
Holte -sa~en 
Det er et par ting som er 

Nr. 22 - 5. årg-ang. 

Fredag 15. juni 1951. 1
8.« Mai» kommer ut i Kristiansund N. - postadr,esse boks 41.' ~ KQp.tor: 
Nedre Enggate 20 IT. - Abonnementspris kr. 1,6,- pr. år, løøsal", ' 
25 øre. - Annonsepris kr. 0,32 pr. m/m. 

kommet Iram under vitnefør
selen i Arendal i saken mot 
Aasulv Holte, som er egnet 
til å lorbause. 

For det lørste gjelder det 
tidspunktet lor likvideringen 
av de to frontkjempere. Holte 
mener at likvideringen gikk 
lor seg etter okkupasjonens 
opphør den 8. mai 1945. 

Oppsiktsvekkende henvendelse til FN i 
anledning rettsoppgjøret i Frankrike 

Frankrikes 

fastslår at 
4 

mest fremtredende 

Petains styre var 

jurister 

lov fig 
Dette bestrider påtalemyn

digheten som hevder at den 
foregikk tidligere. Under 
saksbehandlingen leste i den 

hen rettet anledning statsadvokaten opp 11 O 000 men nes k e r 
et brev fra den som ga ordre 
om likvidering - han ligger uten lov og dom før, under og 
I. t. angivelig syk i utlandet f .• • 
- og hvorav det framgår at etter rlgJørlngen. 
de to frontkjemperee ble skutt \I I 1 . . 
den 7. m a i i 945. Umid~ ye mIll. mennesker forfulgt av myndIghetene 

Privat til «8. Mai» fra Paris. 

en franske Komite for Menneskerettigheter, som ledes av Ma 

delbart etler dokumenterer så 
sfatsadvoka.ten en ny er kler
ing - demte gang fra selveste fl 
forsvarsministeren, Jens Chr. 
Hauge, - hvoretter «de to 
var likvidert i a p r i II 9 4 5 
som. et ledd i kampen for il 
sikre hjemmestyrkene i Tele
mark». 

dame de Suzannet, har gjennom flere år arbeid~t energisk 
for å hevde enkeltindividets rettigheter i forholdet til det til en· 
hver tid herskende samfunn og har og'så i meget stor utstrek:
ning beskjeftiget seg med de begivenheter som inntraff i Frank 
rike umiddelbart fØr, under og- etter frigjØringen i 1944 samt 
det rettsoppgjør som senere fulgte. Madame de Suzannet ble un· 
der okkupasjonen deportert av tyskerne og ble etter frigjøringen 
valgt inn som medlem av den franske nasjonalforsamling. 

Her står vi aliså overfor 2 
«gode» vitner som utfaler seg I 
om en og samme ting. Den ene 
«likvidator» er så forsiktig at 
han så. vidt kniper seg innen-I 
for den avgjørende datum. 
Den andre er atskillig mere 
raus av seg. Han tar da i hvert 
fall i så han skal føle seg sik
ker. 

de summariske henrettelser 

som gikk forut for frigjøringen, led-
• saget den og fulgte etter den. Disse 
he-.rettelser betegnes i dokumentet 
som «opprørsjustis». Det siteres en 
uttalelse fra general de Gaulles innen 
riksminister Texier fra mars 1945 og 
en rekke andre utsagn, hvorav det 
fremgår at 

110,000 mennesker ble henrettet 

i Frankrike uten lov og dom i vanlig 
forstand. Riktignok fungerte såkalte 
«folkedomstolen, men selv den før
ste franske justisminister etter fri
gjøringen har erklært at disse dom
stolers kjennelser el' uten enhver rets 
kraft. Til og med medlemmer av den 
franske hjemmefront ble trukket for 
disse domstolene, dømt til døden og 
/Skutt Dødsdommen var bestemt, før 
rettst"orhandlingene. Det anføres at 

.44 

lOdd Nansen om sin fangetid i 
SACHSENHAUSEN Fortsatt forsvars

forhandlinger mellom I 
Madrid og Washington «Det blir sgu 

flokken med 
ikke mange helter av den 

no rd me n n som er her» I tilfelle krig er Spania 
beredt til å gå inn ~-------------------....... ----.,., 

Vest-Europas forsvar 

Privat til «8. Mai:. fra Lisboa. 

D e uttalelser som den spanske am-
bassadør i Washington avga ny

lig om S~ias deltakelse i Vest
I<Juropas forsvar, har vakt den stør 
ste tilfredshet i Portugal. Disse ut
talelser tas som en bekreftelse på 
at det har foregått og fortsatt fore 
gåJ; forsvarsforhandlinger «på et 
meget høyt plan» mellom Washing 
ton og Marlrid, slik som «8. Mai» 
nieldte om for en tid siden. 

De var 

behandlet 

«verre enn armenske jøder» og de 

sine medfanger ve r re enn de 
ville ha behal)dlet en bikkje hjemme 

Mange nordmenn sultet i Hitlers konsentrasjonsleire - nøen av 4em 
~ sultet ihjel. Vi kommer ikke til a glemme det», Skriver ThoJ,'leif 
Schjelderup i Dagbladet den 31. mai, da han forsøkte å påvirke de nQl'!l~e 

redere til å gjøre noe for det sultende India! 
Stakkars mann! Også når det skal appelleres til de gode egenskaper 

menneskene sier seg å være i besittelse av må først hatet og uredelighe
ten komme tilorde. 

Det er på det rene at Spania i 
tiltelle av et rødt overfall på Vest- Ifølge Odd Nansens bok «Fra dag I seg. Få deler med andre», skr~ver 
Europa øyeblikkelig vil kaste et til dag» får vi ikke forståelsen av at Nansen. 
stort antall divisjoner inn i Vest- nordmennene sultet - og langt fra Nordmennene var meget flinke til 
Europas forsvar. Man vet imidler-' sultet ihjel. Derimot blir vi vitne til å kave og klore Qg utnytte andre, ja, 
tid ennå ikke hvor langt fram Spa- at nordmennene som satt i Sachsen- de utnyttet sine medfanger «v!!rre 
nia vil sende sine tropper. Et for- hausen hadde overflod av mat, men enn han ville behandle en bikje lljerp,
lydende vil vite at Spania allerede de «gode» nordmenn viste heller ikke me». Nordmennene, sier Nansep, ble 
har erklært seg villig til å forsvare da -- og under de forhold at de hadde beskyldt for å være «verre enn ar
RlUnen og den fransk-italienske noe å gi bort. Ved hjelp av alle gave- menske jøder». «Dette er en hård 
grense. De spanske tropper vil imid pakkene som strømmet inn til dem dom, men jeg er redd den i4~ii- er 
lertid ikke bli stillet under Atlan- på løpende bånd utnyttet de sine med uten berettigelse», sier han i sin ~/.lnn 
terhavsmaktenes felles-kommando, fanger på det skammeligste. «Enhver druhet, og han legger til: «Det er un 
men operere på egen hånd. tenker på seg selv, enhver .klorer til derlig å tenke på at våre verste fien-

Arbeiderpartireda ktøren 
Vandvik som bokhandler 

der er våre medfanger». 
Vi har inntryk~ av at Odd N@-Il!3en 

var meget bitter da han skrev sin 
dagbok. Det er en sunn og ierlig 
manns reaksjon som gir seg utslag 
på følgende filåte : 

Hva skal man så si om det
te? Hva er det som er det 
riktige? Når de hovedansvar
lige legger for dagen en 'Slik 
J,lnøyaktighet med hensyn til 
tidfestingen, er det ikke da 
vel så trolig at det allikevel 
er Aasulv Holte som heir' rett? 
Riktignok vdr def ikke så 

dette blodbad overstiger alt det H b kl o C o 
Frankrike opplevet selv under en an ru e slramann tor a 
bartholomeus-natt, under revolusjons-
terr?ren i det 18de århundre og untler selge avisens anmelderbøker 

La oss som eksempel ta redaktør 
Sigurd Vandvik, inntil nylig redaktør 
av partiavisen Tidens Krav. Idag sit
ter han som sjef for Kristiansund So
sialkontor. 

«Mat, mat, pakke, sild, tobakk, 
svindel, bytting, organisering og mat 
igjen er .hovedinnholdet av vår tilvæ
relse - og så mener vi oss visst å 
være helter! Vi tenker oss visst å 
komme hjem til Norge som helter og 
bli feiret som det! Det blir sgu ikke 
mange helter av den flokken med 
nordmenn som er her. I øyeblikket 
står den fjernere fra dette begrep enn 
nesten noen flokk jeg vet om». 

Petain. 

Komit:E>en for menrieskeretJgheter 
er kommet til det resultat at mar

IOHao ftlollAftI I .. ,otl' an"" "'NU>. skalk Petaina stvre var lovlie'. såle-

Pans-Komlnunen. , 
Det nevnes videre i henvendelSen , 

til FN at over ~ , \, I t~~ Kristiansund Folkebibliotek 
. 1 mnuin men!lesk~r l! L L_ . C 

er blitt forfulgt i !!,r~nkrike e~~:!.!~~ I l nVOf.uaD var larmann 

Også her måtte plaseringen foregå 
ved fortrengsel aven eldre, langt mer 
habil funksjonær, en transaksjon som 
vakte dyp forstemmelse også bl. par
tiets egne. Det er lenge siden DNA 
sviktet det ansiennitetspr~sipp som i 

Vi gjengir så et lite utdrag av det 
Nansen skriver i sin bok: 

Side 7, 6. 10. 43:, (Ved ankomsten 
til Sachsenhausen): Fangene var kled 
i strinete klær. De så ikke ut som om 
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tidfestingen, er det ikke da 
vel så trolig at det allikevel 
er Aasulv Holte som hår tefl? 
Riktignok var det ikke· så 
lenge mellom hver gang «go
de» nordmenn brukte skyter'n 
på landsmenn, men i den grad 
dagligdags og uten kontroll 
var det vel dog ikke når man 
likviderte medmennesker, at 
man lot tidspunkt være tids
punkt og bare ofret seg for 
gjerningen! Ett av to er sik
kert: enten husker den ene 
aV de to ansvarlige feil, eller 
o,sd gjør de det begge. Og alt 
tatt i betraktning er det nok 
kan hende det siste som er det 
riktige. 

l sin erklæring til påtale
myndigheten sier forsvarsmi
nister Hauge videre at «likvi-

, dasjonen var fullt lovlig og i 
henhold til de instrukser som 
hjemmestyrkene hadde». Un
d_: disse omstendigheter vir
ker det overraskende at både 
påtalemyndighet og retten 
,elv viser engstelse ut over al
le grenser for at man under 
saksbehandlingen skal røpe 

Petain. 
i i 

Komi~en for menrleskerettigheter 
er kommet til det resultat at mar
skalk Petains styre var lovlig, såle
des at de tiltak som er satt i verk 
senere av dette styres motstandere 
i virkeligheten ikke har noen lovhjem 
mel. I en appell fra Komiteen for men 
neskerettigheter heter det ordrett: -
«Våpenstilstanden (mellom Tyskland 
og Frankrike i 1940) var en faktisk 
og rettslig realitet, og det er en fryk 
telig urett å dømme franskmenn på 
et senere tidspunkt på et annet retts 
grunnlag, en urett som historien van
skelig vil tilgi». 

På grunnlag av det arbeide som ble 
utført av Komiteen for menneskeret
tigheter under Madame de Suzannets 
ledelse ble det - etter hva Deres kor 
respondent erfarer - allerede den 10. 
oktober 1950 rettet 

et memorandum til De Fort>nte 
Nasjoner 

angående utrensningen i Frankrike. 
Dette memorandum er et aktstykke 
på over 20Q sider, skrevet av fremtre
dende franske jurister, bl. a. den kjen 
te professor Rougier, som er formann 
for et Samband av Organisasjoner 
som grupperer alle dem som er blitt 
rammet aV begivenhetene i 1944 og 
senere administrative og rettslige for 
føyninger. Professor Rougiers nær
meste medarbeider ved utformningen 
av henvendelsen til FN var den kjen 
te jurist Jean Montigny, som er leder 
av det nevnte Sambands juridiske ko 
mite. 

Det oppSiktsvekkende memoran -
dum til FN beskjeftiger seg i en ju
ridisk uangripelig form med alle pro 
blemer i forbindelse med Frankrikes 
frigjøring. Det fremheves at det i 
Frankrike lenge har hvilt en tryk
kende taushet over 

det minste med hensyn til at det er det som er lovlig, 
hvem de bolde skarpshytere som trenger skjul og dekning. 
eller andre ansvarlige var. Det er lovbryterne og de øm
Det er jo nettopp handlinger me i samvittigheten som drar 

'sQm denne som danner kjer- seg undav dagens lys. Og når 
nen i de «heltegjerninger» ·man ser hvor maktpåliggende 
Bom gutta på skauen ga seg det er å skjerme de utøvende 
av med. Og når nå attpåtil en i dette tilfelle, så må det vel 
statsråd står fram og sier at også her være noe som gjør 
alt var lovlig og såre vel, hva at ikke alle er like på det rene 
skal det så tjene til at man med lovligheten og instrukse
mobiliserer den mest fullkom- nes ufeilbarlighet som stats
Ile hemmelighetsfullhet? Hva råd Hauge er det. .r det så å dekke seg for? l Danmark har man hatt en 

Det skulle vel ikke være så selvmordsepidemiblant okku
at man etterhånden har fått pasjonstidens likvidatorer. 
en Følelse av at de mord som Noe slikt ønsker vi ikke her. 
ble begått på denne måten Men at vi er rykket inTJ i den 
var «illegale» i mer enn be- ømme samvittighets epoke, sy
tegneIsen, og at det - når alt nes i et hvert fall opplagt. 
kommer til alt - likevel er Det er bare den som er 
noe som heter Nemesis? Det redd for noe, som gjemmer 
har aldri vært så i dette land seg. 

~:;~~~Ol~~~n~~~e århundre og under selge avisens anmelderbøker 
bartholomeus-natt, under reVOlUSJonS-l 

Det nevnes videre i. henvendelsen 

til FN at over } til\Kristiansund Folkebibliotek 
1 million mennesker ~ 

,( hvor . han var formann er blitt forfulgt i Frankrike etter fri 
gjøringen, arrestert, i mange tilfeller 
pin'.; og holdt i rettsstridig fangen
skap. Til sammenlikning anføres at Selv bestemte han bøke

nes salgspris, godkjente 

iimkjøpene og anviste 

regnmgene 

Primitiv egoisme» er et uttrykk vi 
« forleden anvendte i vår omtale 

t~r -han som sjef for Kristiansund So
sialkontor. 

Også her måtte plaseringen foregå 
ved fortrengsel ay en eldre, langt mer 
habil funksjonær, en transaksjon som 
vakte dyp forstemmelse også bl. par
tiets egne. Det er lenge siden DNA 
sViktet det ansiennitetsprinsipp som. i 
sin tid var et av bevegelsens store 
fremtidsrnål. 

Hvordan var da redaktør Vandviks 
sosialistiske sinnelag som redaktør i 
arbeiderpressen? En liten illustra
sjon er tilstrekkelig til å antyde for
holdet. 

Som redaktør mottok han gjennom 
tidens løp hundrer av forlagsbøker, 
enkle bin,. og samlede verker, leksika, 
praktverker av forskjellig . slag, alt 
sammen bøker som etter forlagenes 
ønske skulle anmeldes i avisen. Bø
kene havnet i redaktørens private bi-

- Forts. side 3. -

.......................... v............ ................ ......... ... .. ...,.... - ..... J ~ .... & ........... __ 

står den fjernere fra·dette begrep enn 
nesten noen flokk jeg vet om». 

Vi gjengir så et lite utdrag' av det 
Nansen skriver i sin bok: 

Side 7, 6. 10. 43: (Ved ankomsten 
til Sachsenhausen): Fangene var kled 
i stripete klær. De så ikke ut som om 
de overanstrengte seg. Arbeidstem -
poet minte grangivelig om Grini. 

lO, 6. 10. 43: r>e .fikk pakker hjem
mefra, fikk skrive hjem to ganger i 
måneden og nordmennene ble i det 
hele tatt pent behandlet. 

