «Fremtiden» i Dramker sa langt at den omfatter omsorg for og anstendighet liten lØpedreng».
med; gir følgende kommenes
ut
tar
~.il en undersøkelse blant
Lang
er
man
ser
Som
like overfor de faderløse. For det er jo ikke noe enestående·
.
''.
taleIse av Drammens Tiden- Veljeme i Rogaland, som avdette med de faderlØse og Tysklandspenrene. I dISse dager des referent .forandret fra slørte at et flertall av dem
har det også versert en sak for retten om andre faderløses prugelknabe . til lØpedreng! som}ble spurt, ikke hadde
, 1;Jenger, som Erstatningsdirektoratet la beslag. på. Det nor· Det har selvfølgelig sin hen- k3enb.skap til kandidatene:
. .
. ' navn nå nevnes med meget Sl'kt . F oIk som h ar hØ rt .L a n ,~
s, k e f orslkr:Qlgsselskap,
hvis
«~t sier seg selv at undersøk'de
leste
Dram
ge
t
l
liten ære i forbindelse med denne rettssak, tok gladelig imot
s a eog Sl n
. - else~i Rogaland må bli viet den
.
mens Tidendes referat har aUer ""''''rste nnnn""rksomhet i de
wemieinnbetalingene fOr de norskefrontkJ"empere som sat·
~"''''''
~..............
lagt merke til denne forskjell politiske
lrov.edkva.rte.re.. r. Het.
te livet inn mot den røde fare, på øst~ronten" meQ. da freden
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. og gJ r
·ere~ 'Jone -'f ,~~,\ov~.~,,~~ som
".ta.,følte d~*,<blg..,nf~ikteIse,til,.å vareta:,siue.f,~rs~ ,det bu:r:c;le flere gJøre.·
"ltngåfhverl av partiene like me~
ri.trsta,ger~int~ress~~. Er~tatnin~dh-~ktoratet, som'gjerne
,Theo.
gef;. AHe partier .bestreber seg.på
"r(
gikk over lik for å få kloen i NS·folks penger~krevet natur,.
å få ,,frem de beste og mest egligvis også utb~tal~de penger som de uskyldige barna ette~ taler Jugoslavia for de hun· nede,~kandidater til !Sine lister.
tame lrontkje:nfpere skulde ~~ og selskapet. krevet ikke e~- dret~s~ner av tyskere som ble Ved~~den alV, dette. SØker man
. gang en dom før det , gav pengene fra seg! Dets dårlige slaktet ned so~ kveg?
. =~;~~~:ese~~_ f!l~
samvittighet'viste segbarei:kravet· overfor Staten om even.
Når Norge nå også får del ;næ..b._i;'teressel";". Ka..... 'sa,gt.
A'!"""......
~,...
tuelt å. bli holdt skadesloØs hvis det skulde bli rettslige til- i slike erstatninger fra Tysk. man ærøver å stille en liste som
stander i landet igjen.. Noe som riktignok,så utrolig utland, så er det grunn for oss «:tre~er stemmer~. Da må det
på dettid~punkt.
til å spØrre i likhet med det unekWlig virke som en kald dusj
Det e.r Øyensynlig et slags åndelig' sl.ektskap tils·te. de .....
el.
t
d" H va.b e t a ler. Nr
åo~e
at enikke
storkjenner
del av velg___
ysk e bla.
o· erne
. ..overhodet
nav"
.
l
/
d
d
f
d
""Tg'
f
d
h
d
t
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r
l om d e s kamlØse a kt ører I p yn ringenave a erløse·l.'l, 1.4. ge: or e un re usen nor· nene".l>å.. de kandid,a,ter , som er
.
•
:barn og' disse fordiImsTysklan:dsfa'nger som. på overbYr menn som ble forfulgt, miss· oPlØjUt, etter alle kunstens reghv~randre iavisene med krav og krangel om ~e tyske mark handlet, plyndret og inne. ler og med de .valgtaktiske henistedenfor å la hele klatten gå. til 'dem so~ vilikelfg trenger sperret, hvis de da ikke di. sro ~or øye. Vi tar. neppe feil
når vi antar at brorpartezt av
. det og som vel å merke har .krav 'på tysk erstatning.
rekte . ble avlivet i et land den:~flytende velgermasse» kan
o
For naturligvis har ikke de som ble, satt •inn for folkeretts- som hadde avskaffet dØds. plase'tes
blant dem som ikk.e
m
stridige handlinge!' eller for tjuerie:.; fra Wehnnacht og straffen?
k.ie~r kandidatenes navn. Og
andJ:e kriminel~e forbrytelser krav på erstatning for at de
For de som ble rammet av det el' nettopp disse velgerne
ble ,puttet bin. Vigår ut fr\l at dette er understreket sterkt det en til"og med ha~ den parttne tar ~ikte på å påvirke
ved9p19stillingen av listene og
. fra .tySk side, ~g at den norske Stat vil føle forpliktelse· til frekkhet å kalle et r ett s-ile:nitom valgkampen. i det hele
'a sørge for at pengene blir fordelt slik. Den tyske avis Frank· oppgj,ør har fremdeles ikke tatt _ ved siden av å tromme
" furter AlJgemeine skriver således i forbindelse med ers.tat.- noen «egen stab de kan hen- fremlSine mest usikre tilhengere.
ningene bl. a.: «Den folkerettslige grunnregel gjelder at vende seg til for å få hjelp
Partiene stilles her i fellesskap
etter den totale ok~upasjon av et land opphører motstan. og oppreisning.
over/br et problem som de må ta
,
alvot!ig.»
den og vepnete motstandshandlinger av sivile er folkerettsHvor lenge, skal de vente
i'
stridige. Partisaner kan ikke gjøre kra~ på, godtgjørelse av på' at opinionendringen på
N)~ hØrer ikke vi gamle
meqlemmer av det tidligere
den tapende part, høyden av den egne stat;»
dette omrade Innen det nor· NS",fsom, er straffet for noe
Og slik godtgjørelse' nar de da også fått, dels dilrelrte i. ske folk skal bli øppfattet ,som1ifor anledningen ble funpenger av den norske stat og dels i privilegier i form av også av de styrende og gi seg netjPå og til forskjell fra
stillinger ot' avvansement som en stor del av dem ellers politisk utSlag?
lancisforrederi ble kalt landsåpenbart aidri vilde oppnådd.
For også politiske værhaner svik, til dem som ikke kjen,
ner våre venner og motstanDeutsche So.ldaten-Zeitung skriver at det vil være å gå kan det gå galt med hvis de dere.
:-3
fra hinannen. Vi .kj enfor langt «& honorere folkerettsstridige vepnete motstands- ruster fast.
ner også de likegyldige, hvilhandlinger av sivile. Det.går også for vidt når en yder er· ATener i «Folk og Land» ket.l,ikke er uten betydning.
statning til .Jugoslavia slik en har gjort i årevis. Hva be..,
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Blant hjemmes~tterne ved
et valg, tør det være, at vi
og våre barn, som i mellom.tiden har nådd stemmeretts·
alderen, fremdeles utgjør
flertallet av dem, ,som bestemmer til hvilken kant det
siste mandat i kretsen skal
gå, og som partiene derfor
nØdvendigvis er' ute etter
fremfot noen annen ...
Der har utover 'Iartdet l
10··..:."'.'1 pre'ss', en'"';i.4'o'tt'· s'ed'. 'g'4e"l·.dAi:W

oJ

q

J

ende enbekymririg for at de
tidligere medlemmer av':NS
har til hensikt å ~hevne seg:.,
når de heretter vil deltå i
valgene. Det kan man ta ro.
lig, hvis da ikke det å. flytte
på de avgjØrende siste ma.ndater, ut fra en slett sanivittighet,
oppfattes
so~
hevn:.. Det er det hele valgkampen går ut ~å!
.
Forbundet for social oppreisning driver ikke IX>Utikk.
.
For oss er det likegyldig hvilket parti gjennomfører vårt
formål, meri vi vet at der ved
siste stortingsvalg fremdeles
kom med 14 - nu er det vel
redusert til 12 - mann, som
utgjør restene av dEm. gjeng.
som i 1948 frelndelesstemte
for, dØdsstraff. Man kan spare seg å vente stemmer fi.'a
nss på lister, hvor disse naVn
forekommer" hvor forlokkende de enn måtte gjøres. Men
'
for partikonkurrentene vil
det 'være en fordel om de blir
tatt med. Partiene \Tet like
godt som vi, hvem de er, så.
navneopprop er foreløb~
overflØdig:
Ved forrige valg hjalp vipå anm0cir1ing - en del på
Stortinget og satte uten
anmodning - en utenfor til
fordel for et annet parti. Om
disse også ved neste valg vil
trekke våre stemmer til seg
er ennu et åpent spØrsmål.
Olaf Holm.
FOLK OG LAND
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BAK liIJLISSENE:

