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Den kOUlmnnistiskelMasseinnvandring til 
a I: e n t v i r k som het a v s I øre S I I f' k · fl d 
Den uhyggelige skole i Marienbad i Bøhmen hvor de røde spioner utdannes srae ra· ommunls an ene 
Sannheten om kjente «avhoppere» og «antikommunister» Vekker ur. innen den arabiske verden 
Sensasjonell beretning til Folk ?g Land fra den tjekkiske forfatterinne Olga von Barenyi 

Avisene brakte for en tid siden meddelelse om en 
kommunistisk agent som var rømt over til Adenauer
republikken fra den annen side av. jernteppet og som 
fortalte om en hær av kommunistiske agenter som 
ovesvømmetEuropa. Særlig var det ille i Vest-Tysk
land. Agenten, som hadde en meget hØY stilling innen 
den Øst-tyske spionasjetjeneste, og hvis navn var 
Dombrowsky, har etter sigende oppgitt navnene på en 
rekke agenter til de tyske myndigheter og det skial 
allerede være foretatt en rekke arrestasjoner. Men 
det er ikke bare fra Øst-Tyskland ag:entene flommer \ 
inn over Vest-Tyskland. Hovedsetet for spionasje- og 
agentvirksomheten er utvilsomt Tsjekkoslovakia, og 
den tsjekkiske forfatterinne Olga von Barenyi - som 
våre lesere vil kjenne fra-tidligere korrespondanser i 
Folk og Land, har sendt oss en sensasjonell artikkel om 
denne virksomhet, som ingen kjenner,bedr~ enn hen
ne. Bun forteller om den grusomme >spionasjeslrolen i 
Marienbad, hvor elevene tvangsrekrutteres, og om 

. hvorledes de så bringes. over til Vest-Tyskland som 
«flyktninger» og «avhoppere». Vi gir ordet til forfatter-
innen, som blant' annet har skrevet boken,«Prager To
tentanz», som kan bestilles gjennom Folk og Lands 

Det er merkelig hvor få S . kister, som hadde valget mel-
opplysninger det kommer i de pionasjes O en lom henrettelse og spionasje i 
fleste tyske aviser om kom- De fleste kommunistiske Bundesrepublikken. Betingel
munistisk spionasje. Isteden spioner i BundesrepublikJken sen er at de må ha slektnin
får en uavlatelig hØre om den er tsjekkere. I Marienbad, et ger som forblir som gisler i 
«nynazistiske og nyfascistiske kjent kursted i BØhmen, er Tsjekkoslovakia. Agenten vet 
fare». Naturligvis var det igjen det en kJommunistisk skole for med sikkerhet at han må fyl
de nazistiske anitsemiter Slom agenter. Inntil nå har det le sin oppgave helt ut, for av 
malte hakekors på den jØdi- ikke stått noe i noen avis 1 det avhenger hans mors, hans 
ske synagoge i Dlisseldorf. «den fri verden» om denne søsters eller hans barns liv. 
Denne meddeleisee ble tryk- egenartede skole. Lederen av Hvis han «hoppet av» eller 
ket med kjempestore typer og denne spionasjeskole er en henvendte Sleg til de tyske 
hatefullt kommentert. Da det sovjetrussisk offiser, instruk- myndigheter, så ville noen 
viste seg at gjerningsmannen tørene er tsjekkiske etterret- dage senere hans mor eller 
var en kommunist, der som ningsoffiserer, kriminalister hans far eller hans barn væ
provokatorisk agent hadde til og erfarne mannlige og kvin_ re dØde. 
oppgave å male hakekors og nel1ge agenter. Elevene, menn Spionasjeskoien i Marien
dermed tydelig gi bevis for og kvinner i alderen 18-50 år, bad holder til i et tidlIgere 
~nazistiske fare», fant'de ty- har dels meldt seg frivillig, luksushotell og er maskert 
ske aviser det ikke møyen og er da fanatiske kommuni- Slom ubeboc::lld bygning). V~n
verd å nevne denne sikkerlig ster, eller de er tvunget inn duspersiennene er trukket 
ikke uinteressantekjenns-' ved denne anstalt. De siste er ned dag og nattog.pa.rken er 
g1erning. for det meste antikommuni- Fon.. «de 7. 

Generalsekretæren i Araberstatenes Liga uttaler seg til 
Folk og Land og sender en hilsen til det norske folk 

Telegr:a.mmer til dagspressen forteller om en uavbrutt strøm jø
diske innvandrere som daglig flytter fra. Rumenia til Israel. Det 
er satt opp egne flyruter for å befordre dem og de har mellom
stasJon med væteleire i Italia. Også russerne har bebudet at det 
vil slippe sine jØder fri fOr utvandring til Israel. Disse begiven
,beter har naturligvis vakt den største engstelse og uro i de ara
biske land - og her taler vi da ikke bare om lam.dene under 
Nassers styre. For å få et ilrmtrykk av hvorledes araberne ser på 
utviklingen har Vi bedt vår korrespondent i Kairo dr. OmarAtnin 
von Lee r s om å henvende seg til en arabisk politiker som re
presenterer hele den arabiske verden. generalsekretæren i Ara
berstatenes Liga. Her er det intervju generalsekretæren har 
vært så. elsklverdig å gi Folk og Land. 

Kairo 18. februar 1959. - Jeg skulle tro at det vil 
Deres korrespondent jhar bli tilfellet hvis de forsøk som 

henvendt seg til generalseikre- nå gjøres fører til det mål 
tæren i Araberstatenes Liga, en har satt seg . 
Abdek Khalek Hassouna Pas- - Hvilken sammenheng er 

. cha på vegne av Folk og Land der mellom zionismen, som så 
. og forelagt ham endel spØrs- hØylydt krevet fri utvandring 

mM' i forbindeLse med den fra delt russiske maktområde. 
sto:~ _innvandring H.V iØde:r og;len,nye, beslutning avsoy-. 

I b <tet Ø$t.-,eur~is~ lfmd 'til jetregjerihgen om å sende 
Israel. General~ekretæren tok disse masser av zLoillister til 
meget elskverdIg mot bladets Israel? 
korrespondent 'Og selv om han ~ Det som fØr t f t 
var meget fors·kt· d' s og rems . I Ig me Sille interesserer oss eir om det skal 
uttalelser, VII de sikkert bli lykkes zioniste o • k r'-
lest med intel'lesse nå når . o ne a VIr e Ig 
~.tdt-Østen igJen trer frem gjøre de ~al de ha~ satt seg 
som et av de farligste brenn- ved.den frI utvandnn~ fra de 
punkter. Her er spØrsmålene Østhge la~d. Jeg vet Ikke: om 
og svarene. d?t forehgg~ren. ny beslut-
~ Har Der,es Excellense mng av sovJetregJeringen, vi 

inntrykk: av at den nye inn- ser bare hvorledes innvan
vandring til Palestina fra de dringsflommen ruller frem. 
øst-europeiskJe land vil gjøre - Tror Deres Excellense at 
Israel til et av de farligste Israel som fØlge av innvan
kommunistiske sentralpunk- dringen aven slik masse sko
ter i verden, idet massen av lerte 100mmunister vil være 
de russiske og rumenske jø- beredt til å begå nye aggre
der er kommunister av den sjonshandlinger mot de arab-
Tl'IOItzky-gru.ppe, som tilstre- iske land? 
ber en alminnelig verdensre- - Israels holdning mot de 
volusjon under jØdisk-kom- arabiske land har alltid vært 
munistisk ledelse? (Forts &. 7 
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Ny ," . Mere dem.okra~isR1e i Sør-Amerika 
Nesten, en kilometer (dandssvikdokumente~»" 

. samlet I et sentralarkiv i Oslo 
C. E.C.rlber. ' a-...,.-, u;; ...... - , ' " 

'AttenttJtforsøk måt~bohd~føreren Nardone I Uruguay • 

70 år Vår korrespondent i Buenos 
. Vår svenske venn. ingeni- Aires skriver til Folk og Land: 

Ør Carl Ernfrid Carlberg, s'Qm Fremdeles gjærer det over
mange av våre lesere kjen- alt i Sør-Amerika. LUis Al
ner- iallfall av omtale - berto Herrera skal etter pro
fylte 24. februar 70 år. selv grammet overta regjeringen i 
om vi altså er for sent ute, Uruguay 1. mars, men det la
vil vi på denne måte gjerne ter til at det er krefter 
være med å hylde en trofast i sving for å, hindre at den 
og uredd forkjemper .for nasjonalistiske regjeringsdan
sannhetens sak,en mann som neIse virkelig finner sted 
ikke forstår at det kan være etter velgernes ønske, så de~ 
mulig å la være å, kjempe for mokratismen blonistrer altså 
det en mener er rett og rik- fremdeles. Når dette leses er 
tig. Slike mennesker vokser vel saken forelØpig avgjort., 
ikke på trær, hverken i Sve- Midt i februar ble det for
rigle eller Norge. øvet et attentat mot. Benito 

IIngeniør Garlberg har helt Nardone (bondefØreren som 
fra sine unge dage gått vaxInt Folk' og Land' tidligere har 
inn for å gi ungdommen en omtalt og brakt bilde av), den 
sund sjel i et sundt legeme, fremtidige regjerings viktig
og han var også selv i sin tid te mann nest etter «El Viejo» 
en fremrag,ende gymnast, som - den gamle selv. Nardones 
blant anne,t deltok i dlen sven-:husvar fra fØr' under be
ske eliteturntroppen . ved voktningpå grunn av stadige 
Olympiaden i 1912. Det var telefontrusler Nardone mot
kanskje også dette med kra- tok. Tidlig en morgen stanset 
vet om den sunde sjel som en bil utenfor huset og det 
fØrte ham videre i en lang og ble avfYrt skudd mOlt Nardo
utrettelig kamp mot løgnen nes soveværelsesvindu uten at 
og uretten i samfunnet. noen dog kom' tilskiade: Bilen 

Etuer verdenskrigen har og dens passasjerer unnkom. 
han deltatt aktivt - 'Og også I denne forbindelse kan det 

Her ser vå:re lesere noen 14 au 43 900 meter. Vi gjengir det etter stillet betydelige midler til ha sin interesse å nevne at 
Dagb.ladet, som lorteller at prestinnen i dette urettens tempel er disposisjon - for et hjelpear- FIerrera ~ «El Viejo» under 
frøken Grete Aamodt. beid blant tyske barn og i verdenskrigen ble beskyldt 
Dagbladet forteller med pO-llig stor vitenskapelig betyd- 1957 dannet han en stiftelse, for å væ're «nazist». Det som 

litifullmektig Thoralf Hauke. ning, forteller politifullmekti- som ~ærerhans nav~.o~ so~ er sannheten er at han i 
næs som kilde at politifull- gen og her er vi absolutt enig. har ~II o~pga~e å «framla .fn krigsårene, nedla et energisk 
mektig en sammen. med _ Vi vil innstendig oppfordre po:" samtidshistonsk forskning og patriotisk arbeid for å hin
hold dere fast ~ 50.--.60 med- litiet til å. ta vare På et' åt.;, ~ _fOlk~Plys~~.;- ~tlQp:ell dr~!~~l');e~~~ av f~~e<:ie bø-~ 
arbeidere i sin tid fikk i opp- kiv som blant etterslekten åskådning 'och hvSbaran~e tro 