14, 6. 10. 43: Oftedal dukket opp 
og besøkte oss. Han så godt ut. Han 
sa det hadde vært ille her engang-. 
Riktig ille, ja, aldeles forferdelig. Nå 
var det meget bedre og nordmenne
ne særlig hadde det bra, bedre enn 

Fortsette8 sid" 4 -

av DN A's toppfigurer i Kristian
sund. Det er nemlig et annet sinne
lag som preger partiets store menn 
ida~ - enn som en gang i tiden 
ildnet pionerene til en frihetskamp 
hvor savn, vanære og forakt så 
ofte var kampens lønn. Det var 
disse menn som engang bar arbei
derbevegelsen fram. Idag er det be
vegel!len som bærer mennene fram, 

-bak ItJS"A's hammermerke. 
}. 

Vi fmner vår tids arbeidertalsmenn 
fortrinsVJs i de offentlige etater, hvor 

Nye opplysninger om de dansk
tyske forhandlinger i Rostock' 

" 

innesperret. Pilen viser rommet hvor Vi ve at deres største innsats for 
han ligger syk. fanene ag er å bekranse de døde 

Har både tyskerne 

dokumenter 

Billedet viser øya Isle D'Yeu, med de i en ;f:>ehagelig sjefsstol nyter tri
fortet der de franske bødler nå i 6 umfen i·· æren av andre menns kamp 
år har holdt marskalk Petain ulovlig innsats rveiferdsstaten. 

veterane graver, og å representere . ______________ _ 
de ordinære franske domstoler pr. l. OrganiS~jOner, forbund, unioner grup Privat til «8. Mai» fra Amsterdam. 
oktober 1950 bare hadde idømt fri - per og l g ved kongresser og fyrste-
hetsstraffer i 42,066 tilfeller. besøk. .i har mange nok av denne 

- Forts. side 3 - kategorien. I hollandslm landbrukskretser -
hvor man meget interessert føl-

Små detaljer 
ansettelse 

om en liommunal 
i I{ristiansund 

Innen A-partiet råder en atmosfære 

av maktbrunst, korrupsjon og 

som er mettet 

intriger 

Slik det er i Kristiansund - er det overalt i landet 

l en tidligere artikkel om DNA be
veget vi oss i en atmosfære av 

maktbrunst, korupsjon og intrige
spill, som mer og mer utesker til 
opposisjon også innen partiets egne 
rekker. Vi valgte eksempler fra dag 
liglivet ved partiledelsen i Kristitn
snnd, og viste bl. a. de skitne våpen 
som ble brukt for å knuse bygde
ungdommens sunne reaksjon mot 
tvangspai'ofene. Det var de leden
de slr!der innen Nordmøre Arbei-

streke at han har en høy stjerne hos 
sitt bysbarn, landets kommunalmini
ster, Ulrik Olsen, og la oss på denne 
b~grunn samle oss om denne spesi
elle representant for morgendagens 
A-parti. 

Navnet Mellby er ikke noe nytt 
navn innen partiet på Nordmøre. -
Hans far, Oluf Melbyer en kjent stør 
reIse innen bå,de partiet og fagbeve
gelsen. Han er bl. a. med i LO's ~'e-

presentantskap, er formann 
derpartl - den såkalte «klikken» - faglige utvalg, formann 
vi forrige gang beskjeftiget oss Kristiansund Kommunale forening o. 
med. s.v. Det er med Ilndre ord intime bånd 

som knytter AUF til eliten i Nordmø 
Denne gang vil vi ta for oss ledel - re Arbeiderparti. 

sen av partiets ungdomsorganisasjon, For Anker Melbys vedkommende 
Nordmøre Krets av Arbeidernes Ung er han et skoleeksempel på hvilke ret 
domsfyl~ing. ningslinjer DNA følger ved valg av 

Også denne har selvfølgelig sitt ungdomsledere. En vil av sømmelig

ger med i Danmarks salg av land
bruksvarer til England på grnnn 
av den dansk-hollandske konkur
ranse om det engelske marked -
er det dukket opp forlydender om 
at hemmelige dokumenter angåen
de det som skjedde under Rostock
møtet (de påståtte og ennå ikke 
klarlagte forhandlinger mellom den 
danske utenriksminister dr. Munch 
og representanter for Hitlers regje 
ring) har spillet en ikke ubetyde
lig rolle under de siste dansk-engel
ske handelsforhandlinger. 

Etter hva det opplyses i Amster
dam skal det engelske Foreign Office 
være i besittelse av dokumentariske 
beviser' for at Rostock-forhandlingene 
faktisk er 'foregått, samt hva det er 
skjedd under disse forhandlinger. -
Man er i Amsterdam klar over at det
te forhold er pinlig for danskene. -
Ma. kan aldri vite om eller når de 
engelske myndigheter finner det op
portunt å offentliggjøre dette mate
r:ale, om ikke annet så av historiske 
grunner. 

Fra hollandsk side har man også 
foretatt visse undersøkelser i Tysk
land for å bringe på det rene om det 
foreligger noe materiale fra Rostock
forhandlingene der. Man har allere(le 
brakt på det rene at en høyere offi· 

Relegasjonen 
'opphevet 

ble 

sentrum i Kristiansund, i praktisk hetshensyn unnlate å komme med no- Stud. med. Hans Jacotl Styri ble 
nærhet av partiets høyborg. Anker en karakteranalyse i denne sammen- ved Det akademiske kollegium i juli 
Melbyer mannen som de siste årene heng. Men en bør merke seg at AUF 1949 regelertuten tidsbegrensning 

fordi han var dømt til fem års tvangs 
har vært de unge kadrers general, dell ikke bare forestår den politiske skole arbeid for sitt forhold under krigen, 
vis som formann i AUF, delvis som ring av ungdommen. Det er alment Styri anket til høyesterett som nå 
formann i Kristiansund Arbeiderung-·· opplysningsarbeid og' kulturell opp _ enstemmig har tatt anken til følge 
domslag. La oss allerede nå under -I - Fortsettes Side 4 _ ::Ph~~!~gi. ~~~ /;;2. at relegaSjonen 

og 

om 

engelskmennene 

møtet? 
se:' innenfor det tidligere tyske sik
kerhetspoliti har deponert dokumen
ter om Rostock-forhandlingene et 
sted i østsonen, antakeli&, for å kunne 
øve press på de danske justismyndig
heter. Navnet på denne offiser fore
ligger og man har god grunn til å tro 
at myndighetene i den tyske østsone 
ikke har rede på hvor dokumentene 
befinner seg. De er rett og slett gjemt 
privat. Det skal imidlertid være fare 
for at myndighetene i østsonen vil få 
overlatt dokumentene i tilfelle av at 
vedkommende tyske offiser for sitt 
forhold under krigen likulle bli d~mt 
til døden. 

Sovjet ensretler 
vasaJlstatenes 
forsvar 

Det er vanskelig å få 
Polen og Øst-Tyskland 
til å bøye nakke 

Privat til <8. Mai» fra' Washington. 

M ens MOSkva-avisene raser over At 
lanterhavspakten, foretar Sov-

jetsamv~l~t ette.r hva det opplrses 
fra tallrike kllcJer l Øst-Enropa, ~n 
hårdhendt ensretning aV sine va
sa11staters forIIvar. 

Opplysninger som er kommet ad 
omveie t11 W.øh~ tyder p. at 
denne ensretJUngen er fullført i lW. 
mania, Bulgaria o., Ungarn. J)er
imot har det viøt seg at TsJ4ilkko
slovakia, Polen og Øst-Tyskland er 
hårde nøtter å. knekke for Mos~a. 
Her lever selvstendighets,vijjen 
sterkt blant alle lag av folket, kan
skje først og fremst 1 Bøhmen, 
Miihren .og øst-Tyskland. 
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Den 

l<'orretmngsfører 
Per Kvendbø 

Postboks 41, Kristiansund N. 
Abonnemel}tspris kr. 16,00 pr. år 

Utgitt av lnteressentskapet 8. Mai 

svensli:e opinion 
skalero,bres 

DET HAR FALT mange harde ord i Sverige om 
.. 0. h dk et nokrst k~ retttdsovpgjørl:t Fframstl~endedjuristter .;/ n '\.. ar. ara erlser et som l e oren 19 me ves er-

landsk livssyn og pressekommentarer som «bøddel
landet Norge» er kjent over hele Norden og videre 
blant dem som har ører å høre med. Nå er imidler
tid svenske røster av kritisk karakter ikke særlig 
velkomne her i landet, og våre nidkjære vil gjerne 
svare med bebreidelser over Sveriges holdning i 

I 1940, uten å kjenne den reelle politiske bakgrunn 
for det SOm skjedde. Og dog er den svenske opinion noe som man 
tross alt må regne med - ikke minst i de år som kommer, Dette er 
vel en avåraakep~til at det politiske rettsoppgjørs og A-regjerin
gens håndgangne mann, professor dr. juris Johannes Andenæs, har 
gått i leding og utgitt på det svenske forlag Verdandi to skrifter: 
«Svek Qch motstånd under Norges okkupationsår», og «Ratts
yppgorelsen i Norge efter andra varldskriget». Allerede skriftenes 
titler tilkjennegir innholdet, som er et uforbeholdent forsvar for alt 
det som er skjedd. Når man så legger til at han har vært med på å 
irettelegge det politiske oppgjør, at han har samarbeidet med riks
advokatens kontor og vært dommer i Høyesterett i landssviksaker, 
er vel bildet fullstendig. Så nå har svenskene fått noe å tenke på, 
hvis de da leser alt dette, seks år etterat' galskapen ble satt i verk. 

Den første svenske reaksjon på professorens publikasjoner fin
ner vi i det frie og uavhengige blad «Dagsposten» i Stockholm, som 
sier at d~t er «tråkigt» at de for Verdandi-serien ansvarlige ikke 
har anmodet en ubundet og framstående norsk jurist om å gi en 
framstilling av saken, f. eks. en framstående Oslo-advokat. Av dem, 
sier bladet,· har mange vært engasjert i en rekke saker og har lært 
forfølgelsene å kjenne både som offentlig tilforordnede forsvars
advokater og som de anklagedes rådgivere. Det finnes en mengde 
uavhengige norske jurister i Norge med godt innblikk både i de 
juridiske og de menneskelige forhold. . . . Et helt folk lider faktisk 
under følgene av rettsløsheten og den politiske forfølgelsen, hvor . 
den seirende straffer den beseirede, drar ham ned i sølen, forulem
per ham og ødelegger ham økonomisk og sosialt. . .. For en nord
mann, som hører til de dømte, føles det opprørende å lese et så kalt 
og demagogisk innlegg som det professor Andenæs legger fram for 
de svenske lesere. 

Dette er som sagt den første svenske reaksjon mot det norske 
rettsoppgjørs forsvarsadvokat, som vi hal: fått kjennskap til, men 
det kommer nok flere. Hva vi og våre skal være oppmerksom på, er 
at våre iherdige motstanderes talsmenn har utvidet sin offensiv 
også til Sverige, og da får vi med de små midler som står til rådig
het, ta til gjenmæle. Vi vet at vi har mange innsiktsfulle og for
stående venner, i Sverige, og de vet på sin side at det vi vil er opp
reisning gjennom klarlegging og dokumentering av den historiske 
sannhet, den som også vil kunne stille svensk politikk i okkupasjons
årene i et ganske annet lys også overfor de ofte så enøyede nord
menn. Svenskene har et historisk ledeord, Gustaf Vasas «Varar 
Svenskar». Vi burde annamme det og si «Vær nordmenn». Da hadde 
nok også professor Andenæs unnlatt å vaske skittentøy på svensk 
gårdsplass, selv: om det nå bare er småtøy han vasker iVerdandi, 
hvis oppgave det er å virke for tanke- og talefrihetens grunnset
ninger og utdype kjennskapet til samfunnsspørsmålene i populære 
småsklifter. ' 

Solid 
grunnlag 

I en leder med den farlige bume' 
rang-titel «Pil. skråplanet» gir 

Aftenposten utenriksministeren en 
kraftig overhøvling, fordi Utenriks 
departementet ikke blankt har av
vist en klage fra den argentinske 
sendemann i Norge over visse kren
kende skriverier i etpar norske avi
ser om den argentinske president og 
hans frue personlig, men har vide
rebefordret til sendemannen en unn 
skyldning fra de angjeldende avi
ser og ledsaget den med sin egen 
beklagelse over det inntrufne . 

Aftenposten er riktignok «frihe
tens» spesielle organ her på bjer
get, etterat bladet selv ble befridd 
fra den tyske besettelse med dens 
øknomiske konsekvenser, men det 
være å overdrive når bladet også 
mener seg fritatt for på. forhQ.nd å 
behøve å sette seg inn i de saker 
det akter å kommentere. Bladet 
gjengir departementets pressemel
ding om ovennevnte sak - med en 
fatal utelatelse aven viktig linje i 
meldingen - og skriver så: 

«Vi vet ikke hvilke norske aviser 
det er som har uttalt seg sånn at 
den argentinske president og hans 
frue er blitt fornærmet. Vi vet hel
ler ikke hva det er de har skre
vet.» (!) 

Ut fra dette «solide» grunnlag 
gir lederskribenten leserne en opp
visning i journalistiske krumspring 
som nødvendigvis må bli av stor 
komisk virkning. Og klimaks nåes 
da han patetisk utbryter: «Det er 
et skråplan utenriksministeren har 
begitt seg ut på. Meningen med 
disse linjer er å advare ham,» (!) 

Det er i slike øyeblikk ~nan be
klager at vi ikke har fjernsyn her 
i landet. Tenk hvor det ville ha for
høyet effekten å ha kunnet se og 
høre den frihetsberuste deklamere 
sitt produkt! Mannen som «ikke 
vet hvilke», flom «heller ikke vet 
hva», som «såvidt han erindrer» og 
som «ialfall ikke kart huske». -
men som allikevel vet å lwmmen
tere hva han ikke vet! 

I sin selv:biografi «Dichtung und 
Wahrheit» skriver Goehte (død 101 
år før Hitlers maktovertakelse) føl 
gende som av hensyn til Aftenpo
stens sarte følelser overfor alt tysk 

i de senere il.r skal gjengis på norsk: 
«Når en dro. ut i verden tilfots uten 
riktig å viM' hvorhen og hvorfor, 
så kaltes det en genireise. og når 
en gjorde noe forkjært uten øye
med og til ingen nytte. så kaltes 
det en geni-strek». -- Mon tro om 
ikke Goethe, hvis han hadde levd 
i dag, ville ha tilføyet etpar ord om 
«geni-journalistikk» ? 

Lenis. 

«8. MAI» 
• 

Postgiro: 81827 

- -- . 
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Da Nygaardsvold innførte flerkoneri 
Hundrer av 

ført 
trofaste 

den 
norske hustruer 

største ulykke 
ble 

Ved prov. anordning av 15. 4. 
1942 ble der gjort en forandring i 
§ 43 i lov av 31. mai 1918 nr. 2 om 
inngåelse og oppløsning av ekte
skap. Da der ved en feil i lovtidend 
er falt ut et punktum, inntas der
for § 43 i sin helhet: 

Har ektefeller levet adskilt i et. 
år etter lovlig separasjon, og har 
de ikke senere gjenopptatt samli
vet kan de forlange bevilling av de
partementet til skilsmisse såfremt 
begge ektefeller er enige om det. -
Har adskillelsen vart i minst 2 år, 
kan enhver av ektefellene forlange 
skilsmisse. 

Har samlivet mellom ektefeller 
vært hevet i 3 år uten at det er 
skjedd på lovformelig måte, og er 
samlivet ikke senere gjenopptatt, 
kan skilsmisse gis etter begjæring 
aven av ektefellene. 

