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ville Da president Roosevelt 
Europa til Stalin 

• hele 
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i det engelske jernteppe I 
~ Fra København meddeles at ~ 
- ~ " den parlamentariske kommisjon, ;;;; 
~ som beskjeftiger seg med Ro- ~ 
~ stocksaken, vil avgi en ny beret- ~ 
~ ning omkring 1. oktober. -Det blir ~ 

Og lot forespørre Vatikanet om hvordan man der ville stille seg fil hans plan 
~ et tilleggsbind, som dels behand- ~ 
l! ler ryktene . omkring Rostock- ~ 
~ nløtet og del~ bringer suppleren ~ 
~ de opplysninger fra tiden før og ~ 
~ omkring 9. april. Dette blir det ~ 
!' siste bind, som er bygget på de ~ 
~ danske Jokumeut,er og avhørin- ~ 
" ger. Nå står det igjen å offent- ~ Den katolske kirke skulle i tiltelle 

være holdt sl{adesløs ved nye misjons
områder i det fjerne østen. 

Paven avviste Roosevelts' samvittighets

plan på det skarpeste. løse 

Oppsiktsvekkende avsløring i det østerl'iks-katoIskc 
blad «Der V olksbote», som innestår for 

opplysnin~enes riktighet 
Etter det norske, katolske tidsskrift St. Olavs siste nommer, for 9. au-

gust 1951, hits etter vi nedensående artikkel som på en rystende 
måte avslører det spill samvittighetsløse politikere har drevet med nasjo
nene. Det østerrikske, katolske blad som opprinnelig har bragt opplysnin
gene, understreker at de skriver seg fra helt sikker kilde. 

«Verden og - hva som er enda 
verre - kristenheten synes å ville 
avfinne seg med den kristenforføl
gelse som raser bak jernteppet», 
heter det i en oppsiktsvekkende ar
tik el i den østerikske, katolske uke
avis «Der Volksbote». «De som li
der mest under den kalde krig er de 
kristne, mens Vestens verden halvt 
synes ,å ha glemt at verdensreli
gionskrigen med hensyn til bitter
het og grusomhet langt overgår 
hva en ulmende borgerkrig byr på». 

Som særlig satanisk betegner 
«Der Volksbote» den kjensgjerning 
at de kristne har grunn til å frykte 
for å bli de vestalliertes bytteob
jekt i spenningen mellom øst og 
vest. Alt etter vekslingen i den po
litiske spenning gjør samvittighets 
løse politikkere forsøk på å misbru
ke kristendommen for sine formål. 
Etter å ha vist til korstogspropa
gandistene i De forente stater skri
ver «Der Volksbote» ordrett: 

<:' Berede under den a.nnen ver-

President Roosevelt, 
som ville bruke Europa som bytte

objekt. 

dimskrig da de vestallierte fryktet «Der Volksbote» regner opp en 
å miste Stalins støtte, fordi oppret- rekke andre eksempler på ameri-
teisen aven annen front i Europa kanismens kristendomsfiendtlige 
lå i det fjerne, lot president Roose- holdning og kommer til følgende 
velt - hva vi har erfaret fra helt erkjennelse: 

~ ,sikker kilde - ved en mellommann «Vi kristne, vi katolikker, står i 
forespørre i Vatikanet hvordan man en verdensomfattende forsvars -

prisglveise av EUl'opa. Man ville i 

som 
Pave Pius XII, 

avviste Roosevelts fantastiske 
plan. 

kamp mot den kjempende ateisme, 
legemliggjort i blokken av kommu
nistiske stater. Vi står helt alene, 
alene med Gud! Omvendt kan kir
ken ikke slutte noe forbund med 
den anglo-amerikanske verdens -
makt om forfølgelsen skal føre til 
fullstendig utslettelse». Etter den 
annen verdenskrig «finnes det in
gen stormakt som ikke har blod 
på hendene .... » ~De ungarske, bal 
tiske, tsjekkiske, slovakiske, ru
menske' ukrainske, polske og kine
siske martyrers tårer og blod ville 
ha flytt forgjeves orr, Kirken under 
kastet seg en verden hvor ateismen 
til tross for all offisiell kristelighet 
likevel rår grunnen». Katolikkene 
må, heter det videre, gjenvinne sin 
hele og fulle handlefrihet. 

Og avisen slutter denne vek~en
de artikkel med følgende: 

«Det er vi som må våkne opp av 
den borgerlige halvsøvn. Det er vå
re trosfeller som bærer hovedtyng
den i kampen mot kommunismen 
som falsk religion. Visselig kan vi 
ikke tilby makthaverne bak jern
teppet noen løsepenger. Vi eier ba
re bønnens kraft og vår verdens
omspennende solidaritet som nA.ha' 
å bestå sin prøve. Ennå er vi '\00 
millioner katolikker ikke en katolsk 
internasjonale. Hvor sterke vill(ll, vi 
vel ikke være, om vi våknet op , til 
hel og full kristen bevissthet.» ' 

\ 

dell' ville stille seg tll en fullsten~dig 

så fall holde Kirken skadesløs • ~ It 
Jlye misjonsområder i Det fjerne ft I ft a .~ n A 
østen!! - Naturligvis ble denne ~.... Il' I.l 1n\IVrlOt' 

Er hetzkampanjen mot 
Spania iferd med å opphøre 

England? o ogsa 
D en romersk-katolske erkebiskop i 

Rommeis Afrikakorps 
Mange krigsveteranmøter står på 

dagsordenen i Vest-Tyskland i den 
n~rmest~ tiden. :Qet mest betydnin~s
fulle av dem er Afrikakorpsets møte 
som er berammet til 16. september i 
Iserlohn. Ca. 1000 av den berømte 
ørkenatyrke vil da samles under le
delse av general Cruewell, som ble 
marskalk Rommeis etterfølger som 
korpsets sjef. 

I ~~~j:~e h~te;yt~il~~r~~~~!:~~ i 

Boston, Cushing, som vendte til
bake t~ New York på tirsdag etter 
et besøk i Europa, uttalte ved hjem
komsten: «Spania er det eneste land 
i Europa som har viljen til å kjempe» 
og at «landet når det skulle være var 
beredt til å gå mot kommunistene». -
Videre uttalte erkebiskopen at hvis 
Franco regimet skule være et dikta
tur så var det et mildt sådant. Under 
sitt ophold i Europa besøkte også er-

5 arkiver i Berlin. De gjennomgå- 5 
~ es nå av den parlamentariske 5 
5 kommisjon, men kan ennå ikke ~ i offentliggjøres,' da englenderne iii 
~ ikke har gitt tillatelse til det. Og ~ 
!ii her er det mange som stusser. " 
i Det er nå 11 år siden de begiven ... ~ 
~ heter fant sted, :com det tvistes ~ 
5 om, og da kan det vel ikke være .. 
~ militære hemmeligheter som ~ 

kebiskop Cushing Spania og hadde i .. : !.indrer offentlil;jørelsen. Det må i 
der en halvannen times samtale med ~ som vi tidligere har fremholdt, ~ 

Sgoemner«aml eFgreant oc.op'prl'ksotml'g, bglUedfrbyekstkl,rgeVOegt ~ liggedntote un.de~'l °hg dk.e1t ehrtn~tt- i 
il opp e e, Vl Vl a ar e l. ii 

streng» selv om han levde i glans. /.:: - .:: 
(Daily Telegraph, 14.8.51). ~'''IIIII'''I''''II'IiIl''IIII1I1I''''II''''IIIII'IiI'IIII1I''IIIIII'''II~IIIJ:IiII1:1i"1II11,'~ 

Lovet Churchill Mussolini det 
franske Korsika? 
Oppsiktsvekkende brev funnet Italia 

Spania 
E,ngland 

innfri 

håper på konservativ valgseier 

og at en konservativ regjering vil 

Churchills løfte om Gibraltar 
Fra «8. Mai»s spesialkorr. Madrid. 

I Spania er spørsmålet om Gibral- Franco Gibraltar hvis han unnlot 1\ gå 
tars framtid stadig like aktueltl Bled i krigen på TysWands og Italias 

og ~an håper -at d~t innledede ,sam- side. Franco oppfyllte Churchills bønn. 
arbelde mel~om ~pama o~ USA bl sy- men Gibraltar er fremdeles engelsk. 
vende og SlSt vli føre bl at England. ' . ' 
blir overtalt av amerikanerne til å gi I denne forbmdelse har det vakt en net hos en tldhgere høytstående lta-
fra seg Gibraltar tilbake til Spania. viss oppsikt at man i Italia - ifølge liensk embetsmann. Brevene er nu 
Hvis de konservative seirer ved de italienske a.viser - har funnet syv kjøpt aven italiensk-amerikaner ved 
kommende parlamentsvalg i England brev fra Churchill til Mussolini, der navn Guido Orlandi og blir undersøkt 
og Winston Churchill blir statsmini- den britiske statsmann bl. a. lover aven engelsk fagmann som allerede 
ster igjen, skulle tiden være inne til Mussolini det franske Korsika hvis er kommet til Italia. De italineske 
å fremsette et offisielt krav, mener Mussolini unnlater å gå inn i krigen aviser er overbevist om at brevene 
mange i Spania, da det er en histo- på Tysklands side. er ekte og venter med spenning på en 
risk kjensgjerning at ChUl'chill under Churchills. brev til Mussolini skal erklæring herom fra vedkommende 
den Mplen yerdenskrig. lovet general være skrevet i 1939 og 1940 og er fun ekspert. 
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telsen aven annen front l Europa 
lå l det fjerne, lot president Roose
velt - hva vi har erfaret fra helt 

r • sikker kilde - ve,,' en mellommann 
forespørre l Vatlka.net hvordan man 
deJ' $e stille seg .,tIl en fullstencUg 
prlsglvelse av Europa.. . Man ville l 
så fall holde Kirken skadesløs 
llye mlsjonsomr!\4er 1 Det fjerne 
østen%! - Naturligvis 61e denne 
plan aVVIst på det skarpeste. » 

Petail-tilhengere valgt 
Inn i den franske 
nasjonalforsamling 

Privat til «8. Mai» fra Paris. 

, o mtrent samtidig med at marskalk 
Philippe Petain døde som fange, 

ble fire av hans nærmeste tilhengere 
valgt inn i den franske nasjonalfor -
samling av de franske velgere. Dette 
valg er en oppsiktsvekkende begiven
het i fransk politikk, men er blitt li
tet påaktet i utlandet. Petains tilhen
gere er delt i forskjellige grupper, 
men opptrådte under valget vesentlig 
under navnet UNIR (Union Nationa· 
le des Republicains Independants). -
Partiet fikk ikke adgang til å legge 
fram, sitt syn i kringkastingen, slik 
som alle andre franske partier fikk. 
Allikevel fikk det valgt inn fire re
presentanter, nemlig marskalk Pe
tains advokat Isorni (som forøvrig er 
kjent også som professor Maurice 
Bardeches advokat i retssaken om 
NUrnberg-boken), en dyktig offiser 
ved navn major Loustanu-Lacau, en 
jurist ved navn Leroy-Ladurie og en 
av marskalkens tidligere ministre, de 
Saivre. ' 

Feltmarskalk Viscount Alex-
ander overrasket over 
feltmarskalk Kesselring 

at 
ble 

------- -~ 

kanismens kristendomsfiendtlige å, .b~stå sin p~øve. ~nnaer V1 "!c,l' il. fremsette et OtI1Slelt Kra, v, JI1"'I1"'" " ... u .... u ...... ~~.~ ..... _____ .. __ '" _ , 
holdning og kommer til følgende mllhone~ katohkker Ikke en katol mange i Spania da det er en hlsto- på Tysklands side. er ekte og venter med spenning på en 
erkjennelse: internasJonale. Hvor sterke ville' . ' . ' 

«Vi kristne, vi katolikker, står i ' vel ikke, være, om vi våknet 'opp t.,' risk kjensgjerning: at Churchill under Churchills, brev til Mussolini skal erklæring herom fra vedkommende 
en verdensomfattende' forsvars- hel og full krlsten, bevissthet.»,i den annen verdenskrig lovet general være skrevet l 1'9 og 1940 og er fun ekspert. 

Slek~~rne myrdefj ',nærmere(600.000 sudettySk
ere på den mest bestialske måte i 1945 

USA aktiviserer den psykologiskelOppsi ktsvekkende hvitbok offentl iggJort 
krigføring 

Den kalde, krig begynner o a bli Itlnkefl 
Anti-kommunistisk sentrum i MUnchen 

Privat til «8. Mai» fra" New Yor. 

Som Deres lesere muligens er kjent 
med er det for tiden fem forskjei 

lige organisasjoner som hver på' sin 
kant arbeider på å styrteStalin-regi
met. 

De fem organisasjoner er: 
l. Foreningen til kamp for nasjonal 

frihet. 

man venter at det dannes et russisk 
antikommunistisk sentrum i MUnchen 

Det nye anti-kommunistiske sent
rom skal finansieres av den private 
«amerikanske komite til frigjørelse 
av det russiske folk». 

Sudettyskernes grusobl~. skjebne 
med andre 

hinsides 
redsler 

enhver 
sa~menlignlng 

Baltisk tragedie 
Mange av de baltiske 
flyktninger trues med 
. utvisning fra USA 

Rystende og forferdende vitneutsagn 
PriVat til «8. Mai» fra Bonn.' 

J:1Il oppsiktsvekkende «hvitbok» offentliggjøres i disse dager i MUnchen 
li av «Arbeitagemeinschaft zur Wahrung sudetendeutachen Jnteressen». 

2. Den nasjonale arbeider-allianse el-
ler solidaristene. 

Man går ut fra at organiseringen 
av et antirussisk sentrum inntrer som 
et ledd i USA's psykologiske krigfø
ring. Det nye sentrom skal drive en 
radiostasjon, utgi aviser og tidSIIkrif
ter til fordeling bak jernteppet og på. -----

Det dreier /ileg om en dokumentliamling, som selv vir moderne atombom
be-tid vil motta med den største forferdelse og 4et nytte.. ikke engang å 
trekke noen sammenligninger med Hitlers jødeforfølgelser i Russland og 
Polen, for det som er overgått sudettyskerne ligger hinsides enliver mu
lig sammenli~ing med andre redsler. 

3. Den russiske nasjonalbevegelse. 
4. Frihetsbevegelsens soldatforening. 
5. Foreningen til kamp for frigjørelse 

av det russiske folk. 
Det er nå i lengere tid arbeidet med 

en sammenslutning av disse organisa
sjoner og beslutningen om dette ven
tes tatt på et møte i MUnchen i disse 
dager. 

Alexander Kerenski, lederen av den 
provisoriske russiske regjering i 1917, 
og tre andre framstående russiske an 
tikommunister som nå er bosatt i 
Amerika, vil delta i dette møtet, og 

andre måter spre :mti-kommuntstisk 
propaganda. Videre skal den nye or
ganisasjon utarbeide planer far nv
skaffeise av det kollektive landbruks
system og statsslaveri, innføreise av 
politisk demokrati og overføring av 
større deler av næringslivet fra stats 
kontroll til privat initiativ, og arbeide 
for nasjonal rett for de større minio
rltetsgrupper i Russland f. eks. Ukrai 
na. 

Lære- og liv 

M ange baltiske flyktninger, som har 
foretatt den farefulle ferd over 

Atlanten i små båte ,for å finne asyl 
i De fqrente stater, står nå overfor å 
bli utvist, meddeler det nasjonale lu
theranske råd. 

Etter hva rådet opplyser, har de 
amerikanske innvandringsmyndighe
ter gitt 84 estere meddelelse om, at 
man forbereder deres utvisning. Det 
menes imidlertid, at flyktningene vil 
bli sendt tilbake til Sverige og ikke 
til deres Kommunistisk-regjerte hjem
land, som de er flyktet fra. 