Europas forsvar og USA

II

Paris - London - Munchen Hva vil VeSt- Europa gjøre når USA nedletg~r

En rådløs
ministerpresident

sine oversjøiske støttepunkter r

A~tue/t

amerikansk innlegg til dagens situasjon

Vi har tidligere pekt på i Folk og Land at det hverken er tilfredsstillende eller smakelig at Europas
skjebne skal være avhengig av de to uteneuropeiske
makter, Sovjets og USA's atombalanse. Bet kan aldri
skape nc;:n fred av varig verdi dette, at disse to makter bruker Europa som et slags ingenmannsland, aller
minst når Europas østlige nabo Sovjet med drabanter
er så knusende overlegen når det gjelder konvensjonelle våpen at USA ikke engang drømmer om å ta
opp en virkelig kamp på europeisk område. Europa
må redde både seg selv og verdensfreden ut av dfmne
utålelige situasjon. Det må manne seg opp til å kunne stå på egne ben mellom de to blokke·r, og det må
ta på seg byrdene med en opprustning med konvensjonelle våpen som kan få Sovjet til å kalkulere også
med" andre krefter enn atomenes. lIvor håpløst det
hele er ..hlitt idag sett fra et europ.eisk synspunkt,
fremgår vel klart av at hele den europeiske ve·rden'
jubler over det møte mellom Eisenhower og Krustsjov
som er berammet og hvor de to herrer s~al kjØpslå
om Europas skjebne. Ingen av dem er jo særlig «europeisk-minded». Dette er hva våre kjempepatrioter
har laget Europa og vårt eget land om til. For å opprettholde· det korrupte partisystem og det internasjonale finansvelde, slo de seg sammen med de røde despoter for å knuse Europas nasjonale krefter. Idag
presenterer den rØde tsar regningen, og ikke for oss,
for vi er ute av dansen, men for den gylne makt i vest.
Slik stillingen er kan det ha sin interesse å se på
hvorledes en i USA ser på hele situasjonen og på forsvaret av Europa. Vi gjengir fra NATION EUROPA,::nedenstående interessante artikkel av lIenry John
Haik fra Oiltario.

O

12. september1938. Bare dempet trenger en herlig septemberdags lys ir·n i det vakre værelse
i krigsministeriet i Paris som i
sin tid ogGå var r.alongen ril N~-t
pole'o,ns mor, fm' de høye trær i
hagen holder det, tilbake 'lom en
paraply, men likevel glimte l' det
i empiremøblenes mahogny og
deres beslag, Nax:\oleans ørner og
laurbærkroner, og i de sfinxer og
fabeldyr som bærer de små s~r
lige speilbord. Derl franske
ministÆrpresident og minister for
landsforsvaret som har si,tt konDaladier på toppen igjen - - . Etter at Daladier misslykkedes sil~
bm- i dette rum lOg nettopp sitter
ved sitt arbeidsbord, vender blik- totalt som re!!jeringssjet i 1934 kom han til makten igjen som sjef
ket fra vinduet og mot den vel- tor tOllcetrontregieringen. Her intervjues han av representanter tor '
dige gobelin på den motstående
Paris-avisene.
vegg. Den fremstiller overgivelsen aven erobret by til kong til 2 års fengsel, men det hadde rier. Daladiers kansellisjef.«MØtet
Ludvig XIV, der som en inn:- også .vært mange frifinnelser, og skal begynne», sier han.
skripsjon bemerker «i egen hØye den deputerte advokat Bonnaure,
Daladier reiser seg. Han har
pe1'lS10n fØrte sin arme». Ministe- som det hadde vært gjort silik kjempet seg gjetnnom til en beren ser på veggteppet uteø:J. å vesen av fordi han hadde tjent slutning. En kan ikke bare sitte
oppfatte detaljene, for Edouard så 'godt på millionbedrageriene, og vente på hva Adolf Hitler
Daladier ~r falt i dype tanker.
fikk til og med betinget str&iff.. skal si iaften. En må selv fiOreta
Hvor lenge er det ikke siden: Og hva var det kommet ut av seg noe! «Innkali de tre genehan tilbragte en natt alene i den parlamentariske kommisjons ralstabssjefer til et møte», sier
utenriksdepartementet bØyet over undersøkelser?
Tre senatorer haI\ kort, «og så vil jeg gjerne
aktene i Stavisky-affæren. Den- hadde riktignok måttet nedlegge snakke med general Weygand!»
gang så det ut til at Frankrike sine embeter, men herr ChautMinilstrene er kommet til reskulle bryte sammen over denne emps, «den opphøyede fyrste avgjeringsmøtet. Der er den uund. millionskandale, men idag - fire den kJongelige hemmelighet», som! gåelige herr Sarraut, påny inår senere'
sn8.kker ikke ethaaae filmtet gå av på grunn av nemriksminister, han hilser jour-\
menneske om den. Allerede i 8tavisky-affæren, er nå påny n:alistene som venter utenfor ved
1935, da prosessen endelig lØp av Daladiers visepresident. Og hva å berøre hatte1::.Temmen med en
stabelen, ble saken bare en over- var resultatet av underSØkelsene ringter. Der tnærmer utl3nriksfiadisk sensasj!on. Ank!ageskrif- omkring 16 februar 1934? Hv.em minister Bannets lange skikkelse
Berlin-krisen fortsetter og å kaste et blikk på grunnlatet bestod av 35000 skrivema- &om hadde løsnet det fØrste seg, også en av dem som har faren for et sammenstøt mel- get for Vestens forsvar.
Siden det Øyeblikk da det
skinsider fordelt på 50 aktmap- skudd, politiet eller demonstran- æ,:,ppet fra Sta.viskyaffæren. 'Re- lom de to store verdensmakper og vitnene hadde måttet be- tenE:, om det var blitt skutt med porterne kaster seg over ham: ter USA og Sovjet er ikke av- ble klart at Sovjet bare besvare 1956 spørsmål. Man had~e maskingevær -:... det svarte en- «God dag,herr rriinister - ~». verget. Desto nyttigere er det
Forts, 3. 7,
måttet sette opp feltsenger i ret- hver på elter J>1n pa.rt:j.innstoil- Herr Bonnets ansikt fortreklær
ten iSlik at de kunde soVe der un- Ung, og forøvrig var det ingen seg til et krampaktig smil. «GOO.
der prosessen. Og hva var det som spurte etter noe slikt mere dag, mine herren, god dag, mikommet ut av alt sammer~? Et- --for Frankrike hadde helt an- ne venner - -» og så er han
ter de to års forløp· som etter- dre bekymringer nå: hvem bad- allerede forsvunnet inn av døren.
iiorskningen hadde vart, husket de kunnet tro at dette nye Tysk- «Jo mere en fransk minister
man nesten ikke hvem de skyl- land, som emigrantene påny og smiler, desto dårligere står ham
dige var lenger. DirektØr Tissier, påny spådde skulde bryte sam.- sak», . bemerker en erfaren og
som stadig hadde gjort om bon- men, skulde ta et slikt oppsving? illusjonsløs journalist.
ger på 50 francrs til 500,000, var FØrst gav Saar-avsternningen en
I mølteværelset er alle samlet:
blitt idømt 7 års tvangsarbeid, alvorlig fjasko for Frankrike. Paul Reyuaud, justisminister,
borgermester og deputert Garat hv~s hele prapaganda hadde vist liten, elegant og med det kyniske
seg som tomt snakk. Så kom emil på leppene sem tilhØrer aen
fjcrkyndelsen av den tyske forsvarssuverænitet og besettelsen tar på seg. Ved siden av ham
av Rhinland. Så kom Østerrikes G20rges Mandel. Til å begynne
AnschluS13 til riket. Og hva blir, med hadde hans kolleger avs.pist
det nå til med sudertyskerne? ham med det ubetydelige embete
Hvorledes går det med Tsjeka- som PI:'stminister, men han had-I ",.,":.".)".':::'>':'''.
slovakia ? Iaften taler den tys!te de forstått å gjøre noe ut av det
Filhrer som avslutning på parti- på sin måte. For hvor fryktet eg
dagen i NUrnberg - hva vil han hvor hatet denne mann er-n var,
si? Og hva skal han, Edouard så må ,selv hans verste motstanDaladier. lederen av fransk poli- dere late ham at han har en
tikk så gjØre?! Daladier grublet veldig arbeidskraft, en urokkelig
og hans ansikt fikk herunder det energi og ubarmhjertig stedighet.
uttrykk om hvilket pariserne sa: Da han fOrlot postministeriet
«Dalidier ser alltid ut s~m en hadde tj enestemenr. ene i stor
utstrekning sa.mlet seg for å pi"
sørgmodig hund!»
D=t banker, og inn gjennom ps ham ut, men enhver blandt
det døren som åpnes forsiktig og det brede publikum -innrømmer
radikalsosiale parti.
omstendelig, stiger herr Ganeb- at fer første gang hadde noen
forsøkt å erstatte den slendrian
Alarm på USA-tllJPlass i Europa.
4
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SI i k Uska del i ggjø r kom munistene nasjonale politikere
Annen del av Olga von Barenyis fantastiske intervju med de to
tjekkiske kommunistagenter