· drag å sanile samtlige «lands- sikkert vil vekke den aller och mo:al». Som et le~d I det~ fremkalle en tredje verdens
sviksaker» i et sentralarkiv. største forbauselse og forfer- t~ arbeId. foreslo InstItuttet l krig, slik at enhver som er 
Det oppgis ikke hvor lenge deIse over norsk «rte'ttsvesem> fjor å tIldele fredens fan~e med på å fr,emme den isra
denne hær har arbeidet på fra 1945 'Og utover. Rudolf H~SS Nobel~ fre~pns. elske propaganda dermed og
skattydernes bekostning, men Politifullmeklt'igen for~ller Isteden gIkk den t~l kngs~- så er med på å bringe en ny 
i disse dager nærmer arbei- at arkivet omfatter nærmere teren fra den belgISke partl- krig nærmere? 
det seg iallfall sin avslutning. 60000 saker, mens de om lag sanbeve~lse. -- Vii husker fremdeles 
Sakene er samlet fra alle lan- 37000 som ble henlagt ikke. Ingemør C~rlberg har også godt aggresjonen i 1956 og 
dets poditikaml'le og fyller nå er tatt med. Sluttsummen på utfoldet en nk litterær virk- hvorledes v,erden som fØlge av 
helle 900 meter på loftet av landssvikoppgjØTlelt oppgis s~mhet og har. blant ~nnet det engelsk-franske-israelske 
Victoria Terrasse slik: gItt ut flere diktsamlmger. angrep ble brakt på randen 

_ Hvert politikammer byg- 17000 ble i dØm t frihets- Det hØrer til . hi~torien at aven tredje verdenskrig. Det
de opp sitt arkiv på ulike må- straffer (hvor mange som satt Carlberg naturlIgvIs ble utset~ te gjør at vi ser med største 
ter, forteller Haukenæs, ~ så ulovlig innesperret uten at en som. offer fO~ d~ særlov:e'r .1 alvor på spØrsmålet om mas
når det gjelder hovedarkivet fikk dom på dem oppgis ikke) SV~~l~ som glØr JØdene til en se innvandringen. 

· ligger sakene innen de 52 for- og 3450 ble idØmt andre straf- P:l'Vil1gert klasse. Han utga Jieg er sikker på at når jeg 
skjellige politidistrikter hvor fer. 3120 fikk fengselsstraff pa svensk :n finsk bok som sender mine hilsner til Deres 
de ble behandlet. Vi har imid- ved f'Orelegg, mens 25000 fikk behan~et JØdespØrsmålet på lesere innen den vennligsin
lertid opprettet et statistisk bøter eller l'Ie,ttighetstaP.· I en helt 19j1ennom nØkter:r: må- nede norske nasjon, så vil den 

· arkiv med henvisninger til 5500 s~ker ble det gitt påta- te, og ble av,! den grunn Idøn~t lettere en,n mange andre folk 
hovedarkivet. der er sakene leunnlatelse. 30 nordmenn ble 15,O?0. kroner i bot for ~tl- forstå hvor' viktig det er å 
satt i system, slik at en kan' dØmt til dØden. (400000 ar- semltlS~ hets». .' opprettholde freden i denne 
finne ut forskjellige ting ved beidere og bedriftsledere ble O~Så l vår ~~p her hjem- Ømfindtlige del av verden. Når 
hjelp av hullkortsystemet. ikke gransket _ vår anm.). ~e ~r s:il.nne. og rett har jeg sier dette er det på ~nn 

Ellers fremgår det at en ved Politiful1mekti~n innrøm- I~g~mør Garlberg ydet en av Norges store skipsfartsin
hjelp av hullkortsysteme,t på mer at loftet på Victoria Te'r- ~; ~nde hånd ved flere an- teresser og på grunn av den 
et øyeblikk kan skaffe tilveie rasse er svært brannfarlig _ e mnger. og .han har også noUe landet har splilt i FN for 
de fornØdne opplysninger om og det må det jo bli med slike ~~~g~ p;rsonllg.e venner i å opprettholde Verdensfreden. 
de misliebige personer som saker! Han antyder at arkivet _e_e_an __ . _______ _ Omar Amin von Leers. 
finnes i dette arkiv. Bare et vil bli sØkt flyttet til et an-

seI;' på uruguaysk j ord. noe 
som ikke minst Argentina har 
alf grunn til å være takknem
lig for. Ved et folkemØte på 
den tid, sa «El Viejo» bl. a.: 
«De sier at jeg er nazist, men 
her en da,g spurte jeg hunden 
min om delt var sant, og den 
sa neb': Anekdoten' har gått 
over i Uruguays politiskie' hi
storie. 

Av alle de lykkØnskningste
legrammer Herrera mottok i 
anledning av valgseiren, lot 
det tU at han satte særlig 
pris på hilsenen fra Beron. 

, S~ 

RewisjoD av 
rettsoPPlrjøret 
LandssvikoppgjØret må re

videres. Det vil vel etterhvert 
gå opp for folkets kårne i ti
der som landet står overfor. 
Her skal man huske på pro
fessor Jon Skeies ord på siste 
side i «Landssvik»: . 

«Men vi skal bygge på sik_ 
ker rettsgrunn, ikke på an
svarsbestemmelSer som er ugyl
dige, eller i beste fall meget 
omtvistelige. Og vi bØr tenike på 

saDlllhetEm i det" gamle norske 
ordtØke: «Den som vil hemna 
aU sdn hann, han gjerer seg 
vesall og arm». GjennomfØrer 
1llån lapdssvikanordmngens på
bud om straff, kOlnifiskasjon og 
erstatning, kan man komme til 
gjøre . ,.~ .folket bå4eve6aJt 
(UlYkkelig)" og'aridt». " 

Skeie legger til sin frykt for 
at rettsoppgjøret kan skape 
en klasse av ulykkelige. Som 
endog kan bli en fare for lan
dets sikkerhet i tilfene av in
ternasj onale konflikter eller 
for voldsomme indre omvelt-
ninger. 

Men Stortinget tar ikke 
denne sak op fØr det er skj edd 
en aktiVisering av opinions
skapende elementer til vern 
av Norge som rettsstat. 

Derfor må en spre de bØker 
som gir sikker veiledning. 
Blant disse e'r i fØrste rekke 
prost Hiedems arbeider, som 
ingen til dato har imøtegått 
riktigheten av! Hedem kan 
ikke avfeies med å være im
pliSle,rt i rettsoppgj øret. Han 
var under okkupasjonen en 
motstander av NS. og har ikke 
deltatt i menneskejakten et
te1;'på. 

Jeg oppfordrer alle i egen 
interesse til å anskaffe og spre 
mest mulig Hedems siste 
bok: «HistJortefiorfalskninO' 
og RettSskandale». _ e. o 

lite håndgrep, så detter aUe net sted i byen. Men hvor fin- Masseinnvandring? 
tie domfeldte som har rødt ner en stort nok hus til åt 
hår ut. Et nytt grep. så kom- romme s å mye landssvik? 
mer de som har gitt bidrag ============ 
til NS Hjeilpeorganisasjon ut. Vi håper at menneskene snart 
Ennå et grep, så detter hele I A/L Folk og Land ble det vil begynne å forstå sannhe
bunten på 900 meter ned. for holdt årsmØte lørd:ag 28. fe- ten. 

Olga v. 
«Prager 

Barenyis 
Totentanz» 

politifullmektigen har d:a søkt bruar. ~gnSkapet for 1958 - Tror Deres Excellense at 
opplysning om justismord.' ble godkjent og de uttreden- Israel, forsterket gjennom nye 

Dette vil bli avoverordent- de styremedlemmer gjenvalg- masser av innvandrere vil be-
I FOLK . . tes. Til styrets formann gjen- gynne en ny krig og. at landet 

OG LAND valgtes kaptein Holm. på. den måte . truer med åt 

~ en .roman som bygger på forfatterinnens egne opple
velser l 1945, og som har vakt snoll' oppmerksomhet over 
hele Europa, kan bestilles gjennom . . . 
Fo~ . og ~aIlds Boktjeneste, .PO$tboks 3214. Oslo. . 
PrlS mnbundet kr. 31.00. Sendes portofritt mm forslrud&
betalin~. eller mot oppkrav med tillegg av porto og gebyr. 
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""<,FOLK OG LAND 
~--~----~ -----------
,.. UA. VJlENG,IG UKE'A. VIS I. ~ed.kt.rer: 
, ODD MELSOM. aasvzrlig 

ALEXANDER LANGE 

Lærerne og de unge 
Vi har pi denne plass flere ganger ,talt hårde ord om ,den 

norske juriststand, som i det store og hele har ,gått god f,or 

den urett og de overgrep som i demokratiets navn ble be. 

,gått mot tusner på tusner av gode norske borgere. 

Vi syntes ,det var på sin plass å slå dette ettertrykkelig 

fast for allvel'den i henhold fil det gamle ord, at æres den 

~som æres bør. Men det betyr ikke at· det bar e er juristene 

Interessant debatt i «Sørlandet» 
I den siste tid har det vær" en polemikk mellom Arbeider

partiets avis i Kristiansand «SØrlandet» og disponent for Vest
Agder Melkesentral Harald Nome. Vi gjengir et av herr No
mes knusende innlegg, som sikk~rt vil interessere «Folk og 
Lands» lesere. Herr Nome kaller det «Apent brev nr. 2» til re_ 
daktør Odd Lien, Sørlandet», og her er det: 

I Deres svar til meg er De 
raus med attester for demo
kratisk sinnelag og god nasjo
nal holdning til tidligere og 
nåværende ledere i Deres 
parti, og det motsatte overfor 
undertegnede. - Noe annet 
var selv:sagt heller ikke å ven
te av Dem. 

som de fattige skogsarbeide
re. Han tjener kr. 177.50 på 
nyordningen og ved den sto
re inntekten endog mer. Det

Men de mener da vel .ikke 
at Deres lille private «ekstra
domstol» i «sørlandet» kan 
tas alvorlig av noe fornuftig 
menneske? 

'som har skitne hender i denn.e den største lIl"ett som er be- 'Total krig. (<<Der Spiegel»). Ite 'er de fattiges mening, og 
gått . N bisto . tar vi for oss arbeidsgivernes 
, l orges· rIe. O:g vi tenker ,da ikke engang på po- Samordningsloven og mening, er den alt annet enn 

JJeg har tillatt meg å kri
tisere regjeringen Nygaards
vold fordi den ødela norsk 
forsvar i mellomkrigsåre
ne med god hjelp av Einar 
Gerhardsen. (Les «Tillitsman
nen» for 1935 hvor sistnevn
te oppfordrer sine partifeller 
til å drive agitasj'on i hær og 
flåte for å undergrave mili
tærvesenet) . 