De sudettysk~ flyktning~~ i Vest- dettyskerne har i stedet iått sammen 
Tyskland har gJennom offISIelle, for- med de tsjekkiske flyktninger om den 
pliktende beslutninger og gjennom av rystende erkjennelse at det må reises 
taler ~ed. tsje~oslovakiske e~igr~nt tvil om menneskene i sin alminnelig
organIsasJoner l Vest-Europa til eVlge het. De har ennvidere fastslått sam
tider høytidelig avstA.tt fra enhv6l" men med tsjekkerne at hvis de poli
hevn for den ulykke som er overgått tiske forhold tillater det, skal de ven
dem. de tilbake til sine hjem Og sin jord i 

Den sudettyske hvisbok har ikke Tsjekkoslovakia og leve i frea med 
bare historisk interesse, som en opp- tsjekkerne. 

dømt som «krigsforbryter»~ Kraftig angrep på den Det ikke ukjente merke P.Chr; A., 
bak hvilket skjuler seg Aftenpostens 
kombinerte sports- og nyhetsredak
tør, skriver i sin avis i anledning av 
et sportsintermezzo: 

Beslutningen om utvisningen er 
tatt på grunnlag aven rapport fra 
senatets juridiske komite, hvorav det 
framgår, at behandlingen av såkalte 
individuelle love om tillatelse til fast 
bosetteise i USA er blitt utsatt inntil 
videre. Innvandringsmyndighetene for 
tolker dette således, at det er et krav 
om automatisk utvisning. 

regning av et helt folks lidelser, men" Dette er en beslutning og et sinne
har like meget betydning som en stu- lat" som står som et forbilde for ne
die aven psykisk masse-sykdom, e~ sten alle vesttyske f1yktningorgani
gjennomgåelse av det anfall av sinns- sasjoner, for flyktningene fra øst
forvirring som plutselig g'!ep tsjek - Prøissen, Pommern, Brandenburg og 
kerne og gjorde dem fra 'fiittige, ar- SChlesien. 
beidssomme mennesker' til blodtørsti- Men dette løser ikke problemet med 
ge, blodberuste dyr. den tsjekkiske blodrus. Det måtte ALEXANDERS UTTALELSER 

vekker forargelse i London. 

Privat til «8. Mai» fra Hamburg. 

Som kjent er det for tiden sterke 
strømninger i Tyskland for å få 

frigitt de tyske offiserer som ennå 
sitter fengslet. En av de fengslede of
fiserer 'hvis navn i den senere tid har 
vært nevnt hyppigst i denne forbin
«feise er feltmarskalk Kesselring. -
Feltmarskalk Kesselring soner en 
dom på livsvarig fengsel for «krigs
forbrytelser». Feltmarsk~l,ken er nå. 
66 å.r. 

Det anti-allierte tyske ukeblad 
«Der Stern» har henvendt seg til Ca
nadas generalguvernør, feltmarskalk 
Viscount Alexander, i denne forbin
delse, og v'iscount Alexander har i et 
brev datert 26. juli til bladets London 
korrespondent (iflg. «Der Stern») bl. 
a. sKrevet: 

«Jeg ble meget overrasket over 
at en så dyktig og fin tysk general 
som Kesselring ble funnet skyldig i 

, •• l9:igsforbrytelser. I en lengere pe
riode både i Nord-Afrika og i Ita,.. 
I~ var jeg feltmarskalkens mot
~, nder, og jeg fikk aldri noe å klar. over med heuyn tO den måte 

vest-europeiske presse 
«Wiener Kirchenblatt» retter et 

kraftig angrep på den vest-europeiske 
presse, fordi den refererte, prosessen 
mot erkebiskop Gross så .grundig, -
men til gjengjeld så godt som unnlot 
å. nevne prosessen .not teologene i Ju
goslavia som var helt vesenslik pro~ 
sessen mot den, ungarske erkebiskop. 
Forskjellen i behandlingsmå.ten skyl
des ikke at det på Jen ene siden drei
et seg om en erkebiskop og på den 
annen om teologiske studenter, men 
utelukkende politiske grunner. Av sli 
ke grunner, ønsker man ikke å komme 
inn på Tito's kirkeforfølgelse, skriver 
bladet. 

han ledet sine operasjoner på,. Han 
var en verdig" motstander, og han 
og hans tropper kjempet på en 
real og fair måte mot oss». 
Viscount Alexanders ærlige og åpen 

hjertige brev har fått en meget kjø
lig modakeise i London, og en nesten 
enstemmig presse er enig om at han 
som generalguvernør i Canada har 
handlet «uklokt» ved å skrive noe 
som «kunne resultere i utnyttelse av 
hans navn og prestisje». 

«I idretten som i samfunnet el
lers, mA. de ansvarlige myndighe
ters avgjørelser respekteres. Det 
er klart at den private forfølgelse 
av Østfoldsyklisten ikke kan fort
sette. Hans sak er opp- og, avgjort. 
Slik som forholdene har utviklet 
seg i (A 'ne sak har han fått en 
ekstra straff som ikke hører noe 
steds hjemme. Det bør settes en 
stopper for slike private aksjoner». 
Det er jo så riktig som det er sagt. 

Men - hvordan praktiserer P. Chr. 
A. sin lære når det gjelder ,tidligere 
medlemmer av journaliststanden? -
Opptrer han ogsA. der like iherdig mot 
privat forfølgelse og private aksjo
ner? Det påståes at han er mannen 
som trekker i trådene innen Presse
forbundet, så det skulle være en en
kelt sak for ham å bringe til opphør 
forbundets ekstra straff som ikke .hø
rer noe steds hjemme. Eller må man 
nødvendigvis ha det i bena og ikke i 
hodet for å finne nå.de for P. Chr. A.'s 
øyne? 

Kunne han ikke nA. 6 - seks - år 
etter krigens slutt tenke seg A. be
gynne å r "'<ulsere en aldri sA. liten 
Ilmule forovel;' Fhv. 

Irmtil «lovene» om de pågjeldendes 
oppholdstillatelse forelegges kongres
sen, holdes flyktningene internert på 
EIlis Island som illegale immigranter. 

Deretter får de tillatelse til å for
søke å oppbygge seg en ny tilværelse 
i De forente stater Ilg settes under 
oppsyn av sådanne organer som det 
lutheranske råd eller sov venner og 
slektninger, som allerede oppholder 
seg i statene. "" 

Til Trieste? 

I løpet av noen få måneder av året være en oppgQ.'Ii@ for en psykologisk 
1945 ble skolert europeisk historieforskning. 

mellom 550,000 og 600,000 
Sudettyskerne og deres, venner, de 
tSjekkiske fly~tninger, forsøker bare 
å skissere grunnene til denne utvik
ling. sudettyskere slått ihjel, skutt, leven

de brent, levende partert, druknet i 
kloaker og elver, korefestet, drevet 
inn i døden i masser - - - det men ble skapt av fredskonferansen i Ver
neskelige ordforråd strekker ikke til sailles. Det ble en kompromiss-løsning 
når man skal forsøke å beskrive alle mellom den amerikanske president 
de dødsmåter som den djevelske opp- Wilsons politiSke og geografiske uvi
finner-genius fant på under dette an- tenhet og den franSke forhandler Cle
fall av demoniske krefter. meneeaus krav om !Sikkerhet. På den-

Her foreligger en kjeIUUlgjerning ne måte oppsto en stat, hvis statsbe
som man ikke bare så å sl kan av- folkning - tsjekkerne - represen
skrive som en mlturhistorisk nødven- terte en minoritet i sitt eget l&nd. -
dighet. Gjorde man det måtte koue-- Mot 7,5 millioner tajekkere sto 2,5 mil 
kvensen bli at den tsjekkiske masse- loner slovaker, 3,75 millioher tyskere, 
forbrytelse en vakker dag måtte be- 0,7 millioner ungarere, 0,5 millioner 
svares med en tilsvarende tysk hevn ukrainere og 0,1 millioner polakker. 
-etter naturloven om trykk og mot Tsjekkerne sto overfor sine minorite-

Den italienske sosialistleder Guisep- trykk. De" sudettyske flyktningeorga- ters tallme!lsigeoverlegenhet og over 
pe Saragat har i nasjonalforsamlin _ nisasjoner har imidlertid uttrykkelig for tyskernes økonomiske overlegen
gen foreslått at de amerikanske og tatt avstand fra denne betraktnings- het. De hadde intet annet valg enn å 
britiske tropper burde trekkes ut av måte. De har også tatt avstand fra de gjøre bruk av urett og vold. Tsjekker
Triesteområdet og erstattes med trop- metodel' som de allierte brukte over- ne og tyskerne er klar over at Cle
per fra. nøytrale land som Norge, for Tyskland' i 1945. Skulle man an. ~enceau fU/.t ut forsto hvordan det 
Danmark og Sverige. vende prinsippet om kollektivskyld måtte gå, ja rett og slett ønSket at 

Men er da. Norge nøytral? Vi bare overfor tajekkerne, måtto det jo bli en det skulle gå som det gikk. Den tsjek 
spør, - '"jentagtllse &V NUrn~erg.tarllen. Su- .' ~ , __ .... I'orta. aide I .... 

< ~' ' 
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Den eneste - ? • 
Hvem har hovedansvaret 

svekkelsen av Europa? 
for 

Redaktør 
AI"'UicI B. Arntzen 

I'Orretrl1nglfører 
Per Kvendbø 

UtBi" av lnter.ssentskApet 8. Mai 
Prof. Worm-Miiller i form: R. V. i Dagbladet 1remsetter besynderlig påstand 

Uvitenhet eller et ledd i «stopp tyven»-taktikken 

Er alle jomsvikinger døde? 
«Under krigen var ~øteborg 

hy hvor nordmennene kunne 
den 
tale 

eneste 
fritt» I «Dagbladet» for 9. aug. d. å. skri-

ver merket R. V. bl. a.: « .. at na
zismen og fasoismen har hovedansva
ret for den skjebnesvangre svekkei -
sen av den vestlige verden» . DET ER PÅFALLENDE hvor mange likhetstrekk Utakk er vertens lønn 

. ~ ... ' . det er mellom den politiske· forbudskampanje i 

....I n '- 20-årene og demagogenes planøkonomi av i dag. D et har vært nordisk historikerll'bn
gress i Goteborg, og byen holdt 

I begge tilfelle er det tale om forbud og tvang, om en storslagen middag for kongressdel 
maktsyke og golde teorier. takerne som ikke sparte på rosene 

Forbudspolitikerne led et forsmedelig nederlag når det gjalt å takke byen for dens 
da det omsider O"ikk så langt at folket selv fikk si gjestfrihet. På nordmennenes vegne 

b~ takket Jacob Worm-MUller som iføl-
sin mening om konkrete spørsmål. Men ennå sitter ge Goteborgs-Postens referat «med 
det Jloe igjen av den samme formynderånd, noe av blixtrande infall och i spirituell a 
dette innbitte, at folket skal tuktes til å bøye seg våndningar» hyldet den nordiske ånd 

< for paroler fra dem som mener å vite bedre og som ikke kan komme i Goteborg. Her føler vi nordmenn 
oss hjemme, sa han og tilføyet ord-

over den forsmedelse at folket stemte dem ned. rett: Under krigen var Goteborg den 
Noe av den· samme ånd finner vi hos planøkonomene, som har eneste by hvor nordmennene kunne 

dannet skole i formynderi og som later til å se sin fortsatte eksi- tale fritt. 
stens i å inndele hele folkets liv- i kortperioder og således holde lan- Nå, - Worm-MUller har jo alltid vært en meget impulsiv herre som 
det i en permanent krisetilstand. Alt skal rasjoneres, arbeidskraften lett har latt seg rive med av øyeblik-
og det daglige behov, og når noen lar øksen eller hammeren eller kets stemning, så man skal ikke leg
maskinen gå litt hurtigere enn andre, da blir det uorden i plan- ge altfor stor vekt på hans «blixtran- 'I· 

de infall». Sant å si har vi hittil stått 
økonomien og så kommer loven og påbudene, snart fra plan- i den formening at de gode nordmenn 
økonomene selv i dere3 livsfjerne kontorer, snart gjennom en eller som under krigen valgte å kjempe 
annen avdeling hos de medsammensvorne i LO. Selv anvendelsen for sitt land i trygg sikkerhet i det 
av ferietiden skal reguleres av disse teoretikere, som sitter og fikler nøytrale Sverige, ikke nød mindre fri-

d o. het i Stockholm enn i Goteborg. Og 
me noe sa mnviklet og ~indrig som samfunns- og ervervslivet. Og hva vil man vel si i England og Ame-
kan ikke folkets beho~T og lyster reguleres og begrenses på annen rika om hr. Worm-MUllers påstand? 
måte, så gjøres det gjennom priser og skattesedler. Vil du ikke, så At nordmennene følte seg hjemme 
skal du, for det er vi som styrer sku~! i Goteborg, skal forøvrig være sikkert 

Det er likefrem forunderlig at massene ikke reagerer sterkere og visst. En frue dernede, i hvis gjest 
frie hjem man hadde huset noen av 

enn de gjør overfor dette formynderstyre. Noe skyldes vel opp~ våre tapre rømlinger, som ble degget 
arbeidet sløvhet og dette med «de sosiale goden, som de tror at de for på alle måter, kunne fortelle at 
får gratis. Noe skyides også den forskremthet som sitter igJ·en fra en av dem i den grad følte seg knyt-

kk . . te·, til de nye omgivelser at han, da 
oupasJonsbden og ~rene flom fulgte, da alle var redd hverandre han reiste, tok endel av dem med seg! 
og bare kunne gi uttLykk for den offentlige vedtatte mening. I det En forretningsmann i Goteborg hjalp 
hele tatt ser man ingen glade og fornøyede mennesker lenger. De under krigen 70--80 nordmenn på. for
fleste knurrer i stillhet, og de som man hadde kunnet vente noe skjellig måte.·Det var ikke ende på 

deres taknemmelighet, - når de bare 
annet og mere av rent prinsipielt, avfinner seg med situasjonen ved var hjemme igjen, skulle han bli rike-
å høste hva høstes ka.n. Det er forstemmende og skremmende. lig belønnet! Nå - han ønsket ikke 

En liten, energisk kanadisk student, Robin Molson fra Montreal, noen belønning hverken i forin av 

som har vært på sommersitolen i Oslo, uttrykker det slik i en sam~ f~~~~~e~~erinf:r:~~·er~er n~~:a;tas:. 
tale med «Tønsbergs Blad» 8. aug. 1951: « .... jeg vet ikke om det kirker, så hvis de ved leilighet ville 
er så riktig med statsdrift. Det jeg særlig merker meg her i landet sende ham et prospektkort med bilder 
er at akademikere ikke får noe igjen for alle studieårene. Nesten av sådanne, ville de gjøre ham en stor 
alle andre tjener jo mer. Dessuten tror J·eg at farten og fremtiden glede. Han samlet nemlig på slike bil-

• fu der. Ja; det var visst at han skulle få 
gar ut av et sam nn, hVOr man forsøker å hemme oppdriften.» - prospektkort!! Siden dengang er det 
«Du er altså ikke blitt sosialist av oppholdet her da?» - «Oh no. gått seks år, men ingen av kortene 
Det må være dørgend~kjede!iE" i et sosialistisk samfunn.» er ennå nådd fram! Og det er vel ik-

Oppriktig talt, er ikke dette et skudd midt i blinken? Ingen opp., ' "':-~ bare postvesenets feil .... 
I Utakk er vertens lønn! Det var på 

drift, og dørgende kjedelig! Og det skal være midt i et århundre' tide at Worm-MUller kom med sin 
som blender oss med aine tekniske oppfinnelser og som skulle gjøre (! takk. Han skulle bare ha utvidet 
livet lettere og rikere for oss alle. "akgrunnen for den! 

Det er noe som p.r galt her - ikke bare i den materielle dags- Observatør. 
politikken, men i den .rirkelige samfunnspolitikk på lengere sikt. 

Professor Worm-l\!liller. 

Skandalen i 
West Point 

• ra et Washington telegram til 
, Svenska Dagbladet 12. aug. til

later vi oss å hitsette følEende: 
«Skandalen i West Point» der 90 

offiserer og kadetter er blitt relegert 
for fusk ved eksamen, har vakt en 
voldsom oppsikt i USA, og ettersom 
en senatskomite kommer til å under
søke affæren ser det ut som om den 
i lang til framover vil komme til it 
stå. i rampelyset. 

En del av forklaringen til oppstan
delsen ligger i den stilling West Point 
inntar i USA. «The Point» er ikke 
bare den fornemste og den offisielle 
krigshøyskolen i USA, den er en na
sjonal institusjon. Dit kommer de 
mest lovende offisersemner fra arme
en, og de kommer inn bare hVis· en 
kongressmann utnevner dem. Såvel 
den militære som dert idrettslige tra
disjon har gitt skolen en aldeles ene
stltende plass i det amerikanske folk. 