Skilsmisse skjer ved dom, med
mindre ektefeller er enige om å 
Jverlate avgjørelsen til departemen 
tet. Dette kan også treffe avgjørel
sen i saken når en av ektefellene 
søker om det og det på grunn av 
krigstilstand eller andre særlige 
forhold ikke er mulig å få forbin
delse med den annen ektefelle. 

(Norsk Lovtidend, London 31. de-
sember 1942). 

* 
Etter siste avsnitt i denne lov SØk-I NS-folks politiske testamente. I 

te mange ektemenn i utlandet om 
skilsmisse og fikk det i London. kr. 10.- heftet franko. 10 ekspl. 

Da krigen sluttet, fikk de trofaste -;- 20 pst. Forfatterens adresse 
hustruer til disse mennene vite at de i sommer: Aulestad, Follebu. 

var blitt skilt "for år tilbake. Deres .;;::::::::::::===========~ menn hadde skaffet seg ny kone, barn • 
og hjem i utlandet. 

o. Gythri 
Karl Johans gt. 5-7, Oslo. 

KjØtt, flesk og pølsevarer. 
Godt utvalg i pålegg m. m. :. ::~~::~g~:m~:;o;~~~ ::~ : ~~i::~~~~ l 

Johannes And re - fremsetter un- 'cende fare for' sine leder!', som nil. da 7lm _____________ • 

der ovenstående overskrift noen fak- velferdsfallitten Idar _ viser seg i ho
ta, som åpenbart er så generende for 'tsonten - bedøver seg med et hek
den påholdne penns broderskap, at de tisk liv i solnedgangen .. og holder 
må averteres! Han averterer iVer - avled'ende taler mot den slagne <ma
dens Gang 2. mai iår bl. a.: zisme» og den tidligere «allierte», 

«- Når «Vest» betrakter «Na- S.S.S.R., som herskapene kan takke 
zlsme» og «Kommunisme» som to sin kostbare Rådhus-, Akershus- og 
len av samme stykke, og «øst» be- Lake Success-jubilering for. Mens 
~rakter «nazisme» og «kapitalis - man kopierer fra den nasjonalsosial
me» som to alen av samme styk- istiske og kommunistiske, statsopp -
ke, når det ene øyeblikk «kommu- bygging så godt man kan. Dog uten 
l\ismen» og «nazismen» går i alli- nevneverdig bruk av det glødende, 
Ii\.llse for kort etter å erklære hver- uselviske og frivillige offers sement .. 
andre krig, når neste øyeblikk som er demokratiets mangelvare i 
«kommunismen» og «kapitalismen» Norge. _ 
slutter forbund, for siden å slåss så Å bidra til å klarlegge grunnene 
de politiske fillene fyker bør vi ikke til denne mangel er utvilsomt «8. 
så endelig en gang be fredens og Mai's>' historiske oppgave i norsk 
forsoningens Gud gi oss mot til å presse. 
spørre oss selv hva dette er for et 
redsomt «ideologisk» sammensuri-
um?» - " 
Skriver herr Andre, en edel sten, 

som ikke kan passes inn i «demokra
tiets» arkitektur. 

Det var det opplyste enevelde ved o 
eliten i Europa som visstnok fore- p fl 
sveVet det nye Tysk~ands leder. Den 

Potemkin. 

Tyske båter 
fille hav i{:Jjen. 

tyske skremmende legning for «kon- Tyske fartøyer fører idag forbunds
sekvens» og overdrivelse, plus mang- republikkens flagg over alle verdens 
lende innsil{t i beroligende interna- hav, telegraferer svenske Dagens Ny
sjonål opptreden - medvirket til å he ters Berlinkorrespondent til sitt 
ødelegge det siste europeiske red- blad. Under tysl<e flag seiler idag 
ningsforsøk, som i alle fall måtte 750,000 bro reg. tonn (i 1939 var flå
fått form av hestekur. Det kom så ten på 4,5 mill. bro reg. tonn). I 1946 
sent .... noterte den tyske handelsflåte sin 

Britiske ledere og tilhengere av Lunnrekord med bare 100,000 brutto
læren om den ~ritiske elites «rett» tonn. Det var hva som var igjen et
til å. .'egjere og eksklusivt nyte ver- ter sjøkrig en, bombeangrepene og sei 
dens honning, som uimotsagt er blitt erherrene hadde tatt sitt. Siden er det 
preket av «fascister» som Cecil Rho- gått jevnt oppover. I året 1950 tre

I des, Kipling, Vansittart og Churchill dobledes tonnasjen. Den nye handels
-søl<te kamp -ned Det tredje rike. flåte skal bygges opp rundt en stam
Istedenfor samarbeid og korrigering me av hurtiggående lastebåter på 
av;oppkomlingsoverdrivelser og hård 15,000 bruttotonn og en fart av 20-
ko~e teorier. 21 knop, uttaler trafikkministeren i 

Tåto sender 
truende note 
til Argentina 

Han vil straffe krigsfor
bryter - men glemmer 
egne ugjerninger 

U nder verdenskrigen hørte vi ofte 
tale om Ante Pavelic, den kroa

tiske lederen som var statssjef i Kro
atia under italiensk-tysk beskyttelse. 
Denne Ante Pavelic befinner seg for 
tiden i Argentina og nå har Tito 
sendt en truende natt; til Peron for 
å få ham utlevert som krigsforbry -
ter. Han skal være ansvarlig for mas 
semord på 800,000 serbere, kroater 
og jøder, påstår Titos regjering. 

Vi tror nok at Pavelie vil få bli i 
fred i Argentina og vil heller minne 
om et annet utleveringskrav. Det kom 
ner fra Internasjonale Røde Kors -
r.:tså ikke fra N.R.K. - og går ut på 
å få utlevert de ·titusener barn, som 
tilhører den tysk-schwabiske folke
gruppe, som siden j'ugoslavias «befri
else» er blitt holdt innesperret i tito
kommunistiske omskoleringsleirer. -
Barnas foreldre er for det meste falt 
som ofre for de massakrer, som ble 
satt igang mot de tysktalende schwa
bere i Jugoslavia ved krigens slutt. 

.,:Det var aldeles ipgen' ideologisk Bonn. I 1953 venter man at tonnasjen 
-----------------------------------------------'.-. kamp, m'€n angsten!!, diktatur" som er steglft til 1 mill. bruttotonn. 

lammet f~emsynet i gen grad at sei- i 

Den i Linz utgitte avis «Neue Hei
mat», som representerer de schwa
b:cke flyktninger, forteller at av den 
tysk-schwabiske folkegruppe, som i 
1918 tellet omkring- 650,000, er minst 
200,000 falt som offer for Titos ter
rorister. Og dette var de., flittigste 
og me!1t sparsommelige folkegruppe i 
Sydslavia. Det var "e, som av myr og 
sumJ? skapte J;llomstrende akre mep. 
der, 'beste hveteavlin'g i hele :'1iuroptJ. 
og Jugoslavia levet hovedsaklig av 
oTrott"innh,trt""" fra denne mest loy-

~---~....I -- ren ble et irrepb >'abelt nederlag for 
Eurona. som nå planlegger å lr. sine 
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av OPPKon:.ungsuver-ur-l V t:::l ot:;a. vb ..... ....., ... -I lO,UUU orUl".l,.ULUIUl vt:; cu. A.a ... '" u. y -v . . . 
kokte teoner. . . . 21 knop, uttaler trafiltkministeren i I ronster. ,Og dette v.ar de" fllttJgst~ 

hVlS oppgave ael; er a Vll"ll..t: ~UL "",unv- VE> ....... v~~ ••• __ v ___ , 0- -----

ninger og utdype kjennskapet til samfunnsspørsmålene i populære I småskrifter. ____________ _ 
Det var aldeles mg~n' ideologisk Bonn. I 1953 venter man at tonnasjen og mes,~ sparsomme_hge folkegruppe l 

kamp, men angstens; dIktatur, som er steg"lt til 1 mill. bruttotonn. SydslaVla. Det var "e, som av myr og 

Davido og frontkjemperne. 
lammet fremsynet i den grad 'at sei- l j sump skapte blomstrende akre med 
ren ble et irrep" "abel!; nederlag for der. -beste hvet'eavling i hele ..-;:uropl. 
Europa, som nå. planlegger å. lr. sine og J~goslavia levet hovedsaklig av 
r",gjeringer evakuere til Afrika, mens Pers O ne r og n a v n skattemntektene fra denne mest loy-
man legger igjen fjernstyrte Haugi- ale folkegruppe a:: alle. Nå. må. det 
~ke guerillastyrker i ruinene? samme land ha hJelp fra storkapitali 

Av Kåre Fltlstlm. Selv den engelsksyke Ola Nord - p olitifullmektig Odd Bergfald, som s~en USA, mens r1.en trofaste befon,-
m.mn er blitt urolig .og grubler nå VRr statsadvokatens fullmek _ nmgs barn lever l ._ummer og skal 

D som Norge heter, heri innbefattet Da-, og vestmaktenes tropper. Ikke om 
over et nytt patent på. nasjonal hold- tig som aktor under de rettslige omskoles til komr:l""~+~r etter Titos 
ning! Han er bittet i anledning sei- forundersøkelser i Oslo ivår i anled mo nster. Me.n. i!SA tenker :reI mere avido's artikkel i «8. Mai» for 1. 

3. 51 har vært fulgt av så. mange vido og hans hus. Han sier riktignok hver eneste nors:, boI'!:p'" hadde kjem 
innlegg at det kanskje kan synes an- selv at han ikke hater motstartderne, pet sammen med de tyske soldatene 
masende li. troppe opp med enda ett. han bare forakter dem. Det samme 11 til siste pust, vi::~ vi ha r:aktet 
Og jeg skulle ha avholdt meg fra å har de sagt. Det er forresten påfa!- å stå imot disse styrkene i noen tid. 

rens frukter som er sure. ledning den meget omfattende Hil- P.a de 30 diVISJoner, som TltO etter 
Det store' spørsmål er om hans disch-sak, sies å være utvandret sIgende skal kunne stille i kampen 

--------------------
gjøre det, hv,is ikke hans svar til le~de hvor redde folk er fo; å ved- Ingen andre enn eksilregjeringen i . PerSI·a vl·lde ha 
Brit Tveit (8. Mai nr. 20) hadde inne- ~Jenne seg dette å. hate. Nar de tar London kunne hindre en slik besette!-
holdt disse ordene: bvet. aven mann, eller tramper ham se. Den gjorde det da også. Jeg tror k 

«Og jeg tror ikke noen frontkjem- ned l sølen og utroper ham som æres- at landet var tjent med at kampen svenske esperter 
per i dette 'land enda ert gang vil vå- løs og forbannet av alle slekter, eller og besettels~n ikke fant sted Beset- ~ • 
ge livet for dem». nå.r de i nederlagets time ~nerrer mot telsen vilde sikkert ha vedv~rt den '. Den persiske regjering har i to 

Ingen kan øve noen innvirkning på seierherren, selv da er hJertet rent dag idag, og jeg vet ikke hvem som noter bedt den svenske regjering utse 
for hat, påstår de. De synes å anse skulle ha brakt den til opphør. Jeg *- eksperter som Persias rådgivere i 

hva Davido tror eller ikke tror, og hatet for å. være noe så grumset og. , o w 
det er ikke min meninl:!: å gJ'øre for- l ti' d t b f' d '1 k skJønner Ikke at det skal være sa .","sse oljeindustrispørsmål og regn-

~ av 19gen e a are len en VI 'un- k l' ~. 'k 1_- • f b' d l d l 
søk i den retning, men jeg vil overfor ne tiltroes å besitte det. Det får nå vans e 19 .i.l. I.nnrømme S~I to som d:t-:s><upsgranskning l or m e se me o 
andre som måtte 'være interessert i være hva det vil med dette, la oss bli !e .. oNaturhgvl.s. ønsker VI. pa vår side Jeindustriens nasjonalisering. Den 
dette spørsmålet, søke å påvise at stående ved at det er forakt Davido a fa våre pohbske ha~dhnger' bedø~t ~venske regjering har imidlertid svart 
Davido tar feil. føler overfor Hauge, Gundersen og ut fra hva som best tJe~te landet.s I~- a:~ den. beklager ikke å kunne imøte-

Fra mai 1945 var vi fra vår høyst de andre herrene han nevner. M~n teresser under okkupasJone~ og l ,bl- ~~~;n;. j~~~dningen. (Dagens Ny
passive posisjon vitner til de jammer "den omstendighet at han foral,ter f:lle et annet u:fall av kngen. Of~- , 
og forbannelsesfyllte beretninger fra d' g noen 10- eller hundretusener SleIt har en shk bedømmeløe hitb\ ...... -----------------------------
folk som hadde vært i tysk fangen- a:~:e o kan umulig gi ham grunn til ikke vært foretatt, og den:- vil vel . 'D t f h d kt'v , h Iler 'kk bl' foretatt hv's 1;' f Ire er sc.m or enværen e a I 
skap. Jeg tror vi kan medgi at de å se rolig, for ikke å si tilfreds, på at e . ~ e.. l ,l . i l ø?e, Bstfront-kjemper jeg har funnet meg 
fleste av oss følte oss mer eller min- hans folk faller i hendene på en frem Davldo ~ ImJe og ender l i sykel~ge berettiget til å skrive dette. 
dre sjokkert over hva vi hørte og le- med øst- eller v"stmakt. Det ser ut grublener over vår egen p~rsonhg~) .. 
ste. At de hadde hatt det så fælt, til at han forveksler dagens makt- ulykke. " " Kåre Husum. 

hadde vært fremmed for oss. Noen havere med folket. Det er en feil. Jeg 
form for varmere følelser for disse er forøvrig ikke i stand til å dele Da-

fra Oslo politikammer og ankom _ mot Sovjet-Samveldet, hvis det da ilt 
met til «Aftenposten». Om hans et- ke kommer en ny slede i veien. 
terfølger som aktor i saken, som Hvem vet! 
omfatter alle dem, som er stillet ----------------, 
tilskue i «bestselleren» St.meld. nr. 
64, (1950), forlyder det intet, heller 
ikke om når den skal opp til hoved 
forhandling. Men den nidkjære hr. 
Bergfald er i alle fall trådt ut av 
bildet. 

* 
Blant ansøkerne til Torvastad 

lensmannsstilling finner vi cand. 
jur. Bjørn B. Enge. Det er den sam 
me mannen som var «direkten> på 
det beryktede Hustad, hvor NS· 
fangene slet mye vondt. I fjor søk
te han et politifullmektigembede på 
Østlandet, og da benyttet han di
rektørtittelen. Det begynner kan
skje å lukte litt av slike jobber nå, 
siden direktørstitlen er byttet med 
det mere anonyme cand jur. Det 
er nok flere cand. jur'er som helst 

,. 

ønsket sin bøddeltjeneste 
harde dager ugjort. 