Våre forsvarsspØrsmål har 
blitt aktualisert gjennom den 
siste utenriksdebatt i Stortin
get hvor en rClkke av Deres 
partifeller var meget tause 
når het gjaldt faren fra øst, 
men me1get veltalende nar det 
gjaldt eventuelle fremtidige 
farer fra Vest-Tsykland, som 
for tiden er våre allierte gj en
nom NATO. 

litikerne, som jo også er blitt en stand nå med fett leve- alderstrygd gunstig for regj,eringens nye 

brød, sikkerhet og pensjon, fordi det dessverre er mere reg- Ar 1959 den 15. januar planer og valg8ign. 
l t t holdt landslaget for stats- Skogeiere i SolØr har uttalt 
en enn unn ageIsen a slike demokra,tiske partipol~tikere seg i herredstyre og i avise-

pensjonister møte i Oslo an-
har flekkede fingre. Noe de ellers ikke bør ta ille opp at 
vi konstaterer~ siden de .selv har Vcært så urimelig flinke til 
å finne brøst og mangler og skurkestreker hos alle falne po
litiske størrelser av litt annen kulØr nmdt omkring i verden. 

gående samordningsloven etc. ne, at hvis de heretter skal 
Arbeidsutvalget besluttet å betale kr. 15.00 pr. mann pr, 

søke om en juridisk betenk- uke i trygdepremie, må det 
ning hos professor dr. jur. bli lite tømmerhogst i hårde 
Kristen And e r sen om lov- vintre, da man Ikke har råd 
ligheten av samordningen. til å lØnne hoggere på over Det er ikke nØdvendig :å si noe stygt om partipolitikere, 

for om dem tenker he~e folket stygt nok likeveL En stand Det ble besluttet å sende 50 år og andre med nedsatt Jeg har vid,ere agitert mot 
som har fått drive sin onde gjerning stort sett anonymt er en protest innen 1. mars d. a. arbeidskraft. Hvordan går det regjeringen Torp og Gerhard
imidlertid lærerstanden. Lærerne har nå helt siden 1945 så til Statens Pensjonskasse mot så med det gamle v,algagn: sens sosialiseringstiltak. Dette 

«hele folket i ar'o'el·de»? Den kaller De' svertl'na> av Deres 
.å si daglig sådd sin dragesed i de unges hjerter. Som plaprende de foreslåtte anordninger på 'o. ' t lB går ikke stort lengre an som venner. 
papegøyer uten manns mot til å sØke sannheten og si den vegne av sta s, - NS -pen- en fanfarea,tte'r den Ø.kono- M d to f ø I . . sj onister og statens arbeidere. '" . en en s 're ors mme se 
selv om den er upopulær, shk en ungdommens lærer og fØrer IfØI d '. I miske utVikling i U.RA. og i l1'orskertterkrigspolitikk er . ' ge en nye pensJ ans ov 
burd.e være., ha.r de I.ett.vm,t, k .. a. ste~ .. n .... æ. st ,ens .. , n. avn og ære. i.SØ,-' p.,a,.r,.agr, a.,.f .. 43 .sk.al. sta.t.en ga. dt- England. Når det blir ebbe imidlertid at det ikke kom 
len, har d.e gasset seg l fete pai.rIQti§k.e. g~~s~J" .uten ,4J~knmg, gjøre tre fjerd~d.ele av alders- istedetfor flosjØ her i Norge istand et realt oppgjør med 
har de berømmet mord og kjeltrmgstreker.Og li'kevel er de tlj'gc:it*risjiOrien'!or sine'tjene,. ogSå på kl'lonen.dem· som hadde ansvaret for 

Mennesket lever ikke av okkupasjonen 194.0-1945. 
forbauset når seden hos enkelte spirer i ungdomsfo'rbrytelser stemenn og for pensj!onister ( d 70 å) So" Id te brØd alene, sies der, men av Regjeringen Nygaardsvold 
og anarki.. ;:nt~~ ha;' nn:~~e!r~~arbe= floskler, sier andre. Vi har ble ikke stilt for Riksrett ~ 

Det rare er naturligvis at ungdommen har holdt seg så godt stemt art pensjonistene skal gjennomgått endel slike pe- noe som ville ha kunnet gi et 
den har i denne evige flom av hat og løgn og hets. At den betale full alderstrygd til rioder av propaganda her til- oppgjør som hadde kunnet 
store del av den har bevart det beste i et menneske: trangen trygdekassen og senere få lands siden 1936, da vi fikk holde for historiens dom, og 

dt · t t f' d d l det brukne gevæ'r som med'al- som bl a hadde klarlagt om 
til å søke sannheten tvers gjennom alle de stengsler den or- go gJor re Jer e e e av ., . . -. k je på brystet 1. mai. Så fikk det er god nasjonal holdning 
ganiserte offentlige meningsterror setter. pensjons assen. . 

Det er mange slike unge som har åpnet sine hjerter for oss. 
Ustanselig får vi henvendelser ~ra unge som vil vite vårt syn 
på de ting de ikke finner noen sammenheng i. De vil ikke 
lenger finne seg i å hØre til et folk med hundretusner av 
landsforredere. 

Pussig nok er det her hjemme de h' elt unge dette i særlig 
grad gjelder. De som var ganske unge i 1945 og det første tiår 
fremover, er noe aven tapt generasjon, som druknet i st yrt
noden av hets og mord og blod. Den er direkte sjokkskadet, 
og vil neppe kunne bidra stort til å bære sannhetens fakkel 
videre gjennom en ond verden. Men den ungdom som følger 
etter den, strekker ivrige hender frem mot sannhetens koste
lige skatt. 

Hvorledes vii så lærerne møte demte trang, denne åndeli
ge reisning blant den ungdom så mange fordøm~er? Vil de 
fortsette å plapre sine innlærte gloser? Vil de fortsatt bo i 
den historiske lØgnbygning de har bygget opp? Eller vil man
ge av dem si som den ene som forleden tok noen skritt på er
kjennelsens vei: Nå er det gudskjelov ikke så farlig å si sann·· 
heten lenger! For en sen erkjennelse er bedre enn ingen. 

Vi synes det er stort og lØfterikt i Europas skjebnetime at 
de unge skudd på folkestammen er så friske, at de strekker 
seg opp mot sannhet og fremtid i et renslig samfunn hvor 

retten ,rår. IkI\e bare her hjemme, men også rundt omkring 
i verden. Slik som for eksempel i' Frankrike, hvor ungdom
men nå i hanne roper sitt «Leve Petain!» 

I dette ulykKeuge land laget de Gaulle i 1944-45 et blod
bad uten like på de «landssvikere» som støttet petain. De 
overlevende ble siept gjennom fengsler og straffeanstalter og 

Arbeidsutvalget fant denne vi det bevingede ord: «Når fØrst å ødelegge landets 
ordning urimelig og tungvint, kjeltringen ingen annen utvei forsvar etter beste evne - og 
Syketrygdpremie bØr delvis ser, så blir han nasjonal». så sende landets ungdom mot 
bæres av staten fremholder Dette var dengang det gjaldt verdens dengang sterkeste 
arbeidsutvalg,et. å rive ned folkets forsvarsvil_ hær, mens man samtidig brin_ 

I den anledning ble avholdt je. Opphavsmemiene måtte så ger seg selv i sikkerhet. 
et møte for pensjonister på ta et opphold - vestpå i 5 år, I stedet ble det etter kri
Østlandet 2/2 59 for å hØre og de kom tilbake som frem~ gen over hele landet brent 
arbeidernes mening om dEm ragende nasj,onalister og for- kjetterbål ~ til liten heder 
nye lov. Vi fikk da hØre fra svarsvenner. Ja, de hadde for dem som tente' dem, og 
dem som er mest utilfreds med seg en milliard kr. pr. som fortsatt forsØker å hol
med samordningsloven og det år til det forsvar de fØr spyt- de dem brennende. 
var skogsarbeiderne og land- tet på, og som bare kostet 30 A dØmme folk for religiØs 
arbeiderne. En taler frem. millioner for et år. Etter «fri- tro, eller for politisk oppfat
holdt at arbeiderne har i gjØringen» fikk vi da valg- ning, har aldri vært noe k~i-
1958 betalt 132 kroner etter sproget: «Hele folket i arbei- terium på demokratisk sinne-
2,2 prosent i premie til al- de». Dette avgår synes det lag, herr Lien! Denslags hØ
derstrygd. Nå må de betale ved en stille dØd. rer hjemme i kommunistlan
kr. 262,50, altså det dobbelte Så kom det nye valgagn 6, dene og folkedemokratiene, 
i 1959. Mens en som i 1958 jUli 1957. Det var imidlertid hvor man i partiets «hellige» 
hadde en inntekt av 12~ ikke stilet slik bombastisk: navn kan foreta seg hva som 
20000 betalte kr. 440, nå slip- «Hele folket på forsorgen», helst med sine politiske mot
per å betale mer enn 262,50, Nei, vi fikk den nye lovs pa- standere. I demokratiske land 

ragraf 43 hVior agnet er ka- dØmmer man folk for deres 
~~ muflert endel. Der står: «at gjerninger, såvel i krig som i 
det ble hetset og løyet fra penSjonskassens medlemmer fred. Harald Nome. 
prekestoler og skolekatetre måtte bli pålagt p l i k t til å 
som her. tre inn som medlemmer av nå foreslår gammel trygd(e-

Idag roper de unge som eventuell folkepensjon (fol- mann Ole Nilssen, Kongsvih
satt under disse katetre sitt ketrygd)>>. Målet er altså pa- ger, at kun de med over 12000 
leve for den mann de norske ragraf43 av 6. juli 1957. Men i inntekt skal betale premien 
aviser kaller «quislingen Pe- alderstrygdkassen er ikke no- til trygd. SkuIle dette presses 
tain». en gullgrube. For den fylles igjennom som lov, ble det en 

Guds kvern maler ikke fort l kun av I)urt erhvervede bi- dårlig valgagn for regjerings-
men den er temmelig pålite- drag fra arbeidsiiolkerts store I partiet. F. 
Iig. flertall, dets trygdepremie og J'OIJJ[ 00 LAlm 3 
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Stavisky-a.ffæren: Fina~s~epa~~ementetkrenker 
o '. '" norsk historisk tradisjon - lager egenMektig stygge 

Dalad,er kommer tO,1 kt partI gjennom Dala,(llers utfor- k o o ma en dring. Han blir der bare i lalap- nye mynter, stry er rtksvapenet og fortegner Kongen 
navnet er et storartet uttrykk for pe fem minutter. President Le
hans kallelse! brun mener åpenbart ,a.t det ikke 

Men Gaston Doumergue lar seg lønnet seg å kaste bort mere tid 
ikke rive med av herr Lebruns på en mann hvis tid er omme, 
innfall. «Jeg er alt for gammel», Klokken 10.30: Ut aven svart 
erklærer han i telefonen. «Hvil- limousille stiger herr Joseph Cail
ken nytte kan en gjøre i min al- laux. Hvilken periode i fransk hi
eler? spØr han tilbake. «Jeg kun_ sDorie personifiserer han? Han 
ne vel gi råd hvis man spurte forsøkte før krigen å få Frank

DE TO EDOU ARDER 

meg - men De trenger en mini
sterpresident som må handle og 
ikke gi råd! Da må De gi avkall 
på meg!» 

Herr Lebrun ringer av full av 
beklagelse. Nå må han forsøke å 
finne på noe nytt igjen. 

Revy over fransk politikk 
Stående Edouard Herriot og sit- 29. januar 1934. Det er søndag, 
tendJe (med pipen) Edouard Da- men hverken for republikkens 
ladier. president eller for politikerne. 

Heller ikke for journalistene. Si
Herr Albert Lebrun, som skjeb. den klokken 8 om morgenen 00-

nen hadde bestemt til å pli den 
IiLste president før sammenbrud- [eirer journalistene inngangen til 
det, overtok embetet i den tro presidentboligen, for hele dagen 

vil president L3:brun ha enkelt
at han som sin forgjenger skulle 
komme til å tilbringe de 7 år samtaler med Frankrikes politi-
med anstrengende, men dog ikke kere. Han er stadig på jakt etter 

den sterke mann, der som mini-
sterpresident kan reise Frankrike særlig opprivende representa

sjonsplikter. Disse har han alltid 
vist seg voksen, ja han var nær- av sumpen som det truer med å 
mest et fenomen når det ved sli- synke .ned i. Herrene, som i tur 

ke anledninger gjaJ.dt rå vise seg 
elskverdig og ubesværet. Nå var 
det plutselig lagt avgjørelser i 
hans hånd som kunne komme til 
å bætemme hele Frankrikes 
skjebne. Utallige ministerkriær 
har Rramkrikes presidenter kun
net arrangere etter de Vianlige 
spilleregler i fransk innenrikspo_ 
litikk, men hvis Lebrun nå ikke 
finner en helt ~ løsning, hvis 
han ikke har mot til å gå veier 
som ikke er betrådt fØr, da kom-
mer kanskje - revolusjonen. 