I anledning av denne påstand skal 
man få sitere noen linjer fra Liddell 
Hart's bok: «Vestens Forsvar». 

Fra s 20: «Selv Hitler hadde opp 
rinnelig· ikke tatt sikte' på noe an
net enn å tilføye franskmennene 
et slag som ville gjøre dem motta

. gelige for fred og å besette en del 
av Kanal·kysten for å øve det sam 
me press på England for å oppnå 
fred. Han hadde aldri satt seg som 
mål å erobre Storbritannia». 

«Det er bemerkelsesverdig hvor 
langt han var villig til A gå for å 
komme til en overenskomst med 
dem, og det nettopp i det øyeblikk 
han var m~:;t beruset av sine trium 
fer, og de på det nærmeste var 
uvæpnet». 
Det som svekket Vestens forsvar 

'var i første rekke USA's eksport av 
krigsmateriell og utrustning til Russ
land. De allierte hadde denne naive 
tanke: får vi bare nedkjempet Tysk
land, vil vi oppnå den evige fred. De 
begrep ikke at det er bare en eneste 
stat 1 Europa som kan holde Russland 
i sjakk. De begrep dette først etter 
at Tyskland var ødelagt gjennom hen 
synsløs bombing og betingelsesløs ka
pitulasjon. 

«Vestens Forsvar» s. 41: «Histo
rien vil kunne si at de to ord «be
tingelsesløs kapitulasjon» var de 
mest kostbare av alle slagord 
og av alle politiske prinsipper». -
«Det forlenget krigen ut over all 
rimelig tid og førte til enorme ofre 
av meneskeliv som kunne vært 
spart. Det satte !3luropas gjenreis
ning på spill for så vidt forlengel
sen av frigjøringskampen påførte 

På grunn av de vidtgående under
søkelser om organiSerte forbrytelser \ 
i t1SA som den kjente senatskomite 
under ledelse av senator Keefauver \ 
har foretatt, reagerer den amerikan- J U 
ske almenheten særskilt sterkt mot TITIA 
noen som helst antydning om at det I 

kontinentet umMelige ødeleggelser 
og mattet Storbritannia ut i ait for 
høy grad». 

«Krig to the bitter end» var ens 
bet ydende med å gjøre Russland til 
den helt dominerende makt i Euro
pa til å svekke Vest-Europa i be
tenkelig grad og å eliminere buffer
statene. «Jernteppet» er ikke noe 
sikkerhetsteppe. » 

S. 49: «Den hensynsløse bombin
gen av Tyskland, har slått tilbake 
som en boomerrang» . 

«Storbritannias sjanser til å reise 
seg igjen er blitt svekket ved at 
den europeiske maktbalanse som vi 
før i tiden så ofte kjempet for it 
opprettholde, er ophevet. Resulta
tet av at vi slo Tyskland så full
stendig a blitt at vi nå klynger 
oss forsiktig til den lavere enden av 
vippe brettet med Russland på. 
skrevs høyt til værs i den andre 
enden - en tidligere alliert som er 
forvandlet til en trussel mot freden. 
Statsmenn som ikke hadde latt seg 
forblinde av krigens raseri burde 
ha kunnet forutse dette ironiske og 
farlige resultat». B. 

«For skøyte
sportens skyld» 
n a Hans Engnestangen vinterseson

gen 1940 atter deltok var det vel
kjent at han i mange Ar hadde vært 
med i Nasjonal Samling, hvilket nær
mest ble tatt som et bevis på hans 
nasjonale innstilling. 

Hele sommersesongen pågikk idret 
ten i Norge som før tross tysk okku
pasjon, så den parolen som kom etter 
25. 9. 1940 til alle ikke-NS folk om 
idrettsstreik, var altså mere rettet 
mot NS enn tyskerne. 

Etter krigen fortsatte makthaverne 
med å anvende idretten som et poli
tisk kampmiddel. Som eksempel kan 
nevnes at de norske deltakere i tysker 
stevnet på Ullevål høsten 1941 som 
ikke var NS fortsatt fikk represen
tere Norge, mens de øvrige ble diskva 
Hfisert, noe som forøvrig var helt 
overflødig forsåvidt som man hadde 
satt de fleste av dem i fengsel p. g. a. 
avvikende overbevisning fra massen. 

Det er selve individualismen, som kveles langsomt og sikkert og 
tilbake blir da til slutt bare planøkonomenes massemennesker ~ten Flukten til Sverige 
oppdrift, uten sjanser, uten evne til å «leve livet levende», det som 
~ross alle mørkemennesker egentlig var meningen med oss alle, 

eksisterer korrupsjon på områder i 
sotn aldri el' blitt mistenkt En serie 
avaløringer om at universitetets 
kurvballslag har «gjort opp» resulta-

I Dagbladets kronik 23. jt!ii 1951 ter etter betaling fra bookmakers har 

Egnestangen forlangte sine 2 gjel
dende verdensrekorder strøket, men 
dette ble nektet. Og det var antake
lig fordi Staxrud var død «og for skøy 
te sportens skyld» at man så ivrig bort 
forklarte hans medlemskap. Niff i 
Morgenbladet demonstrerte sitt nasjo 
nale sinnelag ved å servere følgende 

Norges krig mot T.yskland er end.t. overskrift: «NS-tangen slapp med 2 
Ergo er det også mntrådt fredstlI- år» og Aftenposten talte sent og tid
stand mellom - æh - '. de gode lig < om idrettsforrederne. 
nordmenn og de fhv. NS-medlem- Med rette er den usporty ånd og 
mer. A posteori s~ulle ~e~for al-/ tone som norske sportsjournalister 
minnelig jus. retorslOnis blsl,. at d.e I anvender påtalt i Svensk presse. Så
sistnevnte na må få anledmng bl ledes skrev atter Aftenposten om 

Ja alle. 
Er det ikke noen som kan reise et stormfyllt uvær mot dette. 

Eller er alle jomsvikingf:r døde? . 

Kom'munevalgene 
og vi 

f . ti 1 
I svenlJke aViser er det begynt å 

dukke opp små notiser - uten 
_I kildeangivelse - hvis hensikt IlIVpn-

av LISE B0RSUM leses bl. a.: desUten skapt en utbredt følelse av at 
«Sjette vItne: ~rich MUller, tysk kommersialiseringen av amatørspor -

kommunist og leder for partiets ten har hatt en farlig innvirkning på 
spesialgrupper som motarbeidet ak- de' unge menns moral. N'å treffer det 
semaktene - - seg slik at en stor pst. av de kadet
«- - - og etter Nqrges ,J)kkqpa- tet ved West Point (ca. 70 pst.), sOm 
sjon må.tte han også '; trekJfe grU~ e~ innblandet i fU$kskandalen, er 
pene ut av Norge og overføre dem idrettsmenn, og deres kolleger ved sko 
til Sverige. » Ilen har sagt tilstrekkelig til å antyde 

S. at fusket hovedsakelig er pågått for 
å hjelpe rugby- og kurvballspillerne 
'~~. 0 .. 10" -

å hevde seg en smule. Og vår prek- Sund es «forhatte» spydrekord som 
tige juriststand, som bar dagens snart måtte avlives, og gleden var I 

byrde og hete under landssvik opp- nok stor da. en yngre nådde noen cm. 
gjøret, er rede til ~ mot klekkelig lengre. Hvem tenkte lenger på. at 
betaling - også å handsame Fru Sunde aldn stod i NS, at han erobret 
Justitias sverd og vekt under det bronsemedaljen i 1928, og er en idret-
herav følgende oppreisning-s-opp ~ ~n~N mM~_l .. ,,,-- _. __ . __ o - • • 
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Eller er alle joms\7ikinger døde? 

Kom·munevalgene 

og vi 
f 1\ 
I sven.ke aviser el' det begynt å 

dukke opp små notiser - uten 
kildeangivelse - hvis hensikt øyen-

Kommunevalgene har Vi om knapt synlig er il gi svenskene det inntrykk 
to måneder. Men det synes som vi til- at det norske «rettsoppgjør» er en sa
ligere NS har liten interesse for val- ga blott og at alt nu er såre vel og 
gene. Vi bør dog ikke la en slik &n- «normalb igjen. Søndag 6. august fin 
ledning til å gjøre oss gjeldende, går ner vi følgende notis i Stockholms-
forbi oss unyttet. Tidningen: 

I byer og bygder er vi forfulgte en «Alla norska låkrare som var quis
fast blokk som ved enig fellesopptre- lingar - over 100-talet - får ater 
den kan bety meget ved valget. Dette praktisera, på ett undantag nal'. » 
er det første valget etter okkupasjo- En stor del av det svenske folk _ 
nen som vi kan få direkte innflytelse etter iakttageres mening størstedelen 
pA.. Mange av oss ~ar nå. etter fem~ - har jo en noe annen oppfatning av 
seks års mishandhng fått vår stem- det norske «rettsoppgjør» enn den av 
merett tilbake og nA. mA. vi Vise at Vi OSlo-klikken autoriserte Det kan kan 
eksisterer. Vi behøver. vel ikke ved skje derfor være 'llødvendig med disse 
valget å være så særhg hensynllf~le små «drypp» i den svenske presse, 
mot dem, 80~ VIU' meat ag.gresslve men virkningen er neppe den tllsik
mot oss, og Vl selv med famihe og de tede. Hva den siterte notis angår, vil 
mange som er enig med oss, bør gå vel de fieste lesere stusse over at 
sammen og stemme likt. Rundt. om lover 100 norske læger - med sin 
byg?ene e~ vi mange og kan bh tem: høye akademiske og praktiske utdan
mehg avgjørende ved personvalget l neise - sluttet seg til det nye NS re
alle ~rti~r. Vi kummulerer alle dem, presenterte. Det skulle ikke være no
som VI Vil ha ~al~ og stryker uten en dårlig anbefaling! Norske læger 
skrupl.er dem, Vl Vll ha bort fra st y- har jo en like god utdannelse og aka
ret. VI må gå. på tvers av alle partier demisk trening som de svenske. 
og holde på de personer som vi vil ha 
valgt. SelVsagt holder vi først og 

~~e~~; ~:P8~t~:t.Og våre venner, hvis Il US k ko n ti n Il ente n 
I min bygd kan vi ganske lett få 

fram 100 stemmeberettigede. Ved 
kumulering blir det 200 stemmer til GA. igang med forberedelsen av val
dem, som vi vil ha fram. I tillegg stry, gene i alle byer og bygder i god tid! 
ker vi på de partilister som vi bruker De svar vi får fra de forskjellige par
dem, som er uønsket. Dette vil kan- tier blir vel i høyden orakelsvar. -
skje kunne merkes på bystyrene!! og Men vi må kreve realiteter. 
herredstyrenes sarrtmenSething. La oss få høre fleres mening, mens 

Men vi må ta hensyn til den måten det ennA. er tidl 
vi selv blir behandlet på. 

,. Utenl'ikskrønikk 

R. 

Mennene bak kulissene 

~I-------------------------~ 

"O''' __ '_UV u6 a<No.,. .tUI" plKHeLS en nal' !iatt en farlig innvirkning på 
spesialgrupper som motarbeidet ak- ' e unge menns moral. Nå treffer det 
semaktene - - :ieg slik at en stor pst. av de kadet
«- - - og etter NO,rgeS økkUpa.- ter. ved Weøt Point (ca. 70 pst.), som 
sjon måtte baD egså ':trekIæ gr.p.\. eIf· innblandet i fuskskandalen" er 
pene ut av Norge og overføre dem idrettsmenn, og deres kolleger ved sko 
til Sverige. » lett har sagt tilstrekkelig til å antyde 

S. at fusket hOYedsakeIig er pågått for 
A. hjelpe rugby- og kUl'vballspillerne 
til Il. fli. så gode vitnesbyrd at de kun
ne fl\. fortsette ved West Point og SJ· ahen. må ikke tirres hjelpe krigshøyskolen til å vinne sine 
matcher. Dette er anledningen til at 

En 'bror av den persiske sjalf, prins f. eks. den kjente senator Fulbright 
Mahmoud som studerer ved et uni\l'el' hal' krevet at armeen og flåten skal 
sitet i Michigan i USA møtte forleden nedlegge sine berømte rugbylag. 
i retten tiltalt for å ha kjørt bil uten Men den kanskje største grunn til 
førerkort. Imidlertid meddelte stats- oppstandelsen omkring West Point, 
advokaten at han trakk anklagen til- er det . politiske spill .den ventes å 
bake «i almenhetens interesse:. slik frembrmge. De repubhkanske med
at saken bortfalt. - Man men'er at lemmer av representantenes hus' mi
grunnen er den spente situasjon i litærutvalg har f. eks. fremlagt en 
forbindelse med oljekonflikten. resolusjon, som i virkeligheten sier 

• at man ikke skal 'skylde så meget på 
kadettene ved West Point som på det 
demokratiske partis ledere. Partile
dernes eksempel, heter det, har opp
myket nasjonens moralbegrep 1 en 
hittil uoverskuelig grad». 

It 
Ifølge forbundskansler dr. Aden

aUer har Vest-Tyskland, som tapte 
krigen, bygget 360,000 hus i det 
forløpne år. Dette kan sammenlik
nes med de 20,000 hus som er byg I 
get i det seirende England. , 

I 1942 fremholdt Mr. Bev&n nø( : 
vendigheten av at britiske gener~· \ 
ler overlot kommandoen til tSjeli-' 
kere eller polakker. Kanskje hal' 
nU synes at tiden er inne til å tI;ek 
ke seg tilbake til fordel for en tysJ, 
helseminister (sosialminister)? -
spurte «Weekly News Letter» før 
Bevans avgang, skriver «Farmand» 
18. august. 

_ __. .• _ -- - . - I 0;0;1':l1li:0 UUJ.U, .uv.&.i:5J\.e .5}1Ul-LsJuurnallstel' 
minnelig jus retorslonls tilsi,. at d.e anvender påtalt i svensk presse. Så.
sistnevnte nå må få anledmng bl ledes skrev atter .Aftenposten om 
å hevde seg en smule. Og vår prek- Sund es «forhatte» spydrekord som 
tige juriststand, som bar dagens snart måtte a-qdives, og gledell var 
byrde og hete ~der landssvikopp- nok stor da. en yngre nådde noen cm. 
gjøret, er rede til -. mot klekkehg lengre. Hvem tenkte lenger på at 
betaling - også å handsame Fru Sunde aldr. stod i NS, at han erobret 
Justitias sverd og vek~ ~der det bronsemedaljen i 1928, og er en idret
herav følgende oppreulnmgs-opp - tens illsjel. Slike eksempler fra ter
gjør. lEh~ - ad !-ltrumque para- roren- og isfrontens Norge som viser 
tus~*) at begrepet En Sund Sjel i Et Sundt 

Juris peritus, Legeme ikke eksisterer, kunne site-
*) Beredt for begge deler. res i massevis f. eks. den såkalte 

Hodt-saken og nå sist Westbyehisto

«Uhelbredelige 
narrer» 

Tidene synes å ha 
forandret seg 

Nedenstående utdrag så for første 
gang dagens lys den 1. januar 

1946 i avisen «Nordwest-Nachrichten» 
som ble utgitt av de engelske beset· 
telsesmyndigheter i J'yskland. Tids
skriftet «Der Widerhall» gjengir det 
i siste nr., hvorfra vi har tillatt oss li. 
hente det: 

«Det er ufattelig men det finnes 
virkelig ennå idag utallige tidlige
re tyske offiserer og soldater som 
for fullt alvor tror at angelsakser
ne ville gjøre dem den tjeneste å 
begynne en krig mot Russland, slik 
at det da ville bli bruk for dem. -
Det faller ingen av dem inn å ten
ke pA. at en slik Llulighet ville slå 
tilbake på Tysklaad og at Tyskland 
"ille bli fullstendig ødelagt. Nei, 
<fisse nazi-idiotene .håper bare på 
det ene: krig, krig, krig med Russ
land. 

Stadig vekk kommer de til en
gelskmennene for å bli soldater. 
Ja, har dere da enda ikke fått nok 

rien. 
Hans Engnestangen er gjort til 

«forreder», men hans verdensrekor
der vil man sole seg med, det er den 
samme linje som følges overalt. Mens 
kjempende antikommunister blir 
«landsforredere», fremstår passive 
s,k. «gode nordmenn» og påstA.r at de 
selv er antikommunister. Men de har 
aldri som frontkjemperne i handling 
bevist holdbarheten i sine ord ... 

