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fane\\uk\ Regjeringen Nygaardsvold ble varslet 3. april om at 
Tyskland ville angripe Nor 
De norske myndigheter kunne ikke til
legge advarslene noen betydning 

forbindelse med den svenske minister Hamiltons opplysninger 

Lambrechtsble sjef for 
luftforsvaret 

Generalmajor Bun forbigått 
lmnne det være av interesse å få opplys', om det er fremkom-

met noe offentlig,om de «alarmsamtaler» som den svenske ge- Ville Lambrecht drive militær borger .. 
neralstab førte i telefonen med den norske generalstab i dagene 
før 9. april. oEtter hva det ble fortalt i Oslo sommeren 1940 av folk I krig fra kontorstolen i London 
som burde ha kjennskap til det, fikk den norske generalstab i dis 
se dager flere rikstelefoner fra den svenske generalstab i Stock- Kaptein Omholt-Jensen rettet i sin I Forklaringen på. at oberst Lam-
holm med forespørsel om hva man i Norge aktet å sette iverk av I tid graverende beskyllninger mot høy brecht er gått til topps akkurat nå fin Einar GerhardSen, populært I erestående offiserers forhold i luftfor .ner vi kanskje i ned.enstående replikk 

kalt «mannen med SØlv _ avvergende karakter. Svenskene var jo i hØY grad interessert i at 'svaret under Londontiden. veksling (Vårt Land 13. 11. 46): 
strupen», har etter samråd nordmennene foretok seg noe og i å være ajour av hensyn til sine Ved kgl. res. 28. 2. 46 ble bestemt Aktor, h,r.adv. Finn Arnesen: 
med sitt partis innerste sirk egne tiltak, idet man jo ikke kunne vite om Sverige på kort var - at det i k k e skulle reises tiltale mot «Kjenner De til at det noensinne er 

sel kunne bli trukket inn. generalmajor Riiser-Larsen, eller an- fremkommet klager fra engelsk 
ler, funnet det formålstjen- dre offiserer i anledning disse klager. hold?» 
Hg å overlate statsroret til O l k h t «Det reises ikke tiltale mot kaptein 
k t s O ble altså varslet - ik- til fyl esmann C ris ensen, ble D k Omholt-Jensen for hans forhold i den Oberst Motzfeldt: «Nei, tvertimot -

ammera Torp. ke bare fra København og Ber det dengang fortalt i innviede enster e mann ne sak». _ eng~lsk~ennene brukte ham i sin or-
Fremgangsmåten ved det- lin, men også fra Stockholm. _ kretser. Er dette brevet offent Avdøde oberst Reistad nevnte sa- gamsasJon». 

te overraskende statsmini- Det ble også dengang sagt, at liggjort noen gang, eller er det Osca~ !orp er blitt Norges stats kens brennende punkt på følgende l Mataco. 
sterbytte var imidlertid så man i Stockholm ikke forsto i Stortingets varetekt. _ Eller mlnlster. måte (<<Vårt Lands» ref. 6. 10. 46): ~1I111111i111~11I1111I"'IlIII!I"IIIIII1I11IIIII1I1I1:1'"I!1I1:1II!"I,I:I:IIIII'1'liI"''-' 
uortodoks og ga uttrykk for Under okkupasJ'onen av «Det er stor frykt for il. uttale noe.. -

noe av nordmennenes opptre· hvor? I o her i landet som kan skade de store ~ ~ 
en så formell arroganse, at den, eller rettere sagt mangel Norge var han i London, og karene. Jeg har mottatt en rekke opp __ ~ Eno takk til : .. : 
vi for vår del ventet en sam- på opptreden. I forbindelse med dette har det sin det fortelles, at han likte fordringer om å komme fram med - = 
let presse ville forla-nge at store interesse å se på hva Den dan- seg godt der. borte i tåke hei- ting som kunne ha interesse i denne ~ :il 

Dette er et meget interes - k It· k d k' l ak M t 'kk iii 8 M . ;;; selv en arbeiderpartimann s e par amen ans e un ersø e ses - men. Han var medlem av s. en personene ør l e nevne I « • o a I» ~ 
skulle ta litt hensyn til nor- sant punkt, men er det klar - kommisjon sier i sin utredning i for- regJ'er'ngen od n sine navn, og da kan jeg ikke frem- :il .. 