Og herr Lebrun har en ide. 
Igrunnen er ane parlamentarikere 
kommet i miskreditt, det er dem 
som raseriet er vendt mot. Man 
måtte altså finne en eller annen 
som hverken var deputert eller 

Og orden kommer kjørende i bil og 
skyndsomt iler opp stentrappene 
til paleet, virker som figuranter 
i en revy over, fransk politikk fra 
1912. 

Femogtyve minutter over ni 
kommer Tardieu., Det .er den 
mann som Clemencea.u engang 
håpet skulle bli . hans ettertølger, 
Men det er ikke blitt noe ordent
lig AV 'ham. Riktignok var han 
flere ganger minister, riktignok 
betoner han stadig hvorledes den 
franske parlamentarisme har 
glidd ut, men noen avgjørende 
handling kommer det ikke fra 
ham. Han arbeider på et stort 
verk i tre bind «Den revolusjon 
som står igjen å gjøre», men det 
blir bare en bok og ingen revo
lusjon. 

sena,tor, en som ikke var innvik
let i alle disse motbydelige par- .Etter tredve minutters forlØp 
tiintriger, en som står over par- blIr han avløst ,a,v herr Herriot; 
tiene. Og LebI1llI1 har allerede I den . mektige i det radikalsosiale 
funnet mannen: hans forgjenger partI, som sto bak den styrtede 
i Elysee Gaston Doumergue, man-l Camille Chautemps og som er 
nen som henrykket hele Framk- blitt angrepet av «de unge» i sitt 

rike vekk fra den ulykkelige kurs 
med å følge England blindt. Han 
ville en tilnærmelse til Tyskland, 
men så hemmet hans frue hans 
løpebane på en uhyggelig måte 
fire måneder før krigsutbruddet 
idet h!lmJ SkjØt en av sin manns 
politiske motstandere. Under selve 
krigen tilbrakte han kvalfulle 
måneder i fengsel, idet Clemen
ceau av taktiske grunner beskyld
te ham for landsforræderi. Det 
var bare såvidt han unngikk å 
komme med blant dem som. ble 
skutt i vollgraven i Vincennes, 
Han har vært en politiker med 
store muligheter, som imidlertid 
hver gang gjennom en kjede av 
ulykkelige hendelser ble hindret 
i å gjøre det trekk som bare han 
kunne gjøre - og nå er han en 
utlevet mann på 71 år, hvis hen
der skjelver. Man vet jo at han 
viet seg altfor lidenskapelig til 
kvinner. 

Den 71-årige Caillaux blir av
løst av den 72 årige Bartlhou -
også en mann fra fØrkrigs-Frank
rike, en frivol gammel herre, hvis 
sykelige tilbØyeligheter hele Pa
ris kjenner,m~n ingmbeklager -' 
man bare morer seg over det. Ge
skjeftig sier han til journalistene: 
,«Jeg har Sagt det for flere mAne-
der siden - Frankrike trenger et 
na,sjonalt ministerium:, bare noen 
få mann, men det må være vir
kelige menn!» Og dermed iler 
han med sine merkverdige, nesten 
hoppende skritt, som gir den 
gamle mann noe visst lettferdig 
over seg, inn i paleet. Gangen 
fermder sammen med hans sky 
blikk et grunndrag i hans ve-
sen, og gir ham også inntrykk av 
å være et jaget vilt. 

Slik kommer den ene politiker 
etter den annen til Elysee. Alle 
blir knipset av fotografene, alle 
blir spurt, men stadig er det 
uvisst hvem president Lebrun vil 

rike med sitt optimistiske ffillil. 
Han smilte alltid, hvor han ':lå 
viste seg. Nå d;Yrker han roser 
et eller annet sted i Syd-Frank
rike. Han er riktignok litt gam
mel, årgang 1863, altså nå 71 år, 
meiI1J når en tenker på hvor gam_ 
mel Clemenceau val' da han kom 
til makten. - - Og hvis den venn
lige gamle herren trådte inn i re
gjeringen som redningsmann, så 
ville' det febersyke Frankrike sik
kert føle det som om den hygge
lige gamle huslege, som visste å 
helbrede med uskadelige midler 
som ikke gjorde noen vondt, kom 
til sykeleiet. _ - Hva var det det 
het det landsted hvor den gamle 
herre tilbrakte sin livsaften fjernt 
ifra verdens larm? Tournefeuille -I 
«Blad-snu-deg» - ja, sannelig, 

Den franske president Lebrun oppfyller sine representasjons~ 

plikter med stort alvor. Her besØ-ker han et barnehjem og leker 

~4-----=FOLK==~~~~~~------------~------------------ med barna. 
OG LAND LØRDAG 7. MARS 1959 

Elg med hesteben. Tiuren er 
bakpart, o.s.v. 

Finansdepartementet har 
laget Kgl. resolusjon om preg
ning av nye mynter i anled
ning tronskiftet. Disse nye 
mynter har ikke vært fore
lagt noen sakkyndig komite, 
så Finansdepartementet er nå 
blitt mer maktfullkomment 
enn «Nazidiktaturet»; hvor 
dog hensynet til Norges gam
le histoItie,og , tradisjønerble 
lagt vesentlig vekt på. 

Finansdepartementets nye 
myntsammensurium har ifØL 
ge en oppsiktsvekkende artik
kel ~v fØrstekonservator Car
sten Svarstad i Aftenpo· 
sten nr. 36-1959 ikke vært 
forelagt Riksarkivet og heller 
ikke Universitetets Myntkabi
nett til uttalelse. 

Når et land går til pregning 
av nye mynter er det vanlig 
at man oppnevner en sakkyn
dig komite, bestående av nu
mismatikere, heraldikere 
myntteknikere og kunstner~ 
-- eventUIelt kunsthistorikere. 
Man overlate~ deretter til 
landets myntgravør å komme 
med utkast, eller man lar ut
skrive en kunstnerkonkurran
se. Hos lOSS har man ikke den
ne gang gjort noen av delene. 
Finansdepartementet har 
overlatt det hele til prof. Per 
Palle Storm, som har vært 

århane. Hest med assyrisk 
(Montasjen lånt i Aftenposten). 

uheldig. Kanskje det er der
for man ikke har gjort hans 
utkast til gjenstand for sak
kyndi'g bedØmmelse? 

Det sensaSjonelle - skriver 
Svarstad - er at samtlige 
mynter er uten det norske 
riksvåpen. Dette riksvåpen er 
et av de eldste i verden. Er 
dette bare en overgangsord
ning, inntil Norge får det 
riksvåpnet dere vet? 

iVårt riksVåpen har stått på 
de norske mynter siden 1280-
årene. At et gammelt konge
rikle gir avkall på riksvåpnet 
på myntene er uforståelig. 
Om nordmennene ikke visste 
det fØr skulle de iallfall un
der okkupasjonelIl ha lært at 
det ble la,gt vekt på de nasjo
nale symboler, NB ikke minst 
hlos NS. 

Hvilke motiver departe
mentet har for å forkaste 
riksvåpnet er ukjent. 

Storms portrett av Kongen 
er ikke godt! Særlig er hals
avskjæringen :hite tiltalende. 
Plaseringen av Kongens navn 
på siden av portrettet er 
uheldig - det ser mer ut som 
en kunstnersignatur enn nav
net på den portretterte. At 
navnet er helt utelatt på 5{}

Øren og 25-Øren kan heller 
ikke forsval1es. 

""''''''"",'vv"""",'vv"",,,''',,,,,,,,- Som et interessant apl1opos 
til dagens manglei på den titL 

betro det vanskelige verv ~om mi- omtalte nasjonale holdning 
nisterpresident. skal siteres en innsender i 

Stemmen fra graven 
Morgenbladet for 8. juni 1946: 
«Kan De fortelle meg hvordan 
det kan ha gått til at vi har 

Sa lar de seg høre en ny stem- . i SirkUlaSjon adskillig skille
rne i dette alvorlige spØrsmål som mynt som er påstemplet 1941 
oppta.r hele Frankrike. Den kom- og som bærer kongekrone, 
mer som fra graven - avisene Alt for No~ge og Haakon 7.
bringer et intervju med Raymond merke'?» 
Poincare. Hva" sier alle forbauset, Et spØrsmål til ettertanke, 
lever han ennå?! Så fu11stendi~ De fæle «nazistene» hadde 
har tiden gått forbi ham og hans med andre ord ikke -- som 
verk, :? t ma"., lenge har egn t d t ' r e e nåværende Finansdepar-
ham b.~ant de dØ<ieskjørnt han tement - slått ~n strek over 

(1!'ort •• s. 8). Norges fortid Ao Lo 
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Den Unleuropeiske Arbeidskretsen Var Norge russisk interesseområde i 1940? 
'tar avstand fr:a etterkrigsjustisen 
'Og påviser at den røde professor Trainine ved 
Moskvauniversitetet er den åndelige opphavsmann 

,Et konstruktivt forslag til rettsfredens gjeninnførelse 

Vi bringet her siste del av referatet fra Coburg: 

Il. Den åndelige 

Den rutinemessige propa opphavsmann. 

ganda, som enda stadig vekk Etter' den fØrste verdens
nesten motstandslØst kan dri- krigen bruktes tesen, at ty
ves av begge de to verdens- skerne var skyld i alt, som 
makter på vår europeiske motiv for alle de krav som 
jord, har selvsagt hatt en for- under 1920-årene forhindæt 
virrende virkning. Hva der fred og forståelse i Europa og 
imidlertid etter den «Ung- som dermed fremmanet den 
europeiske Arbeidskretsens» annen verdenskrig. Etter den
mening er enda alvorligere, er ne siste krigen utviklet man 
det kompleks av fakta fast- fra sovjetsiden likesom fra 
slått i lov og bygget på hat den amerikanske side en en
og urett, som kan sammenfat- da mere omfattende og virk
tes undeT betegnelsen etter·· ningsfull fremgangsmåte med. I Folk og Land nr. 7 har I sikt å utdype visse punkter 
krigsjustis og hvis demorali- formål å skape forvirring i de Siegfried en megqt inteI'les- nærmere. 