Selvom små landsmenn vllgjøre 
Hans Egnestangen til forreder så vet 
den øvrige idrettsverden at han med 
heder har kjempet for sitt land .. 

Rekordholder. 

av militær og krig, dere uhelbrede
ligt narrer? Hva håper dere egent
lig å oppnå ved en krig med Russ
land? Tror dere virkelig at de an
gelsaksiske stater har mere sym
pati for dere enn for Russland, for 
di dere er «kapitalistisk» og er red
de for «bolsjeVismen» eller at dere 
ville hindre dennes utbredelse? Det
te er den samme gamle nazi-idio
tien som spøkte i hodene på Hitler, 
Hess og Ribbentrop. Hitlers tilbud 
til England og alle de fraser som 
på. grunn aY dårlig kjennskap til 
den angelsaksiske verden, ble slyn
get ut for å forsøke å innbille foE;:: 
om at disse to parter naturlig bur
de stå sammen mot kommunismen,~ 

Harbour visste beskjed oman -I et komp~omiss innen midten av ley. Ja, man nevner ogSå Owen ske forhandlinger ende' med et 
grepsplanene mot USA, men unn' o}ttober 1941, vil Japan angripe Lattimore, som av Alexander Bar gunstig resultat, hvis Japan gikk 
lot Il sende dem videre til sine USA, Malaystatene, Singapoore mine, forfatteren av boken «En med på å redusere sine styrker i 
allierte. og Sumatra». Den samme dr. som overlevde» ble betraktet som Kina og Indo-Kina. Men spillet 

Vi skal her ikke gå inn på Roo- Sorge hadde likeledes allerede Moskvas mann, men som i radi- ble fØrt videre og så kom Pearl 
sevelts bevisste politikk for å 20. mai 1941 kunnet meddele kaIe kretser var hevet til skyen Harbour som et velkommet på
lokke Japan ut på glattisen for MOSkva, at Hitler forberedte et som USA's største ekspert i asia- skudd for Roosevelt til å gripe 
å få påskudd til krigen mot Tysk angrep på Sovjet og at han end· tiske spØrsmål. AUe disse ble inn med den fØlge at den annen 
land, noe som bakmennene alle- og hadde fastsatt dagen til 20. benyttet i det vågsomme spill, verdenskrig fil~k det ulyksalige 

En så erfaringsrik politiker som fOlkestyre, som i dag står som rede for år tilbake hadde beslut- juni, altså to dager fØr det virke- som fikk sin avslutning med at forløp at det ennå ikke er blitt 
Disraeli sa i en tale i Ayls- patentmediSinen mot all verdens tet, men skal bare holde oss til lig fant sted. Det, som har sær- dr. Sorge 'ble henrettet av japa- fred og at en ny verdenskrig sy

bury 20. 9. 1876: «Verden blir re- brØst, sorger og bekymringer. - de resultater som kongresskomi- Hg interesse i denne sak, er at nerne i 1944 sammen med en ja- nes ,å være uunngåelig. 
gjert av ganske andre personer Men underlig nok er det få eller teene er kommet til. Moskva, som allerede på den tid, pansk forreder mens Agnes Smed At det bak de agerende på den
enn disse, som ikke forstår å se nesten ingen som Våger et slikt Hovedinteressen samler seg om da. dr. Sorge sendte sin advarsel, ley døde i Oxford i England i ne scene av fortielser og falsk
bak kulissene, innbilder seg». Og skritt, og de som gjør det, blir dr. Richard Sorge, som i 1934 var USA's bundsforvandte, men 1950 og Stein, som var blitt bri- spill stod og står mektige krefter, 
han ble et halvt århundre de se- som regel tiet ihjel, hvis da ikke kom til Tokio som korrespondent ikke sendte advarslen videre. Mr. tisk statSborger i Honkong i 1941, synes å være på det rene, men 
nere supplert av ingen ringere en verre skjebne blir dem tildel. for Tagliche Rundschau og som Churchill kan Således ha rett, er forsvunnet. de lar seg ikke avslØre selv aven 
enn statsminister Baldwin i fØI- Slike refleksjoner melder seg senere ble presse attache i den r..år han sa, at han ennog ville Riksadvckat Yoshikava kunne kongresskomite eller to. De ut
gende ord: «Staten - også Eng- hver gang en eller annen under- tyske ambassade i Tokio. Han slutte forbund med Fanden selv fortelle kongresskomiteen, at dr. nytter den øyeblikkelige situa
lands krone - er ikke mere herre sØl~elseskommisjon - vi mener var en velsett og livsglad mann, for li. slå Tyskland. Og tidligere Sorge og hans spionring hadde 2 sjon med mål for øye som er 
over sin historie. Makter, soM da iklte den norske UK av 1945 som hadde gode forbinneiser sjef for MacArthurs etterrett - hovP"'f-~rmål for øye. Det ene var skjult for den menige mann, og 
unndrar seg vår kontroll, lar 1 - formår å ruske litt opp i kulis- overalt, men senere viste det seg, ningsvesen, general Charles Wil- å skaffe flest mulige opplysnin- de~ er mål som ligger langt uten
andre land som i mitt spesielle sestøvet. og nfi sist melder de at han i virkeligheten var kom- loughby hevder, at hvis Moskva ger om Japans planer, det annet for en menneskelig levealder og 
særinteresser bestemme». seg etter de avhØringer som to met til Japan som agent for den hadde sendt sine opplysninger vl å oppmuntre Japan til å foreta som bygger på et program om et 

Slike uttalelser fra dem, som amerikanske kongressutvalg har rØde hærs fjerde byrå og at han dere til de allierte, kunne det ha ,ine fremstøt mot syd og øst, alt- verden"herredømme, som kan ta 
sikkert har inside informaUons, satt igang for å få klarlagt den hele ti~en hadde spilt et fantast- endret historiens forlØp. (Roose- så ikke mot vest, mot russisk både Moskva og Washington 
burde lokke sannhetssøkende hl- russiske spionrings virksomhet i isk dobbeltspill. Dette fremgår velt hadde da neppe fått sine bor Asia. Han fulgte ivrig med i de både store og små i, sin tjeneste. 
storikere til å finne vei bak ku- Tokio i begynnelsen av den an- av en forl~laring av den japanske gere til å bli med på krigen mot forhandlinger som ble fØrt mel- Nettoup derfor er sannhetssøke
lissene og bringe sannheten - nen verdenskrig. Det er allerede riksadvokat, Mitsusuda Yoshika- TysItland). lom USA's daværende utenriks- ren alltid i fare 0g møter alltid 
den ubundne sannhet - fram i kommet så mange opplysninger va, som kunne fortell€ at dr. SOl'- Dr. Sorge hadde mange venner minister Cordell Hull og den ja- disse om og men, som fordunkler 
dagens fulle lys, ikke bare for å fram, at d':!t bebudes virkelige ge nesten to måneder før angre- og forbindelser. Blant dem var panske statsministe~-,- fyrst Ko- spHlet. Men - selv om en bren
tilfredsstille en, naturlig trang sensrsjcn~r. Det ser stlJedes ut pet på P.earl Harbour hadde den britiske jor,rnf,list Ouenthel'l1"aye, og det foreligger en rap- ner fingrt>ne, er det fristende å 
ti.! å lære virkelig~leten å kjenne. til at MosJ:va flere mån~der f:jr sendt Moskva beskjed oql at] Stein, som 03så var tYSkfødt, Og! port om at ifølge Konoyes me- pUSle litt med det store teaters 
l:den også for å VirkeliggjØre det det jap,l1ske angrep på Feari (,hvis ikke USA ville gå med på amerikanerinnen Agnes Smed - ning ville de amerikansk-japan- sr..oreloft. -
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Tsjek~erne nJyrdef nærmere 6000UO sudef-Iyskere -
r __ Fort8ettes Ira Bide 1 - tvunget til å slikke opp sitt eget 

iske ~tat måtte helt fra begynnelsen blod fra gu1vet. Noen av baraa. b-
av bh Tysklands notoriske motstan- stet opp og de andre barna ble tvun 
der og Frankrikes naturlige allierte get til å ete opp oppkastelø.en ••. » 

Dette ble årsaken til «den dårlige .. 

slutte seg til en arbeidsgjeng. De 
ble oppdaget og .,rylt tilblods. Det 
kom vepnede tsjekkere til kasernen 
og en av dem sa: «De som forsøker 
flykte, vil bil skutt, akkurat lom 

samvittighet» som har kje t t ~ denne stats d t .nne egne 11"':e Burger forklarer som vitne: ;. disse guttene her blir skutt nu!» -
politikk ned ~fenn~m t~l~!k~~~~e fO~~~ ,:I. «De tsjekkiske Røde Kors-søstre ' Guttene ble st1l1et opp mot en mur 
nes v!l1e g' . ., slapp hver natt inn grupper av so\- og den første av dem ble Skutt ned. 

I Jerne være «stor», Hach jetrussiske soldater i den leir som Da ropte de andre guttene: «Herr 
vl1e gjerne være ,«liten». Begge va;t' ![aptein, vi skal ikke "'Jere det 
Personifikas . t l var organisert i Det tSJ'ekklske Rø- • Joner. av t. fo k som i ltlerl» Dell ..... dre ... nt .... n l rekken 
Versailles bl t t t de Kors bygning I Praha. Søstrene .....- .... 

€l U S yr med altfor store spr&ng frem mot bødlene for A. slå 
klær_ I grunnen var det tsjekkiske pekte på vakre unge tyske kvinner l t ut 
folk våren 1939 bare glad for at Hit- og piker, hvoretter russerne vold- gevær øpe opp i l ten. Men draps-
l t k f tok dem på umaJllleskelig mA.te mennene skjøt ham ned. De tre an-
er o ra det de altfor store klær • d ..... f .... -ne aoIkk rolig sin skjebne m H'tl l . ' opptil 45 ganger pr. natt. Mange ... ~..., A' en. l er s {Jøt over målet høsten h i mø e. nen tredJ'e roper ettf;r sin 1939 d h b t' adde ·om morgenen istykkerbitte , a an erøve Tsjekkoslovakia lkt mot føt han styrter' om, de'" fjerde dets statssu ·t t M 1 ans er, avbitte neser. De lA. apa· .. verem e. en se v dette og femte 1& intet. Gutte"e .'... ikke 

godt k t . kk k tisk uten legetllsyn, da det Ikke .. Y' o sJe erne pra tisk talt uten f mer· enn 115 lr --'e.» 
motstap.~. Under hele den annen ver- antes leger l leiren.» 110-'" 
denskrig førte de et fredelig, arbeid-
somt liv, som økonomisk nesten ikke En kjent diplom-fysiker, K. F. for
ble forstyrret og som måtte karakte- .. klarer som vitne: 
riseres som sorgløst. Utenfor Praha «Vi ble ført til enden av Wasser
merket man praktisk talt ikke det gasse i Praha og fikk se hva vi måt 
tyske herredømme,. og det ble prak- te gjøre: På den store reklametav-

Følgende autentiske beretning fore
ligger om den store eksplosjon i Aus
sig den 30. juli 1945 ,som førte til den 
rene menneskejakt på alle tyskere i 
Aussig: 

Hva slags Norgeshistorie 
barna våre på skolen i 

lærer 
dag? 

. Forbundet for Sosial Oppreisning har utgitt en liten brosjyre met.. oven 
s·.ående titel. Herfra har vi tillatt oss å hente følgende: 

Gjennom alle _ tider har maktens myndigheter prøvd å ha en finger med, 
når samtldens historie skulle skrives. Ved å la historien bli skrevet 

«med I?åholden penn» røkla disse myndigheter ubehagelige begivenheter el
l~r skJliltte på .rettferdiggjlilringen der det kunne trenges, og kunne på det 
ViS legge øyebhkkets hederskrans på egne panner. 

Om sant ell~ usant har i og for seg vært uten betydning når det var 
n:akten som ønsket å utfolle seg. Heller ikke har det spillet inn at vegen 
til egen forherligelse bare kunne gå g:ennom andres forderv. Målet helli
get midl.et når det gjalt å fri seg for ettertidens tyngende kritikk. 

Begivenhetene før, under og etter krigen og den påfølgende okkupasjon 
har . maktens ~yndigheter klart å framstille uten smålige hensyn til det 
fakbske. Fortielsen, forvrengningen og den direkte usannhet har hørt til 
d') påtagel1ge ingredienser. Og resultatene har vært deretter. Tilfredsstil
lende - så lenge det varer - for dem som mener å kunne dra nytte aven 
sli.-t framferd. 

tisk talt ikke ytet motstand mot ty- le på dette hjørne hang tre nakne 
skerne. lik, hengt opp etter benene og for-

Fra 1919 til 1939 hadde Tsjekkoslo- brennt med bensin. Ansiktene var 
vakia innad ført en undertrykkelses- ugjenkjennelige, teJlllene var slått 
politikk overfor tyskere, slovaker, un- ut, munnen var bare et blodig hun. 
garere, ukrainere og polakker. Dette Disse likene mUte vi bære o, slepe 
skjedde med stadig dårligere samvit- til Stephansgasse. Dr vi hadde lagt 
tighet_ likene fra oss, tvang man oss til å 
,I 1939 lot det tsjelrkiske folk seg kYsse de døde på munne. «Dette er 

berøve sin statssuverenitet praktisk Eders brødre, så ~YS8 dem!. ble 
talt uten motstand. Gjennom seks år det sagt tll oss. Livet var oss kjært, 
aksepterte tsjekkerne denne tilstand qg hva hjalp det da at vi følte av-

- Ett er. sikkert: De historiebøker 
som idag nyttes i norske skoler holder 
ikke objektivitetens og sannhetens 
mål. De framstmer seg som partsinn
lEgg - ennog som dårlige sådanne. 
Eksempelvis skal vi peke på Aksel 

«Bare på tre steder tellet Jeg (01) Skrettings norges- og verdenshistorie 
drepte. Da. arbeiderne etter endt ar- for folkeskolen (Olaf Norlis Forlag 
beidstid i firmaet Sehichts fabrikk l 1948). ~nne bok som 11. februar 
Schreekensteln strømmet tilbake til 1946 har fått autorisasjonens stempel 
Aussi .. over Elben-broen. ble det av Det Kongelige Norske I Kirke- og 
utspillet utrolige scener. Kvinner l!ndervisningsdepartement, byr på 
med barnevogner ble kastet ned I ting som vi i~ke. synes vi kan forhol
Elben og brukt som levende mål ::ov de leserne_ Vi tlllater oss å hitsette 
soldater. Det ble sk~. tt på kvinnene følgende utdrag, som vi antar taler 
inntil de ikke lenger dukket opp av·for seg selv: 

betsmenn i en stat som for med 
samvittighetstvang og urettferd, og 
mange av dem ble fengslet eller 
vist bort fra stedet der de hadde 
sitt virke. Flere hundn: studenter 
ble fengslet og t.endt til Tyskland, 
- de leid mye vondt, og mange 
døde. Og tusen.,is av gode nord· 
menn fra alle lag i folket ble feng
slet og sendt til de store fangelei
rene, enten her i landet eller i 
Tyskland. Norge var ikke lenger 
noe rettssamfunn, for fangene ble 
holdt fengslet ute~ lov og dom. Bå
de under forhørene og i fangeleire
ne var fangene ofte utsat for forfer
delige pinsler og mishandlinger. Man 
ge fikk så lite mat at det bare var 
så vidt de greidde å berge livet, og 
somme slett og rett svalt i hjel. -
Det var lite en fikk høre fra fan
gene, og slekt og vennet gikk der
for stadig i spenning og stor otte. 

praktisk talt uten motstand. Også sky'! Med sammenpressede leber 
dette skjedd~ med stadig dårligere kysset vi de blodige hull som skut
samvittighet etterhvert som krigens le bety mUJlllen .•.• » 

Elben. I V&Jlll-reservoaret pl torvet "'T 
kastet man ned en hel del tyskere. ~ .. orge under den andre verdenskrig. 

slutt nærmet seg. Hva ville tsjekk,}
sl~vakias venner fra 1919 sl, hVis 
tSJekkerne ved Tysklands sammen
brudd sto uten martyrer og uten mot
standsbevegelse? Dette er uten tvil 
de psykologiske årsaker til det tsjek 
kiske folks sene «heltemot». da det 
kastet seg over tyskerne i 1945. Man 
måtte innhente seks års forsømt mot 
stand .. Det man manglet i tid, måtte 
erstattes i konsentrasjon. Jo frede
ligere man hadde opptrådt i alle de 
andre årene, desto grusommere måtte 
«kampen» foregå. 