* 

hine 

Det har lenge vært tale om visse 
ommøbleringer innen regJerlilgen 
og mange navne har vært nevnt. 
Forsvarsministeren er såre lite popu 
lær både i stortinget og i partiet 
og det har vært tale om il, bytte 
ham ut og han skal være villig til 
å gå, sies det, hvis han til gjen
gjeld kan bli trestjerners general -
altså noe liknende som de nye bul
garske stjerner. Li"eledes tales det 
om å gjøre justisministeren til fyl
kesmann i Østfolr'.. Ingen vil vel 
gråte, om dette skjer, men det er 
vel bare ønsketenkning alt sam
men, omenn ryktene svirrer i karri .. 
dorene. 

mennesken~ rakk imidlertid ~k~e. li. vido's oppfatning av folket, som han 
feste seg, ldet hver eneste aVlsartlk· identifiserer med «dumhetens mur». _ __~ men de mislyktes. Men selvom ser, derimot tør det være noe ro-
keI, hver bok, hvert foredrag som Vi'greide ikke i første omgang å vin- ,. Utenl'ikskrnnikk • Norden nå hadde vært en enhet, ligere ved den nordlige front. -
handlet om lidelsene, konkluderte en de store masser av folket for oss. ville dog stillingen ha vært uall- Krigen mot Finnland 1939 blir 
med en osende fordømmelse av oss. Dette skyldtes ikKe så meget at våre minnelig farlig. All tale om trygg vel på russisk side mere og mere 
Etter hvert. son:' flommen av ~øker, motstandere var dyktigere, som at av Ek 'N d" Ik? het er en virkelighetsfremmed b t kt t t· s~nger og ~lston~r økte, gle? VI over gjørende ytre omstendigheter motar- • t t · et· · e ra e som emIsgrep . 
bl en stadl~ rohgere ,holdmng ov~r- beidet oss. Det burde være en opp- SIS erer e or ' en I po I IS menIng. drØm og i alle fall en fremtids - Den avgjørende forskjell mel-
for dem., VI sa~menhgnet beretnm· gave å fortsette kampen for folkets forhåpning. lom de to verdensblokker er at 
gene me~ hva VI selv hadde opplevet forståelse. Vi vinner den ikke ved å Utryggheten føles imidlertid Sovjet selv kan bestemme tids-
~~~:~~~I~:~'k~~n~a~;. ri~tO!!åh~:rti oppføre oss som furtne unger.. '- .I på forskjellig måte i de forskjel- punktet for sine aksjoner. Den-
be om dråper for. En nærmere gjen. . Da-:id.o anfør:r at han har mistet m l&IIIiW sm lige land. I Russland oppfattes ne forskjell oppveier for en stor 
nomO"aelse av enkelte av redselsskil- sm shlhng og sm helse. Dette er me- D Rlitger Essen, som er uten- Om vi anvender den motsatte den som en forhåpning om at del den Ubestridelige tekniske 
drin~ene førte forresten til ~ ': vi fant get vondt, men det er likevel en ren r. metode og ser på vårt land uten russerne er kaliet til å SlJill€ den t . Il Iht å 
endel av stoffet farget, for å si det bagatell når man ser det på bakgrunn riksl'edaktØr i det svenske blad og rna erle e over egen e p 
slik. Dessuten kjendte vi en viss for- av den gigantiske kampen han har «Dagsposten», har i et foredrag fra, så finner vi i Norge «en hog- ledende rolle i verden. Dette går vestmaktenes sid.:, en overlegen 
bauseise over at så mange mennesker deltatt i. Jeg regner her med at det i Svenska NationelIa Forbund -dragen attityd» mot vårt land, igjen i all uttrykk for russisk het som i det minste finnes inn
syntes å ha trodd a' de kunne blande ikke var bare sin e~en st~lling og sitt gitt en oversikt over svensk uten delvis beroende på avindsyke, tankeliv. Den ledende krets i til videre. 
seg opp i kampen rr.ot en okkupasjons eget velvære han gikk til kamp fo~. rikspolitikk i dag. Vi gir et sam- dels på overdrevne ønsker om å Rusland betrakter imidlertid for I denne forbindelse bØr det un 
makt uten at det skulle medføre ube- Hvis så var tilfelle, skal det medgIS fremheve sin egen nasjons for- mentlig Sverige som et relativt derstrekes at den svenske allian 
hageligheter for ,dem. Det hele førte at tapet han har lidd, er ,katastrJfal~. mentrengt referat etter hans k 
ti~ at man kom til å bli stående noe Det framgår ikke tydelIg av DavI- eget blad. tjenester. I Norge finnes en ster underordnet problem. Det russi- sefrie politikk åpenbart innebæ-
Skeptisk 'overfor mange av frihets _ do's artikler at han selv har .vært motvilje mot politisl< samvirke ske folk ønsker likeså lite som rer en god hjelp til Finnland og Den svenske alliansefrie uten-
kjemperne. Det var naturlig at skeps, frontkjemper, men det ska.l muh,~ens med Sverige. Det danske syn på noe annet folk en tredje verdens har en viss betydning for dette 

d t d t l å rikspolitikk er riktig, fordi den ' isen økte proporsjonalt med at man· forståes slik. Var e a mgen I •. .' oss, sa dr. Essen videre, er anner krig, men den vesterlandske ver- land. Om Sv€rige skulle slutte 
ge av dem ordnet seg inn i stillingene fortelle ham at mulighetene for å ta- bte.stk sva.rter t.ll deDn ute~l'lk~POl1- ledes. der finnes en bedre balan- den betraktes som gjennområt- seg til Atlantpakten, ville re-
etter de avskjedigede og arresterte pe var tilstede, og at den som taper IS e .Sl uasJon. en gu' mgen se, st".jrre mao ~l.phold i bedømmel- t dØ t t'l d 
NS-medlemmene, os: i ny-opprettede, en kamp om liv og død, ikke kan ven· t f t N d d dl - en og m l un €rgang. Det sultatet formentlig bli at det le-

~ garan. r .or a . or .en og erme sen Oil n'ere vl'rk<>ll'ghetssans, - '11 dO k ° t t ddt til f vel avlønnede stillinger. Med tiden har te bare å bli klappet på skulderen? ~." v Vl e være arsap a ro a en e en orandring i Finnlands 
forøvrig denne skepsisen dukket opp Davido's historiske oversikt over ~verlge Ikke vll bh trukket. med men vi må erindre at Danmark russiske ledelse ikke skulle få fol stilling uansett om landet fikk 
hos mange, svært mange. nøytrale den politiske utvikling her i landet, l e~. ny storkrig; men Q den gIr os~ ikke har sin fulle. frihet lenger. ket med seg i en ny krig. Det beholde en viss formell selvsten
norske borgere. må. godtas som det den er, et middels mu 19het:r for a værv bedre for I Finnland merker man en viss eneste som påvirker de styrende cllghet eller ei. Ledende kretser i 

Jtlg våger å tro at Davido i sin tid godt tillegg til det store galleriet av beredt, nar prØvelsen kommer. bitterhet mot Sverig·e. Finnene . K l t 'kt t'l f 
må ha delt mine vurderinger av re. svart.hvitt.tegninger som er fram - l rem er u Sl ene l rem·· Washington Ønsker sikkerlig et 
aksjonen hos mange av «motstands- stillet i løpet av de siste 10 års tid. Med disse ord oppsummerte dr mener at de har t,ienestgjort som gang. Man går videæ på agresjo godt svensk forsvarsberedskap. 
folkene». Nå er det hans tur til il, Det må tilgis meg at min aversjon Essen sin mening cm svensk uten et skjold for Sverige og Norden, nens vei inntil mottrykket blir Derimot er det ikke så sikkert at 
vise seg. Nå er han blitt slått ned i mot denne kunstarter provoserer meg rikspolitikk i dag. Det svenske men mange finner det naturlig så stort at videre fremgang nett- de Ønsker en svensk tilslutning 
kampen for sine ideer. Det el med til å bruke viskelæret. Harde ord kan syn på utem"i;';spoli.tikken kan og selvsagt at Finnland spiller opp i øyeblikket ikke lenger lØn- til Atlantpakten. Det er nemlig 
beklagelse man oppdager at han rea- sies om London-regjeringen og. dens 1 
gerer nøyaktig som motstanderne. _ tilhengere, særlig når det gJelder samm€njknes med det kjente denne rolle. ner seg. Det er bare i erkjennel- ikke i amerikansk interesse at 
Han ynker seg over alt han hllr gjen håndteringen av oss, men det er et ord av Anatole Franee : «Jeg er De politiske centrifugale ten - sen av dette og fra dette utgangs den tredje verdenskrig skulle bry 
nomgått, raser over dem som har be- spørsmål om den ikke må innrøm - alltid i midten og alt annet er denser er meget sterke i alle de nunkt at man kan skape €t for- te ut nettopp he~ i Norden. Pro
seiret ham, og" vil ha hevn. Han er mes en viss berettigelse, n:lr man ser rundt omkring n,p~'». Det er en fire nordiske land. Ja, man kan dragelig forhold til den russiske pagandaen i Sverige for en alll
avskåret fra aktiv eksekusjon av hev (1 • ut fra hva som gagner .Iandet, meget risikabel mate å betrakte I til og med si at det ikke lenger makten. anse med vestmaktene Sll'k som 

er å' vfl'nne se'" med il, O'i den Og J'eO' O'år ut fra ::"t det er tillatt å" ' nen, o", m a. '~' ,., "'''.. verden pa for den gir fremfor eksisterer et Norden i nolitisk me De store utenrikspolitiske stillingen er i daA?; er like risika-
form av nomntervens]on når russel'- bruke en shk synsvmkel. : ~1" "0' " • •• • 
ne eller noen andr8 fæle mennesker I 1945 ville ikke vi ha vært i stand alt en fell<et,h .. onpfatnmg av, nmg. Endel tIltak l den retnmg brennpunkter er Russlands syd- belt som under den siste krigen. 
kommer for å gjøre det av med alt t:~ å hindre at landet ble besatt nv øst I hvorler'!es verr''''1 h~tra~ter OSg. er blitt gjort, senest 1930--40, lige, sydvestlige og Østlige gren-
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Forbundet går til storoffensiv mot 
Ersfatni ngsdirektoratet Odd Nansen om • 

SlU fangetid 

for direkto

alle 0PP-

Alle som har vært utsatt 
ratets plyndring må sende 
lysninger til Forbundets sekretariat 

- Forts. trø eide 1. -

de andre på mange vis Uinrtskrenket I kan en Og. så., organisere seg på samme 
pakketillateise f. eks. måte. 

18, 6. 10. 43: Her svindles og orges 45, 30. 10. 43: Enhver tenker på seg 
på alle mulige måter og i alle måle- selv. Enhver klorer til seg. Få deler 
stokker. Praktisk talt alt ordnes og med andre. Selv nordmenn i alminne 
ordnes utelukkende ved bestikkelser. lighet ~ehandler en ukrainer verre 
Begrepet organisere er her utvidet enn han ville behandle en bikkje 
til å omfatte alt fra simpelt tyven, til hjemme. Han vet at ukraineren sul 
bestikkelser, kjøp, bytte og snyteri. ter. Han tenker bare ikke på. det, ,ja 

M"' 

Billig og holdbar mat i dyrtid 
Prima nysaltet uer leveres i tønner a 90 - 50 og 25 kg. RiInelig 

i pris til handlende og forbrukere. 
Prima nysalta torsk leveres i strampakka tønner. 
Prima skinn og benfri klippfisk leveres i kasser a 26 og 50 kUopakkftt 

påtrykt matoppskrifter. 
Rensedc klippfisknakker kan leveres i kartonger a 25 kilo samt se~kei' 
Skinn og benfritt klippfiskavkapp - særlig billig, god mat. Pris ti 

handlende kr. 80,00 pr. 100 kg. 
Klippfislåilet av brosme - pris til handlende ktill kr. 80,00 pt. 100 •. 

kilo. 
Norsk fetsild - leveres i hele og halve tønner. Ordret! utbea $lai'ut 

Telegramadr,: HAVNERAAS. 
Telefon: 1630. 

Otto Ottesen-Uavuraas A.s 
Kristiansund N. 

Et utvalg av tre erfarne jurister skal ut
arbeide stoffet før det forelegges stortinget 

24, 12. 10. 43: Det som uten tvil ger ham bare vekk som om han vll~e 
holder nordmennene i live og i rela- jage fluer eller kryp .. For et par Sl- L __________________________ -_ ... 
tiv god kondisjon, er pakkene hjem- garetter, som nordmennene får mer 
mefra og fra Sverige og Danmark. - av enn andre, kan de lure fra en stak 
Disse pakkene er av uvurderlig betyd kars tobakkhungrende russer eller et Lite gårdsbruk 
ning. Vi har alt stiftet bekjentskap annet medmenneske en hel brødra - 'eller småbruk beliggende helst ved Mjøsa ønskes kjøpt av energisk, om
med dem. Våre kamerater kommer sjon. Jlj., enkelte sjenerer seg ikke gjengelig liten' fam. m. erf. fruktdyrking. KårkontI'. ltan inngA. i overdr. _ fl et hender at en ser seg nødt til å tro at stortingsmann Bunk- over til oss med sardinbokser, knek- for å. handle med sildavfall som de Bill. mrk. «Gjerne gjensidig hygge nr. 192». 

. til å be Vårherre fri en for holt rett og slett har vært et kebrød ost og all verdens herligheter allikevel skal kaste. Ikke engang det 
ens venner, En fristes til å gjøre redskap for statsråd Gundersen 26, i4. 10. 43: Vi kan fremdele~ ik-~r de })ort. Ne,stekjærligheten rekker 

. ke foreta oss annet enn sove, splse.. lkke engang til å betenkc et med-
bruk av ~ttrYkket når det gjel- og at hans akSjon ene og al~me (I ltarantenetiden). Fra syv morgen menneslte med avfall. Intet under ,at 
der stortmgsmann Bunkholts Skapte en etterlengtet anledmng til ni skal der soves, og fra ett til tre vår v~ Alfred (en tysker) med blt
opptak i Stortinget om Erstat- for statsråekn til offisielt å kun- midt på dagen. Rosignalet om kvel- terhet og en god del forakt og hån 
ningsdirektoratets virksomhet. ne gi direktoratet departemen - den går kl. 20 og vi står opp kl. 4. beskyl~er nordmennen~ for å være 

• . ' . 32, 19. 10. 43: For første gang var «verre enn armenske Jøder»! Det er 
Det er mgen tvil om at stor - tets godkjennmgs5tempel med . ikv 11 på besøk i en annen brakke. et ord av en utlending som gjennom 

tingsmann Bunkholt har en. ær- påfølgende approbasjon fra Stor V~ va: nede hos Arvid Johanssen. ~ lang t~ har vært sammen med nord
lig og redelig vilje til å gi rettfer tingets side. I et hvert fall er det Han spanderte kjeks og honning. Han menn ,faglig og sett dem i alle for
digheten den plass den har kravet slikt opplegg som i dette øye- svømte i pakker og herligheter. Det hold mellom tusener av m~dfanger. d-

samme hadde en inntrykk av at hele Det er. en hard dom, men Jeg er red 
på, men hans forsøk på å omset- blikk er aktuelt. b kk gjorde. Ivan satt ved sam- den i19te er uten berettigelse. 