lagt? bindelse med Norgeo lO l - og som sa a me noe». .. I eg kunne tenke meg at ,«8. ::_ .. _".,~::. 
mal parlamentarisk praksis. I denne forbindelse kan det Det heter her: kom han i nær kontakt med Reistad ble som bekjent ikke gene- ~ 

Men hva fikk vi se? Jo, «Den 3. april meddelte Oster de fornemste Ønske-tenkere. ral - - - :il Mai»s ledelse og redaktør 
også være grunn til å spørre: (b t·,· W h ht k Ob t F' L b ht "t" den våkne norske presse fra o ers l e rmac sover oIT\man-1 Den t'dr e e ant· Tta' ters mn am rec s er n", u -.. mangen en gang har yært -_: 
Hvor befinner det avskjeds. do, o og bitter motstander av Hitler) l 19 r 1ml 1 flS nevnt til sjef for Luftforsvaret med:il 

Morgenbladet til Vårt Land brev seg som kronprins Olav til den nederlandske :nilitærattache i ble eh glødende militarist, forbigåelse blant andre .av generalma- ~ fristet til motlØshet i det t 
finner ikke annet å skrive i skrev i Tromsø like fØr han Berlin, ganeraI Sas, at Danmark ville og da han kom hjem ble han jor Bull. ~ kjempearbeide, som bladet __ ~ 
denne forbindelse, enn at bli angrepet den 9. april kl. 4 om mor en av de ivrigste talsmenn Kaptein Omholt-Jensen forklarte i =.= har som sitt program, og at .. 

• måtte gå ombord for etter hØY d t k b t b tt (tt A b bl 31 10 46) t _o det er forståelig at Gerhard- genen, og en ys e o ers a gene- for A-pakten Hans London- re en e er .r.. . '. ,a il ikke minst den øltonomiske .~ 
ere ordre og mot sin vilje li dra raI Sas bringe meddelelsen videre til. . han kunne beVIse at MosqUlto-avdel- il 

sen nå trenger avlastning. til England? Brent ble dette Danmark og Norge. tId skaffet ham, good will ir.gen hadde dårlig utdannede flyvere ~ side, av saken har ikke gjm't :i 
Den godtar den flaue forkla brevet ikke, såvidt vi vet, men Dette ble gjort. hos Vestmaktene i dag - og bakkepersonell, da den ble satt inn ~ arbeidet lettere. Større blad ~ 
ring om grunnen til at Ger- Ifølge samme beretning heter det, og han blir ikke som Einar i (engelsk) krigstjeneste. En rekke~. enn «8. Mai» får stadig føle :_,~ 

bragt til Oslo av to offiserer, t O l 'kk OIl f t h ' k' t m h . b t tt t d hardsen fant å måtte gå. og a s o l e VI e ore a noen enven Gerhardsen betraktet som Jen e enn ar l rev s ø e e an- il hva det vil si å holde det gå ~ 
som reiste over Stockholm og deIse i Berlin angående de allarme -. klager som ble fremsatt, og O.-J. re- il 

er samstemmig i sine servile kom til Oslo sommeren 1940. rende ryktesvise etterretninger - alt angstblter. feterte disse i retten. Det er avdelin- ~ ende, når. man ikke har side ~ 
lovtaler over den avgående De overlot brevet, som var sti. så det norske utenriksdepartement :- Det fortelles med krav på gens leder, oberst oLambrechts, som ~ opp og side ned med kpst- ~ 
og kommende statsminl·ster. tilla disse advarende røster ingen be- pålitelighet at statsminister klagemålene ble rettet mot. Den før- il bare annonser. - Alle kan ~ 

let til den norsk-e befolknin~o' tyd . g 'st t'd tt t dk' . g iii Ikke et ord om fremgangs _ nm . skiftet er brtt godt mottatt e l en e er a av. om l svm :il heller ikke som f. eks. Vårt _'."'.' l ble 5 av dens 6 fly skutt ned». iii 
må ten, ikke et" forsøk på å ,!illllllllll!lilll:lII:J'I!UillllllllllllllllllllllliIllIUII:III:1111111111111IUI'1II1111111111111111I1iI'1'tl!lilllllll1llllllm'i1i1T1'l:llUillIl,III:1'ITI U:UTUI'IU:l1I1I1I innen de toneangivende kr et = Land sette i gang religiØst -
analysere denne uventede de ~ ~ ser i vest. Lambrechts driver borgerkrig'! il betont propaganda for å fan ~ . Dk. . .. «Senere ble to fly med høyst u-opp- " 
misjon, ikke et forsøk pa" å ~_~ et S Jer mer kve r d·.- ge tl- ng .:~~ De som k'e ne T r 'k lært f Ik be d t . f ty t NS" ge nye abonnenter! Derfor ~ . Jnr o p fl • e o or re a ors rre e :il._ føler J'eg trang tlol aO yte «8. :.~ gi leseren en ide om hva som :_"~" .. tig godt s'er at h er en møte i Stavanger, d.v.s. ingen militær 