Alt dette har sudettyskerne og 
tsjekkerne nå forstått. 

NEDENFOR Gm -VI ENKELTE UT
DRAG AV DEN OPp!,\n"-TSVEKKEN 

DE HVITBOK. I 
Hildegard Hurtinger har avgitt 

følgendp-vitneutsagn : 
«Om natten ble samtlige arre

stanter i Scharnhorst·skolen l Pra
ha .ia~et ut på gårdsplassen og her 
bl€' 10 menn, kviner og barn skutt 
ned ad gangen foran øynene på de 
øvrige arrestanter.o OgsA mine to 
brcdre med sine famiUer ble skutt 
ned. Min ene brors yngste bam var 
bare fem mlneder gammelt. Vi an
dre som Ikke ble skutt rnA.tte grave 
graver. Ellers ble det skutt vUkI\rlig 
inn blant arrestantene dag og natt 
og tUl!Iene mistet liv.:lt på deJllle rnA. 
ten . • . Den 20. mal 1945 ble vi 
sendt ut på arbeide på Wenzelplatz 
(Pr&bu største og fineste plass). 

•. Her ble tyske gutter og piker hengt 
opp etter benene pA. lyktestolper, 

overhelt med petroleum og antendt.» 

Alfred Gebauer, Dirlewang, Krels 
Wertingen, forklarer som Vitne: 

«I Prahas Stadion ble det foran
staltet den reneste harejakt pl SS
soldater. Itsjekkerne bmkte maskin 

Den tyske grense-kommissær l Wle 
sau (Oberpfalz) forklarer: 

«60 prosent av kvinnene ble utle
vert russerne· som øvet vold mot 
dem. Svangre kvinner ble tvunget 
til å knele ned foran tsjekkiske sol 
dater og sUkke opp deres spytt. -
Tsjekkiske prester erklærte at de 
neke følte noen medlidenhet med 
tyskerne, De vllle Ikke gi tyskerne 
den siste olje, heller ikke trøste 
dem. KjønnsSYkdommer 110m opp" 
stod som følge av voldtekt, ble ikke 
behandlet.» 
Dr. Franz Freyer forklilrer som vit· 

ne: 

,kavlilleri-kasernen l den Wle 
vest-bøhmiske by Postell»err, hvor 
hele _ den mannlig.. del av befolknin
gen l byen Saaz var presl!Iet sam
men,. 1 alt over 5000 maan, forsøkte 
feM tyske g'tttter I. flykte ved z\ 

Hver gang de dukket opp, trykket 
man dem ned I va!1Det igjen ved 
hjelp av ste4ger og stokker. Fønt 
ved U-tiden fikk man se endel sov
jetrussisl.e offiserer som forsøkte il. 
rydde gatene. Ved dette blodbad I 
AUlslg alene omkom nesten 1000 
tyskere t løpet av noen fA. timer. 

Husk kontingentRn 

Boken lom vil leve 

i norsk historie' 
er dr. Jur. Gustav Sm .... I. aa.k 

«PATRIOTISME OG "AND.IVaK» 

Den air et tllhbllled. IV okkupasJonstld.nl 
No..,. o, aY d. poiltlske lorf_,elstr tUtr 

Den 9. april gjorde tyskerne uten 
grunn angrep på Norge, I Norge 
var bare ørnå hæravdelinger sam~et 
tll nøytralitetsvakt. Tyskerne kom 
med stor flåte- og flystyrker, og 
hærsatte på en dag Oslo. Arendal, 
Kristiansand, Egersund, Stavanger, 
Bergen, Trondheim og Narvik. -
Kong Håkon og regjeringa og Stor
tinget måtte så snart som råd var 
komme seg ut av Oslo. De for til 
Hamar. der Stortinget satte møte. 
Men møtet måtte brått avbrytes og 
ferda gå videre til Elverum. Der 
ga Stortinget kongen og regjeringa 
fullma:~t til A. styre iandet sA. lenge 
krigen varte, og til å ta opphold 
utafor landet om det skulle bli nød
vendtg. . Stortingsmennene for så 
heim, og kongen og regjeringa sat
te forsvarsstellet i verk. Dette var 
ikke lett, for tyskerne hadde alt 
tatt de Viktigste kringkaBting~ta
sjoftene. en stor del av telegrafver
ket, rikstelefonen og postverket og 
noen av jernbanene. Likevel lyktes 
det l få en del av den norske hæ
ren på. fote. - Da striden hadde 
vart i 2 tnåneder, mAtte nordmen
nene likevel gi opp iler heime. Men 
kongen og regjeringa for til Eng
land og holdt fram med krigen der 
fra. Mange nordmenn kom seg over 
til Storbritannia. Der fikk regjerin
ga reist en liten norsk hær og de 
fikk bygd. en· fly- og en krigsflåte. 
. Det stør.te tilskudd til seiren yt
te likevel Norge gjennom handelsflA. 
ten sin. I England ble det sagt at 
den var mer verd enn en hær på 
en million mann. Den ga også re
regjeringa inntekter til A greie alle 

; utgiftene med, og den gjorde vårt 
~ land ,til e~ verdifull a.lliert_ 

Heime i Norge ble det fem tunge 
år. Det verste var at «støtt; det 
l\ordmenn lytt vera med når Noregs 
riterke skal hoggast ned:.. Alt sam-

Varer av alle slag skulle. tysker· 
ne ha. De tok bare pengesedler i 
Norges Bank og betalte med - 11 
milliarder kroner i alt. På den må· 
ten ble det norske folket utplynd
ret, så her ble nød og m8l1gel på 
alt. Verst var det i byene med mat 
og klær. - - -

Storparten av folket holdt tap
pert ut både mot tyskerne og mot 
landssvikerne. En stor del av ung
dommen fikk i hemmelighet i stand 
en heimefront. Den trente i skog 
og fjell, langt fra folk, og den fikk 
våpen med fly fr ... England. Heime
fronten gjorde tyskerne mye for
tred. Den sprengte og ødela våpen
elager og krigsnyttige fabrikker, og 
den skjøt noen av de verste nazi
bødlene. Da vestmaktene stod ved 
Rhinen, sprengte ;heimefronten de 
norske jernbanene pl. mange steder, 
og hindret på den mAten tyskerne i 
å. sende tropper fra Norge til Rhin
fronten_ 

Tyskerne hadde tatt radioappa
ratene fra folket. D':l ville hindre 
at noen fikk høre annet nytt eJlll 
det som kom fra tysk side. Likevel 
var det mange som hadde radio i 
hemmelighet. Da freden ble kunn· 
gjort i kringkastinga, ble det der
for kjent med en gang. Det var den 
7. mai, en vakker vårdag. Flaggene 
gikk til topps. Gledessmilene lyste 
der folk møttes, hilste og ønsket 
hverandre til lykke. I byene ble det 
et liv i gatene som en 17. mai. og 
17de-maistemning var det like til 
den 7 .. juni da kongen kom heim.-» 

Hvor meget som cr tlant a.v det her 
siterte, hvor J'lleget som er forvrengt 
ne- hvor me/iret· som er fortidd, får en-

3 

-Kan kreft -
O 
8 
S 

helbredes uten radium og 
operasjon? Les Martha 
.steinsviks sensasjonelle 
skrift· «KREFTENS GÅ· 
te .. » Fåes mot inns. av 
kr. 2,00 til Helseforlaget, 
boks 3041, Oslo. 

Komkaniskap 

O 
B 
S 

søkes med en herre i 40- 55 års 
aldertm med god utdannelse av 
enke med hus og endel formue. 
Er åpen for forslag. BU. mrk. «Ær 
Hg - snarest nr. 252.» 

Bygningssnekker 
Vant bygningssnekker ønskes 

snarest. Imlsetning av dØrer, vin
duer, loft, gulv og trapper. Læn
gere arbeid. LØnnsforlangende pr 
dag. Bill. mrk. «Dyktig nr. 254». 

Arbeid· 
søkes av 32 årig NS-m. Konst. i 
OrdenspOlitiet. Medl. av NS-fyl
kesstab. Oømt som frontkjemper. 
Sonet. - Agronom av 1937. Teg
ne- og malerpraksis. Har deltatt 
i fl. fOrskj. yrker. Foreløbig inte
ressert i middelst. eller lettere 
arb. gr. litt uheldig kjevehlfeope 
rasj on. Kan j eg benyttes. Kom 
med forSlag! Billett merk. «For
sØket verdt nr. 248». 

etter den rene Chicago oppskriften er 
det sagt. 

Hvem har så lært dem metodene? 
Kan det være andre enn dem som un
der krigen var i Utlandet og lærte 
dem, og så kom hjem og fortalte om 
sine heltegjerninger. En ung gutt som 
var med p~. et tyveri ble spurt hvor
f<.r han gjorde det. Han svarte kjekt: 
«Fordi jeg er god nordmann». 

Da freden kom og her forekom 
mord, sabotasje og tyverier, het det 
at det "ar NS som var på ferde. Men 
alltid slog det feil. Slik var det også 
da. Arenda.ls sabotøren opererte. Folk 
og avisene var OVerbevist om at det 
var NS som stakk hodene fram. Og 
forundringen var da som alltid stor, 
da det viste seg å være en hjemme
front gutt. 

Sjefen for mil. org. i Arendal, Tvedt 
Gundersen, gir sabotøren de allerbeste 
skuddsmål: «Han var stø, pålitelig 
og imøtekommende, og har en sterk 
nasjonal innstilling. Det var han som 
stjal NS-arkiver på Rådhuset. Da fre 
den kom fortsatte han i hjemmestyr
ken og va.r med i arrestasjonspatrul
jen og i ransakingspatruljen på politi 
kammeret sammen med noen av sine 
jevnaldrende. Sabotøren fikk også di
plom fek godt utført arbeide under 
krigen», sier Tvedt-Guni:lersen. Og 
Gundersen står helt uforstående over 
at slik en prektig gutt kunne finne 
på noe slikt. 

Men politimester Rynning Tønne
sen, Kr.sand S. forstår det. Han sier: 
«Arendals sabotøren har gitt grunn 
til ettertanke. Man preker ikke mot
standens sabotasje, mordets og tyve-
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(Praliiis største og Ilneste plasSJ. 
•. Her ble tyske gutter og piker hengt 

opp etter benene på lyktestolper, 
overhelt med petroleum og antendt.» 

Alfred Gebauer, Dirlewang, 'Kreis 
Wertingen, forklarer som vitne: 

«l Prahas Stadion ble det foran
staltet den reneste harejakt pA. SS
soldater. I.i'sjekkerne brukte maskin 
pistoler, mens 5000 arrestanter med 
redsel så på det som foregikk. 20 
SS-soldater ble skutt på denne må
ten. Noen av dem ble tvunget til il. 
hoppe ned· i latrinene, hvor de ble 
pepret med salver fra. maskinpisto
lene. De ble liggende i latrinene og 
andre arrestanter tvunget til å bru 
ke latrinene fortsatt.}) 

Dr. med. Hans ':;"eber, Det inter
nasjonale Røde Kors delegerte, forkla 
rer som vitne: 

«Foran hovedinngangen på Wil
son JernbanestasJon i Praha hørte 
man forferdelige skrik. Jeg sA. at 
en blond kvinne ble overfalt av 
mengden, til tross for at hun for
svarte seg på perfek ttsjekkisk uten 
aksent. På et øyeblikk var hun om
ringet, hennes klær ble revet av 
henne og hun lå på jorden og ble 
mishandlet av mengden. En stor øl
vogn kjørte forbi åstedet. Under 
voldsom tumult ble de te' hestene 
spent fra, en hest ble bundet til 
hvert av kvinnens ben, hvoretter he 
stene ble drevet avgårde hvet' i sift 
retning ................. . 

I PaDkrantz-fengsiet ble forfer
deUge tilredte ;nenneSker kastet 
ned fra altanen i tredje etasje, 
brukt som levende mål under fallet 
og skutt ned. Tyske nasjonal-sosial 
Istiske gutter ble slått tilblods og 

Fortid - Nutid Fremtid 
Hijo del Tiempo: 

Siste gang: 
Debatten om kapitulasjonserklær 

ingen og dens betydning, om 
den folkerettslige tillstann under 
okkupasjonen m. m. er selvfølgelig 
ikke tilende. Det dreier seg ikke her 
om en gruppe kværulanters påstan
der i egen interesse, men om de 
grunnoppfatninger som har dannet 
basis for en stor folkegruppes over
beviste samarbeidsvilje i fem år. -
Før eller senere må denne oppfat -
ning underkaste·s en nøkt€rn og uav 
hengig undersøkelse, stillet opp mot 
den sen myndighetene har hevdet. 
I de år som nå har gått har oppfat
ningene bare tjent en politisk strid 
mellom parte1;le, en forøvrig høyst 
ulike strid, hvor den ene part hadde 
alle den offentlige opinions midler 
på sin side, den annen derimot ble 
betraktet som varg i veum. I de år 
som kommer må oppfatningene bli 
underkastet en juridisk - historisk 
vurdering, ikke bare en politisk. Ty
ske røster må høres og uavhengig 
utenlandske sakkyndige fil. klarleg
ge. D'herrer Gundersen, Andenæs og 
konsorter er ikke de endelige auto
riteter på dette område. 

Men også spørsmålet om grunn Iget for landssviklovgivningen må 
r eller senere bli behandlet på sam 
e vis. (Alt under forutsetning av 

at framtiden gir oss den rolige perio 
d~ da man mere lidenskapsløst kan 
foreta en slik undersøkelse). Med 
hensyn til den opprinnelige lands
s1iklov og den særlige prosesslov. 
\oegge London-forordninger) har 

«PATRIOTISMI OG LANDSSVIK» 

Oen ,lr et tlchblllede av okkupasJonstiden. 

Nor,e o, av d. politiske forfølgelser etter 

Iriil_rln,tn. 

Oen er dtt skarpeste an,rep som er rettet 

mot oppc!øret. oc myndlghetent har ikke 

kunnet ancript dtn, foreli frtmltillinctn er 

helt kortekt. 

Bokladeprlstn var hittil kr. 1:1,- for 
det Innbundne eksemplar. 

CirunrUlt utenland.re'.. 0' for , " rlat

opplaclt brakt ut er prise" ni nedlltt til 

kr. 8,- fritt tilsendt. 0' hvis minst 5 eks, 

beuill.. samtidig. bltr dt portolriet tilsendt 

mot Innsendtise av kr. 31 ..... 

K,ARL SEELAND. OPPEGARD ST. 

«8. Mai»s 
-------------------I kronikk 24 .. aug. 1951 

Rettsoppgjøret 
vi i disse årene ikke trengt A. fore
ta noen egne betraktninger. Vi holdt 
oss til vår første ekspert på områ
det professor Jon Skeie, en jurist 
med helt annen autoritet enn Johs. 
Andenæs, en ubestikkelig jurist, 
som har søkt å tjene sannheten, ik· 
ke myndighetene. Professor Skeies 
lille skrift «Landssvik» kom ut i 
1945 og vil bli stående som et monu 
ment over en mann som bevaret li
kevekten og rettssikkerheten midt 
i en voldsomt opprørt og ulikevek
tig tid. For vår argumentasjon har 
dette alltid vært et sentralt skrift. 

Londonlovgivningen bygger på El 
verumsfullmakten, og Elverumsfull
makten ansees jo nu for å være emi 
grantregjeringens forfatningsmessi
ge basis. Stortingets president Nat
vig Pedersen har endog engang an
tydet at fullmakten var uttrykk for 
genialt framsyn. Så meget merke
ligere da., at der ikke eksisterer 
noen faktisk Elverumsfullmakt. 