11\;8 li~;:'ele b'lli: alt sn:,kket 0111 ,'erdellsl).eOI-skap?
En amerikansk analyse av det dunkle
spill bak kulissene med utgangspunkt
i en uttalelse av guvenørkandidaten
Ad lai Stevenson

O

Vi har tidligere i Folk og Land pekt på den virksomhet som drives av En-Verden-organisasjonen, og
det har neppe heller undgått den våkne avislesers
oppmerksomhet at det i første rekke er alle de nelog halvrøde i alle land som skriker høyest om verdensbrorskap og verdensregjering. Her i Norge er jo
nedbrytningens yppersteprester i Dagbladet de, varmeste forkjempere for disse ideer. Noe som må gjøre
enhver sann patriot og venn av friheten misstenksom. Hva skjuler det seg bak alle disse vakre ord som
de,ssverre så mange troskyldige sjeler sluker uten
misstaHe? I det amerikanske tidsskrift American
Mercury svarer Hilary Grey på dette i en artikkel med
overskriften «The Brotherhood» Booby Trap - noe
som vel på norsk best kan oversettes med «Brorskapet» - en snare for de troskyldige. Mr. Grey skriver:

Vi bringer nedenfor fortsettelsen av det nesten utrolige intervju den tsjekkiske forfatterinne Olga von Bar'~nyi, som nå lever i eksil i Munchen, har hatt med to kommunistagenter på vegne av Folk og Land."Sovjetsamveldet er for tiden opptatt med å
omorganisere og å desentralisere sitt spionasjeapparat. Hensikten er å samarbeide
virksomheten i satellitstatene, som fr'emdeles driver en slags konkurranse. Under ledelse aven hovedsentral i Leningrad vil det fremtidig arbe,ide følgende hovedfilialer'
Wa r s j a v a: Ansvarlig for alle etterretninger fra Sverige, Norge, Danmark og England. P r a g: For 'Østerrike og Sveits. Øs t-R er l i n: For Vest-Berlin og BundesrepubUkken. Bud a p e s t: For Italia. Buk a re s t: Frankrike" Spania og Tyrkiet. S o f i a:
Grekenland. Hovedfilialene, som igjen har underavdelinger, står under ledelse av offiserer fra den sovjetiske hemmelige tjeneste. De vurderer alle
etterretninger
som
gjelder deres område og lar dem gå videre til Leningrad. Dessuten regulerer de det
legale og det illegale arbeid innen de kommunistiske partier i de land som tilhører
området. Man antar at det sovjetiske spionasjeapparat disponerer over me're enn 1
million agenter, derav 12000 «sjefspioner», omhyggelig utvalgt og skolert, 250000
agenter i fast stilling, Som arbeider for Sovjet dels fordi de er presset til det, dels av
eventyrlyst og dels for å tjene, penger, og endelig 750000 naive småagenter som ikk',
er istand til å oppfatte sammenhengen i spionasjeringen. Sovjetsamveldets diplomatiske representanter spiller en fremtredende rolle i spionasjesystemet. En' mener at i
95 pct. av alle tilfeller av spionasje i den vestlige verden har diplomatel' fra Sovjet
eller de folkedemokratiske stater en hånd med i spillet. Det er disse folk den norske
regjering løper bena av seg for å få trukket inn i landet. I denne forbindelse e'r det
9gså all grunn til å ha sin oppmerksomhet henvendt på alle de ~avhoppere» som
Dagbladet alltid så energisk forsøker å få lØS fra varetektsfengsel her i landet. Og så
går vi løs på annen del av fru von Barenyis beretning. Hun spØr den tidligere tsjekkiske spionasjeoffiserer:
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«Kan De si meg Deres mening om den vestlige etterretningstj eneste?»
«Jeg
har
ingen
mening. Bare privatpersoner
kan spandere den luksus
på seg å ha en egen
mening. Men jeg vil fortelle
Dem
en
epiSOde,
som
absolutt ikke er noen
vits.
Jeg hadde engang tilbudt en
vestlig' etterretningsmann
en beretning om en sovj etisk
panserdivisjon som opererte
i
området
NordmiUlren.
Vedkommende agent
vilde
imidlertid ikke betale for
denne beretning da han allerede hadde fått den fra en
annen agent. Og så hadde
jeg selv diktet opp hele beretningen fra begynnelsen
tm enden, og vedkommende
panserdivisjon befant seg
et helt annet sted. De vestlige herrer vilde bløffe og så
ble de selv blØffet.»
<,Jeg har et spØrsmål til å
gjøre Dem. Nettop i disse dage blir en herværende minister angrepet så gel!lent i
et tidsskrift at mange fremtredende politikere mener at
det er ødeleggende for ham».
Sangeren lo hØyt og vilde
si noe, men hans ledsager
kom ham i forkjØpet. «Difa·
meringen a v de nasj onale pa
litikere er selvfØlgelig, og
en vikti~ oppgave for den
kommunil;tiske infiltrasjon i
pressen, som det snakkes så
mye om i vesten, men som
det absolutt ikke gjøres noe
med. Den minister De mener,
er farlig ikke bare for Prag og
dermed også for Moskva, men
også for de venstreradikale
krefter i Bundesrepublikken.
For det fØrste er han komp·
romislØs når det gjelder tak·
tikken med koeksistens, for

<<SQvj.etsatellitstatene var·
:SIer ikke ulykke og gir heller ikke grunn til fortvilelse,
men de advarer .. p1enneskeheten om at den står foran
et valg - valget mellom utslettelse eller brorskap».
Slik uttrykte, etter hva der
ble opplyst, demokratenes·
presidentkandidat Adlai Stevenson seg, på nasjonalkonferensen mel\om kristne og
jØder den 11. november 1957
på
Waldorf-Astoria,
hvor
nevnte organisasjon for første

gang presenterte sit verdensborgerskap
(World-Brotherhood) for almenheten. Adlais
uttalelse synes å skulle virke
beroligende. Han synes ikke
å ha vært særlig foruroliget
over Sovjets satelLitoverlegenhet. Det er hans bruk av
ordet
<,brotherhood», som
inngir os mistro - vi hØrer
så meget av den slags nå for
tiden. _
Dette ord blir utbasunert i
pressen, på plakater, i radio,
""Forts. s. 6

To medlemmer av «Broderskapet», Lenin og Stalin . ..