,serende virkninger fO!l"tsatt eu~ope,iske forhold. sant artikkel «Den neste og Norges utenrikspolitiske 

ske grunnlag :for den aksjon 
som jeg drøftet med fØreren i 
Tyskland». 

gJ·Ør seg gJ·eldende. .For den «Ungeuropeiske Ar- siste korsvei». Jeg har lyst til stilling fra 1905 til 1940 var 
o k Undier sin samtale med Hit-

Sammenk.omsten i Coburg beidskretsen» er et i så hen- a nytte noen kommentarer en sterk tilknytning til Eng-
t ·l d t·kk l ler har han da lagt frem dJisse 

måtte de'rfor fremfor alt an- fFM"ts. $. 'J. l enne ar l e i den hen- land. «Vi stoler på England!» tanker. Han har ogSå forstått 
net befatte seg med alLe de var den alminnelige mening. av samtalen at Hitler hadde 

spØrsmål ~ pseudojuridiske Fl-del Castro ble I dUklkOegtm;datkommRunilsmen tenktatNorgevilI.e'værenøy-
spØrsmål - som etter 1945 sev lVipP og uss ands t t ' styrke tiltok bl N ral . Skulle Norge la selg inn-
tilsynelatende gjaldt forfølg- ling forand ' t e orges stil- vikle i unØytrale handlinger 

~!n;o:S~.~:~f;;nf;~;:~:~ ben å det a v Ba t is t a i 1 953 Russland ;~ket østersjøen V~d t å 1~:U;late å :;rs;:e sin 
lige formål og faktiske resul- som et innlandshav og ville ~å ~~e lf:lge~':~ at RU~~~ 
tat var og er å ytterligere for- N° d k h t å C b· ha fri adgang gjennom Øre- . 
lenge den eUliOlpeiske' tillits- a e reterer an ( a p u, a IlS det ingen sund ut i Atlanterhavet. Det ~ Tyskland delte Skandina-
krise, som ene og alene mulig- Ønsket derfor at Norden skul- Vla mellom seg, og laget et 

gjorde krigen og fremmedvel- nåde og lar blodet strømm'e le slutte ~~ tiJl Sovjetunionen. n~~=. sa i rettssaken 
det og SIOm medfØrer at kri- Da QU18lmg var i R.ussland ' 

f del M i 1930-årene ble han klar over mot ham (referatet side 34): 
sen rem es ,be&tår. ~ , ed Utplukk fra argentinsk~ avi.~e!, ~.m freds!o_rb~yterne dette "'"nn{"'._ ,<Jeg var jo helt klar over at 
enda større dykt1~ enn ,de ',' ._, ~"I.·, r .'~ 'U~ >, <J ','~ ",~. "." • i •. ,"'~_måJ. og ø~. 
la for dagen på propaganda- Buenos Aires, 20. febr. 1959. 1>8. en åtlld~ge:lI:v~af,~- lfa.n bieog.så,;JcJarGver· a.t Eng:" --livisl.Nollge skUlle gA tnII:I. i den- -
området eller i de politiske Deres korrespondent har ningen av «krigsforbryterpro-' land alene ikke maktet å ne, aksjon (hjelp til Fmnaand) 
foredrag har de to nevnte ve!"- satt sammen til et hele brudd- sessene:. på Cuba erklærte at stoppe en slik utvikling. Den så var det Polen opp igjen. Da. 
densmakter, som nå bestem- stykker av diverse argentinske han fØlte seg i samme situa- eneste lØsning mente han lå vill~, ~la.nd og l,tuæ.a.nd ha 
mer i Europa _ enda de for pressekommentarer m. v. om sjon som de fØrste kristne, i et Stornordisk Samband a.ngre~t Sk:andIDa.via. Derfor 
hundre år siden befant seg i Fidel Castro og begivenhetene som ble kastet for lØvene, så hvor både England og Tysk~ helDvendte jeg meg underhån-

å C b l d den til Hitler og fikk' ham til utkantene av sivilisasjOIlielIl - p u a. (Forts. s. 8). an iVar med. 
fonnådd å nedverdige vårt .!Han gjorde derfor de stør-
gamle av rettens ideal prege- ste anstrengelser for å f.å. en 

å megle mellom Russland og 

Finnl!md. og det bidro i hØY 
grad til at det ble fred mel-de rettssystem til et <i1divide vennsImpstraktat istand mel-

et impera:.-apparat og der- lom disse land. En kan nevne lo~ dem». 
med tilslØre vårt blikk så vi brevet til Chrunberlain i 1939. Videre sier han: 
feilbedØmte samtiden og ble Da England ikke var til å 
blind for fremtiden. rokke i sin Empirepolitikk, 

FØlgende historiske ,trakta mente Quisling at et Storger-

«Jeg mener at det riktige bil
de av meg, som iallfall histo
rien Vil fastslå, det er at jeg 
iha.r vært Norges og Nordens 
redningsmann fØr 9. april, og 
jeg har også vært det den 9 

er utvilsomme.i Under den mansk: forbund av Tyskland 
forlØpne kampperi:oden gjen- og NiO!l"den også kunne stoppe 
nom flere årtier ble der be- russernes fæmtrenglen i Nor-
gå~t 11lotrbryteI~er av ~e 'mest den. Etter Englands krigseil'-
skiftende motiver både I en- klæring til Tyskland i 1939 var 

. keltvis og massevis av e~' slik denne politikk også den ene-

april, ved den oppgave jeg da 
tok på meg. Jeg reddet Sverige 
fra å bli besatt». 

:art at menneskeheten ikke på ste brukbare. 
århundrer har sett noe lig- I desember måned 1939 var Og videre: 
nende i ethvert fall ikke i of- Quisling hos Hitler. «Men ved en eller ,annen til-
ilentlighetens lys slik som nå. I rettssaken mot Quisling i skikkelse, ble jeg dell mann 
.Begge verdenskrrigene har 1945 ble det sitert et brev han som reddet Norge og Norden 
'oppvist det fornedrende skue- hadde skrevet til SChikedanz: fra å dele Polens skjebne» . 

. spill aven millionfoldig gjen
'tatt 'Og fortsatt kamp mot ,011-
'dinger, kvinner og barn, hvil
ket ogSå - og det er ikke det 
minst v.iktige - har hatt til 
fØlge at den hvite manns mo
ralske anseelse er blitt Øde
lagt over hele verden. 

Overfor disse katastrofer, 
for hvil~e begge parter må 
bære sitt tunge ansvar, har 
seierherrene nå forsøkt å 
,skyve all skylden - skylden 
mr,det utilgivelige som skjed
de ...... over på, de besen-ede. 

"Som De vet, er mitt Politi- I en hemmelig protokoll 
ske mål et fritt germaMk for_datert Moskva 23. august 
bUind under Tysklands ledelse. 1939, artikkel 1, blir ~innland 
Da Norge inntar en llØkkelstil- karakterisert sOim russisk in
ling i Skandinavia, må det der- teresseområde. At ikke bare 
for fØrst og fremst i Norge fø_ Finnland, men ogSå N.O!l"d
res en nasjonal politikk som Norge har vært russisk inter
passer for Ska.ndina.via og som eSSelcmråde trer tydelig frem 
gjør det mulig at både Sverige av Trygve Lies uttalelser om 
og Danmark, samt FiInnland r,ussisk krav i Nord-Norge 
friVillig slutter seg' til dette 1944. 
store germanske forbund. Alle En besettelse av Norge med 
disse tanker dannet det moral- motstand og krig tilfØlge ville 
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Ungeurope,isk,~ 'Arbeidskretsen VAR NORGE -
(,ort;a. , IN ',. I)~' : I nasjoner fant seg i fremmed- å formode at de. i henhoJd 

seende overmåte klargjøren- veldet og rettsusikkerheten til grunnsetningen rOlIll 

.... 

(Forts. fra S. 5). 
de dokument blitt fremlagt.. hadde ikke engang vært tenk- gruppe ansvar virker til 
Det er det allerede i januar bar uten denne selvmordSpre- skade for enkeltperson ø~elegge ethv~rt h~P om fri-

Chester Wilmot skriver i: sin 
bok «Kampen for Europa» si
de 18: 1945 l· Parl's u f1"';vne program- gede utWikling som Stalin og som ikke kan ove'rfØres å VIllig tilslutnmg tIl et Stor-

~o~ k F b d dess «Det siste britiske skipet for_ 
skr'l'ft angående spØrsmålet Roosevelt med full beregning ha personlig overtrådt german.s or un .' og -

t l Ni 't Finn lot Dunkerque like fØr daggry om straff f',or "'e såkalte fikk satt ~gang ved hjelp av., normale strafferettslige u en V,l orge. mlS e, .-
Ul k k k f Ilt d den 4. jUlIlli. Ved 12-tiden kIon-Hkrigsforbrytere~, utarbeidet mloskvaprofessoren ':Crainines forskrifter eller som kan mar , ~ ans Je or a l. 

~ Q , Det lå d f . k t r fererte Hitler med flåtesjefen 
av den ved Moskvauniversi- resept. komme til å virke i den ret- ' er or l sa ens na u 

t Quisl' tt d kon Raeder og sa til ham at han 
tetet forelesende sovjetprofes- Allerede umiddelbart etter . ning. a m~ e e~ enne - hadde til hensikt å redusere ar_ 
sor Trainine. året 1945 lot seg hØre talrike <;)1 'omprøving og opphevelse feranse relSte h~em ~ed det meens størrelse så snart Frank-

Siden ble som'be,kjent straf- og betydn,ingsfulle røster fra av slike innenstatlige 10- faste forsett å VIlle gJøre det rike var slått. Qg å demobilisere 
febestemmelser flor krigsfor- alle Europas land som forutsa ver; som strider mot den han kunne for ~t N~rg,e skulle ,alle eldre menn Qg fagarbeide-
brytere behandlet i en de uunngåelige Ødeleggende for en virkelig rettsfred være nøytralt l krIgen mel- re. Invasjonen i Englamd ble 
amerikansk-russisk-engelsk- følger av denne ensidige for- uettergivelige grunnset- lOmNåEng!andd og Tys:land.. ikke diskutert» . 

. fransk «statut» av 8. august bryterjustits og denne grup- ning om alles likhet for 10-. r sa en nors e regJer-
1945. Påberopende passende pe~orfØlgelse og som derfor ven, derved at de bevilger mg a1li~evel forspilte NOrgef~ England hadde klart å red-
uttalelser fra Stalin og prese- reiste krav om en «general- skadeserstatning bare i de nØytralItet under~lt.markakl de 225000 britiske soldater 
denser fra sovjetrussiske amnesti». Men hverken da el- tilfeller hvor skaden skyl- færen, så var QUlslmg ~t over kanalen, og om invasjon 
mønsterprosesser fremla Trai- ler senere har de ansvarlige des de beseirede st. aters ov'er følgene. for Norge: r.. fra Hitlers side var det ikke 

han da 9 aprIl dannet sm re tale. A ha et brohode over nine i sitt nevnte skrift så ledere villet lytte til disse rØ- adferd, men ikke tar h. en~ . . I. h n . r va-r 
godt som alle de regler der ster: de anvendte metoder syn til liknende skader gJer~ mente. a ba e. til fastlandet i Nord-Norge 
siden fant uttrykk i den passet så altfor glodt sammen oppstått etter 1944-45. hans s~ple ~llkt som pa~lOt. var av overordentlig stor be-

. .. Han VIlle gjeniOpprette .1 ... :or- tydning for England. Det 
nevnte statut, den såkalte med vestmaktenes polItikk. Denne myndIghets klart ges nØytralitet og dermed hadde kfu.~t å slå Dietl, så 
Londonprotokol~. Her er frem- Et forslag: en '«europeisk fastsatte opp~ave skulle .såle- redde Finnmark for Norge. han ,Var iferd med å rØmme 
for alt det avgJørende punkt myndighet for rettsfre- des væ,re å gJe?innføre. mdre Han mente å redde håpet om til Sverige. Allikevel trakk 
~en såkalte «gruppeansvar- dens gjeninnførelse». fred Qg Objekt~v rett l. hver et forenet Europa. England plutselig troppene 
hgheten:. - et begrep som er Den «Ungeuropeiiske Arbeids- e~ropeiske nasjon og dermed QuiSling fortalte engang at vekk og lot nordmennene i 
frem?J'ed for ~ll h~man retts- kretsen» er av den oppfatning gJøre et sent, men drastisk 9. aprilregjering,en var lovet stikken. 
tenkmg - blItt st~llet 1 sent- at en slik «sluttstrek:. som se.t- slutt på. ~ele den kjederekke full nØytralitets-status av Det er ingen annen forklar
rum, hva se.nere tiltrådtes og ter nåde i stedet for rett ikke ?,V ret~IDIsbruk som ble satt tyskerne. Således skulle ing mulig enn at Nord-Norge 
ettertry~ke11g a~befaltes av vil forslå slik som iiorholdene l gang l årene fra 1~44-45. tyskerne ikke bruke Norge var russisk in teresseområde, 
de amerl~~ke Juriste~. . er nå. Meget mere er en dypt- ~n «Ungeuropeiske Ar- som utgangspunkt for angrep og slikt . c;:r;.-åde ville ikke 