te sin vilJ} i handling i den fore- Den granskning som Justisde- ~: bO~~ som Arvid. Han har det godt 49, l 11. 43: .leg har fått pakke 
liggende sak, har gitt et mindre partementet på Stortingets an _ ser bra ut og spiser som en bjørn. hjem~fra med tøy, all verdens her-
heldig utfall modning måtte sette i gang, kan 42, 27. 10. 43: Hvor en snur seg er lighet~; varme, gode underbenklær, 

. . det svindel og elendighet, korrupsjon dunleI1ets skjorte og bukse, skinn-
AIt. ?a stortm~smann ~unk - bare betegnes som en «gransk - i et hittil ukjent omfang. Alt ?g alle ve.st,,~lltøy etc. plus en masse v~ta-

holt Ifjor hØst reiste saken l Stor ning» i anfØrselstegn, og som det er med, er blitt deler av et kJempe - mmpiler. , 
tinget, presiserte han at han var å vente fra rettferdighetens rr.essig maskineri som består. og går 50, 7.P..43: Det er hksom o.k. å organi 

. ddt få' di h t d h' l av svindlerier og sJofelhet. sere .. [)ette fordømte uttrykk utslet-
glor e e .or gl .myng e ne håndhevere i dag, er departemen ~e t Je ~e er å merke at så mange ter ens samvittighet og hederlighet. 
anled~ing tIl å avlIve de. ry~ter tets nå foreliggende, trykte Stor :.: e::r~orske kamerater er glidd inn Det .e,t' ikke lenger ~orskjell på mitt 
om dIrektoratet som var l svmg, tingsmelding en hundreprosents i dette svineriet og har tilegnet s~g og ditt. D?t at en bIlr. en .tyv, en for
og selv om han gjemte på noen tillitserklæring til Erstatningsdi- aen innstilling som gjør det m~hg. b.a8k~t .svlndler og kJeltrIng, det af ... 

r t il t k k' It . No dmennene får meget mer hJem- flser~ mgen. ~erson 19 v om a ans Je a rektoratet og dets vlrksomhet. - me~ra enn de andre nasjonaliteter. _ 52" 10. 11. ~3: Igå.r fikk jeg t:e 

Ilebu-kamera ter 
Det er enda noen av dere som 

har glemt å kjøpe boka «Kon
sentrasjonsleiren Jlebu», den vel 
skrevne og verdifulle minneboka 
fra den beryktede leiren. Nytt 
sjansen før opplaget er helt ut
solgt - boka blir ikke senere 
å få. 167 sider med fargetrykt 
omslag. Send kr. 8.50 tU «8, Mai» 
og De får boka diskret tUsendt. 
Eller spør etter den hos «8. 
Mai»s kommisjonær i Oslo. 

Arbeiderparti .. 
redaktøren -

- Forlsatt fra side l -Ikke var fullt ut som. det burde At departementet bare har sett F t n pakkene fra Norges Røde pakker og iforgårs soveposen mm 
være, så gjorde han sine anfØrs- seg oppfordret til å se på en 8- K~~~, efår de liknende pakker fra Sve- pluset dobbelt. ullteppe. I~ni sovepo
ler særdeles betinget og omgjer- 10 av de hundretusen saker som rike Danmark. Det vanker dessuten s~n iad~e .Karl smuglet, Jeg tror 2 bliotek, som har rommet atskillige 
d t d d 'ld' klippfisk En rikdom på varer kllo meleTlsl'nør. Dessuten en stor d . h U 

e em me mange «om» og har vært gjenstand for direkto- :~m o~r omsett~lige på svartebørsen pose norsk tobakk samt en god del verdier av kostbare bin i sme y er. 
«hvis». ratets «omsorg», og at det har her For en sild kan en organisere seg sigaretter og en hel haug med skrå- Andre aviser lar som regel bøkene 

Det «resultat» som i dette øye funnet å kunne gå over selv det- meget, en fin jakke, et par gode støv I toba1l:k. To av pakkene igår var fra komme til sin hensikt, bli anmeldt, 
tlikk foreligger, kunne friste en te fåtall av tilfelle med en hare- ler, en varm ny bukse o.s.v For .tobak Kart Det var tobakk, smør, knekke- og etter hvert gå over i de respekti-

2 øvde tømmerhol'C'Cre f6,r !!evJe. 
hugst, senere fUruhugst. God beta-
llng. GUNNAR GLESN:fJ, 

Uvdal I Numedal. 

Vl 

Patenter 
Folk med nyheter, ideer o. 1. 

som aven eller annen grunn ik· 
ke blir benyttet, bedes h~nvende 
seg til meg til gjensidig fol'~l. 

Roald BJørnstad, 
Brandbu (Hadelan<l) 

Bekjentskap ønskes 
HØg, lys bOnde 1 30 års alderen 

Ønsker å bli kjent med kjekk Og 
grei jente. Gjerne en som er en 
som 1 livet eller rammet av retts 
oppgjøret. - BUl. mrk. ~(Somroe 
ren 1961 nr. 193». 

Slåmaskin 

Oppsiktsvekkende 
henvendelse -

b t 1 .. 1~'" d h ø d kan en få hva somhelst. Gode Jobber I brøc;J og herligheter, dessuten en fla- ve anmelderes hender .. Eller de sam-
lab og u e wo-Ken e ar n y ske tran samt et stort glass ekte hon- les gjennom lengere tid og fordeles 
seg med direktoratets' ensidige . ,ning:{ De.t .later da til at det er tillatt blant avisens personale, f. eks. ved Brukt 1 hestes slåmaskin kJø 
uttalelser, var ikke annet enn b d t fOl Sosial Oppreisning med'Klell:llgkei~en - og sogar ganske juletider. Eller de overlates til syke- pes straks. Oppgi pris og merke 

I t un e stol\~ Klemigkelten. hus gamlehjem eller liknende insti-
hva en kunne vent~ ~eg. n er - retter derfor en inntrengende 6., 22. 11. 43: Mat, mat, pakke, sild tusionr. Det er ytterst sjelden de be- O. SynsteUen, 
essant er det forØvrlg l denne for henstilling til hver og en sotn tob~k, svindel, bytting, organisering traktes som en uforpliktende gave Nord.'l'Orpa. 
binneise å notere seg at departe- måtte ha noe å meddele, å ~t- ogiilnat ig;en er hovedinnholde~ av til redaktørene slik som forholdet 
mentsmeldingen slår fast - på t . kriftlig forbindelse vår! tilværelse - og så :nener Vl oss var i Tidens Krav, under Vandviks 

. . . . e seg IS. vis$t å være helter! Vl tenker oss . f t'd 
det forelIggende mlmmale gru~m med Forbundets sekretarIat, vi. å. komme hjem til Norge som sJe Sl. 
lag - at det er i full orden at tll- Kierschows gt. 5, Oslo. Gi et helier og bli feiret som det! Selv om Det er alminnelig kjent at han før 

Den «administrative utrensning» taltes eller dømtes eiendeler med mest mull'g kortfattet resU1U,·· e. <:e.t' vi har. g. jort - o.m vi da har krigen utnyttet bøkenes omsetnings-
har rammet 120,000 franske embeds- d t hIt tt er selv verdi. Det er nå også kommet opp at 
menn og funksJ'onærer, til tross for direktoratets samtykk~ kan sel- av saksforholdet og vis til eller gJort. noe l e De e a --: t;, har han i ennA. større grad nyttet forhol-

t 'l l kt Il b kj nt av dl' t '.,'1. fø1"'chgheter.. . en som m e" dItt k' at . det ikke foreligger noen lovhjem- ges ISe e er e e e - send med de Jokumen arl,..e : gj;trt. skal h~ vanskelig for å møte det til sin personlige for e e er rl-
mel herfor. Brigadegeneral de Gaulle rektoratets tjenestemenn samt hevis som man har for hånden frap;tiden. og regnskapet som kom - gen. 

- Fortsatt fra sids l -

Hvem kan 
låne en NS-mann kr. 1500,- ett 
år mot 5 pst. renter og avdrag 
500 kr. pr. år for innkjøp av UlO 
torsag. Bm. «Haster nr. 189», 

legemliggjør nemlig republikkens re- at det likeledes er i full orden Alle papirer vil bli tatt betryg- I m'r. ?e ~dre, som har gjort noe, Som formann i styret for Kristian-
gjering og fedrelandet siden den 16. at disse samme tjenestemenn d. o. har gjort sm phkt. Punk~um. D~t er sund Folkebibliotek ble det noe aven En dyktig 
juni 1940 kun gjennom en hemmelig- . ~ gen e vare pa., bate i de ganske få og Sjeldne blfel- hovedoppgave for ham å plassere si-
hetsfull salvelse, heter det i aktstyk- ~kaffer seg en ekstramntekt ve Til å gjennomgå stoffet og le~ at denne plikthandling har vært ne forlagsbøker i bibliotekets utlåns- k d.. 
ket. Man har av dette utledet den fik a la seg oppnevne som medfor- bearbeide det for framleggeIse i he\tcmodig. Det blil.' sgu ikke mange hyller. Han kalkulerte selv. bøkenes e spe ltrlse 
sjon ..... a.t F .. rru:k. r. i .. k.e h. ~le t.i.d. en har ~e- valtere av de beslaglagte ,boer. for storti.nget h .. ar Forbun.4et. :.~elte. r av den flokken med no.r.dmenn salgspris, godkjente selv innkjøpene 
funnet ~eg ~ kngstilstand og akbvt Inntreffer ikke noe uforutsett, d t t l bestående IIJ?ID er her. I øyeblikket står den på bibliotekets vegne, og soI? for - søkes til kolonialforr. beste vest 
deltatt l kngen mot Tyskland. Det 11' o t d satt ne e u va g ~~rnere fra dette begrep enn nesten n.ann anviste han de nødvendlge be-
:~~!~e .a!~ ik~~~ ~~!'l~~l1d~~~;~e,.n: t~~:::.::;";~!! ~}~i1!'!~la ",nm! av tr~, ~rf~rne_. ?uri~!~: _,Ul'~~- ,r.~,n f~9kk jeg vet, v:::., , l ... 'Muli ens ben· tet han stråmenn, ka t Oslo Tl!. 
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juni 1940 kun gjennom en hemmelig
hetsfull salvelse, heter det i aktstyk
ket. Man har av dette utledet den fik 
sjon at Frankrike hele tiden har be
funnet seg i krigstilstand og aktivt 
deltatt i krigen mot Tyskland. Det 
ellf~ste som kan sies om dette system 
er' at 'det. l1<k~' SVa.rel' tn okjetmsgj0r
ningene. Det anføres at selv Vi~hy
styrets motstandere har måttet mn
rømme at dette styret var lovlig. Det 
te er fastslått av den fjerde repu
blikks egne juridiske eksperter. Fra 
den 11., juli 1940 har Vichy-regjerin
gen utøvet en forfatningsmessig 
makt, og selv om "en bare betraktes 
som en de facto-regjering, har alle 
dens regjeringshandlinger vært lov
lige og rettsgyldige. Vedtaket om vå
penstilstand mellom Frankrike og 
Tyskland ble truffet av denne regje
ring innenfor rammen av dens forfat 
ningsmessige fullmakt. Flere bestem
melser i våpenstilstandsavtalen, sær
lig de som bestemte at embedsmenn 
og offentlige funksjonærer måtte for 
bli på sin post og i et visst omfang 
se.marbeide med okkupasjonsmakten, 
hvilte på bestemmelser i Haager-kon 
vl:;nsjonen, som var tiltrådt såvel av 
Frankrike sem av Tyskland. Våpen
stilstanden var således en faktisk og 
juridisk realitet, og historien vil van
skelig tilgi at man har forfulgt 
ftanskmenn og dømt dem senere på 
et al)llet rettsgrunnlag, heter det i 
aktstykket. 

k t . tek't ved S"UY"" : ... -: ..,_. , i bare·" de ganske få og .sJe1<1ne Ullel-I hovedoppgave for ham å plassere si-
skaffer seg en e s ramn Til a gJennomgå stoff og ler at denne plikthand1m?, har vært ne forlagsbøker i bibliotekets utlåns-
å la seg oppnevne som medfor- bearbeide det for framle else helte1l1odig. Det blir sgu Ikke mange hyller. Han kalkulerte selv. bøkenes 
valte re av de beslaglagte boer. for Stortinget har Forb det helt. av den flokken med nordmenn salgspris, godkjente selv innkjøpene 

, ~nntreffer. ikke noe, uforutsi!tt, tt ed et utvalg best nde l som ~r her. I øyeblikket står den på bibliotekets vegne, og som for-
t d sa n. jerrrere fra dette begrep enn nesten n.ann anviste han de nødvendige be-

pe øver en Ikke å t"Ui! på, a e av t~ erfarne Jurister. U val- nQ(:\n f~k jeg vet vm. : løp. Mu:tigens benyttet han stråmenn, 
hpplyshinger ,og de~ mor"l som get -bettantH~>-'emwel" f9;" lZo.. t3: VI fikK påkk~r fra _., det er sakens kjerne lIJvedkommen-
Ciepartementet på dttnne måten vend se som et tillltsop' gnskei ,de Kors igår. Ost og flesk de. 
fører i marken, også vil få sin og vise den konduite C)g dis ovom~tine og Ramona-marme - Fra ungdomsorganisasjonene som 
approbasjon av Stortinget, og at, sjon som hvert enkelt saks ~,!, - I'ortsaU ,ja • • - hørte partiet til ble det i sin tid gjort 

ekspeditrise 
SØkes til kolonialforr. beste vest
kant, Oslo, Tl!. 4113 71. 

P l 

Gårdbrukere se ber 
statsråd Gundersen lett og leken hold måtte tilsi. Forbundet W, " en henstilling til avise.n om. å. la bø.-

kt ?f k k t f b bl t k t I Søker forp~tning av amAbNk. .... -
de vil kunne oppnå sin hensi ranterer at opplysniuer i Ul:-' ndbruksvogner g~~: omme e orenmgs l 10 e l beider for avgiften ell. mere eUer av-
om å «flekkrense» direktoratet vil bli gitt i videre utstrekn ' " • . tale. Gårds-, skQgsarU., heatev~t o~ 

d dk ' t om rettfer Under normale omstendigheter skuI snekkerkynd Bill mr'- Nt. elL .. og få et go Jen s - eller på annen må.te enn'iY:. o' • • • ,"" «'" ' .. e-
dl'ghetens og humanitet~ms vedkommende selv m 1 tte ",&1 søke),' selgere pa. prOVISJOnS- le det synes naturlig at en slik bok- Lere nr. 196». 

- ~ , ~' skatt ble gjort tilgjengelig for de ung 
uklanderlige utøver. ske. ~s for landbruksvogner, trak- domsgrupper som var omfattet med .---------------

Det er imidlertid dette uforut- Vær klar over at man ikke - tøftilhengere, melkevogner etc. så megen kjærlighet av partietr, sA-

sette som det nå må sørges for. setter seg for noe som helst for salg direkte til forbrukere. - ~~~t~/t~~~~:~g:t~::~~~\å s~:::s 
Rundt om i det ganske land å etterkomme Forbundets o - Bill mrk. «'selger nr. 197». målet, han så mer på sin egen hen-

sitter 'det tusenvis av utplyndre- fordring. Det er bare å br sikt med redaktørvirket og sine man-
de mennesker som har mangt og sannheten - den fulle sanl ge kommunale verv. 
meget merkelig å berette om den - for dagen, som vi er gått i n Synes ikke leserne at dette er en 
behandling som er blitt dem til for, og for det arbeid kan i~ n tillitsvekkende skisse fra partiets bak 

t t t g re gemakker? En kan gjerne betegne 
del av Erstatningsdirek ora e o laste oss. det som sladder, småskåren, usmake-
dets leiesvenner. La oss denne gangen gå ni lig journalistikk, eUer hva en nå vil. 

Nao må disse opplysninger av huse! La oss utstyre Stori ,. Det er ved slike småglimt fra hver-
t d t teriale som 1: dagens virkelighet en får det usmin-

fram i dagens lys! ge me e ma ,. ' kede partiansikt fram i lampelyset, 
Nå må. vi fra vår side sørge tvers gjenr_om veggen. VI hart ~ og dets karaktertrekk 'er ikke akku-