De rØdes vei er dekket av lik -

-

det annet er han begavet og
anstendig, og for det tredje
- og det er meget viktig er han populær og. avholdt av<
den nasjonalsinnede del av
befolkningen. Hvorledes akSjonen mot ministeren begynte vet De, men den. tyske of·
fcntlighet vet det ikke. ---.,.
T~jekkiske
kommunistaviser
beskyldte ministeren for fl ha
vært Hitler-J1Jgend-fører og

dermed ogSå nazist, fØlgelig
også nynazist. Dette skudd
gikk imidlertid forbi, for ,,Alisse ministerens «forbrytelser»,
som senere ble slått opp ogSå
i venstrepressen i Bundesrepublikken, hadde
motsatt
virkning på befolkningen.
Altså måtte en kaste seg over
det angivelig ikke uklanderlige privatliv til ministeren,
og man arbeidet dels med
grove lØgner og dels med halve sannheter».
(Her vil vi gj erne for egen
regning peke på at dette ikke
er noen ny taktikk i den rØde leir og heller ikke er det
nytt at d~ venstreradikale
krefter bistår de helrØde. Vi
minner om den kampanj e
som lenge fØr verdenskrigen
ble satt igang mot Vidkun
Quisling, den eneste norske
polit,iker som de røde fryktet.
<Cgså i hans tilfelle forsøkte
en s~g fØrst på politisk basis
med beskyldninger om rØde
garder og lignende, og da
dette ilclee fØrte frem gikk en
lØS på hans privatliv, blant
annet i forbindelse med det
rØde overfall i ForsvarsdeparEn tYSk minister som de røde ternentet. Asketen Quisling
har angrepet sterkt, forsvars- ble også beskyldt for drikkForts. s. 6
minister strauss.
LØRDAG 29. AUGUST 1959
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men og fØrende til,den kom-I midler til å gjøre slutt på
munistiske verdensstat. De formen eller ,forfatningen ~
kristne plikter å motså den. nvUkensomh!'llt stat, når
Slags brorsk~p, idet jo sam- finner den uhensiktsmessig».
vær med djevelen betyr hel- ~t:Jhen~u hadde i Tyskland
vete?
under 1. verdenskrig en ligPå det religiØse dmråde en- nende stilling som Bernhard
ten ignorerer uttrykket «brot'- Baruch i USA, som Vlar sjef
skap» - slik som det almin- for
krigsindustrikommisjodelig brukes -"':1 d~ fleste til- nen (Warindustriers board).
feller Jesu inkarn~sjon helt Rathenau var tilsynelatende
og holdent, eller det red'Q.- en person av enorm inn fly'serer ham til et alrnindelig telse i «Brorskapet», idet han
menneske nærmest av samme var svoger av den tidligere
kaliber som Ghandi, Albert kominternchef Karl Radek.
Einstein eller Albert SchweitEn uttalelse om at «300 fizero En stor amerikansk pro- nansmenn regterer verden»
testantisk predikartt brØt for kom ogSå fra den bekjente
noen tid siden stfaven over franske radikaler Jean Izou," verdenstrosfelldsskapet
let i Paris i 1931.
.
(worldfellowsmpi lif faiths)
Fremdeles' opplyser Winder' det forkynne} at «Vår ston Churchill A sin bok
Herre Jesus Chrisius er som «Great
Contemporaries»
(Forts. fra s. 5). de ikke. De vilde ikke forteIen annen gjest omkring
bor(1937)
ganske
uforbeholdent
'3
feldighetl Og hvorledes er det le meg sin adresse.
det (is just another
guest at at makten i SovJ·et er ihende- med Forbundets formann An«Vi bor overalt og ingen
?
the table), en stot'lærer m~n ne på «brorSkapet» (the brot- ders Hafskjold? Hvem er det steder», erklærte sangeren
ikke Herren, Fl'el~eren, ikke herhood) ,under et selvvalgt som i virkeligheten står bak leende.
Kongenes Konge, l,likJke Gud· presteskap. Etter Churchills de beskyldninger om undel;"Javel, de er overalt de utaldommen (not tne
DiVine
mening
hØrte
ogSå
Lenin
og
lige
kommunistiske spioner i
slag og personlig uhederligOhe.»)
. ', .:3
Trotsky til brorskapet, like- het som det «borgerlige» blad vesten, og de er ingen steder
, Et brorskap som ignorerer som sansynligvis ogSå dets Morgenposten lanserte?)
når , en vil knipe dem. Er det
inkarnasjonen eller berøver rike finansielle hjelpere - Jaforresten noen som Virkelig
Vår Hen-e han. status som kob Schiff, chefen for Kuhn,
«Mener De, at vedkom- vil knipe dem?' Betrakter en
guddom, er en djevelsk lære Loeb & Co., New Yorker ban- mende tidsskrift som bragte dem ikke heller nærmest som
og ingen krjsten 'kan støtte kierer,. Max Warburg, Ham- disse «avslØringer» om mi- en nØdvendig bestanddel av
den et eneste Øy~blikk selv, burger bankier, Israel Help- nisterens privatliv med stort den kalde krig? Har noen
om et slikt 4.brorakap» aldri hand Parvus av den tyske oppSlag, bevisst fulgte kom~ virkelig mot til å rive istykså meget viHe tje:&e verdens- Imperial Bank og Jacob As- munistiske anvisninger?»
ker dette røde nett som er
freden ellerbidta,~ti1 en av- be;rg i Nya Banken i Sverige.
«BeVisst elier ubevisst spil- utbredt overalt i vesten? 'Blir
spenning i verden (rela;x:ati~ Asber~gTunn4t ogSå d~n rus- ler ingen rolle i dette tilfelle. ikke dette undergravningsaron of worldstensron).
siske Commerc~elle Ban,k i Det er Virkningen som e;r av- beid "daglig bagatellisert i
'
+
Moskva i 19~1 Q:g er nå dens gjørende og avgjørelsen skal den vestlige presse og ,aVfeiet
(Det er dqg ikke disse,bror- 'i~rs~ _,~~ll~je~; tuoffisielIt). gå .lnOk.1llinistie,fen. ~t. sier .~ Q.~'d~t we~JlJ;' se~1 qm en
skaps-aSpe~ter j~ vil drØfte, Ifølge.D;lajor~orWl.ns da.gbok ve«IAa1tslt»å· skal han ,på,,'d'en ene avleclningsm~nø-Ver fra .p;y""
men den skrekkelIge mistan- sendte, Asber~\,t ~ars 194~ en
nazisters og fascisters side?
ke som blirvaktv~d den uop- emissær ti~,' W~l.,street -:- eller den annen måte; falle:
Ei,sken med sardiner skal
hørligepropagan<uvbruk av multimiUionæren' den inter.. som offer for den kommunist· jeg gjemme, omhyggelig.. pet
ordet. Skulle det, Rer Ikke ha nasj onale, ,bankier. H~rbert, iske propag~nda?» ',""
er iltke, Så ofte' en får gaver
abstrakt ' men ;~ot kol~ li. Lehmanri (tiqIigel'e guver:
«Ikke bare >haIl:, men en- av en koIIllilu~1il?tageQ.t.M:ens
lektiv b~tYantn.it>~gtoren~ nøt ~, sep.at~rl)fsom, var .en hver nasjOnal pol1tik,~l\ Den·, jegs~tter.der med esken. teriingsgruppier brukte i sin tid av de syv virkelige ll'iåkt,ha- ne minister er ikke den fØrste ker jeg på om jeg err.edd
ordet kOllek~ivt~o1'a beteghe vere i USA, salll:lnen ,med /?om blir felt og han blir hel- for kommunistene eller ikke~
sit antall og, 'sin korPorative Henry iMorgentha.u o~ Felix, ler ikke' den siste.»
SelVfølgelig er jeg redd, men
styrke." " "
-Frankfurter."""
, J e g hadde f~ktis,k intrykk nettopp fordi denne frykt.
Påpolitiken& mark syrtes
Vi har gpdtatt?' «brorskap» 'iDet var Max 'Warburs neyø ,!;l.v at,' jeg, h,addeetintervju plager meg slik, må jeg
de brorskapSfølelSer, soni på- soni en ab~tr~, betegnelse James P. Warburg, nå-væren- med et
virkelige poli- kjempe mot dem som fremnØdes osS å være helt en5i- av bl"oderlig (fØIEhse i slekt de leder av VerdensfØdera- tikere, da jeg snakket med bringer denne frykt. Bare slik
c;J.1ge .og i retning,venstre. . med kjærlighet/&ler venn- listbevegelsen (the world fe- disse to kommunistiske sp:i- kan en drepe redselen, bare
'JlMaU merket ihgen bror- skap,slik det opp-fattes av deralist ,movement). i' u~,oner. Så. roJj.gog saklig forlØp slik - - "
'$kapsfØlelse fra denstoi-e 98 % av vårt folk."Men ordet som 17. februar 1950 sa til se;- alt. Bare et spØrsmål'besvarte
Olga vonBa:.re~yi.
majoritet av kommentatorer, kunne også fOl"sties soin etnatet: «Vi får verdensregjer- ~
~
og'
mEmiJigsfab:f1kantenes kollektivt substantlv i betyd- ~gen ente~ vi liker det eller
,agenturer overfor McCarran, ning gruppe .elle]? klikk 'av el. SpØrsmålet er bare enten presentantenes Hus: q.- at ligere ~og nåværende intemaJoseph M(fC~rthy, Henry F()rd mennesker ",-1,-' a~te tilfelle Vi får den frI,·Villi g el~er et,ter Russland var blitt utpekt til sjonale bankierer.
,~f., Charles Lindberg,gene:- et brorskapaY)l)t~:rnasjOnaIe mak~anvendels~»: (SIde 494- å skaffe menneske kraften
Adskillig bevis kunne skafralene Mac-Arthur, Patton og konspira,tØr~rs~~beide!lde 508 l senatskomiteens med- (the man power) og vårt land fes til stØtte for en slik forWedemeyer .eller ,Wm. Jen- som en enhet" et ,internasjO- delels~r vedk. utenl~ndske (USA) til å skaffe, finansiell'modning. Man kunne, f. eks.
ner i USA -:- eller 'overfor n~lt korps. Hvi§l erf'slik skjult forbmdelser,
Washmgton kraft til en internasjonal henvise til at Lenins fØrste
Chiang l{ai-Shek, Syngman dobbeltoetydning me hemme- 1950).
,
overstat - (internasjonal su- kVinnelige minister Madame
" Rhee, gen~:ral Franco eller dr. li!gforstått, selv oVm bare av
Man vil eriIldre at Louis Mc perstate) - som skulle kon- A. Kollontay besøkte Marcus
Malåh iutlandet'-- og de av 2% innviete,'Sk~ie alle vi, Fadden, ordfØrer fo:: Banking troUeres av ,iD.ternasjonafel Wallenberg i Sverige i slutdem representerte kristne som ikke forstod betydning- and Currency komlteen den bankierer og internasjonale ten av mai 1951 for å få slutt
patriotiske krefter; Heller ik. en , komme
i stor
10. juni 1932 opplyste i Re- industrielle, som, i fellesskap på ildgivningen i Korea, da.
.'
.,."
.." trItare .
ke merket man noen brorFor'ca. 50 år)iden
i ~~ skulle trellbinde verden til det rØde Kina var på rande~
skapsfØIEHse overfor American 1909 -'- sa W~ltet,;'lRath~nau,
•
•
egen fordel (for their own av indre opplØsning. - Mapleasure)>>.
dame Kollontay levet da tilMercury, da ',q,r. ,Matthews en ,tysk 'miUion$e'rsosialist,
analyserte
kommunismen kabinetsminister 6'g intern abake,trukket (in retirement)'
l),os visse protestantiske pres- sjonal fina1l!>manr1f ,«Bare 309, Inneh. "tui T., LUNDE,
" Det internasjonale bror- i, Sqvjet. "En toårs stilstand'
ter: ~ Så både på det rtasjo- mann av'hvilke ?iver' enkelt
KOII!IØe'I'eien,I. Oslo
Skap (brotherhood) bak kom- (cease fire) ble arrangert tilniUe og det internasjonale kjenner de andre.'ftyrer EuTlf. 68 88,17. pris 8'70779
munisIllen og verdensstaten tross for gen~ral.MaC~Arthur~
plan syne/:! derf9r ,.:'\:)'rorskap ropas skjebne. De 'velger sine
~ger oIj,et ml cad1- hvis da en ulegemlig kjente planer og hans evne
å være en enveisgate med etterfØlgere blande~Sine egne. mertebelslag. Tabti.,..... av hemmelig
sammenslutning til å slå de kinesiske sovjet:.
konsesjoner tilkommunis- Disse menn hal"' i smehender jern., malertrapper og heisba-' virkelig skulle kunne skape. kommunister og til å frigjØ~_ _ _ _-,--_ _-".:.'______.....:..._ _ _ _ _---..:.fl.:..,_ _ _ _ æ k>ttstr&pper.
en slik stat ~ skulle da ve- re Korea· og Kina. Marcus'
6"
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sentlig bli et brorskap av tid- Wallenberg er en Wimbledon
tl