EtterkrIgstIdens ... mo1"~lsk gå.ende og besluttsom frem- bmdskretsen» er seg ~elvføl- på England, de skulle selv be- England :rø"p med en ildtang 
ødeleggende og. POI~tIsk kngs- gangsmåte for å normalisere gel~g fullt bevisst at gJeninn- tale okkupasjonsomkiostnin- en gan'·. '"':'2::.:1 10. juli korn 
forlengende Vlrkn.-mger har rettstilstanden i det europei- fØrmgen av rettsfred~ alene gene, og de .skulle ikke gripe Stafford C"ipps med en rekke 
ifølge den oppfa~rung, so~ et" ske territorium et i hØyeste er en del av den store opp- inn mot sivilbef.olkningen. tilbud til Russland og i. for
den «UngeuropelSke Arbe~ds- grad nØdvendig behov. gave å lovervinne de katastro- Da 9. aprilregjeringen falt, bindefse med disse tilnærmel
kretsens» fr~for alt, gjort I henhold hertil '~oreslår fale f~lger, som beglge ver- så gikk selvfØlgelig ogSå nøy- ser passet 'det naturligviS ikke 
seg merkbar gJennom to fo- Arbeidskretsen at der på m.el- denskngene medfØrte for Eu- traliteten ove,rstyr og 'vi fikk åha tropper på område som 
reteels~r, som. har aV~jø~ende lomfolkelig grunn blir loppret- ropa. Men dette spØrSmålet de forhold som vi alle kjennet v:arJ;'1lssisk interessesfære. 
b.etYdmng c;>g SQPl,m!\'prmges tet 4en,eurOJ)eisk,myndighet må bli .~ og endelig. løst så godt.' ,.' ". 'At tyskernes o'kkupasjonav 
tIl å forSVilIlne om en euro- for rettsfredens gjeninnfØrel- ellers blir det en evig kilde til Det er blitt hevdet fra Ny- Niord-Norge vakte russernes 
~iSk retts fred Sk~ kunne se:.. Denne myndighet skal hat, misforståelse og .opplØs- gaardsVioldsfegjeringens side mishag og mistanke, viiser 
gjenoppbygges. De er. tilkalle en kommisjon av ning. En slik omfattende og at QuiSling sve,kket de norske den kjennsgjoerning at russer-
l. Det særskilte straffappa- fremstående rettslærde for_ etter store linjer gjennomført troppers motstandsevne. Hvis ne Øyeblikkelig fulgte opp på 

rats ensidlii,ghe:t;FØl- trinsvis fra nØytrale land, utrensning er ogSå en nØd- det er riktig', så.må en kunne dette tYSke trekk den 10. ju
gen herav er blitt den at samt foranledlge. vendig fØrste forutsetni:pg for gå ut fra at uten Quisling så ni med å besette de baltiske 
liikeartede krigsgjerninger a) opphevelse av alle under å kunne lØse resten av den ville kampene i Norge ha stater, 15. og 17. juni. 
påtales og straffes kun i og etter den annen ver- store oppgaven. Men denne fortsatt. Dette ville isåfall Den norske kapitulasjons-
def a Il de ble begått av denskrig utferdige de und- kunne ogSå bli ,en kraftig uvegerlig ha fØrt til at Russ- avtale tyder også på det sam-
noen tilhØrende de besei- taksl:over og derpå grun- virkende impuls til de nye til- land hadde ~repet inn og. be- me: Den går med på felles 
rede statene: På grunn av nede dOlIIUner i den ut- tak og den nye vei som de satt både . Finnland og Fmn- norsk-tysk grensevern mot 
slike prosesser befinner seg strekning hvor ikme Uke- eUl'lopeiske nas'one,r hvilke ma~k. OgS~ Sverige var anta": øst ved at to nor~ke bat~ljo-
nå en del personer i feng- artede straffbare gjer- de Il kj b J . 'l dl gehg da blltt besatt. ner lOg 1 batten l>le istlllet 
sel, mens andre bærer ord- ninger også har vært på- un 1'1 a es. e n;ens s ag og - Den norske regjerings, hur- under tysk ledelse. Det kan 
ner og utmerkelsestegn for talt og straffet overf.or sei- h~r bev~t sm livskraft, må tige kapitUlaSjon 10. juni var ikkle forståes på annen måte 
samme slags gjerninger. erherrenes (de seirende na og vli komm.e til å nå. ogSå betingelsen for at rus- enn at nordmennene skulle 

2. Gru p p e"ah s var l i g - makters undJersåtter (stats- Arkitekt serne ikke skulle gripe inn. hjelpe tyskerne å verge Nord-
het e n: den juridiske anhØriga). Hadde regjeringen fortsatt Nm-ge hvis russerne ville gjø-
konstruksjlou som ble utar':' b) omprøving og opphevelse 'H U STA D kampene i Nord-Norge, hva re sine interesser gjeldende. 
beidet av sovjetprofessoren av slike innenstatlige 10- den meget godt kunne ha Det er ogSå en rekke andre 
Trainine etter mønster av ver og forordninger, om BÆRUMSV. 5, ø. ULLERN gjort, så ville russerne uve- bestemmelser i kapitulasjons-
den bolsjevikiske borger- hvilke man har grunn tUi Teilefon 556129 - Oslo g,erlig ha grepet inn og besatt avtalen som viser det samme. 
krigsjustisen etter 1917 og Finn.mark. Alle disse hendelser viser at 
som i Europa i 1945 ble Ke 't H det h k ,iQuisling visste at hvis det Quisling reddet både Finn-
f.orvandlet til et juridisk Jøp pros e . ems SIS e o hendte, så var tanken om et land og Nord-Norge fordi han 

, skjul (hølje) for million- • europeisk forbund Ødelagt for fikk Hitler til å gå med på 
forfØlgelser og rettsberØ- «Historieforfalskning og rettsskandale, en analyse» Norges vedkommende. Nord- sine tanker om et nordisk-
velse av hele flolkegrupper mennene ville aldri tilgitt en tysk forbund. Dette uimotsagte arbeid av oppgjøret byg,ger på. lI. Opp- l'k ja av hele folk og som idag s I hendelse. Det var som fØlge av disse 
forvirrer sinnene. prost Hedem, som ikke har gjørets rettsugyldighet. m, For Quislings skyld og også tanker at Hitler brØt den 

Ved - den "Ungeuropeiske hatt noe med Nasjonal Sam- Hva er urett og hva er rett for det nJOll"ske folks skyld, be- hemmelige avtale han hadde 
Arbeidskretsens» sammen- Iing å gjøre ~ har en likeså under okkupasjon, NB i en satte tyskerne også Finnm!\rk med Stalin om forholdene i 
komst ble der behandlet tal- stor tyngde og slagkraft på retsstat. på tl'lossav at dette Ødela til- Norden, meglet i Finnlands
ril~e opplysende rapporter av langt sikt som professor Sk:ei- Send oppgave til oss over litsforholdet mellom Russland krigen og besatte Nord-Nor-
hvilke fremgikk hvilken . _ og Tyskland. geo 
skummel flod av uberettiget es «Landssvik». Prost Hedem folk som bØr ha boken - og Kapitulasjonen 10. juni er General Ruge deler æren 
misgunst, som i kraft av det- er en vitenskapelig og objelk- belØpet kr. 3 + porto pr. bro-i ellers en underlig hendelse. med Quisling for å ha reddet 
te grenseløse rettsmisbruk tiv gransker og har i dette og sjyre over giro 15028, Forbun- Finnmark, men han foretrek-
hadde forgiftet nesten alle tidligere ~rbeid slått ugjendri- det, Blo~ 3214, Oslo. Vi ekspe- Tannlege ker å ta med seg sin viten i 
europafolks. indre "liv., Og den .:velig .fast: 1. De historiefor- derer bl'losjyrene direkte her- MARTIN KJELDAAS graven, idet underkjennelsen. 
lethargi hvorunder både de falsk . ,. kk . ,av kapitulasjonsavtalen av 
stor,e.og .. de $lllå. europeiske .. ~ . nIIlg~~:,~~o,~ upasJons- spfr:ed' t ~edh'ennU~:gb::Yd~ !1~Hanstee~. 2 10. juni 1940 danner .grunnla-
-_ ......... - ......... ~ ______ ........ "",· ........ ,.;...;. ..... ',;..,··,'----:..;,·.':.+'i·::,,/i''' ... ''.;,;.,';' ..... i".':"" '--- '11.f. 44 7554 g~t tol" heleforfØlgelse~.;)~v 
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Den kommunistiske acent~~:rkso ... ltet MasseiQDvallMing til, Israel 
satt iscene. Som: bekjent kom" " 
det flere spiioner med det så- (,...".. Irr. -. 1.). 'står bak denne massemnvan-
kalte frihetstog inn i den ty- aggressiv, og jo flere folk, vå- dring, som gjør. P~leSt1napro
ske Bundesrepublikk. Den tY-pen, og penger det får dess ble,mert enda mere brannfarlig 
skie presse syne,s imidlertid I mere fØler det seg fristet til enn det allerede er? . ' 
ikke å vite noe om det. Dette utvidelser Og til å angripe sine - Je~ er sikker på .at ~~Il 
tog bruste uten å stanse over naboer. ' anstendi~e og fornuftIge . of
den tsjekkisk-bayerske grense ~ Skader ikke regjeringenef~ntligemenin~ i ~th.:vert la:tid 
ved Eger og ble til en fØrste- i USA og Vest-Tyskland de VII ,finne utveI tIl a fri seg 
rangs sensasj on. Pressen i arabiske lands interesser ved fra det zionisttsk.e trykk, når 
(,den fri verden». slo begiven- at de fremmer og finansierer d~n blir klar over faren fo.r å 
heten opp nØyaktig slik som denne innvandring av kom- bIl truk~et inn i e~ ny krIg. 
kameratene i Moskva og Prag muntstiske jøder til Palestina? - Hva er henSIkten med 
Ønsket. LokomotivfØreren på >- Vi følger meget opp- det planlagte. kontor for Ara
dette tog, en viss Konvalinka, merksamt de anstrengelser og berst~tenes Liga I Stockholm? 
var en av elevene ved skiolen det påtrykk Israel understøt- . T~l'IDe.res Excellense at d~t 
i Marienbad. I månedsvis var tet av den zionistiske bevegeI- v~lvæ.re tIl sk~de ,for. ~e skan
denne spion en sensasjon i se gjør på forskjellige land dina!lSke . sta~»'~hVIS Israel 
Amerika. Han varen helt som for å skaffe tilveie de nØdven- ~ed 'alle Slrfefor~indelser og 
det ble forfattet utallige ar- dige penger som skal finan- sm makt overllropagandap
tikler om. Alle dØrer sto åpne s~ere denne nye innvandrings- paratet i verden helt kommer 
for ham og en hadde ingen, bølge som de, arabiske land over på den moskvakommu-