Professor Skeie gjorde allerede 
1945 oppmerksom på dette. Men det 
fullstendige referat fra stortingets 
møter på Hamar og Elverum 9. 
april 1940 er først senere fremlagt 
som stortingsdokument. Man skul
le nesten fristes til å foreslå «8. 
Mai» å offentliggjøre dette stortings 
dokument som løpende føljetong 
med korte kommentarer! - Man 
skal vite hva man lmakker om, og 
likesom kapitulasjoDserklæringen 
(som ikke finnes inntatt i de fire 
store bind som Undersøkelseskom· 

• 
missjonen av 194$ utga) kommer 
til å utgjøre et 'Viktig dokUment i 
'låt' nyere historie, så. kommer også 
ElVerumsfullmakten til å. bli et av 
de store tVistespørsmål når denne 
historien skal skrives. mgen kan da 
komme forbi visse kjenIlgjerninger 
Som professor Skeie påviste: 

l. Der ble ikke lagt fram for stor 
tinget på Elverum noe skriftlig ut
formet forslag til regjeringsfull
makt. 2. Fullmakten var bare en 
mundtlig utformning fra presiden -
tens side. 3. Og i det korte ordskif
te understreket presidenten selv at 
fullmaktens begrensning lå. i grunn 
:ovens bestemmelser. 4. Fullmakten 
ble ikke opptatt til votering og stor
tinget har overhodet ikke foretatt 
noen formell votering.over den. - 9. 
april 1940 var en opprørt dag. Og i 
den etterfølgende tid mAtte selv-o 
sagt ofte regjeringen handle som 
om den hadde frie hender. Men i den 
form som her er nevnt, kan man 
ikke gi en regjering det Som man 
har kalt «den mest omfattende-fUll 
makt som noen gang er gitt en par
lamentarisk regjering i Norge~. 

Nei, det foreligger ingen Elve· 
rumsfullmakt av den karakter som 
man siden har påstå.tt, og storlings
dokumentet viser dette tydelig nok. 
Men - som professor Skeie frem
holder - hadde der vært skriftlig 
formulert en slik fullmakt og hadde 
denne vært opptatt til votering, så 
ville den ikke ha vært lovlig i den 
form den Senere ble oppfattet i Lon
don. Ti de rettigheter som regjerin
gen tiltok seg, bl. a. utformningen 
av landssviklovgivningen, gikk langt 
ut over hva den grunnloYmessig 
kunne tillate seg. Og den lovgivning 
som Londonregjeringen i kraft av 
denne manglende fullmakt utformet, 
den fikk ingen tilstrekkelig offent
liggjørelse, fordi den med plan og 
overlegg ble hemmeligholdt. Profes
sor Andenæs har endog bragt det til 

den var mer ~verd enn en hær på 
en million mann. Den ga også re
regjeringa inntekter til å greie alle 
utgittene med, og den gjorde vårt 
land til en verdifull alliert. 

Heime i Norge ble det fem tunge 
år. Det verste var at «støtt/ det 
nordmenn lytt vera med når Noregs 
merke skal hoggast ned». Alt sam
me dagen tyskerne kom, gikk Quis
ling dem. til hande: Han holdt en 
tale i Kringkasti~lga, der han for
talte at han var blitt statsminister, 
og han kaldte mobiliseringsordren 
som regjeringa hadde sendt ut, til
bake. Siden ga tyskerne han tite
len ministerpresident. - QUisling 
hadde stiftet et parti som han kalte 

, nasjonal samling. Ved stortingsval
get hadde ikke partiet fått en ene
ste tingmann. Likevel meinte Quis
ling og den lille flokken hans at de 
i gjerning og ferd kunne gå fram 
som om det var det norske folket, 
og gå i samband med tyskerne. Og 
ikke nok med det. Quisling ville og
så. gjøre leg til herre over tro og 
samVittighet hos folk. Han svor 
Hitler troskap og blind lydighet. -
Slik ville de ha det med heile det 
norske folket. Det sJ~ulle slavebin
des under Hitler og Quisling. De 
kalte dette «nyordning», og denne 
«nyordninga» skulle med list og 
makt tvinge. inn på alle. Avisene 
ble tvunget til å skrive det som NS
partiet krevde, og alle som hadde 
stilling.l staten, ble pålagt å arbei
de for «tlyordninga». 

Men folket gjorde front imot. Læ
rerne sa nei, tusen ble fengslet og 
mange hundre sendt til Grini, til 
lQ"ord-Norge eller Tyskland. Bisko
pene og prestene nektet å være em-

å forsvare dette forhold! - Den 
som tilfeldigvis har hatt anledning 
til å drøfte diSse forhold med en
kelte fremmede jurister vet jo hva 
disse sier: Ml\n kan påberope seg· 
nødretten og hevde at man i en 
tvangssitul.I.Sjon har handlet til fol
kets og landets beste, dEt blir et po
litisk skjønnsspørsmål. Men grunn
loven og folkeretten kan ikke påbe
ropes for slike handlinger. Juridisk 
~r det hele ikke noe skjønnSspørs
mål. 

Alt dette er gamle saker i forbin
delse med rettsoppgjøret. Myndig
hetene har forlengst feiet alle våre 
argumenter ut som søppel, som 
kværulantens evige retthaveriske 
vrøvl. Men vi er ikke ferdig med 
dem De interesserer oss ikke bare 
fordi det er et spørsmål om retts
oppgjørets lov-basis. De interesserer 
oss også fordi våre handlinger i ok
kupasjonsårene, hele samarbeidshold 
ningen, skal komme til å bli behand 
let som en historisk foreteelse. Det 
dreier seg ikke om noe så enkelt 
som at en gruppe nordmenn var na
zistiske landsforredee, det dreier seg 
om hvorvidt et bevisst og planmes
sig forsøk på. å forsvare landets og 
folkets interesser ad samarbeidets 
vei ogst\. hadde et folkerettslig og 
juridisk forsvarlig grunnlag. Vi har 
intet ønske om å gå over i historien 
som 'landsforredere, 5: kolonnere, 
rettsbrytere og slike som «faller de 
lovlige myndigheter i ryggen under 
krig», som professor Andenæs så 
smukt uttrykker det. Man kan ikke 
skrive historie på det vis som man 
har gjort i å.rene 1945-50. Når hi
storien virkelig skal skrives må om
hyggelig vurderinger tre istedetfor 
ville affekter. Kanskje tar vi feil på 
visse punkter. Vel, så får vi revide
re våre oppfatninger. Men foreløpig 
har myndighetene ikke brydd seg 
det minste - om å. overbevise oss ad 
saklighetens vei. Og ved hjelp av 

gikk til topps. Gledessfi'Hlene lYSte I plom for godt utført arbeide under 
der folk møttes, hilste og ønsket krigen», sier Tvedt-Gunliersen. Og 
hverandre til lykke. I byene ble det Gundersen st!r helt uforstående over 
et liv i gatene som en 17. mai. Og at slik en prektig gutt kunne finne 
17de-maistemning var det like til på noe slikt. 
den 7 . .juni da kongen kom heim.-» Men politimester Rynning Tønne-

Hvor meget som cr I:!ant av det her 
siterte, hvor l1leget som er forvrengt 
og hvor meget som er fortidd, får en
hver gjøre opp med seg selv etter 
den positive viten l_an sitter inne med. 
Vi som virkelig vet hva som ha!' pas
sert, nærer i et hvert fall ingen tvil 
om at det aldri ~al lykkes å lure 
slikt som dette inn som fullverdig stof 
i norsk historieundervisning. 

Dertil vet vi heldigvis allerede i dag 
for meget. Og stadig øker tilgangen 
på dokumentariske bevis. En dag må 
og skal mangt og meget skrive/! om i 
gjen. 

Ungdoms
kriminaliteten 

V åpentyverier er noe vi ser i avise
ne nesten daglig. - Det er helst 

unge gutter fra fjorten år og opp
over som er tyvene. «A ,sier mange», 
det er bare noen «guttestreker». En 
gang skjøt noen gutter ned en vakt
mann. 

Men Frognerbanden sier oss at det 
ikke er «bare». Hva er å.rsaken til 
diSSe ungdomsutskeielser ? Hypotese
ne er mange: Den frie oppdragelse, 
barna skal ikke ha hemninger. Heime 
front-mentaliteten. De oppfører seg 

Andenæs-redskaper og evige trusler 
om ny rettsforfølgelse kan man jo 
ikke overbevise oss .. Men rimelig var 
det, om vi også selv i den kommen
de tid bidro til å undersøke og be
lyse våre egne påstander, så langt 
vi formår dette. 

* 
Rettsoppgjøret har mange andre 

sider. Blant annet er Erstatnings-
1irektoratet og dets virksomhet gjen 
nom bostyrere en viktig side av opp 
gjøret. Den som har hatt anledning 
til i disse år å treffe mange som har 
vært under bestyrelse, vet i hvor 
uhyre høy grad der er forskjell på 
bostyrere. Der finnes dem som kom 
binerer loyalitet mot myndighetene 
med en klar oppfatning av at deres 
oppgave dog er den å vareta også 
interessene i det bo de er satt til å 
forvalte Der finnes dem som kan 
si at de' er sine bostyrere takknem
lige for at deres verdier er blitt tatt 
omhende, mens de selv var uten ev
ne til dette. Men så finnes der i sann 
het også dem, som forbanner sine 
bostyrere og hensynsløst beskyller 
dem for å være ondsinnede utplyn
tlrere og ødeleggere og som da sam
tidig gjerne gir uttrykk for at bo
styrerne under' denne sin rakker
virksomhet har Erstatningsdirekto
ratet heit og fullt i ryggen. 

Heller ikke på dette punkt synes 
det som om myndighetene vil gi den 
minste innrømmelse og erkjenne at 
der er begått utillatelige ting. Og 
dog skulle man være fristet til å si, 
at om myndighetene i det minste 
på sånne punkter ville erkjenne og 
rydde effektivt opp, skifte ut per
soner, kreve ordentlige avregninger 
og tilsette nye, anstendige bostyre
re. der hvor dette ansII.es nødvendig 
\Jg gjøre opp på reell basis, der hvor 
verdier er bortkastet, så ville dette 
kunne bidra i ganske høy grad til 
en bedre forståelse mellom partene. 
Desverre tyder lite på. at så skal 

sen, Kr.sand S. forstår det. Han sier: 
«Arendals sabotøren har gitt grunn 
til ettertanke. Man preker ikke mot
standens sabotasje, mordets og tyve
riets lære i 5 år uten skadevirkning». 

En bande på 7 karer var framme i 
lagmannsretten i jam,lar i år for skap 
sprengning, tyveri og legemsforner -
meIse. En av bandelederne, Alf Han
sens forlIvarer advokat 1<"'oss henviste 
tl~ Hansens innsats i motstandsbeve
gelsen under krigen. Advokat Foss 
sier: «Man må være oppmerksom på 
vanskene i overgangstiden, fra en pe
riode da det var «gOd latin» å likvi
dere mennesker, til fredstid». 

Under de mange rettssaker som har 
vært fremme er Hjemmefrontens Sen 
tralledeIse kommet mer og mer fram 
i lYSet. Det er mer enn de tåler. 

De sier, at der er fremsatt grove 
ærekrenkende beskyldninger mot sen
tralledelsen. DiSse beskyldningene er 
en ærekrenkelse overfor hele den nor
ske motstandsbevegelse. Derfor fant 
hjemmefrontens sentralledelse det 
nødvendig å offentliggjøre hvem som 
satt i sentralledelsen for å vi~e at det 
var menn med godt navn og rykte. 

Hva kan man så vente av de unge 
når de eldre har gått fram med slikt 
eksempel? 

Ungdoms problemene må tas opp 
til revisjon. De unge må ledes fram 
til hederlige mennesker - til nyttige 
og bra samfunnsmennesker - bort 
fra. Hjemmefrontens brutalitet. 

Sørlending. 

skje. Men man kan· jo ikke se bort 
fra at mange mennesker synes A
mene at. rettsløsheten på dette 
punkt har rammet dem ennå hår
dere, enn den som rammet dem gjen 
nom dommen. Og i visse tilfeller, 
hvor mennesker er fratatt selv sine 
intimeste private bruksgjenstanner, 
spør man jo også seg selv, hva det 
er for slags rettstillstand Erstat
ningsdirektoratet ('g dets bostyrere 
har etablert. 

Pariabestemmelsene er en annen 
sak. De har tvuhget en ganske stor 
gruppe kvalifiserte mennesker til å 
oppgi sitt arbeide og avfinne seg 
med arbeidsoppgaver og levevilkår 
som ikke står i noe rimelig forhold 
til deres forutsetninger. Bestemmel
sene om rettighetstapene er det 
punkt i landssviklovgivningen hvor 
den har tatt sterkest preg av den 
tyske jødelovgivning. Man skulle tro 
at myndighetene etterhvert skUlle 
erkjenne hvilken skamplett på norsk 
lovgivning dette var. Og hvilken 
skade det gjør for samfunnet som 
helhet, derved at dette kaster vrak 
på dyktige menneskers kvalifikasjo 
ner. Men slike punkter som Erstat
ningsdirektoratets og bostyrernes 
virksomhet og pariabestemmelsenes 
virkninger viser hvor myndighetene 
ennA. står. 

* 
I politisk henseende er landssvi

kerne en ytterst mangfoldig gruppe. 
De hører hjemme i alle partier! -
Men partivesenet i Norge har så 
åpenbart overlevet seg selv. Opposi
sjonspartiene representerer stort 
sett bare fortiden og er uten idemes
sig tilknytning til framtiden. Og 
Arbeiderpartiet forbruker i disse år 
sine ideer og blir mer og mer bare 
et byråkratisk apparat, som anser 
seg eneberettiget til å administre
re landet. «Hva skal man tro på i 
vå.r tid? - skreven av mine gamle 
venner nylig. - Høyre kjemper for 

Stiftelsen norsk Okkupasjonshistorie, 2014

SNO



... Fredag 17. aUiuat 1951 Nr. 30 ~. 5 •. år,_, 

Vart kystforsvar i høyeste grad 
I 

lite betrygg~nde vern mot minefaren selv fredstid 
Minekutter «Ncrdheimsund» en utrangert reisendebåt I privat eie 
Millionene ruller og ruller, men like umettelig er det forsvarsbudsjettet 

som skal bringe vårt forsvar på fote. Vi vet også at v~~ forpliktel
ser overfor A-pakten vil kreve nye økonomiske ofre, limgtstørre enn vår 
egen forsvarslinje alene ville ha git seg uttrykk i. Men lil,evel må vi inn
rømme at vi gjerne ytet noen millioner mer til den norske krigsmarine, 
som ikke bare skal være vakt og verge om vår kyst i krig, men også stå 
berent til en innsats i fredens tjeneste. 

Det har vært palassrevolusjon innen sjøforsvaret. Hva dette har tilsik
tet, og hva dette vil føre til, er noe vi ikke skal berøre i dag. La oss bare 
understreke at de forsømmelser som krigsmarinen lider under, ikke minst 
gir seg til kjenne i sjøforsvarets vakthold mot minefaren. 

øvrere seg inn til minen, plassere 
sprengladningen, tenne lunten, og 
komme seg unna før 350 kg. spreng
stoff går i luften. Det er ikke i maks
vær at minene driver inn. Det er først 
og fremst under stormperioder, i snø 
kave og mørke, og alle forstår hvil
ken påkjenning det er å utføre et 
slikt arbeid. En forstår også hvilke 
verdier som står i fare når radioen 
melder om slike lødsfeller midt i 
skipsleia. «Nordheimsund»s mannskap 
har aldri sviktet. Men det hender alt 
for ofte at de ikkE! kan gå ut på 
grunn av været, fartøyet har en be
grensning som ikke . kan overskrides. 
Minekutteren har en maskin som van
ligvis presterer 8:-9 knop. Det blir en Forsvarsminister ~!auge. 

Sjøfartsnasjonen Norge, landet med 
en av verdens lengste kyster, skulle 
ha vitale interesser å beskytte når det 
gjelder truslene overfor kystfarten. 
Det fremgår av dagens avismeldinger 
atJ;"ordmørskysten er den mest mine 
truede kyststrekning, og at en snart 
går høsten og uværstiden imøte da 
nye bølger av drivminer vil være un
derveis. Allerede nå meldes det om 
minefunn i leia, veritable engeise mag 
netminer med en sprengladning på om 
lag 350 kg. - miner som lar seg på
virke av både jern og lyd. Nettopp til 
vinteren vil det bli disse minene vi 
kan vente oss i langt større utstrek
ning enn før. De har fra krigsårene 
ligget forankret til . havbunnen ved 
lange kobberkabler. Tiden er nå kom
met da kobbertrådene er tilstrekke
lig angrepet av saltvannet til at de 
lar seg slite over av urolig sjø. 

liten dagsreise hvis den skal tilkalles .. , ___________ -----

fra Kristiansund for å ta seg aven E· . l kb· d· t·1 
mine oppe ved Trondheimsfjorden, og n ge Sl· ra fl l 
i ruskevpr. kan en tenke . seg hvor 
langt kuttej:en avanserer med sine . .• k I t o I 
8 knop, Det er i alle fall sikkert at eUrOpelS ors ae se 

E· Ilt ~de.!r en tUfeldlg lese:- af <li8. ~1» så bl! lmorge!l e~ 
r fast ~~oqn('nt. 