l · .. l an oppgave. Det reistes en kraftig op- ~ Mal'" den mest uforbehold- :o:.~ 
19ger bak eller på å forkla- ~ • M · d d I h i stribukk og en mann • 

\ 

1:nenehbvæarers.tatsministerskiftet :.~_-. I I e avsegnene 1:~~'~: '00 som har lyst til å bruke ~::~Sjt~v:~~~~g!!;,":;n~a':!b:!:'::::!~! ne honnør, og redaktØren : 
makt. Dette kan fØre til ubo aldri hadde fløyet Mosquito, ble kr,e- i den mest hjertelige takk fW ~ 

Det som hadde gått forut for ~ Har von Papen gjenopptatt sin dipiomaLfske vrrkso~I:':?' tI?!I,,! Sd~i'. de tf?r lanc:!et -- sær- ~~~!i:a:Øi~' .iofØ~t'·k;~pi~~ iii·~!de~:~f~I~(~r/lttn .... ~ .....•.. ;~.;..eo;;f;f.f:;o~." 
den lakoniske meldi,ng...j"..ny ~ A b'd d t d f' t' k d Jr? 19 1 sse lder. Disse egen· je,sa Omholt Jensen, Itlens lederen '. va ~ ,som " ,}~o., 
hetssendingen kl. 22 tirsdag! r el es e me en ascis IS ver ensa lanse. ~ skaper har imidlertid rørt satt i en kontorstol. Etterat Lam- uke blir lest av tusenvis'3l'V .'~ 

.. til at han innen A-partiet brechts ble fjernet ble forholdene be- de bestemenn og kvinner i· .. 
.t .. A nO' 'YI"nn",r",]Jpt avtok. - -» .. :rårt folk. :.: .. 
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gi leseren en ide om hva som 
ligger bak eller på å forkla
re hva statsministerskiftet 
innebærer. 

--- .. ··---------a- ----o 
• 
I Middelhavsegnene 

Har von Papen gjenopptatt sin diplomatiske yjrksorrifiZ: ? 

Arbeides det med en fascistisk verdensallianse? 

-

.. 
Det som hadde gått forut for 
den lakoniske meldi.Dg,.J.,.ny 
hetssendingen kl. 22 tirsdag 
den 13. ds. var i korthet fØl-

«Mlinchn-er Illustrierte»s korrespon kong Faruk drømmer om å beherske 
gende: A.partiets sentralsty dent i Ankara forteller om merkver- Middelhavet gjennom fascismens eks
re ble meddelt Gerhardsens dige begivenheter i Middelhavsegne- ponenter og gjennom samarbeide med 
beslutning og styret godkjen ne. Franco - altså ved en egyptisk
te tilbaketrekningen og ved- Hitlers tidligere sendemann i An- spansk akse. 

kara von Papen har vært på «person- von Stohrer skal også være en in
tok at Oscar Torp skulle lig» besøk i den tyrkiske hovedstad. tim venn av Franco som han har be
overta. Ikke et eneste parla- Det sammenliknes med dr. Schachts søkt. Under .dette besøk så man ham 
mentarisk organ var blitt besøk i Indonesia. Sendemannea, von også sammen med Francos svoger, 
spurt. Det hele kom overra- Papen, har besøkt personlige venner, Seranno Suner, den tidligere uten'. 

sies det, men nå er det en gang slik, riksminister, som har trukket seg til 
skende på alle som på for- at hans personlige venner er det of- bake fra den offisielle politikk for å 
hånd burde vært gj ort kj ent fentlige livs fremtredende menn og at I kunne spille en. desta større rolle i 
med skiftet. De siste som de samtaler som er ført, har en høyst den kommende facsistiske verdens
fikk beskjed var Stortinget politisk natur. Noen av Det tredje allianse. Hans navn er også blitt 