de

Slik uskadeliggjør

O
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*
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televisjon og \ taler fra liberale og sosialister, rØde og
rØdlige av enhver avskygging~
såvelsom av nye og ærlige og
tvetungete (New and Fair
and doubledealing) politikere.
Ordet forekommer rikelig i
FN's litteratur og propaganda og de dermed forbundne
agenturer for Verdensregjering, og VerdensfØderalister,
såvelsom i de verdensdmfattende, religi~se bevegelser,
av den okkulte type som nyter halvoffentlig status i FN.,
samt av Baha'i, teosofer, Ro·
senkreuzere,
Verdensfellesskapsfolk, Verdenskongresser
etter mønster av' verdenstrosfellesskap (World Brotherhood ot Faiths). Universalt
brorskap (Universal Brotherhood) er faktis,k blit det kollek1;ive navn for disse og lignende kulter.
Betegnelsen brorskap brutres
til overflod av modernis·
,
ter og progressive kristne og
av talsmenn for konciliene
av kristne jØder. Man vil så~
ledes se at brorskapsb'eteg...
nelsen (the pattern of brotherhood) omfatter alle disse'
krefter i retning venstre
henimot en enverdenideologi. Vi blir faktisk hjerne.
v:'as~et inn i brors,kapet.
«Meri hva skulle da være
~!Ut i det?» sa nylig en engelsk erkebiskop -» at ålle
'k~tolikkerniåJ' tro på mentieskenes brorska.p»; eig' lig~~nde uttalelser er ogSå koinm..et fra protestantiskefØI'er.e. Det synes aItså som det
stulle være obligatOrisk for
kristne å' tro på «brorskap»
mellom menneskene. La oSs
Ikke destomindre se hva det00', .gjengse kamprop betyr l
Pl"aksis slik som det brukes
for tiden. '

,"

*
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EUROPAS FORSVAR - -

og internasjo-

De~ end~lig? bevj~.,1.Q4. sam~

i' Folk' og Lands Boktjeneste :

,y

SN

arbeidet -mellom: 'disse int'ei~
-nasjonale bankierer og kommunismen må utstå trmtil
kommunismen og dens mØrke hemmeligheter blir beseiret av kristendommen og bestrålet av sannhetens lys.
Men her har vi tre eksempler:
1. Lenin, Trotsky og stalin
sa alle at kommunismen
ville forberede veien for
det «universelle brorskap> (universal brotherhood). Skulle ikke
disse deres ord bety at
kommunismen, utgått fra
sin opprinnelige base i
Russland,
ville
sette
brorskapet i besittelse av
verdensmakt (universal
power) ?På lignede måte
kan
verdensbrorskap
bety at brorskapet vil
erobre verden. Det gjengse Moskvaslagord fredelig sameksistens (peaceful cQ--existen:ce) er bare
en annen måte å si det
.på enn å si (:universal
brotherhood» .
2. Presidentens proklama~
sjon i av «Brotherhood
week» i fe~ruar 1943 var i
henhold til slagordet eller feltropet (-seier for
brorskapet», (victory for
brotherhood). President
Roosevelt sa «at brorskapsånden (spirit of brotherhood) var vart krigsmål og at «vi lover å spre
slikt brorskap over den
hele verden og dermed

bok

O

tennisspiller nal bankier.