for at Stortinget får seg fore- ke rå~ til å tape s~IV en forpstf' rat så imponerende. 
l t t Så omfattende og vektig fektmng når det gJelder kam.el Sigurd )3. Vandvik har gjennom en 
ag e " å' nm' g !t Af l t ff at det definitivt og av- fot" v r oppreis . i' rekke år som redaktør vist en p a-

SgJ.oørende kan settes en pinne sto. l ikke på at. «andre» sene" lende nidkjærhet for å trekke fram 
1 Tenk.er i sin avis andre mennesl{ers private 

i h 'ulet for statsråd Gundersens inn SlUe opp ysmnger. , forhold _ og da i første rekke poli-
J kk hensikter.' le slik, rinner det help. ut 1 sa; ~ tiske motstanderes. Sannheten har for 

sm;et :r av den største viktig- Sett deg .i forbindels~ med )~" ham spilt en underordnet rolle. Etter 
het for oss alle at stortings - selV.' Og gJør det øyebhkkeUgl " krigen har det værthanB alt over-

k tb ppga\.'l' skyggende oppgave å anklage fles!: 
mann Bllnkholts aksjon ikke TIden er os ar og o " mulig til politiet for å få dem straf-
skal munne ut i et helt igjen- krevende. fet - og straffet hårdt. H,"r har han 
nom missvisende resultat. For Forbundssekretært. 'ofte grepet inn på en ondsinnet måte. 

Sigurd B. Vandvik h6r ogu vart 
viseordfører og skoiestyrljform(Ul.n. Il 
egenskap av det siste har han 4re. 
vet en årelang, ondsinnet forfølgelse 
aven rekke lærere for å. f~ disse av. 
skjediget og str!lffet. Han bar iJ~ke 
a!ltil.1 hatt heldet med aeg. Ken h.a» 
rr.kk å ødelegge Kristiansun4s folk\)
skole for en rekke år og A lJpt'ede 
uhygge i vide kretser. Hans vir~. 
het har vært en ulykke for ~iBt1an
sund. Og selv om han i N$ten av a1tt 
liv hadde fått mot Og kraft til A. .. ke ' 
rettet pA det gale han har gjort, ville 
han neppe klare eet. 

Det kan være ny tUI' å studere aU
ke <helteri> som Sigurd B. Va.nd~. 
Det finnes dessverre en del $Uke t7" 
per andre steder t ll,n(l.et Qg..... I>c!t er 
lommeformat typer bAde 1 Andel1r or 
politisk forstand, men i en ulvetid 
har nettopp slike mennesker l.tt for 
å kravle seg frem -- og 8ærli~ nk de 
h. ' medlemsboka iorden. Sanønen 
med gatel"~ tramgjeng dannet de eli. 
ten i hylekoret, og ublUferdig an
svarsløst skriker de høyere enn alle 
andre: korsfest, :torsfest ! 

Henvendelsen til FN begrunnes 
med at ikke bare stater, men også 
enkeltpersoner har rett t~l å henven~e 
seg til FN når enkeltindIviders retbg 
heter blir krenket. Dette er uttryk
kelig vedtatt av FN's Økonomiske og 
Sosiale Råd. Henvendelsen skjer for
di tidligere henvendelser til den fran
ske regjering ikke har ført frem. Ma~ 
beklager at man ser seg nødsaget bl 
å henvende seg til en internasjonal 
Innstans for å oppnå rettferdighet. 

=~~~======~~~============~~==-====~========~~~~~~---'f 

.. ' føl:' eller senere må finne sted. E'l:' «Hans~, (dekknavn) var allerede 

Hroar Hovden: 

«8. Mai»s _______ .., 

, kronikk 15. juni 1951 

Likvideringene under okkupasjone~. 
4:Foreløbig har jeg bare krevd 
offentlig undersøkelse av al~ 
le «likvideringer» ,9&, sabota~ 
sjehandlinger un'd~'( krigen, 
og av alle misshapdlp1g~r .og 
drap av fanger etrer frIgJø - , 
ringen. Spørsmålet ,om tilta
le og straff får bli, avgjort 
senere». - «Det ha.r vært h~v 
det at det ble lovet hemmellg 
holdeIse, men hvi~l{fl\. offent
lig myndighet hadde rett til 
på forhånd å gi avlat og ~er
ved i virkeligheten godkJen
ne voldshandlinger»? 

(Scharffenberg i Morgen
bladet 8. 11. 1947). 

S om opplyst i «8. Mai» nr. 5 iår, 
har det danske justisdeparte

ment foretatt undersøkelser av de 
<likvideringer» som fant sted i ok
kupasjonstiden, med det resultat at 
en rekke «likviderte» og deres et· 
terlevende har fått renvasket sitt 
navn. DeUe har ført til at den dan
ske motstandsbevegelse - hjemme 
front - er rykket kraftig ut til pro 
test. 

Det ligger nær å spørre: Er mot
standsbevegelsen også motstander 
av at sannheten kommer fram og at 

uskyldige mennesker får den opp
reisning de har krav på? Skal hen
synet til de personer. som utførte 
likvidasjonsmordene vele tyngre enn 
hensynet til de personer som ble 
uskyldig drept og de familier som 
uten grunn ble vanæret? Ja, det 
får man unektelig inntrykk av .når 
man leser motstandsmennenes mn
legg i Kjøbenhavnpressen. 

Hvordan ligger det an med disse 
sakene hos oss? 

Professor Andenæs opplyste i et 
foredrag i desember 1947 at tallet 
på «likvideringer» i vårt l~d under 
okkupasjonen er anslått bl 55 per
soner, men det helt nøyaktige. tall 
kunne han på det daværende tlds
punkt ikke angi. Kjenner man det 
nøyaktige tall i dag? 

Utover høsten 1947 framkom over 
lege Scharffenberg i dagspr~s~en 

lTIed flere inntrengende henstlllm
ger til myndighetene om .å. sette sy" 
stematiske undersøkelser l gang, så .. 
vidt vites uten resultat. Iallfall har 
ikke dagspressen meldt 0nl: slike ou~ 
dersøkeiser. Er det kanskJe og~a l 

vårt land «sterke krdter» - hJem
mefront eller andre? - som søker 
å forpurre en oppklaring? Og som 
derved forsinker en utluftning som 

våger man seg kanskje til å hEle sterkt"påvirket og <duppet av, og 
at «likvideringene» hos oss i alle!- vi måt'e helle l ham et par glass 
felle ble foretatt på. et så uangr'- for å .. ham våken. 'øynene svøm
lig og ansvarlig grunnlag, at 1- te av ~etthet og brennevin». -
tikk ikke med rette kan reises? lå Fører.n for', en hemmelig gruppe 
fall skulle vel rette vedkomme", burde gjort totalavhold til plikt. -
ikke ha noe å frykte om undersøl Under C)kkupasjonen hendte det at 
ser ble satt i gang. fyllesnakk førte til arrestasjoner, 

Andenæs sa i et foredrag i Jur;· men det var kanskje bare i andre 
foreningen den 8. 12. 47 bl. ann grupper! I flere "øker fra disse åre 
«Det er imidlertid tenkelig at \ ne spiller tobakk vg alkohol en stor 
er foretatt likvidasjoner av undt rolle». 
ordnede H.S.-folk, og oga! av ls01 Senere i sin artikkel siterer Scharf 
te motstandsgrupper eller enke; fenberg et avsnitt av Sundes bok, 
personer helt på eget initiativ». sålydende: «Hva pokker gjorde det 
(<<Vårt Land» 10. 12. 47). Og Sch. om regjeringen i London ikke liKte 
fenherg skriver i «Morgenbladt at vi forsynte oss med de penger vi 
e~ par måneder tidligere: <En trengte? (Flere bankrøverier). --
våre første menn har uttalt til rr. Hva pokker gjorde det om dette my 
at så vidt han vet ga hjemmefrt sUske som kalte seg «Hjemmefron
ten ikke ordre til en eneste «lik tens ledelse" misbiIliget at vi likvi
dering». derte angivere på åpen gate og så 

Det synes altså som om gruPlå. si la igjen et visittkort med nav
og enkelt~'ersoner har boltret ~ net Osvald på?» 
temmelig fritt, og for egen regn! I denne sammenheng kan det væ· 
i mange tilfelle oppt>:>ått bå.de Sl re på sin plass å sitere noen linjer 
anklager, dommer og eksekutør. av hva ledereil av flyktningetrans
Kan man under slike forhold stt portene, lastebileier Reidar Larsen 
på at «likvideringene:) fant sted' skriver i <Dagbladet» fOl' 5. 9. 47: 
ter omhyggelig og samvittighe1 «Den 22. oktober 1942 skulle med 
full undersøkelse ved meningsbert lemmer aven flyktninghjelp orga
tigede og ansvarsbevisste menn? nisasjon, bl. a. I{arstE.'n og Hålwn 
Var det den klare tanke og ikke cl Løvstad, føre co. 20 jøder over til 
opphissede gemytt som i alle tilft Sverige. Jødene og et par flyktning 
ler avgjorde hvem skulle leve 'førere satte seg på toget som gikk 
hvem skulle «Ukvideres» ? til Halden. Reisen til Halden kunne 

I en artikkel i «Morgenblade1 vært helt ufarlig. Noen jødeforføl
om boka «Menn i mørketl>, skrev gelse var ikke satt i gang i Norge. 
av'Osvaldgruppens leder AsbjØl Jødene var ikke ettersøkt. Og Hal
Sunde, skriver Scharffenberg bl. Il den lå utenfor grensesone øst. Men 

«Det fortelles (i Sundes bok) o - ja det fantes dessverre et men: 
megen dr i k k med merkelige for Flyktningførerne var litt for glade 
stillinger om alkoholens virkninge i brennevin. Og da i'rensepolitimann 

Hvam koftI inn på toget, så en full 
flyktningfører rødt. Han eglet seg 
inn på Hvam" som naturHgvis ble 
arg. Og dermed oppsto fare for 
flyktningførerne, og deres organi
sasjon. Motzfeldts instruks for fare 
fulle situasjoner kunne av gode 
grunner ikke komme til anvendelse 
denne gang. Flyktningene satt nem 
Hg i andre kupeer og var helt uten
for fyllebråket. Det var ingen sjan
se til å få skutt dem. I stedet ble 
Hvam skutt, hvoretter flyktningfø .. 
reren hoppet av toget for å redde 
seg selv. Flyktningene lot de gå. pok 
ker i vold. Ja, så. fikk vi jødeforføl
gelsene da. Ansvarsløse flyktning
førere hadde gitt nazistene et vel
komment påskudd til å lage et hel
vete for en hel befolkningsgruppe!>. 

Apropos flyktningførere, så har 
vi alle i friskt minne de to som IT.yr 
det det jødiske ektepar Feldmann. 
Her står vi ved et av de få tilfelle 
da «patrioter~> virkelig er trukket 
for <retten.» -:- med det resultat vi 
alle kienner. Om denne frifinnelse 
skriver høyfjellsdommer Edvard 
Lassen i «Verdens Gang» den l'{. 9. 
47 bl. a.: «De to flyktningføreres 
var overlagt drap under omstendig
heter som il{ke kunne frita for straff 
Overlagt drap kalles i daglig tale 
mord. Juryens kjennelse var bekla
gelig. Hjemmefrontens syn på det 
hele, slik det er kommet offentlig 
fram, er forstemmende». Jeg sier 
med Seharffenberg: «Men hvilket 
syn på samfunnets rettshåndhevel
se man enn hylder, ville den stør
ste fare for rettssikkerheten være 
en dommerstand som engstelig skot 
ter etter «fOlkemeningen». 

Men det var ikke alle «&'Ode nord· 

menn» som ble stUt for dommeren, 
selv om de etter alminnelige men
neskers oppfatning hadde ~gått. de 
alvorligste forbrytelser. Vi husker 
med forferdelse hva som hendte en 
tid etter frigjøringen, da en vakt
mann på jakt etter brennevin akjlft 
ned to forsvarsløo$e tyske :ranger, 
Etter innstilling fra kommap.deren
de admiral, påu-gnet av riksadvoka
ten at han pil. grunn av forholdene 
ikke hadde noe å bemerke, ble det 

ved kongelig resolusjon be.tuttet 
at påtale skal unnlalea! I den an
ledning skrev Norges største prea
seorgan noe av det verste jeg hU 
sett på trykk. , 

«Når Aftenposten nevner denne 
saken offentlig, istedenfor A. la den 
gå i glemselen som det visstnok bad 
de vært meningen (!) , er det Ikke 
for A. rette noen bebreidelae mot 
myndighetene. De har hatt adgang 
til alle sakens dOkum,enter og har 
sikkert fUnnet vaktmannens (draps 
mannens) forklaring fyldeatgjøren. 
de. De har sikkert også. tatt hen. 
syn til den noe eksalterte stemning 
i tiden like eUer frigjøringen, og 
det faktum at man hadde nok av 
eksempler på overgrep fra tySker
nes side den gang de var herrer, ut
slag aven mentalitet som man ikke 
kunne vente var en~t afI, totalt i 
løpet av få uker(!). Litt har elet 
kanskje også. spilt inn at det dreide 
seg om tyskere, og at det vUde væ
re vanskelig å stable pA. benene noe 
mer enn en vi$B formell !ndigna
sjon pi. deres vegne, selv om de var 
ltrigsfanger og hadde krav pA. den 
sterkeste beskyttelse (I h. 

(Fortaettu). 
dl 
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E De idag en tilfeldig leser av «8. Mai» så bli imorgen en 
r fast abonnent. 

Anker Melby ble stum da han ble. Re terkere enn selvrettferdighlJt 
konfrontert med en revisjonsanmerkning 

Ansettelsen har ikke styrket ego
sosialistenes stilling blant velgerne 

- Forts. tra !fde 1 - mims representanter ennå en g~g 
dragelse som pranger mest iøyenfal. den fatale avissaken. Ogiå denne 
lende i partiets ungJomspropaganda. gang med negatiVt resultat. Deres an 
Pr.ogramposter forbunnet med ansvar fører, Anker Melby, skuffet nemlig 
og som står og faller med lederni- med sin plutselige passivitet i saken. 
vlet. Hans sjefer hadde nemlig i det psy-

Som en liten anerkjennelse for sin kologiske,øyebIikk forelagt ham en 
partiinnsat8 ble Anker Melbyetter reviSjOnsantegnelse, og, den var ikke 
krigen ansatt som vaktmester ved akkurat noen inspirerende fane på 
Soldatheimen i Kristiansund, Sam- kampens dag. Dette er slike sjakk
organisasjonens bygning som for - trekk man kaller taktikk i arbeider
uten en rekke kontorlokaler også om partiets terminologi. 
fatter den beryktede festsal «Tåke- Vi nevnte forrige gang at 'de: 2 ho
heimen». vedopponentene ved årsmøtet noe se~ 

SAG IKKE AV DEN GRE
NEN DU SELV SITTER PA.' 

LA IKKE ANDRE BÆRE 
BYRDENE FOR DE~ I 
KAMPEN FOR SANNHET 
OG RETT. , 

BETAL SKYLDIG KON-
TINGENIl' S TR AKS. 

Bare 2 år senere var Anker Melby ncre ble tildelt ærefulle, lønnede par~ 
avskjediget fra sitt verv som vakt- tistillinger, - og dermed deportert til 
mester. La oss. nøye oss med å' si at andre kanter av landet. Anker Melby 
det dreide seg om en skandale, som i måtte foreløbig bli. 
lang tid etterpå var byens store sam- Overensstemmende med betingelSe-Dr. MaIan trder 
taleenme. ne måtte han nemlig først kvitte seg .'. I 

Men dette berørte selvsagt ikke med formannsvervet i AUF, og innta 'd o I .'; 
hans oppdragervirksomhet i partiets en mer skuddsikker stilling som for- me a øSrlV~, 
ungdomsbevegelse. Og en reaksjon mann i det lokale arbeiderungdoms- ' 
fra «klikken» kom ikke. lag. Først etter dette kom hestehan- Syd-Afrika 