(Fort& fTa I. 1). hennes mor ville dØ uten le- lJemmeligheter fOll' denne anse; meget farlig.' n~tiSke linje eller blir tnortz-
forvillet. Likevel vet innbyg- gehjelp i fengslet. Valget var «antikommunist». Og under - Er det mulig for Ara- klStisk? 
gerne hva som foregår i dette naturligvis intet valg for den alt dette hadde han bare en i berstatenes Liga å få disse ~ Det er oppgaven for vå
uhyggelige, døde hus og unn- stakkars pik:e. Hun måtte bli oppgave: å ta opp kontakt stater til å innstille denne un- re kontorer i ethvert land å si 
går engstelig å komme i nær- spion fiOir å redde mDren. med visse amerikanske fag- derstøttel~e aven potensiell sannheten om den arabiske 
heten av det. A snakke om Nå er hun altså i spionasje- foreningsledere og å gi rap- aggresjon?, . verd~n og å forsø'~e å v~e 
det våger ingen. skolen. 'En tilsynskvinne brtn- port til Prag om disse hem- ~ Araberstatenes Liga' vil forstaeise for våre Idealer ID-

Om natten ruller en vogn ger henne til ert værelse som meli:ge underhandlinger., . ikke nøle med å ta alle de nen de forskjellige folk. Når 
inn gjennom gitterporten til praktisk talt er en fengsels- Et av den tSje,kkiske ~pio- nØdvendige skritt for å stan- det gjelder annen del av De:
parken. To menn stiger ut og selle. I alle hotellets værelser nasjes glansnumre var ogSå se denne aggressive bevegel- res spØrs~l, så er det et 
fører en ung pike inn i h1oltel- bor d.et frivillige og ufrivillige «flukten» av tre tSjekkiske fly se. . problem som de skandinavi':' 
let. Jeg skildre,r her det kon- elever Vled denne skole. De inn i B~ndesrepublikken. Med - Er det noe~ påviselig ske folk ~elv må tenke iogjen
krete tilfelle med den kvm- har ikke lov 'å snakke med et av dISSe fly kom den meget sammenheng mellom denne nom og fInne et svar pa. 
nelige' tsjekkiske spion Libuse hVlerandre. De blir ikke kalt drevne ~gent Hanzlicek som, farlige masseinnvandring av ~ H~a ka~ den a::abiske 
M. Libuse stammet fra en så- ved navn, men ved dekknavn. senere fIkk ansettelse i den zionister lOg trotzkister i Pa- naSJonalIsme gJøre for a stan
kalt kapitalistisk' familie. Undervisningen varer som re_ amerikanske privatsender Ra- lestina og den kommunistiske se slike planer fra Israels 
Hennes farvar høyskolepro- gel ti timer hver dag, ofte en- dio Free Europe i M"tinchen. virksomhet i SYria og Irak? side,? . . 
fessor og en motstander av da ,lenger, og er temmelig Denne sender utmerket seg Er dette begynnelsen til en . - Den. arablSke nasJonal
kommunistene og derfor fikk anstrengende. InstruktØrer frem:llor alt ved sin tyskfi- planlagt kommunistisk makt- lSme har l hundre år vært en 
hun ikke adgang til å stude- forklarer e}evene betydningen endtlighet, men logså ved at oViertage1se og zion)istisk. le- fredelig bevegelse. Ved at den 
re; Faren døde og etterlot seg av den såkalte dØde postkas- flere av dens prominente deise i Midt-Østen? gjør araberne sterke og sun
en sy~, enke ()g Libuse, som se, SlOIID opprettholder forbin- medarbejdere, naturligvis alle -:- Vi bØr heller overlate be_de, setter den dem ogSå istand 
ikke kuiihe~ Bøige-r-oY~more . Isen - mellom de~ ~elte ~~Ris~~teI",-1gjen ~e~utvikling.-å-sV$· til !._~~~ _~o~~l:I.!ld~ mot en
fordi hun ikke fikk noen ar- agenter i utlandet, som ikke vendte tilbake til TsjeltKoSlo- re på dette spØrsmål. . , hver aggresJon. 
beidstillatelse'. Men den som må kjenne hverandre. De får, yakia. ~ Hva kan anstendige ~ Er det en viss skuffelse 
ikke arbeider får heller ikke lære hvorlectes de skal oppfØ- mennesker i Vesten gjøre. for i de arabiske land over den 
ha noen bolig, sier det kom" r~ se~.når en er forfulgt av Kamuflerte mord tvers gjennom det zionistiske kj~n:nsgjerning. at de ~tore 
munistiske parti. Slik mistet flendtllge agenter. Betydnin- ,grep på presse kringkasting aVISer og i særhg grad kirke
de to kvinner sin bolig og sØk_ gen av retardasjonsmomentet De,t er godt mulig at den og fjernsyn å 'bekjempe og ne i de vestlige og skandina
te tilhold i et kjelleil"rom. For ved et forhØr etter 'eventuelt amerikanskie et~rretningstje- avslØre den zionistisk-;trotzkiS viske land er forutinntatt til 
å opphiOilde livet SOlgte de det å være. arrestert kommer på neste til idag ikke har noen tiske sammensvergelse m :flordel for Israel? 
siste de hadde. Så kom sul- tale. Psykologi hØrer til fa- anelse om at disse to tapre BO - Ærlig talt har det vært 
ten. Libuse lØp fra det ene gene som en av de viktigste «flyktninger» Konvalinka og alleslags skuffelser i den for-
kontc,>r til det annet og tigget faktorer. En lærer å dechif- Hanzlicek er farlige agenter. kelse. Det kom imidlertid in- bindelse, men vi forsØker 'å 
om arbeidstillatelse. Gjeme rere og om å om.,""åes gift som Ihvertfall er jeg den fØrste gen undersØkelse og heller korrigere denne holdning 
som gatefeier. Hun ydmyket ikke etterlater seg noe spor. ~om fortener ,om disse ting. ikke bI'e det foretatt noe mot som ikke har hverken histo
seg til det ytterste for kame- Og en lærer å opel1eTe med Det skal medgis at det 'kreves avisen. Kirsch var en av de risk eller religiØst grunnlag. 
ratene, men oppnådde intet. båndopptakere, som har plass mot til det, og ogSå til å of- agenter som var blitt rekru- (Fort& 8. 2). 
Til slutt ga fortvilelsen hen .. i en pudderdåse og med foto- fentliggjØre noe slikt. Jeg for- tert gjenniom tvang. Kirsch, 
ne mot til en flukt oVier gren- grafiappa;ater som ikke er talte i DeutscheSoldaten-Zei- en kokk fra Wien, var ikke IV\;~~ 
sen til Bayern. Flukten .mis- større enn en fya-stikkeske. tung om alt det kommuniste- noe dårUg menneske og han 
lykke des. Hennes mor ble så- Stadig gjentar en de såkalte ne og deres agenter foretok hadde samvittighet. H:an Oslo Sti efabrekk 
tet ved et skudd fra de klom- beredskapsøvelser, ved hvilke mot meg for å uskadeliggjØre gjorde, riktignOk det hans ' .. g. I 
munistiske grensevakter og elevene blir revet ut av sØv- .meg. Deres metoder er skru- oppdragsgivere beordret ham 
Libuse kom i et fengsel i PiI- nen og straks må besvare al. pulØse og de viker på ingen til, men han drakk seg dØd· 
sen, for å flykte fra «paradi- leslags spØrsmål. De e~ever måte tilbake for mord. For drukken for å glemme sine 

Inneh. ALF T. LUNDE, 
Mosseveien 8, Oslo 

set» er straffbart. Hun fikk som ikke vil reise under eget det meste blir disse mord ugjerninger. Tilslutt avslo Tlf. 68 8837, priv. 87 07 79 
ikke vite hvor hennes mor na~ til den tyske Bundesre- maskert som «selvmord .med han ClgSå et oppdrag som lØd . Slkyvestiger oljet ml cadi
var. Etter en uke i eneselle ble pubh~, må lære falske data gass» eller Siom «automobU- på mord. Jeg kjenner den ~erte beslag. Taksti"'''''' av 
hun endelig fØrt til et nattlig om SID herkomst. ~ehandlin- uhell». SelvfØlgelig vet politi- person han .betrodde segtil~, Jern, ~lertrapper og heisba
forhØr. Kameraten som for- gen av elevene er Ikke akku- et i den tyske Bundesrepu- Av forståelige grunner kali re. loftftrapper. 
hØrte henne var imidlertid rat god. De blir slått når læ- blikk noe om disse «selvmord» je gikkeoppgi navnet. Neste \ 
ingen undersøkelsesdommer, rerne ikke er fornØyet med og det er å anta at de hem- dag var Kirsch dØd~ ---"":'t-{ ---------
men en rePresentant for lrom- dem, og maten er kummerlig. melige dokumenter lom disse Og Libuse M.?I Hun bor Ann e I ise P a ro w 
munistpart~ts sentralkomite, Derfor skynder ogSå disse ele- tilfeller senere vil komme tor fremdeles idag i BundesrepU:· 
som hadde' Slom oppgave å ver seg mest mulig med å av- dagen. Men foreløbig bevaner bUkken. Hennes tilfelle er så TANNINNSETNING 
finne egnet materiale i fengs- legge, dJen nØdvendige ·eksa- en den dypeste taushet. egenartet at det må beskri- Tro n d hei m 
lene for spionasjeskoIen i Ma- men for å kunne komme vekk Således dØde en av de an- ves utfØrlig. I det hele bØr en Gisle Johnsonsgt. 5 - v. Lade-
rienbad. Libuse er ung og vak- fra denne fryktelige skole. satte ved den amerikanske opplyse folk om den kommu-I moen k1r~ - Voldsminde 
ker og intelligent og ~lsket privatsender Free Europe, ved nistiske spionasjes metoder, ------'------
sin mor lidenskapelig. Her «Flyktn ingene» navn Kirsch også ved «selv- for det lever flere agenter TANNLEGE MAAM(jEN 
kunne en altså gripe til. Uten mord ved hjelp av gass:.. En blant oss' enn en vil tm. 4v.~ gt Hans.lItOCns . 2 
omsvØP erklærte mannen, at Når, eleven er fullbefaren 1 tsjekkisk emigrantaviS slo· Olga Y. Barenyi. Telef. 44 43 33 
enten gikk Libuse som spion alle spionasjefagene, blir. dette cselvmord», opp som 
til Bundesrepubl1kken eller hans dlukb. over grensen mord Og krevet en· undersø- lØlIDAG 7. :M:ARS 1959 
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ikke hadde fått noen hØYtidelig ler om det ikke til syvende og 
statsbegravelse. Den fireogsy1;ti- sist vil vise seg at han bare har 
årige lever nå hos VelUler ved gitt seg utseende av å være det. 
Middelhavet, i Cote d' Azurs vår, Hm bringer med seg en dårlig 
Hva har han ikke også bak seg - .arv fra sin avstamning: han er 
verdenskrigen som han år etter sydfranskmann av den ,Skryten_ 
år uavlatelig pustet til, Versail:.. de, men i bunn og gruIllIl hold
lestraktaten, som han stadig sloss ningslØse type som den franske 
med Cleemnceau om, fordi dikta- dikter Alphonse Daudet skildrer 
tet ikke var hardt nok mot Tysk- så slående i Sm «Tartarin fra Ta-

HLINKA-GARDEN KJEMPER ingen meddelte var blant bi- aviser var som kjent blant de 
FORTSATT dmgsyterne til den chilenske verste til å angripe sør-Afri-