i

rika kan sette inn tilstrekkelig med fjernraketter for å
rette et ødeleggende slag fra
hjemlandet mot et hvilketBIRG~ FURUSETH: Jeg var spion mot Sovjet og ble
:somhelst punkt en Ønsker., knepet. 8
mister det fremskutte forsvar
Pris heftet kr. 12.-.
sin berettigelse. Ogå d.a blir
Sendes portofritt mot forskuddsbetaling eller mot
den overflØdig, hvis det skafoppkrav
nied tillegg av porto og gebyr.
fes en tilstrekkelig stor flåte
)
av atomdrevne ubåter som
Skriv; til FOLK OG LANDS BOKTJENESTE, postboks
kan Skyte iland fra fiendens 3214, Oslo (Postgiro 16450).
egen kyst. stØttepunktene
kune da rØmmes for å gjøre
.,
slutt på den nåværende split- for disse ,kjempemessige ut-I Øyeblikket ennu kan være
telse av kreftene og samle de betalinger; til hvilke også nØdvendig at vi tar denne ri~
amerikanske
troppestyrker kommer d~ årlige omkostnin- siko på oss, vilde det være
tiJ forsvar av «festning USA». ger ved opprettholdelsen av uansvarlig aven amerikansk
Men ville. ikke det være et de oversjø,lske støttepunkter regjering fortsatt å sette
dødelig slag for forbundsfel-og stridsktefter,?
runerikanske soldaters liv på
lenes moral? Ville ikke viljen
Trass lp-e vest-europeiske spill for en tvilsom sak også
til frihet bli farlig rystet hvis folks talll!iesSige overvekt og når den amerikanske stra;teden sterkeste demokratiske deres forl~ngst gjenoppbyg- gi har frigjort seg fra nødmakt løsgjorde seg fra fien- gede industripotensial, som vendigheten av å rette sine
den og overlot forbundsf'el- overstiger .. Sovjetsamveldets gjengjeldelsesslag mot en anlene til deres skjebne?
og dets østeuropeiske hjelpe- griper fra oversjØiske støtteVi må gjøre oss klart at folks Øko~miske kraft, var punkter. De uhyre penge~
disse spØrsmål beror på en Europa ikKe istand til å stille midler som vi for tiden PUII\~
villfarelse: En går neinlig ut opp mere ~nn 10 slagkraftige per inn i det verdiløse for:
.fra at bare tilstedeværelsen divisjoner 3til sitt eget for- svarssystem til et defaitistisll;
av amerikanske tropper på svar, et f~lstendig utilstrek-Europa kunde meget bedr~
den annen side 'all Atlanter- kelig tall <;Jikeoverfor over..l settes inn til oppbygging av
havet holder Sovjet fra et makten ar 175, kommunist- det amerikanske hjemmefor~
overraskende angrep.
iske divisjgner, av hvilke 68 svar. Det det kommer an på'
Men de mest truede, de står klar tll Øyeblikkelig inn- er ene og alene atUSA's tek:som grenser opp til den kom- sats mot fest-Europa!
niske' og militære potensial
munistiske blokk, kan ikke
Og disse tall sier ikke en- blir utviklet til verdens sterforsvares resultatrikt hver- gang alt. ,;vest-Europas mili- keste. Vi kan ikke lenger tilken
med eller uten understøt- tære und~rlegenhet er ikke late oss å fordele vår makt
gi håp til hele verden:.
telse
av amerikanske troppe- uavvendelig, men dessverre på tallØse sårbare steder 'l
(it is our promise to exstyrker.
Det er tvertimot en fØlge av europeernes fjerne. lanq., m~n~, gjøre
tend such brotherhood
SftlUlSynligite;eu-:for
et
·q:gode~mw -""m vårTeget rana til et -uover:'
.... - earthwide,--which gtves
tig
amerikanSkgjehgjeldelgjennom
aygjørende
'anstren- vinnelig bollverk for friheten.
hope to all the world).
sesslag
som
avskrekker
Sovgelser
selv!
å
ta
seg
av e~
Europa kan ikke lenger an:
Var det Roosevelts menJet.
Særlig
i
Europa
er
de
kommunistisk
angrep.
sees
som Økonomisk svakt..
ing at brorskaps ånden var
amerikanske
divisjoner
(umoFrankri~e
har'
låst
fast
si~n
europeiske eksport til
hans krigsrnål, eller at
derne)
alt
for
svake
til
å
ne
stridsIqefter
i
Algerie
og
Nr-rd-Amerika
kan om /ikke
han kjempet for brorkunne
hold.e
stand
mot
et
den
samlep.e
franske
Middellenge
overstige
vår eksport
skapets seier med lØfte
fremstøt
av
samlede
russiske
havs-flåte'l,den
nest
sterkeste
til
Vest-Europa.
MEm
til troS$
om å utvide brorskapets
kr~;;r.
altså
de
nord-amerii
disse
farl,ann,
,er
nylig
blitt
for
deres
Økonomiske
kraft ~r
makt til å omfatte hele
unddratt . NATO - overkom- de europeiske land ikke rede
verden?
kanske stridskrefter oversjøs mandoen. l Danmark har til til å stille opp selvet minl3. Roosevelt tiIskynnet Eng- ikke er sterke nokk til å av- hensikt å sette ned tjeneste- mum a.v militær styrke uten
land til å gå til krig mot verge et russisk angrep, og tiden og militærutgiftene. derved å missbruke den ameTyskland under Tysk- når på den annen side det Storbritannia leker med den rikanske vilje til å hjelpe.
ls;mds invasjon ,i Polen, eneste avskrekkende middel, tanke å lØsgjØre seg fra mot- Hvis de fører denne politikk
men overså (ignorerteU atomvåpnet, kan avfyres en- standeren . og opprettholder' ut i sin ytterste konsekvens,
Sovj etunionens praktisk ten fra nord-amerikansk jord bare nølende svake strids- vil vi opleve at Kontinentaltalt . samtidige invasjon elIer fra en ubåtflåte - hvil- krefter øs~ for Rhinen. Den Europa fortrenger USA og
av Polen og av detre bal- ken grunn skulde det så væ- nye vest-tyske arme av «bor- Kanada fra verdensmarkedetiske stater, samt Ru- re til å la våre og de kanadis- gere i uniform:., styrlfer etter ne, fordi Nord-Amerika har
menien og Finland. I ke styrker stå i den uhyre ut- gammel modell, må ansees utmattet sine Økonomiske
Teheran og Jalta over- satte stilling utenfor' det hØyst tvilsom som militær muligheter til det ytterste
leverte han store deler av amerikanske kontinent? Det størrelse b~traktet.
for å forsvare land som på
verden til det kommu- er da faktisk ingen grunn
Likeoveifor denne mang- sin side uten skam overlater
nistiske slaveri. Han for- le?ger til å op?rettholde den' lende beredskap fra Europas forsvaret til andre.
rådte vår allierte Nasjo- naværende sp1ittelse av k~ef- side på ~marbeld ,om det
naIistkina. Kan slikt i tene og den uhyre sløsmg felles forsvar av den fri verTannlege
Virkeligheten være bror- med pengemidler.
den, må en regne med at miskap (brotherhood)
t
Mellom 1945 og 1958 er det 1itærutgift~r på over 3 milliMARTIN KJELDAAS
dette ords alminnelige medgått ikke mindre enn 23,6 arder dollars årlig til underHansteensgt. 2
betydning?
milliard.er dollar~ som mili- hold av: amerikanske forband ___~Tl_t_._44_7_5_54
_ _ _ __
Det er Øyensynlig at det tær . ~elpebetalmg til de i de all1ertes land; betyr en
1'J\PfNLBGB MAAMOBN
finnes et brorskap a v en oversJØIske forbundsfeller, og nytteløs SlØsing, og at «Glo~
HansteeD.sgt. 2
særdeles eksklusiv art hvor- mere enn halvparten (55,9 bal defence» kan komme til
fra mange broderlige patri- prosent) til Vest-:mtIropa., å ende me(d et sammenbrudd
Telef.... ø 33
oter blir ekskludert - eller Hvilken motydelse får US,A av ufatteI,ig omfang. Uten
eliminert (exterminated).
noen mulighet for å kunne
An ft et is. , a r o W
La oss så til slutning ven- straks en uhyggelig trussel:
hindre e~er vinne en .ellel!
de tilbake til kandidat Ste«Sovj ets _satellitstater re- annen krig i Europa, vild~
TANi'fDll'tSfii'llNG
vensons beroligende ord og presenterer en advarsel om USA-styrk~ne i disse avsnitt
Trondheim
tilsynelatende harmløse ut- at menneskeslekten står for- i tilfelle eA større krig nesten
taleise. Hvis vi anvendet den an valget mellom utslettelse med sikkerhet bli ødelagt til 01sJe l~. 5 - T. LadeprØve (test) som i det fore- og brorskap (faees a choice ingen nytte. Selv om det i - - - ToJ4Mtnde
gående er beskrevet, blir between
extinction
and
7
Stevensons advarsel i 19571 Brotherhood)>>.
LØRDAG 29. AUGUST 1959
FOLK 00 LAND