Selvfølgelig er heller ikke' ungdom delens lille gevinst, anf;lettelsen ved 
mens ledelse hevet over iritrigesum - Kristiansund Arbeidskontor, en trans 
pen, -' det eneste stabile holdepunkt aksjon som i dag har reist en' storm 
i partiets utflytende, struktur. av forbitrelse langt utenom byens 

Som før nevnt reiste bygdeungdom grenser. 
men krav om samlet protest mot an- Først et forsiktig vikariat i stillin
setteIsen av et par libertasjoumali - gen, så han kunne få en smule inn
ster i partiavisen Tidens Krav. An- blikk i arbeidet på et kontor. Og så 
ker Melby var selv vraket som søker begynte den mest ubluferdige blott
til disse stillingene, og så gjeme, at stilling aven defekt partimoral som 
hans overordnede fikk en dråpe mal- noensinne er demonstrert fQr åpen 
urt i kameratskapets beger, scene. Da stillingen ved det kommu-

Som AUF's formann organiserte nale arbeidskontor omsider ble slått 
han aksjonen. Men i det avgjørende opp som ledig, søkte selvfølgelig An
øyeblikk kunne partiledelsen kn~se ker Melby. Like selvfølgelig ble hari 
aksjonen ved å henvise til at saken av arbeidsnemnden innstillet som nr. 
var fremmet på ureglementert måte. 1. Formannskapets flertall tok imid-

Kjente da ikke AUF's formann re- lertid ikke innstillingen til følge,' og 
g~ementet bedre? A, jo. Men det går ansatte i stedet en langt mer habil 
også an å «feile» etter diktat. Det er søker. Formannskapets flertall ved 
lønnsomhetsspørsmålet som avgjør dette høve lot seg nemlig ikke impo
slikt i dagens arbeiderpartipolitikk. nere av de attester hr. Melbyjr. pre-

Samtidig var Anker Melby med i senterte, ikke engang av eng}imren

!~ . 

fra det brititke 
samveldet ' 

. 1;.' 

I Kapstaden: . Premierministet{dr. 
Malan har på et møte i Detnasj.nale 
ungdomsforbund truet med at:i,Syd
afrika kan· komme til å løsrive(, seg 
fra ~et 'pritiske samv~lde, hvi.~det 
ikke blir slutt på den britiske . kIlltikk 
av regjeringens innenrikspolitik~ -
Han var trett av åse' sin regjetlng 
omtalt som «forfølger .. av d.en ~ke
h\>'ite befolkning» og erklærte at ~d
afrika kunne se seg nødsaget t;tl å 
proklamere . en uavhengig repui.ikk 
slik' som den nordlige del . av 1 '. et 
niåtte gjøre det i forrige, århund" e. 
Han håpet at oppoSilljonens l er, 
S4"lluss i sin. egen, og landets int$'·.:s
se ville.oppgl sin plan om å dra un
lanQ-s Qg beflitte seg pA' å frem Ile 
Sydafrika l det rette lys. ~: 

en ~undergrunnsbevegelse» innen par de attest for sin vaktmestllirtld ved «Nyfascistene» 
tiet, og tilhørte en mindretallsfrak- Soldatheimen, utferdiget og under- bl. 
sjon, hvor hans far og dennes under- skrevet av Kristian Olsen, sekretær i .,h"e'i..sker sIOtuas •• ont 
ordnede, sekretær Kristian Olsen, var Samorganisasjonen,- hans fars un- .' .r'. , 
hovedaktørene. Kampen om beina kan derordnede! " ;;,!~lIC '.' ,,'. 
forståelig nok skape rivninger også Men Arbeiderpartiets menn var ik- p, '~Slclha. . f ' 
blant brødre, og begrepet splitt og ke fremmed for bakveiprinllippet, Ol, . . .:1 
hersk er ikke noe rremmed motto i saken ble oversendt til Fylkesarbeids "N y fasCistene er nu herrer over.:'f 

, '.' '.' tutl/ijontf!n på 3icil,ien, h,*,r, d .... i 
tl:!~taturmiljø. AnkeL' Melby samlet nemnda i Mq}.de. Det var e~ strek. i, et telegr~ til Stockhol~:s-'i~~n~ngen 
bygdeungdommt\n' til et nytt frllJnstøt regningen dt Fyl~esarbeldsnemnda~ .. jl,mt frtt. ~l~ets_ R6nttt.-~Q~~Spon-

BJARNE, DIDRIKSEN en modig sann-ru 
uavhengig dommer L...:: hetssøkende og 

KEN l 
Av Alexander Lange 

Da byrettsdom~er Bjarne Didriksen brakt en mindre mann en injuriekla
avsluttet den rettslige forunder- geo Eller sosial «si1en~ killing» •••• 

søkeise i Hildisch-komplekset -ret- Om ikke Haugiansk likvidering! 
tet Potemkin" som hadde begjært seg I kronikken, som man bør lese 
siktet for artikler i· «8. Mai» om myn sin sammenheng, skriver dayærende 
dighetenis 'behandling. av avdøde ge- byfogd Didriksen bl. a.: 
neralkonsul Dietrich Hildisch. - en - «Ministeren som ikke mobili
takk til dommeren. Dommer Didrik - serte har fått ærespensjon før hans 
sen hadde ledet, forundersøkelsen på sak er undersøkt. Høyesteretts ju
en ,slik måte, at vedkommende så stUarius takket QUisling og ble 
dette som et synlig sympton på at hjemmefrontens leder. Biskoppen 
man ,omsider - ialfall i denne store som utarbeidet forslag til fred med 
Sak-=- .var iferd med å innføre nagel., tyskerne, skr. strengt i «Kirke og 
fast nors,k lov og prosesform i okku- kultur» om syndernes straff. Ad
pasjonsoppgjøret, - vekk fra &nord- ministrasjonsrådets første handling 
ningsvillnisset og politisk .maktmis- var å advare mot sabotasje, da den 
bruk, som. etter manges mening har bare kunne skade oss selv». 
skjemmet dette avsnitt av norsk Han skriver videre: 
rettshistorie. «Stortinget fungerer videre og 

Dommer Didriksen har med tålmo- utdeler sine tillitsverv. Lensmenn 
dighet - parr.et med fasthet 'overfor og politifolk som har vært medlem
partenes tendens til utglidning og mer av N.S. gjeninnsettes i tjene
prosedyre"':' .. nedlagt et stort arbeid ste. En av Arbeiderpartiets aviser 
for at sannheten kunnekolIlme frem skriver, at arbeidere som frivillig 
og de tallrike vitneprov kunne bli kor tok velbetalt tysk arbeid, ikke skal 
rekt gjengitt i det svære protokollat, aksjoneres. Mens andre kollabora
som han dikterte, ord for ord. Et her- . tører skal behandles med all mulig 
kulesarbeid . . ' strenghet, - en egen form for klas 

,Det tjener myndighetene til ære sejustis. Hvem har i det heletatt 
at de .lot en ikke kompromittert dom ikke på ett eller annet tidspunkt i 
mer og av herr Didriksens hØVEl disse fem årene vært ,svak eller 
menneskelige og faglige standard le- gjort en feil.» 
de disse, forunderSøkelser. Han er ik- «Kanskje de som var utenfor 
k'e en hvemsomhelst, men bl. a. for- landet og ikke fik.k anledning til 
mann i Den norske Dommerforening. .det?» 

. Dommer Didriksen viste på. et me- «Men ellers er det ikke mange 
get tidlig stadium etter «frigjørin - som er egnet til A. ~asteden første 
gen» mot og stor uavhengighet i de sten Skal her være likhet for 10-
myndige ord han uttalte om rettsopp- ve, må vi gå fram med en viss om
gjøret - Rori).a midt imot., •.• I Mor tanke og forsiktigheb. 
g~nbladets kronikk for 24. juli 1945' ~krev: dommer T')fdriksen 24. juli 45 
kaster han seg i den grad mot strøm-
men og· stormen at det ville ha inn- Alexander Lange. 

«Den syke mann» og statsråd Hauge 
Når fant likvideringen sted? 

I saken mot Aasulv Holte i Aren
• då! befattet man SElg inngåen
de med. tidspunktet for likviderin
gen av to frontkjempere;,Jiolte had 
de påstått at det var skjedd etter 
befrielse~ 

~ Statsa4vokaten opplyste ifølge 
Aftenpostens referat (2. juni) at 
«elet Var innhentet en erklæring fra 
Vedkonunende som ga ordre til li
IkI.idertngen. Han. ligger nu syk i 
Danmark, og med rettens samtyk
k~ ble erklæringe,n, opp~e~t. Den \ 

,gilk ,kort' og godt ut .pa. ø,t(ivedk9m - '( 
m}de hadde gitt ordre til likvide-

ringen og at den ble foretatt 7. mai 
,1945». 

Senere i samme rettsmøte doku· 
menterte statsadvokaten en erklæ
ring fra statsråd Hauge, «hvorav 
det fremgår at de to var likvidert i 
april 1945». . 

Det hadde tmektelig vært mer 
tillitsvekkende om de to erklærin
ger hadde inneholdt den samme tid
festeIse. Nå sitter det store publi
kum igjen med en stille forundring 
over de høye herrers nøyaktighet. 
Det var kl:lnskje ikke så rart al1 
Holt4- erklært;e at 'han ikke fanV 
grunn til A. endre oppfatning. 

GENERALSEKB. TRYGVE LEE 
får i disse dager sin 17. ol' 18. 
æresdoktorgrad . i Amerika. Dan e-, 
nettopp utnevnt tU Juridisk æres· 
doktor ved Syracnse UDlversitetet l 
New York, øl' ha.n mottar den sam 
me æresbeVisning fra det kjente 
kvekerinstituttet SwarthrDore Col
lege i neste uke. Tidligere har Lie 
mottatt 16 sUke doktorgrader l 
USA, deriblant fra de. mest kjen
te universitetene, Harward,. Prince 

ton og Columbia. (Dagsavisa 8.6.51) 

JAPA:N' HAR SA'IT 
igang en reklamekampanje for sine 
varer i New ~ork. Om ikke lenge 
følger en utstilling av silkestoffer 
og kjoler, hermetikk, kikkerter og 
fotografiapparater. (N.H. &: S.T., 2. 
6. 51). 

RUSSERNE HAR IKKE' 
til hensikt A avbryte ffremaktøfor
handlingene I. Paris, men er etter 
alt å dømme villlge til A la Gromy
ko bli der hele sommeren, forkla" 
rer velunderrettede observatører l 
Moskva. (Sthlms Tldn., '1; 6. 51). 

DEN ØSTTYSKE REGJERING 
oppgir at det var 99,42 pst. delta
kelse i de nylig avholdte fredsav
stemningene i' Berlin, hvorav 95,98 
pst. stemte"for fred og 4,02 imot . 
(News Chronicle, 7. 6. 51). 

ETTER AT DEN 
amerikanske høyesterett (en. dag 
før rettsferien) og president Tru
man har avsliitt, et benådnlngsan
dragende, og den <amerikanske høy
kommissær John McCloy har av
slått å utsette henrettelsen av de 
syv tyske offiserer iLandsberg
fengslet, ble de hengt natt til '1. 
juni. De syv var: SS Geneial Os
wald Pbhl, SS General Otto Ohlen
dod, SS S1andartenftihrer Paul Blo 
bel, SS Sonderelnheitsfilhrer' Wer
ner Branne,. SS BrigadefUhie.er Erlch 
Naumann, Rollkommandortlhrer Ge 
org SchaUermafr og ad.fU1ant. Hans 
Schmidt. 

I VELFERDSSTA'1'EN 
England synes sktt.ttene heller aldrJ 
å bli store no!t etter følgende noU., 
~ Politiken for 5. 6. å. dømme: Den 
«vektigste» protest et britisk under 
hus noensinne har mottatt ble idag 
båret inn i parlamentsbY~ingen. -

'!let dreier seg om hundrevis av pa-
pirbunter omviklet med rødt seil
garn. Papirene rummer navnene på 
t~e og en kvart million mlsfomøye
de kinogjengere, som med sine un
derskrifter' protesterer mot . den 
høye forlystelsesskatt på ,kinobil-
lettene. . , 
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ordnede, sekretær Kristian Olsen, var Samorganisasjonen, ,- hans fars un-.l .... aJ~. ~-I. h d kt - ~n.U~J"'I1~ .. 
ove a ørene. Kampen om beina kan derordnede! ,IUSUt' ' 

forståelig nok skape rivninger også Men Arbeiderpartiets m~ru'l.var Ik- 'P' i vSicilia. 
blant brødre, og begrepet splitt og ke fremmed for bakveiprinsippet, 0i' " 
h~~_Sk er i~~e noe fremmed motto 'i saken ble'. oversendt til Fylkesarbeids 1'1 y ~as~istene er n~ herrer o,yep si 
(L ,taturmIlJø. Anker Melby samlet nemnda i M~de. Det var, en strek. i ' tuasJOnIht . pa. fJicllien. ;heWl' .4"Vi 

bygdeungdommEin til et nytt framstøt regningen at Fylkesarbeidsnemnda' et telegram til Stockhohn's-'1iflimng, 
mot t'1 d Id' . . ' . ' .' .' 6. juni frI!, blQ;dets RomaMkortesp -

«Id., .var .innhentete.n erk.læ. ring fra ve Qmmendesom ga ordre til liM 
keringen. Han ligger nu syk i 
D , ark, og med rettens samtYk
k. • ~le erklæring~n, opp!e~t. Den 

lik :1tort loS godt u~ lIå atfyedkom- r 
ln~e hl!-dde gitt ordre til likvide-

tillitsvekkenCle om Cle to erKlærin
ger hadde inneholdt den samme tidM 
festeise. Nå sitter det store publi
kum igjen med en stille forundring 
over de højYe herrers nøyaktighet. 
Det var ka,nskje ikke så rart a, 
Holte. erklært,e at 'han ikke fanf, 
grunn -til ål endre oppfatning. )' 

,båret inr.. i parlam~nt~bygningen. : 
~et dreier seg om hundrevis av pa
pIrbunter omviklet med rødt seil
garn. Papirene rummer navnene på 
tt-e og en kvart million niisfornøye
de kinogjengere, som med sine unM 
derSktifter" ptotestl!fer mot 'ilen 
høye forlystelsesskatt på kinobil
lettene. ,0 " par le· e sen, enne gang I all godkJente formannskapets ansettelse dent. Ved valgene besatte eiet kris 

stillhet. mot 1 stemme,·. ~ml~1' .Kri~ia,n Ol- lig~d.emokratiske parti og ',itomm . ' 
På følgende a\rsmøte i Nordmøre serill. Den samme Ols$n forlanp s~ ste."" ~er30plasser i Si<;l1ias p , 

Arbeiderparti fremmet bygdeungdom pA. vegne av sitt patti saken sendt \ment, mens !ascistene 'fuqt 11 P . 
d . ,'l!!If ~ot før mgen. FaSCistene fik :, i 

dd Nansen - Vi 
~partementet, for om m~1i ~ .6. I!-V-lYdJlQia hele 13 prosent' av ste.- '-:- Fortsa.tttra· side ,8 -

gJøreisen omstøtt ved lnrik OlsenIl 1;IJ ne mot 4 i Nc;»rditalia, og de er. &1tt I Vi kommer til å leve som gre-
alle stann. Det merkelige hendte at de- er-faktor'~egnemed. Del). ikkeMW'm ,en ti4 framOVer. ' 

protesterer 
Amerikanere i 
nøkkelstillinger 

partementet ikke ønsket , ta. stilling mun~sU8ke pl,'eslles tone i hele I~a , 16. 3. 44': Igår fikk vi svenske-
• til saken. Istedet ble den behe.ndig har 1 de siste dager undergltt en,',' Pl· ~er. For ikke lenge siden fikk·' vi le:e:dagspressen kunne man forleden 
In. ' tagelig forandririg overfor fasciliUne Ikepakker så mat m~gler vi ikke 

videre ekspedert til pensjonskassen, som} alle ton~!lrter oppfordres til lk- :9, 10. 5. 44: For å få arbeidsytel- Tranmæl har overrakt norske hus 

nen FN. og her lyktes det omsider W).der hen- k~ ..,. gj~re noen dumheter pl Sicilia se opp" får vi som sagt noe bedre i Isr-.el. 
visning t11 den ansattes helbredsfor- og ikke eugang taktisk fori'økelatn- k . Tiltrossherfor .kan man uten .... Tel Aviv. 

organl.sasl.onen hOld å omstøte formannsk. apets &11" arbeid med kommunistene. .. å derdriye si at arbeidsytelsen lig~ (NTB,- Reute!'). På vegne av 