Også det italienske tids- kommunistiske sentralkomite kasambandet for apartheid
skrift «Rivista Romana», som også den jØdiske koloni, som politikken, men etter at nå 
utgis av grev Vanni Teodora- ga 140000 dollar. metodene fra I<reta tas i bruk 
ni, den kjente stifter av <>:Mus- * i de britiske lydområdene tier 
solinis Leg~on» bekrefter den ILLEGAL FRIHETSSENDER demokratiene - også det nor

land, RUhrkrigen som var hanS rascon». Helten her er .en elsk- melding vi tidligere har gitt I NORD-ffiLAND ske. Og dog er det slik at i sør
verk. francens fall, som han bare yerdig stortaJ.er, h'Vi'=! store :ord Folk og Land om at den slo-Fra Dublin meddeles at en Afrika er de hvite som (bort
fikk stattllSet en stund før den sank bare etterfølges ,a.v latterlige gjel"- vakiske minka-garde fortsatt illegal «Irsk frihetssender» er sett fra busknegrene))'er de 
i det bunnlØse dyp. Nå må bain Ilinger, som under sine medbor- står i partisankamper mot i virksomhet i Nord-Irland fØrste kolonisatorer og ban-
se på hvorledes Frankrike tiltross geres store beundring reiser til bolsjevismen. «K:ampengjel- . (Ulster). tuene først er kommet til 
for sin «seir» truer '!ned å gå un- Afrika som løvejeger, men 'bare der ikke bare Slovakias fri- * nordfra senere, mens det i de 
der, mans Tyskland på den an- nedlegger et stakkars fredelig het», heter det, «men vi kjem- ARBEIDSLEDIGHETEN britiske mandatJoonråder er 
nen side a.v Rhinen holdt på å esel - - -. per foil." det kristne Europa». Hvor alvorlig verdenssitua- omvendt. Der finnes det bare' 
finne igjen seg selv og dermed * sjonen er fremgår av at det et fåtall hvite, mens hoved-
ny kraft! Og hva har han så å fe.del Cast·ro. _ DEN ITALIENSKE sies å være bortimot 5 mill. mengden er innfØdte afrika-
si? Journalisten som er kommet DE GAULLE mennesker i USA som er be- nere. 
på den t8iIlke å spØrre Poincare (Forta. /ril •. $). Euroform melder fra Roma: rørt av arbeidsledigheten. Det * 
kommer ikke frem til ham selv, kunne vi ikke helt til bunns Den Øverstkommanderende har da også reist seg krav om SOLCH EIN DING MUSS 
men gjelUlom en herre i ha.ns forestille oss frasens betyd- for de italienske enheter i det nedsettelse av arbeidstiden til ICH AUCH 
nærmeste omgivelser får han vi- ning. Men forleden på russiske felttog, general Gio- 85 timer pr. uke. Det er na- HAREN 
te den alderssvekkede herres me- byens ldnoer bLe det gjort vanni Messe regnes i itaLten- turligvisen vei å gå for de Engelskmennene, som sat
ning: «Herr Poincare beklager klart for oss med et slag: pa ske hØyre kretser for å være statlige fallenter både i USA te seg selv grundig utenfor j 

dypt sedenes IDåværende forfall. det hvite lerret ser vi en «den italienske de Gaulle». og her hjemme, men da får den krig de fikk istand mot 
Republikken må ha alles tillit, el- idrettsstadion besatt av tuse- Hans tilhengere består aven på den annen s~de ta kon- Tyskland, har dessverre J:'>e
lerskan den ikke bestå, og om ner av tilskuere, og hundre- hØyre flØY av de kristelige de- sekvensen i form av nedsatt vart stormaktstankene i aU 
denne tillit må det kjempes - -:I>. der av anklagede som ventermokrater og av monarkister. levestandard. sin avmektighf't og nettopp 

Setntnger, som er kraftløse fra- på å bli dØmt etter tur. Mik- General Messe er en ubetin- * derfor er det rå farlig. Eng-
ser, stenogr.aferer joumalisten rofoner, filmkameraer og te- get tilhenger av NATO lOg sies IKKE BARE I land har som kjent sin egen 
skyndsomt i sinlllOtisbOk som om levisjonsuts* mng'it scenen, personl1g å være energisk SØR-AFRIKA lille atomb":lbeog nå skar 
det skulle komme fra et orakel, Og et babelsk, ubeskrivelig ubestikkelig og tapper. Nå gjærer det over hele det ogsu. k)iere den ameri-
fra den gamle malUlS munn som spetakkel råder. Plutselig 1'0- Midt-Afrika og vi hØrer ikke kanske atomdrevne ubåt sOim 
engang ble regnet ISOmFrahkrt- per man opp en anklaget. An- KRAKE SØKER MAKE? mere om hvorledes de hvite gikk under Nordpolkalotten. 
kes redningsmalnn. Ik.ke bare ihan, klagerne, en 10 års gut~ og «Iilforniations-Brieb, DUs. undertrykker de fargede. Nå Og mere og mere utsatt blir 
hele hans generasjon, hans tid, en kvinne slynger ut sine 00-. seldorf forteller at det i San- er det nemlig gode engelske verdens skjebne etterhvert 
trer bort fra skueplassen, for Le- skyldninger. Når den jernlen- tiagode Chile i slutten av no- demokrater som griper til Som Uberegnelige statsmenn 
brun har bestemt seg ,for im av kede fange kaster seg ut i et v:m.ber. var. en. s .. t.or ... ko.m. mu-.. /.vo. ldsmidler .fOlr å bevar.e. de få~ makten over disse fryk
de «unge»: om aftnen 29: januar forsøk på å fQrsvare seg eks- lllstkongress •. Som.krtngka.st- b.vites posisjon. De bri~iske tellge våpen. 
får Frankrike og verden vite at ploderertrlbunene' i et hyste-· * 

~ 
den nye ministerpresident heter risk brØl av jSkjellsord, for- ERHARD NY TYSK 
Edouard Daladier, og hans første nærmeiser og hyl. :Man kaster vi at det vil bli som det alltid jung,elloven gjDrt gjeldende BUNDESPRESIDENT? 
kunngjøring lyder som en fanJfa- blikkbokser, stener og flasker' har vært: da får vi hØre om for de som har søkt pDLitisk Den kommende vest-tyske 
re: «Jeg vil danne en regjering ned på den tiltalte som mister den som falt USkyldig, de som asyl. forbundspresident blir anta-
av energiske og aktede menn, som motet 10ig siger sammen. 4 ble henrettet .fordi de var så Den liberale mentalitet er gelig den nåværende Økono
kan gjel1iOPPrette statens autori- skjeggebussedommeregjen- liken annen og fDrdi man en merkverdig mekanisme, minister Ludwig Erhard. Han 
tet>. nomgår «bevismaterialet» og trodde og man syntes at ... Den parodierer demokratienes er iallfall nOiminer:tav det 

Da Daladier i disse kriti,ske da- avsier sin dødsdom. Dette var Begivenhetene omkring den kamp mot totalitarismen og kristelig-demokratiske parti 
ge tiltrer sitt embete, ser stør- «saken». cubanske reViolusjon er de innfØrer «Vae Victis» som og blir vel valgt siden han er 
stedelen av den franske nasjon :Bidel Castro en skjeggete uhyggelige konsekvensens seierens doktrine, oppretter uhyre populær innen alle 
på ham med store forhåpninger. versjon av vår egen uforlig- frukter som de ansvarlige nye Nlirnbe'rg-domstoler i si- kretser. Det skumles om at 
I året 1933 har han allerede en nelige kaptein Gandhi (dekk- for den forferdelige Nlirn- ne egne land, og når kam- det var den tyske storindu
gang før vært miniiSterpresident navn for gorilla-«gestapist») bergdomstolen har sådd i pens voldsomhet er over, inn- stri som sørget for at han 
og tilfellet ville at han dengang har den fordel fremfor denne Amerika. - Vi har nå en viss fØrer man, helt unØdvendig avanserte slik at en ble kvitt 
overtok embetet samme dag som at han ikke leker med lik, han tid hØrt så mye snakk om de og ubegrunnet systemet med ham i en sektor hvor han var 
Adolf Hitler ble rikskansler i produserer dem. Han har nå bebreidedes uhyrligheter. Det «krigsforbrytelser» og. «krigs- litt brysom med sin uvilje mot 
Tyskland _ 30. januar. For Da.la- erklært at en regjeringssol- ser ut til at det ·alltid bare er forbrytere». karteller. Den nye bundespre
dier var det bare en kort episode, dats bl:otte og bare motstand den overvunne som begår sli- De cubanske seieI1herrer, sident blir sikkert ikke verre 
han måtte snart tre tilbake i det imot en frigjØringsskjegging k;e. Er dette sannheten - el- Marats og Lenins kapitalisti- enn den nåværende. 
politiske spill. Men nå er ha.n er en forbrytelse mot friheten ler holder man på den besei- ske etterfØlgere., har opphØY
kommet igjen med ry av å være og må straffes, selv Olm mot- redes fOI'lgåelser for å rett- et til hellig lov den frihet til 
den sterke mrunn, den store tause standen foregikk i åpen og re- ferdiggjØre sine egne? En vold og forbrytelse SDm de sa 
som nærer vidtrekkende planer gulær krig. Og som auditori- slik innstillinger såvisst ikke seg å bekjempe hos sine mot
i sitt indre, planer han vil sette um samler han sammen enker uten risiko, for hvem vet om standere. Når kampens siste 
ut i livet .når timen er kommet. og faderlØse etter falne frJ- ikke dagens seierherrer kan skudd dØr hen, og når man 
Alle ser på ham med forventning. gjørere for å utnytte deres bli blant de beseirede imor- istedenfor kjempende har for 
Man vet at han vendte tilbake fra sDrg. Igrunnen kan vi ikke gen. . . seg en front av fanger - når 
verdenskrigen som pasifist. Man annet ep.n å medgi at våre go- Fidel Castro, mannen som skjebnen til ,gårsdagens fien
vet at han flere ganger har ut- rillaer fø;rer seg som rene da- lever på nåde, idet han i 1953 der er betrodd dem - da be
talt seg for forståelse med Tysk- mer i sammenligning med de ble benådet av Batista, har gynner de å drepe. Uten risi
land. Man vet at den franske som har tatt opp stilen i cari- dekretert at på Cuba gis det ko. Uten storhet. Og soldat
journalist som i november 1933 bene nord for ekvator. ingen nåde, og blodet strøm- uniformen de har maskert 
offentliggjorde et oppsik1lsvekken- Om noen smittet av vrede mer da fortsatt uten noen seg med for å rettferdiggjøre 
de intervju med den tyske fØrer eller hysteri lØfter en peke- som helst demning. Stilt over- sine aksjDner blir til bødde
var en venn av Dala.dier. Ser finger, så er Qet nok til å fDr denne kjennsgjerning har lens drakt. 
ikke alt ut til at en her har en skyve den utpekte frem for- kirken hevet sin røst for å Slik er de amerikanske dri
politiker av stort format og li- an en parodi aven rett, for minne om den kristelige for- gjøringsrevolusjonenes» leie
denskapelig viljekraft, som kan et improvisert tribunal hvor plikteise og det diplomatiske soldater: umenneskelige mon
skaffe nye livsbetingelser for dommerne overgår massen i korps i landet har nektet å stre ~ fredsflorbrytere Siom 
Frankrike? Men det er imidlertid pasjon. . delta i en offentlig akt fordi er nødt til å oppfinne krigs
et spØrsmål som helePiånkrikes Det drepes og ·drepes, i ly heller lkk;ede' internasjonale fDrbrytelser for å tilfredsstil
fremtid aVhenger av, om dets nye av applaus rra noen og under overenskomster for asylretten' le og rettferdigjØre sitt draps., 
ministel"president virkelig er en andres taushet. Etterpå vet respekteres. Tvert imot er vanvidd. S. 
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