(Forts. fra s. 4).
som var så g\.\lliitig for den
traktet sine landevinninger amerikanske . pplitikk, forfra annen verdenskrig som et' skjøvet seg følQart. Avskjerbrohode for videre angrep mingen av det amerikanske
med sikte på verdensrevolu- hjeml~nd ved stasjonering av
;sjonen, støtter UE.A's for- nord-amerikanske troppestyrsvarsstrategi fieg på det ker i de land som står i forsvære forfelt som frem- reste front i den fri verden,
deles var i behold og nå tj en- dette som før var en bekvem
te til å holde den kommu· foranstaltning for USA og
nistiske makt lengst mulig dets forbundne, er nå blitt
borte fra det amerikanske til en tung belastning og en
-kontinent.
grusom nØdvendighet.
«Global defence» - globalFOJ;svaret av vennligsinneforsvar - er det vanlige ord, de oversjØiske land betyr idag
for denne militær-politiske langt mere enn bare en «mo-planleggeise.
ralsk forpliktelse» for USA.
Så lenge USA var alene om Da vi i USA ennu ikke foratomvåpen kunde denne po- føyer over tilstrekkelig med
litikk gjennomfØres med inn- int,erkontinentale
raketter,
sats av forholdsvis små USA- kan vår strategi ikke gi avavdelinger i de oversjØiske kall på å holde frem-skutte.
land. De amerikanske for- oversj Øiske støttepunkter, fra
:svarsutgir-ter tynget ikke alt hvilke sovjetiske rakett-trusfor meget på den nasj onale ler kan nØytraliseres med
-økonomi, og det amerikanske bombefly fra Strategic Airkontinent var gjennom de ICommand (og i voksende utIQversjøiske støttepunkter til- strekning også ved fjernstrekkeHg beskyttet
et Istyrte projektiler av midlere
_russisk overraskelsesangrep. retkevidde).
Amerika var under disse
Tanken om' et fremskutt
forutsetninger i årevis i den forsvar - «Global Defence»
:stilling at det kunde diktere - er selvfølgelig' bare ubeen slags «kald fred».
tinget riktig så lenge til inMen i den siste _tid har terkontinental-e raketter står
denne fordeling av makten, til disposisjon. Så snart Ame-
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men ble forrådt aven amerikansk lØytnant og grepet i
ambassadens have av NKVD.
Jeg ble fØrt til Lubiankafengslet, hvor jeg i flere måneder
ble underkastet tortur.
- Hva var Stalins innstilUng til de spanske kommunister som flyktet til Sovjet
etter borgerkrigen?
- Han hatet oss. Han var
overbevist om at neØerlaget
i Spania var vår skyld. Da
krigen mellom Tyskland og
Russland brøt ut og vi spanjere ble sendt til fronten, ble
våre familier sendt til konsentrasjonsleiren i Kokand i
Centralasia,
hvor
mange
kvinJ;ler, barn og oldinger
omkom av sult og sykdom.
Denne feige og lumske handling av Stalin viser hans virkelige innstilling.
_ Men etter at krigen var
slutt 'behandlet vel Kreml de
spanjere vennlig som under
krigen hadde kjempet som
soldater for Sovjetsamveldet?
_ Nei, de fleste ble internert i konsentrasjonSleire,
endel ble tvunget til å begå
selvmord, og de som fikk leve i frihet ble utsatt for så
mange vanskeligheter at de
grep enhver mulighet for
flukt.
Flyverkaptein Jose
Tunon for eksempel forsØkte
å flykte i en kuffert som ble
sendt med fly fra den argentinske ambassaden i Moskva.
Underveis ble han imidlertid
nØdt til å gi seg tilkjenne av
......
luftmangel i kufferten . .r·lyet,
som var russisk, gikk ned i
Prag, hvor han ble utlevert
til de kommunistiske myndigheter -. - -.
- Tror De det russiske folk
i tilfelle en ny krig vil slåss
for Kreml?
- Det tror jeg faktisk ikke. Stalin vandt folket i 1941.

:s-~:

KRITIKK OVER NlKERAKETTEN.E
I Tyskland er det etter hva
Deutsche
Soldaten-Zeitung
meddeler reist sterk kritikk
mot Nike-rakettene. Det hevdes at både Ajax og Hercules er for kompliserte og at
det flytende drivstoff ikke
tillater noen lengere ildberedskap. Også på andre områder
er det grunn til å reise innvendinger og det hevdes at
en i USA heller ikke er tilfreds, men tvertimot er iferd
med å oppgi produksjonen
av Nike til fordel for den
ubemannede
forsvarsjager
«Boeing Bomare». Det er som
bekjent Nike-raketter Norge
nå utstyres med.

Hvem omarbeidet referatet
(B'ørta.

trø •• :i/.

Trygve L i e, i sin bok om regj eringens .' mangeartede
handlinger,
bygger
rettsgrunnlaget for disse utelukkende på denne «fullmakt»,
som det ikke ble votert over,
men som han hevder e r vedtatt. Og for å kunne skrive
dette, har han sett seg nØdsaget til kun å gj engi en omskrivning av bl. a. mine innlegg eller henstillinger.

Da Stortinget tråtte sammen etter krigen fikk vi alle
de, stenografiske referater til
godkj enneise. Og det viste
seg, at stenografene hadde
referert oss helt korrekt. Og
ble godkjent til å trykkes i
«Stortingstidende». Og da det
ble oversendt til oss, var referatene helt korrekte.
f
Imidlertid hadde jeg utlånt

_

det nr. av «Stortingstidendcl>,
som omfattet møtet på Elverum, hvorfor jeg skrev til en
stortingsmann og bad ham
beSØrge meg tilsendt «Stor·
tmgstidende», .• den del som
angikk ElverumsmØtet. Og
j eg fikk noe som liknet disse
bladene. Men til min store
forbauselse, ser jeg at referatet f!r omarbeidet. Mine
uttalelser er omskrevne og
forkortet. Og så heter det; at
da der ikke framkom innsigelser, ansåes herr Hambro's forslag som vedtatt.
Imidlertid står det fast, at
det virkelige «8tortingstiden:
de» (hvis det da ikke er omarbeidet siden) inneholder
intet om at der er foretatt
noen votering.
p.t. Ble1k:, 9/8 1959.
Ingvald Førre.
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er og 43000 gjØr vakttjeneste
ved grensesperringer og militæranlegg. Resten er kommandert til spesialutdannelse. Etter denne oppgave har
bare hver ottende soldat på
fransk side fØling med fienden. Likevel drøfter de Gaulle med medlemmene av forsvarsutvalget forslag om å
forlenge militærtjenesten fra
foreløpig 28 til 30 måneder.