I' fra null til 25 talt l det .norske folk o. verrakte.. Martin 

setteise. En '._-p pl bred, fro.nt ..... r ps . av norm y e T ~.. ,_ s ' Selv' j i t· ranmæl onsdag 50 nors. ke ferdig-
FN's sekretarl'at er 'organl'sert. et- kk j •.• gJør, eg ngen mg om h _ ly elig g ennomført; Var det med .... ,. d . Jeg 11 til t·,·.. us til IJen isr"elske arbeiderbeve-

ter ~erikan., sk mønster og av de omM ' D da' sk 'O.· Ol . gger av og ue p ... en l ' l 400 en statsrlds blstann? . en D e rd,enng·,-.. VI pikei . solen og sover. Idag, kom en ge se. ' 
ag O funksjonærer som er beskjef Dermed var, en partimann atter sik "6 en:-enet " S.S. invalid og vekte meg. - - -
tiget der, er tre fjerdedeler amerika-LI.", ° D' k ol '} $o rådet .megtil å legge meg et • ~ere. De ~itter i alle nøkkelstillinger ret en trygg livseksistens. Det skjedM U I . anmar ,( sa en~ &Pilt sted .hvor ingen kunne se meg, Det er ikke. måte på frekkhet innen 
I sekretarIatets avdelinger og under~ de ved' qampe et annet, JI1ennesk~s ~&n. befalte en stor lastebil midt på Ar.beiderpartlet. Her kan man lese at 
avdelin~er, Trygve Lies personlige rettferdighetskrav under fltø.vl~e1.e:fl. 'I' ad t k h Id' ~s~n. ' Martin Tranmæl på vegne av det nor 
kontorsJef er amerikaneren Cordier Slik er det likhetstanken hevå.es ,i ,a., e an o ~s '" " l. 5. 44: Fikk igår 3 storeeventys ske folk har overrakt 50 norske fer-
som «Pravda» ironisk kaller «Tryg: ~, iiaker fra Sverige. Det vargåsele- dighus. . 
ve Lie's amerikanske hode». AmeriM den nye velferdsstat. Sier den danske uten- ~ og allslags herlighet, endog ori- Man kan ikke benytte uttrykket 
kaneren Byron J;>rice leder departe- La 08S nøye oss med di's~. tilfeldi- rik$minister liale amerikanske sigaretter. Det norske folk, når det angår Tran-
mentet for administrasjon og finan- ge glimtene, _ de taler '01' øl' "'V " 1,20,18. 5. 44: Igår kvell 1:)le det en mæl. Vi protesterer mot' at han på 
ser og står i spissen for sekretariatets uten kommentarer. I korte trekkhar Den danske utenriksministf,r"Ole Id liten 17. mai' stund 'på blokken. en så flagrant måte opptrer på. det 
personalavdeling. Det gir ham makt v: tegnet en av de unge, karakterist- Bjlfrn Kraft var forledenilf:ret i v:t norske orkes~er kom og spilte norske folks vegne! Ik~epå. langt 
til å foret~ utnevnelser og flytte om . k fil' DNA" gall" «lytternes spørretime», og det:)I. .. glet~n norske melodIer .og sanger'-I næ!' halvparten. av det norske folk vil 
eller avskJedige medarbeidere etter lS e pro er I s æres en, en med spørsmAl.En lytter ønsk~~,mili- ,.F.rald Schwenzen var mnom og leste godta en Martm Tranmæl, som sin 
eget skjønn. I Informasjonsavdelingen nesten gi. ftig karikatur ~v dell per- tær hjelp t, il Korea. ,.Ifølge Pøl.1tik.,. ens '!IiJrn~on og. Sivle og jeg holdt .en . talsmann. Og vi protesterer mot en 
er det amerikaneren Foot som fak- sonifiserte ego-socialisme. La oss til referat svarte utenriksministeren at lrt, 1mproVlsert tale. sånn freidighet for å benytte et mildt 
tisk bestemmer alt og i 10vdeparteM avslutning nevne at Anker Melby fort de skandinaviske landsbeligg~et er l2~, 27. 5. 44.: Jeg har nevnt at det uttrykk.· ARGUS. 
mentet sitter amerikaneren Feller tt' ru k l b f l sA. utsatt og verdenssituasjoneJl sl iIl- ebhtt påtagehg bedre med mat (fan,;., 
«Pravda» kritiserer dette og m~n; se er sm po Ise øpe ane, ore ø- vorlig, at det ikke' var forsvårlig å ptosten) i den senere tid. 
at FN's sekretariat er blitt en l di big som ungd~ms?iktator pl hjemme sen4e selv en ganske liten st~rke til l34, 25. 7. 44: Et lite «interiør» fra 
tjener for «de Ilmerikanske agr?sso~ bane. ForeløbIg 1 stillhet.' Det kan Korea. c gestua er verd, å ta med. Frode 
rene». Men ennå hold t bare i forbifarten nevnes at han for , Spøl,'smålet om krig og fred . be - ('kitekt:'!'rode Rmnan) spurte hen-

er .russerne u, . . svarte hr. Kraft med å si atban bå- ltt' om Jeg hadde lyst bl å se en 
og de må vel ha en memng med det. et par uker siden kom opp i noe kluss de håpet og trodde at freden kunne l.uptstUrm-fUhrer som holdt på å 

i forbindelse med noen billetpenger, bevares, men forutsetningen var at de I Jeg tror nesten jeg svarte begei
en affære som ikke skal berøres i de- demokratiske stater ikke vår svake fet at det ville jeg gjerne. Han dro 
taljer. For øyeblikket arbeider Anker son:. før den siste krig. ~g ivrig med. I sengen lå et gult, 

Jran blI· .....,. Vil regjeringen bli i landet un- ,nrende beinrangel .åv en fyr, alle~ 
"', Melby for å få vedkommende som der en okkupasjon? de død for denne verden., øynene 

brakte denne nye affæren frem eks- _ ~å lenge landet kan holdes, blir .r nesten brustne alt og blikket hin 
kludert som medlem av AUF, ~t for. vi. l!,er, og da vi tror at landet kan jes. J?a vi kom ut av sykerommet, 

Koreakrigen 
I{ostbar affæl'e 
USA 

en 
for 
E n av de historier som vitenskaps-

søk som etter all sannsynlighet vil hol~es, er det ikke truffet noen' for- aff Vi Øverland. Da han hørte om 
. . ' beredelser til en evakuering av 're - ,n halv døde, spurte han bare: «Hva 

lykkes. En frIstes til å bruke beteg- gjeringen. ,iler det ham?» «K::-eft i alle kjønns-
nelsen: Psykopatenes diktatur! ---o- ~ganer og blære og det hele», svar-

Da Anker Melby l,'ykket inn i' den ~ Frod~. «Gudskjelov da er det altså 
kcmmunale etat rykket samtidig P' k . ådd l~en sJangse for ,at han kommer seg 

Innskrenkninger 
engelsk luftfart 

i 
på 

grunn av, opprusfninnen 
Et telegram fra L~ndon til Politi

!{en 1. juni meddeler at flyruten Lon 
don-Oslo vil bli innstillet i, hele juni 
måned. Passasjerer overføres:til SAS 
hvis de ikke ønsker en annen ord
ning. Dessuten er en rekke andre inn 
skreflkninger gjennomført. Grunnen 
e.l,' forsinkelse av leveransen av nye 
fly som ikke er bli-::t ferdige. som føl
ge av .råstoffmangelen, som igjen er 
en følge av opprustningen. 

FRA H3YTSTAENDE HOLD 
,innen den persiske hær bUr 'det opp 
IY$t at det flnhes litere ~ssiske 
troppekonsentrMjoner ved. Per81&i 
nordgrense. Vestllge iaktJajere ,:It
~er at det muUgens kuney et JedlJ. 
l den russisko nervekrig, men rUIii\~ 
siske troppekonsentrasjoner vell 
Persias grense nettopp nåda olje~ 
krisen er på sitt høy~ste, må be .. 
traktes med største alvor, erldæ .. 
rer politiske ·lakttagere. SovjetlUtI .. 
onen har nemllg en blstandstrak" 
tat med Persia, Ifølge hvilken ru:1~ 
siske tropper ~n skride Inn hvis 
en t!edjepart forsøker vepnet Inter 
venSJon i Persia. (Berlln-ke _do 
7. fJ. 51). . a.,. *u" 

GENERl\.L REMER, 
lederen for det «ny-nazistiSke;,;. riks 
part!et. i Vest-Tyskland, vils8.JI.n~ 
synhgvls måtte son'! de idømte' fire 
måneders' fengselsstraff for injupl" 
mot ~d~naller og hans regjering; 
I regJermgSkretser venter en nI. 
utålmodig på oprettelsen av ~f
bundsretten, som ventelig vil forgy 
Remers parti som en trusel mot 
forfatningen. (Daily Mail, 6. 6. fil). 

FN's INTl<JRNASJONALlC 
lovkommisJonhar pA møte i Gene", 
ve med syv mot tre stemmer av. 
gjort at det er umulig å finne e~ 
passende definisjon for «angrep». 
Et medlem av kommiSjonen' avholdt 
seg fra å stemme, nemlig USA. _ 

(Dagsavisa, 8. 6. 51). 

TYSKERNE FAR 
antakelig Helgoland tilbake «alle. 
rede» iår. Englenderne er blitt !lA 
lei av all den uro som forskjellige 
nasjonalistiske kretser har skapt 
om øya, at de er parat til å. r~mm~ 
den og stanse øvelsesbombardemeø 
tene når. s?m helst. Både britiSk Ol 
tysk pohtl har i mange månedel' 
likefrem drevet regulær fergetr8.~ 
fikk mellom øya og fastlandet for 
å fjerne demonstranter. øya ser 04. 
nesten vere ut ~nn noen slagmark 
(Berlingske Tid., 5. 6. 151). ,.. mennene krydrer sine tall og be

regninger med, handler om det ufatte 
lige antall kinesere som finnes i det 
store rike, Det (.r så mange kinesere 
ai. hvis de marsjerer fire og fire i 
alminnelig marsjtempo forbi et be
stemt punkt, ville marsjkolonnen al
dri komme for~I. Det ville natt og 
dag uavbrutt marsjere nye kinesere 
forbi, inntil han som så på avgikk 
Ved døden mett av dager og kineseM 
re, ja den neste og enda den neste 
iakttager vil få samme skjebne. 

, "'. "s rige'n er n 'Jen» sa Øverland 
sannheten et skritt nærmere den sto-' ,.', . '137,' 27. 7. 44:' .. 'Det er underlig å 
re velgermasse som har vært hildret Dan'm' ark.' mke på at våre verste fiender er vå-

FELTMARSKALK 

Gad vite om ikke denne historie 
om tall plager dem, som satte Korea 
felttoget igang. Kineserne marsjerer 
deg ikke frem bare for å bli drept, de 
tal' også mange med seg i døden, og 
det hele kan tilslutt bli en for kost
bar lek selv for amerikanerne. Der· 
for burde det bli tale om å bruke de 
mest drastiske midler for å få slutt 
på elendigheten. Noen taler om A
bomben, andre om like fryktelige 
ennå ubrukte våpen. Men så nøler 
man, det er jo demokratiets kjenne
merke, og så går tapene av unr;fl liv 
viJere, mens kinese:'nes, mennel'ke-

av sosialismens fraser, slagord og for e medfanger. , 
lorne løfter. Samtidig står sannheten 142, 12; 8. 44: Det er opprettet hore 

V ~J;'e aviser har bragt sensasjonelleUS i leiren .. Først ville vi ikke tro det 
i det grelleste hverdagslys for ~e tu· telegrammer om «priskrigen» pen nå er det et faktum. I forgårs 
sener unge, som i AUF har søkt l1øye Amerika, hVQrde ):J.andlende kappe:le det åpnet far nordmennene. Dess
re livsverdier enn hensynslQs egoil,J- Qm ~ ~tte ned prisene - opptil Merre var det noen som gikk, og der
me. Ringen vil aldri mer kunne slut- Pilt. på en mengde varer. Den sympane<1 var den fronten brutt., Der eT 10 

tiske form for krig synes å være nåd,lorer. De kommer fra RavensbrUck 
tes, Panmark, etterhviJ, de danskeavis~vinneleir, fanger som har meldt seg 

_____ y~t , \.},!rette, \$lIfall hva margarin !I>~fr~vUlig» for å. m.ipp~ .tidligere" ut, 

Japans opprustning 
Japan skal få gjenoppruste uten 

noen restriksjoner ifølge det fredsfor 
slag . som nu diskuteres m~lom Vl!ltt. 
maktene, men disse skal beholde kon
trollen over råvarene. Hvor stor hær, 
flåte og flyvåpen bygges opp igjen, 
er helt avhengig av hvor mange pen
ger de kan disponere til det, telegra
ferer Stockholms-Tidningens London
korrespondent 6. junI. Opplysningene 
ble gitt av 'rl'umanS spesielle rådgiver 
'Foster Dulles ved pressekonferan-

går. I Aarhus de1t~r henved 100 kjør' ørste dag var reservert blockiUteste 
menn i krigen ,og prisene pil. mll.rg~g prominente. Så kom turen til 
rin var pr. 2. 'juni satt ned med @.eichsdeutscheog fl'den til alle Ger
øre under vanlig pris. Husmødrennanen.Det er forbeholdt denne stol~ 
dernede er nu spent på hvorlenge ktl:e rase å benytte seg av anstalten -
gen vil' vare .,..- og om også im4re vfJ,v medisinske sunnhetsgrunner nat'llr 
resorter vil bli «rammet» • ligvis og alt er «peinli'<;h Kuber» "'er 

, " også. At det er en sjikane og en svin 
aktighet det· hele,. faller selvsagt in

se i. London., I forslaget stillelI infgen tysker :nn. Det er tvertimot høy
~rav . om krIgserstatning; Å pålegsinn, edelmot og. taktfull forståelse. 
Japanerne en sådan ville bety det SEDet utskrives Schein, Man står, i kø 
me ij,om .'Ilt .landets økonomi brøt· Sffem . og fem og får H)' minutter ett~~ 
~en, sa Dulles videre, hvilket igjundersøkelse av sakene (om de er 
VIlle bety det samme som .l legå være blitt funnet «sprungfahig» ved 
landet åpent for kommWlismen. peinlich saubt>r og ellers iorden). Det 

b~ir kjøpt. og solgt Schein naturlig
VIS, så shpperde feige å melde seg 
på blokken om de føler utuktige ly
ster. Alt tenkelig i forbindelse med 
dette, .. soni med alt annet, kommer 
~nart i full gang. De arme 10 Haft
l~nli\e- som altså skal få slippe ut 
tl?hgere, - får Ilikkert fullt opp å 
gJøre. «Poffen» er snart ikke lenger 
noen .. ~ensa~jon, gir vel ikke engang 
anlednmg bl grOVe vittigheter. 

15?,9. ~O. 44: Peter er tysk kom
rr:~mst. DIsse mener at hele denne 
krIg nok bare er en opptakt til den 
neste: det endelige oppgjør med kapi 
ta~iste)1e. De tviler ikke på at Stalin 
d1'lver . et genialt spill med, dem 00' 

at det er han som vil bli sittende med 
alle tråder i sin hånd når det hele 
er over. 

165, 1. 11. 44: De siste par dager 
har jeg revet meg løs og gått på sopp 
tur! Virkelig! Jeg har funnet en hel 
kurv full hver gang og tilberedt inn
ho~de~ på snekkerovnen til stor be
gelstrmg for mine r.1atfeller. Vi lever 
ikke dårlig nå. . 

I_ord Montgomery betegnet den ~. 
Ils. seg selv som en kristen soldat 
og en fiende av kommunismen. _ 
Den amerIkanske general Bradley 
har ,tidligere· betegnet ham som eit 
udugelig soldat. 

ETTER AT TITO 
brøt med Kreml for tre år siden er 

. alt 8403 personer ~rrestert fQf' 
VIrksomhet til fordel .for Komtn .. 
form, uttalte innenriksminister 
Rankovic iflg. et Belgrad' telegrattl 
tl~ svenske aviser. 3718 er Senere 
bhtt frigitt. . 

!Æ FØRSTE AVDELINGER 
- 1800 mann - av den amerikam. 
ske fjerde divisjon, den første anle
rikanske divis.ion som er sendt til 
Europa etter krigens slutt, steg l 
land i Bremerhafen den 27. 5. De 
~kal . forsterke de alliertes tropper 
l Europa, (Sthlms Tldn., 28. 5. 51). 
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