Rikes diplomater kan ikke komme nevnt i forbindelse med besøk av De. 
og Kongen. over at de - i hvertfall inntil videre grelle fra Belgia og med Skorzenys 

Dermed var Einar Ger - - overse es i Bonn, og så har de la- navn. På denne bakgrUnn får von 
hardsens faneflukt en kjens get et slags «Skygge-uten-riksmini- Papens Tyrkiabesøk særlig betydning 
gjerning. Bak de glatte, smi sterium» som de mener varetar rikets Fra Egypts side blir det gjort alt 

interesser bedre enn h-errent:. i Bonn. for å få Tyrkia løst fra den intime 
dige ord Gerhardsen brukte Hjørnestenene i dette diplomati er von forbindelse med de vestallierte _ 
for å rettferdiggjØre seg over Papen og von Stohrer, som var sende men for øyeblikket synes det ikke å 
for det norske folk kunne mann i Madrid. være synderlige utsikter for at 
han ikke skjule angsten for Det kan nevnes i denne forbindelse Egypts forhåpninger skal gå i opp-

at kong Faruk av Egypt under sitt fyllelse. 
det som kommer, og så fant Europabesøk avla visitt hos hans ex
han tiden inne til å rØmme zellense Eberhard von Stohrer, som 
fra den og det ansvar som var tysk sendemann i Kairo fra 1926 

ar. J~Lmgen Det påståes at han også er sakkyndig 
faktisk hviler p. eg· .. · til 1935 og som nød stor anseelse der. I 
Gerhardsen og da l fØrste rådgiver i konflikten mellom Egypt 
rekke på Gerhardsen selv. og England. Det er mindre kjent at 

Hvilke politiSke klima for- ~'1I111111111111111111111111111111111:1:11I1I1I1I1I11I1I1II1I1I1I1I11I1I1II1I1I1I1I1UIIIIII,III'~ 
andringer er det så som har ,., ... 

fått Gerhardsen til å velge ~ Franco stiller ~ 
nettopp dette tidspunkt? - ~ ~ 

Det russiske diplomatiske ~ store krav ti·' USA! 
press kan en vel se bort fra. i ~ 

De forestående IØnnsfor- i_-_: Et nytt lån på 20 mill. dollar ~ 
ha:q.dlinger og Gerhardsens __ ~ 

selvmotsigende uttalelser og ~ før Spania overlater baser ~ 
handling i den enledning ~ .. 
gir grunn til visse refleksjo- Privat til «8. Mai» fra Madrid. 
ner, men vi tar neppe 
feil, når vi sier at sPØ -
kelset som heter Beredskaps 
loven svever over vannene. -
Nærmer ti-den seg da denne 
beryktede lov skal settes 
kraft? 

Sikkert er det ihvertfall, 
at Gerhardsen i dag har 
grunn til å være en lykkelig 
mann, som en avis skrev. -
Om vi andre har grunn til å 
være det, er et åpent spØrs
mål. 

Statsminister Erlander 
en «kollektiv» dommer? 

F or noen tid siden vakte det vold-
som oppsikt i Sverige at en av 

Pinsemenighetens ledende personlig
heter, kontorsjef Per Jacobsen ble ar 
restert på. grunn av visse pengetrans 
aksjoner. Jacobsen var medlerr. av 
Stockholms bystyre og innehadde for
skjellige tillitsverv. Han er nå satt på 
frifott igjen og erklærte at hans sam 
vittighet er ren. Pinsemenighetens 
blad Dagen påtaler den måte endel 
av pressen opptrådte på i sin behand 
ling av saken, særlig «l6psedelslynch
ningen». 
ville ta seg en «funderare» på dette. 

H. 

D en amerikanske general James V. 
Spy har foreløbig avsluttet sine 

forhandlinger i Madrid angående det 
planlagte forsvarssamarbeide mellom 
USA og Spania. Det forlyder at for
handlingene ikke har ført til særlig 
tilfredsstillende resultater foreløbig, 
idet general Franco har reist krav 
som amerikanerne ennå ikke har god 
tatt. Franco skal ha forlangt at USA 
straks yter Spania et nytt lån på 20 
millioner dollars før Spania gir ameri 
kanerne ,rett til å bygge fly- og ma
rinebaser på spansk område. 