Dommerens adgang til å dømme etter skjønn er begynnelsen til tyranniet 

D§ ~~~:;tj!~~~edie 
Il et er len~e~iden jeg har ~en- "n mest intellektuelle tingmann til 

vendt meg til mine venner i «8. et foraktet stemmekveg. 
Mai» nå. Mell det er sannelig, heller Jeg dømmer stortinget som ikke 
ikke så greit. Ofte står man helt i eier moralsk mot. og kraft ti~ å rei
vilrede og vet ikke Qm alt det styg- se seg mot den. største skJendsel 
ge !lom skjer omkring en, er en til- Norge har opplevet: Forfølgelsen 
feldighet eller atavismens brutale av annerledes tenkende. En skam-
gjenferd. plett verre enn middelalderens likvi 

dasjoner. 
Men atter må jeg spørre meg 

selv om jeg ville ha fulgt ånden fra 
London hadde jeg sittet i stortin
get. Neppe. Min nasjonale oppdra
gelse eier ikke mindreverdighetens 
servilitet og bøyer ikke kne for de 
falske profeter, de som flyktet .fra 
landet i farens stund, de som brøt 
Grunnlovens bud ·for å kunne «døm
me» sin neste. Men jeg takker atter 
i dag i ydmykhet den skjebne som 
holdt min person utenfor stortinget. 

Den store fare i da::: for Norge er 
ikke faren fra øst -, faren ligger i 
oss selv. Der maktens brunst går 
foran kulturlivets love, over neste
kjærlighetens evangelium, over den 
etiske morallære - elsk din neste 
du kristne sjel. 

Takknemlighet - ta bare for 
deg dette ordet, et av de mest for
sonende, som skjuler de varmeste 
følelser like fra hjertet. Mange har 
kanskje vondt for å vili\e takknem
lighet og skjUler den i blyghet, et 
slags mindreverdighetskompleks. -
Andre gir sin taknemlighet med 
åpne arme, i følt varme. Intet kan 
såre en sår natur mere enn utakk
nemlighet. M~n kan man bebreide 
en venn at han har brutt takknem
lighetens lov, ja i den grad, at der 
man følte varme føle\!! i dag kul~e? 
Kan ikke også de beste følelser hos 
et menneske bli en fortolkning, og 
«manglende takknemlighet» vendt 
den motsatte vei? En akkord med 
seg selv hvor de edlere følelser må. 
vike! Når den jernskodde hæ: trær disse 

Her gå.r jeg i årets sommerkvel- love ned, da er der fare for Norge. 
de og tenker på slikt og mye annet. De valgte øksen - den blodige. -

Jeg dømmer Arbeiderpartiet som Tenk om de hadde grepet oljegre
dekker sine kommunistiske anslag nen - det ville skapt den samme 
bak et forfalsket demokrati. lykke, glede og forsoning som øk-

Men særlig vil jeg dømme det par sen brakte ulykke, sorg og fortvi
tivesen som kveler samvittigheten lelse. 

PERSIA HAR 
til hensikt å. utvise landets vel 120-
tusen jøder og via en «luftbro» fø~ 
dem til Israel, blir det opplyst på. 
autoritativt hold l Bagdad. Irak ~ 
nettopp tilendebrakt utvisningen av 
108,000 irakiske jøder som ble fløy. 
et til Israel på ca. et år. . 

DEN BAYERSKE 
landsregjering har forbudt alle offen\ 

lige møter som arrangeres av d4 
høyreorienterte partier Det sosial
istiske Riksparti og Den tysk~ 
Blokk. Den bayerske avdeling a9 
Rikspartiet ble opprettet først f01' 
noen dager siden, mens Den tyske 
Blokk har eksistert her i noen tid., 
Rikspartiet har allerede møtefor • 
bud i en rekke andre vest-tyskø 
stater. Dets leder.e, deriblant gene
ral otto Ernst Remer, ble nylig av 
skåret fra å tale ved offentlige mø
ter i partiets høyborg, Nedresach
sen. 

UTVIKLINGEN AV 

Vi venter altså disse uhyggelige 
gjengangerne, og det er sjøofrsvarets 
krevende oppgave å bryte de farlige 
dønningene etter 5 års krig på havet. 
Men hva er sjøforsvaret i stann til å 
gjøre? 

minen hø,r drevet langt i mellomtiden, 
uforholdsmessig lengt til alltid å kun
ne gjenfinnes. 

og kunnskap om saken og gjør selv Norges stør;ste tragedie! I. G. FARBENS PRODUKSJONS .:.. ____________________________________________________ __ 

HEMMELIGHETER TIL ENGEL 

den norske handelsbaJa.nsen, der un 
derskuddet for de to første kv8ol'l' 
taler I år utgjorde 90 millioner kr., 
kommer trolig til å. gå i gal rett
ning Igjen i det siste halvår, frem
holder handelsminister Brofoss. -
Han påpeker at eksporten normalt 
er sterkere konsentrert til vårmå. 
nedene, hvorfor et større under. 
skudd kan ventes til høsten. 

Nettopp langs Nordmørskysten fra 
Hustadvika og langt nordom Trond
heim går i disse dager en typisk re
presentant for de enheter krigsmari
nen har stillet til tjeneste for. mine
vaktholdet. Det er minekutteren 
«Nordheimsund», som i flere år har 
vært alene om oppsynet på kystens 
rp.est utsatte punkt. «Nordheimsund» 
er ikke bygd som militærfartøy. Det 
er en smekker liten søndagsseiler, en 
ganske sivil reisendebåt som i sin tid 
ble overtatt av sjøforsvaret og malt i 
dets militære grå farger. Andre end
ringer av betydning er ikke foretatt 
med fartøyet, som med sine 52 fot og 
sin utilstrekkelige bredde er langt 
fra skikket for formålet, og som av 
sakkyndige stemples som en usedvan 
lig dårlig sjøbåt. 

Det står 4 mann ~mbord, 3 gaster 
-samt en kvartermester som er ale

ne om å foreta enhver minespreng -
ning. I en liten lettbått skal han man 

Slik er altså minekutteren «Nord
heimsund». Fartøyet er fremdeles pri
;vat eie, det bare chartres av mari
nekommandoen i Trøndelag. Det er 
heller ingen hemmelighet at den ko
ste.' sjøforsvaret 50 kroner i leie pr. 
dag, en pen leieinntekt for eieren, en 
elskverdighet uten like fra sjøforsva
rets \'edkommende overfor båtens eier 

I Trondheim ligger et annet fartøy 
til ombygging for med tiden å erstat
te «Nordheimsund». Det har lagt ved 
verkstedet i mange, mange måneder, 
og ser foreløpig ikke ut til il. bli fer
dig. Har dette kanskje sin· spesielle 
bakgrunn? . 

For noen dager &Iden meldte radi
oen om en mine oppe i Trondheims
leia. «Nordheimsund» ble dirigert til 
stedet. Kutteren fikk meldingen mens 
den lå på havna i Kristiansund, og gik 
øyeblikkelig ut. Etter en halv times 
gang begynte det å brenne i et rna
skinlager, den gamle, slitte maskinen 
greide ikke mer. Det ble fullstendig 
maskinhaveri. «Nordheim sund» måtte 

---------------- . slepes tilbake til Kristiansund, og 

«Reis hjem og 
henfOafis» 

ingen vet når det atter kan gjenopp
ta sin patruljetjeneste. 

Når, og av hvilket fartøy den vil 
bli avløst er fremdeles et åpent spørs
mål. Det fins kanskje enda en og an
nen båteier i det Trondheimske som 
har et ~t:anger_t_L nreisendefartøy å 

SKE FIRMAER. 

Hemmelige opplysninger vedrøren
de den tyske kjemiske produksjon vil 
nå bli stillet til rådighet for britiske 
firmaer. ' 

Det dreier seg om 29 ruller mikro
film, som gjengir I. G .. Farben Cen
trallaboratoriets indeks. De tekniske 
opplysninger, som omfatter vel 57 
tusen kartotekskort, som for største
parten er samlet mellom 1933 og 1943 
avslører detaljer vedrørende kjemiske 
produkter, som er sendt på markedet 
fra I .. G. Farben. 

De fleste dreier seg om farvestoffer 
men der er også tale om plastic, im
pregneringsmidler, syntetisk gummi, 
insektpulver 'm. m. 

Det· greske 
før diktatur 

hjemmevern 

U ra Atl1en . telegraferes til svensk~ 
r aviser. at den. uavhengige liberal~ 
avisen Elevtlieria 8 .. juli antydl,lt • 
det eksisterer et offisersforbund' som 
har til· hensikt å innføre et militær
diktatur i Hellas. 

MinilIterpresident Venizeloll bekref
ter at regjeringen har besluttet å av
""'nn,,nv nnnløsp. hiemmevernet uten 

FiskeR og velferdsstaten 
I velferdsstaten Norge er fisken dob 

belt så dyr som i nabolandet Dan 
mark. Vi må betale mellom 2 og 2.50 
for kiloen av den overflod av makrell 
som danskene i hele sommer har fått 
for 1 til 1,20 pr. kg. Og slik er det 
også med annen fisk. 

At ikke husmødrene, ,som har mere 
enn vondt for A. få ukelønnen til å ,rek 
ke, sier ifra! De vet jo. at fisken lar 
seg like villig fange her som ved dan
skekysten, og de vet, at det er vår 
allfaderlige regjering, som fordyrer 
fisken ·for oss alle. Det ersosialiserin
gens lære, hvilken form den enn får i 
prakSIS. Den gamle, prøvede måten ga 
oss alle god fisk og fisk til priser som 
svarte ,til pengepungen. Har virkelig 
husmødrene glemt dette og at de enn 
og . kunne få den· brakt til hus, hvis 
n,,<: stod på ?. Er det dette nye, som 
kalles framskritt i Velferdsstaten? 

Husmor. , -
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I Unødig forbauselse ~ 
~ Den amerikanske landbruks-! 
; minister Charles Brannan har ~ 
~ nettopp avslutt,~t en fjorten da- ~ 
~ gers studie- og inspeksjonsreise ~ 
~ i Vest .. Eurqpa. Før han reiste ~ 

I ~~~~ :~ø:~I~:na:~:~a~~rP~~i~ ~ 
~ meget forbauset over å erfare ; 
~ at de europeiske jordbrukere ~ 
~ hadde større avling pr. hektar ~ 
~ enn farmerne i USA. ~ 
~ Vi synes at den amerikanske ; 
~ landbrUksminister ikke burde væ, ~ 
~ re forbauset over dette. Han ~ 
~ kunne nemlig ha skaffet seg den ~ 
~ ne viten på en mye lettvintere ~ 
~ . måh, om han bare en eneste ~ 
~ gang hadde sett igjennom en sta- ~ 
! tistisk å.rbok som nå har vært ~ I å få i tiårsvis. ~ 
~llltllllllII111\llltllltlllllllll\111111111111111111111111111111111111111111Iilllll!llltlllllill~ 

Soldatkirkegården 
på Ekeberg 
Det tyske forbund i Kassel som har 

til oppgave å ta seg av tyske krigs
graver, har vedtatt på ett møte en be 
klageise over den tilstand den ty~ke 

ALBANIAS 
regjering har i et dekret forbudt 
enhver forbindelse mellom landets 
katolske kirke og Vatikanet. Al
banerne kan bekjenne seg til deIi 
katolske tro sålenge de ikke «kom
mer i konflikt med den albanske 
folkerepublikks lovgivning eller den: 
offentlige orden», heter det l et de
kret som er utsendt over Tirana. 
Radio. 

FRA TOKIO MELDES 
at general Ridgways hovedkvarter 
har opphevet restriksjonene for 
13,904 japanere som var politiske 
og økonomiske ledere under krigen 
og som satt på anklagebenken un
der «demokratiseringskampanjen». 
Blant de frigitte er den liberale 
partilederen Ichiro Hatoyama, som 
var anklaget for å. ha spillet en 
fremtredende rolle ved undertryk
kelsen av den demokratiske utvik
ling i Japan før krigen. Han ven
tes nå. å bli Japans kommende re
gjeringssjef. 

BRITISKE 
vitenskapsmenn har oppdaget et 
middel mot gammastrålene, som 
oppstår ved en atomeksplosjon. ...,... 
Midlet finnes i appelsin;-, sitron- og 
grapefruktsaft. Forsøksdyr som ble 
foret med saften av sitron og gra-
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ne om å foreta enhver minespreng -
ning. I en liten lettbått skal han man 

«Reis hjem og 
hent Oatis» 

Demonstrasjoner mot den nye 
tjekkiske ambassadør i New York 

Privat til «8. Mai» fra New York. 

fl a den nye tsjekkoslovakiske am
bassadør i USA kom til New 

York den 9. ds. ble han møtt av de
monstranter søm under stort oppbud 
av plakater og med tilrop og piping 
forlangte at den fengslede amerikan
ske AP-korrespondenten William Oa
tis skulle frigies. Plakatene bar inn· 
skripter som «Reis :ljem og hent 011.
tis» og «Hvordan våger du å komme I 
hit med blod på hendene». Da ambas
sadøren, dr. Prochazka, av journali
ster ble spurt om han syntes dommen 
over Oatis var rettferdig, var svaret 
at det hadde han ikke noe med og at 
det var domstolenes sak. Ellers nek
tet han å uttale seg om saken, men 
hevdet at Oatis ikke var fengslet for
di han var journalist. 

Den kalde lo·jgen 

utvikler seg 
Wash.: Radiomottakere ikke større 

enn en sigarettpakke kastes nå ned 
over landene øst for jernteppet for å 
.. ' innbyggerne mulighet for å lytte 
til Voice ot Americas utsendelser -
Mottakerne kan ta inn stasjoner 'opp 
til 650 km. avstand og at de har vært 
effektive, viser de siste tiders røm
ninger fra øststatene. 

I denne forbindelse forteller den 
republikanske senator Karl Mundt i 
senatet at en del av flyktningene skal 
tilbys plastiske operasjoner i ansik
tet slik at de ikke kan identifiseres, 
hvoretter de skal smugles tilbake til 
de russiske drabantntater for der å 
arbeide for friheten. 

boligbygning i, ~tOi stil, mot konses· 
sjoner til utenlandsk kapital, for det 
kommunale selvstyre. Arbeiderpar
tiet går inn for kongedømme, mili· 
tarisme, indirekte skatter osv. Alle 
partier snurrer rundt. Kan du si 

meg hver.l man egentlig ikke skal 
fornekte?» -

Det 11ar i Norge ennå mindre enn 
i . andre land vært :loen mulighet for 
at landssvikerne kunne samle seg 
politisk. Nesten alle faktorer har 
hindret dette. I Frankrike, Italia, 
Tyskland, England, Sveits og andre 
land er der partier som søker etter 
å utløse nye ideer, som visselig ofte 
har tilknytning til de tidligere fas
cistiske, forsåvidt som de bl. a. er 
skarpt kritiske mot parlamentaris
mens tvilsomme demokrati og vår 
inn for en korporativ represe:lta
sjon o. l. Men som samtidig selvfol
gelig innstiller seg på at Europa 
1951 er noe totalt annet enn Europa 
1940. 