*

HVA MED DE RØDE?
I forbindelse med den rØde
tyrann Krustsj ovs besØk i
USA som blir så vennlig og
begeistret omtalt blant annet
i Dagbladet, kan det ha sin
interesse å gjengi hva tidsskriftet ««Zpravodajaji» som
utgis av «Czechoslovak Alliance i Chicago» sier om Hitler og folkene i Kreml: «Da
Hitler
bekjentgjorde
sin
kamp, som absolutt ikke innebar så store farer for verden, reiste hele denne ~er
den seg mot ham. Ennu idag
skriver man dagbøker og
dreier en filmer.om skrek4
kens dager fra hans tid. Men
hvilken fusker, hvilket naivt
menneske, hvilket lamm var
han ikke sammenlignet med
skj eimene i Kreml. Og likevel - hvor kan en se, om så
bare på et bortgjemt sted.
et bilde av de hektakomber'
av _e, som det finnes hundrer millioner av, som burde
være et passende apropos til
Mikojans besØk i USA? Og vi
vet jo at dette materiale er
i hendene på alle redaksj oner
i den fri verden?
Vi lar spØrsmålet gå videre
til de norske aviser med Dagbladet i spissen. Gikk det ikke an å variere litt den elskelige hetser Lord Russel of
Liverpools falskspill med noen ekte redsler fra det østen
som idag aksepteres i de
beste borgerlige kretser?

HAMSUNS FORSVARSTALE
Deutsche Soldaten-Zeitung
gjengir i siste nummer hele
Knut Hamsuns forsvarstale i
retten. Under bildet av Hamsun står det: Idag, på hans
hundreårsdag frikjenner verden Knut Hamsun. Det står
NY TILTYKNING
\ iritet om at den følgelig ogSå
I ØSTEN
må frikjenne hans meningsBesetningene På de ameri- feller som fremdeles lever og
k
k'
lider under den store urett.
ans e marmefly som opererer i Asia over internasjo- Men det kan en kanskje helnal e f arvann h ar f ra k om- ler ikke vente li Adenauers
mandanten for USA's Stille- meget demokratiske Rheinhavsflåte, admiral Hopwood bund.
fått ordre til å holde samtli- NORDISK MØTE I TEUTOge bordvåpen krigsmessig BURGER-SKOGEN
innsatsberedte.
I de siste dage av juli var
• representanter fra en rekke
DE MANGLENDE
'l
d En gland, Sverige, Dan, an,
NAT'O-DIVISJONER
.
.
mark, Norge, Belgia, TyskAv en beret~mg so~ er, land, Østerrike, USA med
sendt u~ av Panser nasJonal-, flere samlet i den vakre tyske
forsamlmgens forsvarsutvalg . re'd
. Id l'k
Sl ensb y D e t mo
l e ve d
fremgar qet at av 40000,0 re- Teutoburgerskogen hvor en
gUlæ~e fran~ke so~dater som feiret 1950-årsminnet for det
står l Algene, befmner bare
50000
. t d'
.
t slag hvor germanerne under
seg l salg mnsa s. ledelse av Herman (Armini1?3 ?OO varetar rene over- us) stanset og beseiret de Daglig friske hlomster
vakl~gsOppgaver, 55000 fØres romerske legioner. Initiativstadlg som syke eller på per- tageren til møtet var Northmisjon, 50000 gjør tjeneste i ern League som har . ·tt
SYNNNØVE LIE
staber og ved spesialavdeling- sete i En~land. organ~a
BIomøterforretoål&'
~~ sjonens leder Mr. Roger Pearson trakk i en tale opp
FrøøaerveieD SO, 0sIe
42 med lØfter som aldri ble ligaens mål, som var å styrke
'Df. MaSO
oppfyldt. Neste gang kommer de vennskapelige bånd melikke folket til å la seg lure. lom de europeiske - og særAttitekt
Det vet at dets frihet kom- lig da de nordiske folk - i
mer utenifra. Og folket vil kampen mot tidens destrukfrihet, også i Sovjet.
tive makter. Den vil hjelpe
- Tror De på oppriktig- til å hele sårene fra de to BlJBV . . . . 5, .,. ~
heten av de russiske forslag verdenskriger. Ligaens tale"ba'" • • • -~
om «fredelig sameksistens»? rø~ er tidsskriftet Northern -;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;
- Jeg vet meget vel hva World som utkommer i Cam- ~
!Krustsjov mener med «fre- bridge. Blant talerne ved
OG
delig sameksistens». - Da stevnet var nordmannen Kai
Ekspedisjon og kasse:
Kremlregjeringen i 1945 inn- Normann.
Kierschowsgt. 5, Oslo
ledet en stor offensiv for
Telefon 37 76 96
«fredelig sameksistens» og BEFOLKNlNGEN I
Boks 3214
Abonnemen~pri.ser
snakket om Stalin som «bØd- NEW yORK
del» og «tyrann» arbeidet jeg
Det er kanskje litt overKr. 25,- prr. årr, kr. 12.50
som slavearbeider i kopper-- drevet når man kaller New
pr. halvårr. Sverige Oi
Danmark: kr. 29.00 pr;
grubene i Kenguir ved Kara- York for Jew York.. Stati"'f
år, kr. 14.50 pr. halvår.
ganda. Forholdene i leiren stikken viser iallfall at det .
Utlandet forrøvrig:
kr.
var ytterst elendige. ,Fangene «bare» er 18 % jØder i denne
33.00 pr. år, kr. 16.50 pr.
organiserte en streik i håp store verdensby. Ellers fremhalvår. I nøytralt omom at det nye kommunist- går det at de hvite er komslag kr. 35.00 pr. år. kr.
regime skulde oppfylle våre met i mindretall blandt pro17.50 pr. halvår.
bØnner om bedre forhold. testantene, idet mere enn
LØssalg 65 øre
Svaret ble at 14. juli trengte 55 % av dem er fargete. I
Annonsepris:
30 stridsvogner inn i leiren hele byområdet er ca 30 %
n øre pr. m1l1mete1'
og drepte med sin iIdgivning av befolkningen katolikker,
over en epalte.
omkring 5000 mennesker. 16 % protestanter,18 % altså
Bruk postaironr. lM111.
Dette er den kommunistiske jØder og 2 % tilhØrer andre
Utgiver A/t. . . k CC lAnd
«fredelige sameksistens)! - religioner. Resten,34 % til~
Under stalin, under Malen- hØrer intet kirkesamfund.
0lI1O
kov, under Krustsjov!
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intervju med den hjemvendte
og omvendte kommunist og
med bladets tillatelse gjengir
vi det her:
- Fra 1934 til 1944 var De
overbevist kommunist
og
kjempet med livet som innsats i skyttergravene under
den rØde fane. Hvorfor har
De nå forlatt kommunismen?
- Jeg gikk med i det spanske kommunistparti i meget
ung alder og med rene idealer. I mange år trodde je~
at kommunismen var en frihetsbevegelse. Under krigen i
Spania kjempet jeg alltid i
fØrste linje, uten kjennskap
til at man bak den rØde front
myrdet tusenvis av spanjere,
av hvilke mange var arbeidere som jeg selv. Da jeg
kom til Russland ble jeg forbauset over den utrOlige elendighet folket levet under, men
jeg trodde likevel på kom.
mumsmen som ;fremtidsidealet. .Jeg fortsatte å være
. t t'l
k ommums
l jeg i 1944 oppdaget at «den triumferende
sosialismen» i Sovjet var et
jernhardt diktatur, at Stalin
var arbeiderklassens verste
fiende og at de spanske kommunistIederne i Sovjet var
menn u t en ære, Stalins viljelØ se s laver.
- Vil De forklare hvorfor
de var «menn uten ære»?
- Fordi de ved ankomsten
til Russland byttet om sine
$panske navn med russiske.
De opphØrte å være spanjere.
f'kk .
Det d e ll·tt e tt er l·tt
l
l
vlte
om «proletalriatets tparadis»
påvirket dem ikke. De ble
russere. De av dem som virkelig var ideelle kommunister, som for eksempel partiets generalsekretær Jose
Diaz, ble myrdet. Da jeg
hØrte om Jose Diaz' dØd, bestemte jeg meg for å forlate

kommunlsmen og forsøkte å
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