Det kommer i Norge også. Det 
lwmmel' i Norden. Der finnes ingen 
ide bevegelse som griper den hordi
ske ungdom i dag og får den til fl. 
tro på Europas gjenoppstandelse. -
Men den kommer. Og med den kom
mer en or:-.vu:·C:ering også av de for
hold som her er :levnt. Da Cl' df't 
godt å ha klart 'for seg hvill,e oPP
fe.tninger man har hevdet og· hva 
(r.ssc c~rfc"tninE.'er har stø:tct ep~' 
1:1. rnn:, ',~:. 'J:~l' hi~torie 1940/50 iJ-:
l,c skrevet. 

~~~~~g~~k~e~:"D~t "bl';;~ f~iI;t~~digl Tor 011\ Hil u I; 
maskinhaveri. «Nordheimsund» måtte . . .,' 
slepes tilbake . til Kristiansund, og F ra~then . tel.egraferes ~il sve~e 
ingen vet når det atter kan gjenopp- . aYlser. at d~n uav.henglge liber41e 

svarte til pengepungen. nal' ViU"""!; 

husmødrene glemt·. dette. og at de enn 
og . k~nne få den· brakt til hus, hvis 
n,,!? stl?d på.?.Er.det dette nye, som 
kalles framskritt i Velferdsstaten? 

ta sin patruljetjeneste. aVlsen Elevthena 8. Juli antydet ,at 
Når, og av hvilket fartøy den vil det eksisterer et offisersforbund 'som 

bli avløst er fremdeles et åpent spørs- har til hensikt å innføre' et militær-
mål. Det fins kanskje enda en og an- diktatur i Hellas. . 
nen båteier i det Trondheimske som MinilIterpresident Venizelos bekref~ 
har et utrangert reisendefartøy å ter at regjeringen har besluttet å. av
overlate sjøforsvaret?· velme og oppløse' hjemmevernet uten 

Husmor. 

Nye toner 
o m Norge og Tyskland skriver re

gjeringsblndet Arbeiderbladet, at 
vi må ta Tyskland som det er og ikke 
som vi ønsker det skal være. 

Seks års okkupasjon og delingen 
av landet mellom øst og vest har 
skapt ypperlig grobunn for nasjona 
lisme. Vi, som selv har vært okku
pert, bør ikke undre oss over det. 
Så lenge tyskerne ikke har full su
verenitet og har følelsen av at de 
er likestilt med andre nasjoner vil 
denne nasjonalismen ha vind i sei
lene. 

I sitt fredsprogram har de nor
diske arbeiderpartier pekt på at 
freden i Europa bare kan trygges 
med et fritt, selvstendig og demo
kratisk Tyskland som får sin plass 
i FN sammen med de øvrige nasjo
ner. Det er en enkel, men innlysen
de sannhet. 

Tyskerne må. selv bygge opp sitt 
demokrati, men det nye tyske de
mokratiet er en sart plante. Den 
kan ikke vokse cpp i isolasjon og 
uten de samme rettigheter 110m an
dre nasjoner har. Hvis vi som øn
sker å fremme en demokratisk ut
vikling i Tyskland, ikke er villige 
til å erkjenne det, men holder fast 
ved den følelsesbetonte avvisning 
fra krigens dager, gjør vi ikke bare 
de demokratiske krefters arbeid i 
Tyskland vanskeligere. Vi mister 
også den moralske . retten til å øve 
kritikk mot de ting, vi ikke liker. 

tyske nasjonalsang for Den 
første gang spilt utenfor 

landets grenser 
krigens slutt siden 

Den første atletiklandskamp mel
lom Sverige og Tyskland etter krigen 
fikk et stemningsfullt fOIløp på dct 
olympiske stadion i stockholm. Stev
net innlededes med at «Deutschland, 
Deutschland ilbrr alles~ ble spillt nv 
et stort orkeste!', mens alle med blot
tede hoder stod rett for det sort-rød
gule tyske flagg. 

Formannen for det tyske Atletik
forbund. dr. Max Danz, uttalte, at de 
tyske idrettsfolk var gla over, at de
res første landskamp ble mot Sverige, 
og formannen for det svenske Atle
tikforbund, Tage Eriksson, uttrykte 
den sveriske glede over atter å se tysk 
lUIg-dom pfi. idrettsplassen. Han til
føyet, at de tyske idrettsfolk hadde 
et fint ry i Sverige, og at ma~l var 
meget imponert over etterkrig!';resul
tat ene innen for den tyske sport. 

Det er forste gang, opplyses fra 
Fnml:f'Jrt, sidcn Naz;i-Tysklands sam 
m,'nhl'lHld, ,;D0utschland, Deutschland 
r,hor allcs~> el' hlitt spillt ved en sådan 
lpilighet ute!l for Tyskland. Hittil har 
m2n enten iakttatt et minutts still
hC't, rlil' den tyske l1:a!'l:ionalsang skulle 
spilles cll!.'!· og-si\. helt strøket cere
''''OJ''eil 111pr1 n~"i:':1()ls8.ngen. (Berling 
ske Td., 10. 8. 51). 

ved Rlln~1I nordgrjilnse. Hensikten med 
denntlf()f~pI4I!regel er å' trygge de 
fri~ valg; fremholder man. 

Politiske iakttagere tror at en del 
av hjemmevernsavdelingenestår un
der ledelse av armeoffiserer som er 
tilhengere avfeltmarskalkPapagos. 

"Forestår ti års 
verdenskrig? 

[] et finnes bare et ytterst minimjut 
håp om at De forente stater skal 

kunne avverge en totalkrlg som kan 
komme tUå. vare i ti år, sa den 4e
mokratiske kongressmann George 
Mahon, da han onsdag 8. juli innle
det debatten i representantenes hus 
om en militær bevilgning på 56 milllar 
der dollars. 

Mahon . er ordfører i den budsjett
komite som behandler militærbudsjet 
ter og han betraktes som' talsmann 
når det gjelder militære SpØrsmål. ' 

Etter min mening finnes det bare 
et ytterst minimalt håp om at. våre 
vanskeligheter med Sovjet-unionen 
kan løses på annen måte enn gjennom 
en krig, uttalte Mahon' videre. En 
tendens fra kald til åpen krig, fr", 
småkriger til storkrig pleier ikke å. 
ville slå om, men i stedet utIade seg 
i en altomfattende t-ksplosjon.Eh 
åpen krig vil kunne. vare i ti år .Pi 
rdelegge meget av. det som vi her .på 
vår planet mener med sivilisasjon.
Det er sant at de Forente stater blir 
sterkere for hver dag SQm går, men 
det samme gjelder sikkert også .for 
Sovjet. Verdensbildet bør få skarpere 
konturer i høst - «avgjørelsens t~h, 
sa han. (Washington-telegram til 00-
teborgs Handels- och Sjofartstidning 
9. august 1951). 

, 
• 

Det skulle gå. nesten to år, før Vest
maktene definitivt begynte å forstå, 
at «den kjære Joe» i Moskva hadde 
andre planer og hensikter med ver
dens framtid enn dem, sopJ. Roosevelt 
og c~nsortes hadde tildiktet ham. Og 
i de to årene satt Sovjets menn side 
om side med briter, amerikanere og 
franskmenn i NUrnberg og dømte ty
ske «krigsforbrytere», politikere og 
generaler om hverandre på løpende 
bånd. Ja, ennå fem år etter krigens 
slutt, etterat brytningene mellom 
vest og øst var begynt å anta stadig 
mere konkrete former, fortsatte disse 
krlgsforbryterprosesser i vest som om 
intet hadde hendt. Man kunne en 
gang i mellom ennog være fristet til 
å tro, at de fortsatte utelukkende for 
demonstrativt å vise russerne vest
maktenes gode vilje til å tilintetgjøre 
enhver kime til tysk miiltarisme og 
politiSk selvstendighet. 

Vestmaktenes politiske ledelse har 
inntil' denne dag forherdet seg i denne 
forblindelse .- av hvilken Moskva ale
ne høster fordeler og gevinster. Imid
lertid er det tegn til en oppvåknen, 
men d,et går i sneglefart,. som neppe 
gir noen større løfter for framtiden, 
så meget mindre som atmosfæren i 
den grad har formådd å bli forgiftet 
i hele' vår etterkrigsverden, at man 
ikke lenger kan skimte en eneste ut
Vei til :virkelig forsoning mellom seir
herrene og de beseirede, det være seO' 
i vest eller øst; skriver Holger MØll~ 
man-Palmgren i svensk «Dagsposten» 

Flykfnin~ehisU,Jriens største tl'a
nediH bleutspHt året elter 

kri~p,ns· slutt 
M ed dette som, titelog med stQrt tusen~all mistet sitt liv i r~'~siske 

førstesides utstyr bringer d,et fengsler, tusener ble henrettet uten 
svenske syndikalistblad . «Arbetarert» lov og dom, og de øvrige slepte seg 
en skildring av flyktningetrngediene fram over endeløse veier til Tysk-
i Central-Europa. Den er skrevet av land. De 6,5 mill. ble til 16 millio-
nordmannen Gunnar M. Lund, som i ner! Følgen '11e landflyktighetens 
årene 1949-50 var representant for største tragedie. ja det svarteste 
den norske Europahjelpen og som var blad i sivilisasjonens historie.» 
ak}~reditert de amerikanske styrkene 
i Østerrike. Han skriver bl. . a. : Sannheten er ofte brutal - og sto-

d mai 1945 lovet de fire store å re sannheter· har ofte resultert i hy
gjøre alt 'som stod i deres makt for steri, utbryter nordmannen om denne 
å forhindre. en fremtidig tyskim- sannhet, som nå får plass i syndika
perialisme. En konsekVens av flette llGtbladet. Det tok ,lOen år," før tiden 
var Potsdamsavtalens beslutning ble moden for at man skulle kunne 
om at de tyske befolkningsgrupper si sanheten, den sannheten at seirher
i Polen, Tskekkoslovakia og Un _ renes «humane» og «ordnede» forsøk 
r;arn slmlle- førea tilbake til Tysk- pti. å hindre en framtidig tysk impe
land. Den al1ierte High Commission rialisme ble til det svarteste ,,)lad 
beregnet deres antall til 6,5 .milL historien. 
og det ble uttrykkelig fastslått at Men vi savner· fremceles en veder
repatdei'ingen skulle foregå på en heftig omtale av dette i den norske 
human og ordnet måte. Hvorledes presse. Er det fremdeles forbudt stoff 
denne repatriering i alle fall ble, etter ordre fra høyeste hold i denne 
trotser all beskr.ivelse. Handrede- verdens «frieste presse»? 

Soldatkirkegården 
på Ekeberg 
Det tyske forbund i Kassel som har 

til oppgave å ta seg av tyske krigs
graver, har vedtatt på ett møte en be 
klageIse over den tilstand den tyske 
IilQJ43!klrlf,eg!l:rden på Ekeberg er i. -
Det ble vedtatt å sende en henstilling 
til den norske regjering om å ta råd
gjerder til å få kirkegården i hevd 
igjen. 

tea nå iI.. bli Japans Kommenue re
gjeringssjef. 

BRITISKE 
vitenskapsmenn har oppdlJ.get et 
middel mot gammastrålene, som 
oppstår ved en atomeksplosjon. -
Midlet finnes i appelsin., sitron- og 
grapefruktsaft. Forsøksdyr som ble 
foret med saften av sitron og gra
pefrukt, viste en «bemerkelsesver -
dig motstandsdyktighet» mot gam
mastrålene. 

FffiE TYSKE 
38 sentimeters kanoner, bygget ved 
Kruppverkene for en sum av 32 
millioner kroner og innebygget i de 
store festningsanlegg ved Banst
holm i Danmark, skal skjæres i 
småbeter og selges som skrap. Og
så ammunisjonslageret med tusen
vis av granater skal demonteres og 
gjøres om til skrap, melder et blle
gram tUden svenske Handelstid -
ningen. 

Ved henvendelse til Forsvarsdeparte 
mentets krigsgravkontor får NTB 
opplyst at kontoret gjentatte ganger 
har fått klager fra det tyske forbund, 
både over vanskjøtsel av Ekebergkir
kegården og over planene om at kir
kegården skulle flyttes til et annet 
sted i Norge. Den påtenkte flytting 
av kirkegården er derfor stadig blitt 
utsatt og det er heller ikke truffet 
noen endelig bestemmelse om hvor 
den eventuelt skal ligge. Nå er imid
lertid saken kommet inn i et nytt 
spor, idet Vest-Tyskland har fått di
plomatisk forbindelse med Norge. -
Saken blir dermed en diplomatisk af
fære som må drøftes med den nye. 
tyske minister i Oslo, Broich-Oppert. 
Krigsgravkontoret har ennå ikke vært 

RUSSERNE HAR 
bygget et atomanlegg i TIiområdet 
nær grensen til det nordvestre Ki
na, oppgir New York Times etter 
personer som har flyktet fra Sin
kiang. Ved anlegget skal bl. a. den 
britiske atomforskeren Bruno Pon-
tecorvo være sysselsatt. Pontcorvo 
forSVant som kjent fra England i 
fjor. En høyere embetsmann·C Sin-
kiang, Aliptakin, som nå. bor i In
dia, anser at et «vulkanutbrudd» 
som iflg. seismografer skulle ha inn 
truffet i et fjernt område av pro
vinsen, kan ha vært et atomekspe
riment. Det finnes ikke vulkaner i 
det omtalte området, sier Aliptakin, 
som er godt kjent i det området 
<vulkanutbruddet» skal ha inntrått 

i forbindelse med : am etter at han 
overtok sin nye stilling, men saken 
vil bli tatt opp i nærmeste framtid. 

Etter rang 
og verdighet 

E~ fotografi fra LO's lunsj for stats 
minister Attlee og frue i Heftyvillaen 
går gjennom norske aviser for tiden. 
Fotografiet viser statsminister Einar 
Gerhardsen, utenriksrr.inister Halvard 
Lange og statsminister Clement Att
lee. Det er et bra avisbilde, men en 
nordmann kan ikke unngå å føle seg 
litt flau over det. I full overensstem
melse med den regjeringsforherligelse 
som Arbeiderpartiets propagandasen
trai driver viser bildet hr. Gerhard~ 
sen i stor størrelse foran i bildet, der
etter følgel' hr. Lange i sentrum og 
bak dennes skulder titter Storbritan-

I nias statsminister og Norges gjest be
skjedent fram. 

Vi vil gratulere gjesten, ]\fr. Attlee, 
at han overhodet kom med på bildet 
i så selebert selskap skr. MØLL i N. 
H. & S. T. 17. aUgllst. 

Morrison og Churchn 
Den britiske utenriksminister Mor

rison har i en valgtale i Lewisham 
gitt svar på Churchills angrep på re
gjeringens politikk. Han sa bl. a.: -
«Jeg kan ikke annet enn å føle meg 
urolig ved tanken på hva som ville 
ha skjedd med verden og med Stor· 
britannia dersom. han (Churchill) had 
de sittet som statsminister siden 
1945», - «Churchill er en stor skik
kelse. Han er en betydelig offentlig 
pers0nlighet, men l"m er på mange 
måter fullstendig foreldet. Han vil 
gjerne leve i en verden som ikke len
ge.' eksisterer. Han Cl' i virkeligheten 
aldri blitt voksen». 

- Ja, det er av sine egne man skal 
ha det. Men det er slike politikere 
som har sittet og bestemt over men
neskehetens skjebne •.•..• 

MFTAL FRA FEM AV 
de franske linjeskip som Nelson 
senket i slaget ved Abukir, kom

. mer om kort tid på auksjon i Alex
andria. Men først etter at det er be
talt toll av metallverdien. De egyp
tiske myndigheter som vant en rets 
sak mot Frankrike om eiendoms· 
reten for 15 år siden da ma.n be
gynte bergningen av skipets verdi
fulle kanoner, har eiendommelig 
nok krevet at det skal betales. toll 
av metallet, selv om skipet ha.r lig
get 150 år på egyptisk grunn. Hvert 
av skipene har 74 tunge kanoner 
som har en betydelig metallverdi. 

ET NEW YORK-TELEGRAM 
til svenske aviser forteller at et 
gateskilt fra Times Square i New 
York er blitt sendt til de amerikan
ske soldater i Korea for «i en viss 
grad å lette deres hjemlengsel»! 

Ved et møte 
i en engelsk arbeiderkrets, uttalte 

statsminister Attlee: 
Danmark var ubevepnet og hadde 

ingen agressive hensikter da det ble 
rendt overende av Hitler. Det er ikke 
'loe i russernes livsanskuelse, der kan 
fo:'hindre dem i å gjøre det samme. 

- Hvorfor så ødelegge penger og 
våpen på opprustning? ropte en stem 
me. Og en annen føyde tn: Danmark 
var det land, som først kom på bene
ne, herr statsminister! En tredje sa: 
De klarer seg bedre enn oM! Og en 
fjerde føyde til: D:.:nmark ble ihvert
fall ikke bombet, sir! 

Vedkommende avi,; SC!,:1 kommer 
med dette referat sJu'iver: En merket 
tydelig at statsministerea hadde salen 
mot seg på dette purk'. 
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