Statsminister ERLANDER påpeker 
i en uttalelse at denslags «løpsedels
lynching» som Per Jacobsen har vært 
utsatt for" har mange ledende poli
tikkere og andre i utsatte stillinger 
fått venne seg til fra motstandersold 

Men det er selvinnlysende, erklæ 
rer hr. Erlander videre, at en beve
gelse elk::- en folkegruppe ikkt.. skal 
dømmes eller mistenkeliggjøres, 
fordi en enkelt fra deres rekker 
har begått et feiltrinn. 
Vi er enig i at det bør være selv

innlysende. Men er hr. Erlander opp
merksom på det «kollektiv-prinsipp» 
som ble satt i verk i Norge i 1945, 
hvoretter en hel folkegruppe på den 
mest grusomme måte ble forfulgt og I 
straffet, og hvor pre!'sen fråtset i I 
«lyncsninger» i årevis. Og det på et 
grunnlag som var langt mere svik
tende enn i tilfellet Jacobsen. Det vil
le være interessant om hr. Erlandet, 
når han nå er i sving med dette tema, 

\ 

Knut Knutzon Fiane. 

Meddelelse ti I 
likvideringsmennene 

D a vi er bekjent med at det finnes 
likvideringsmenn fra okkupa -

sjonstiden som har fått åpnet sine 
øyne - plages ved minnet og en~
stes ved tanken på tidens omskifte
lighet, -

anmodes herved vedkommende 
om å gi oss opplysninger og fortel

le hvilken grunn det ble oppgitt 
- i likvidasjonsordren til at Fiane 

skulle drepes. 
Ble den drepte fotografert, 

hva jo var vanlig - og ble dette 
fotografi utstillet på Hjemmefront 
utstillingel\ i Oslo i 1945? 

Det er i dag ikke så meget om å 
gjøre å få straffet det nederste 
ledd blant gjerningsmennene. De 
hadde jo vært gjenstand for <mndue 
influence», d.v.s. utilbørlig påvirk
ning. - Men det er viktig at de 
riktigs-t og fyldigst mulige krimi
naltekniske data blir bragt fram i 
denne sak, - da den orske retts
"tat hittil har skjøvet denne opp
gave fra seg. 

Eventuelle opplysninger, fotos etc 
bes sendt «8. Ma!», Boks 41, KrI
stiansund N. 

\ tlg guu~ ::ilta- i:\.~ 11i:\.11 ta "'LL oppgave. Det -reistes en kraftig op- -
, stribukk - og en mann ~ Mai» den mest uforbehold-

posisjon blent flyverne og observatø· ~ h t 
jam har lyst til å bruke rene i avdelingen, og Lambrechts som ~ ne onnØr, og redak Øren 
~akt. Dette kan fØre til ubo aldri hadde fløyet Mosquito, ble kr.e- ~ den mest hjertelige takk for , 

'~' ,teUg s).{ade ror lan~et ~- sær- _vet ~e:rn,\,t., .. ~'- . '-_. • .," - ,5 .... fn"' ... ....,.Uf .. U_08'. l 1t m ",:--Jr, ),,.j~i:':"':' 
Hg i disse tider. Disse egen- " Gutta fløy stadig i første! kamplin- ~ ledelse av bladet som' b tv~,' -, Æ:".,' 

je, sa Omholt Jensen, mens lederen il! ' ' i ""': 'i'"~ 
skaper har, imidlertid rØrt satt i en kontorstol. Etterat Lam- ri uke blir lest av tusenvis åv ;:; 
til at han innen 'A-partiet brechts ble fjernet ble forholdene be- ~ de beste 'menn og kvinner i :: 
er blitt sett på som «den dre og mannefallet avtok. - -» .. I 'lårt folk. : 

æ .-
sterke mann». Og det er par «Vårt Land» 13. 11. 46: Oberst - Og jeg vil samtidig .hen~ .. 
tikravet om å styrke regje- Birger Fredrik Motzfeldt, som er for- ~;tille til leserne å gjøre alt ... 

nærmet i saken, forklarer bl. a.: «Vi -
ringen med en sterk mann kunne ikke trekke (trykkfeil for trcf ~ :let de kan for å få bladd 
i tide - som har løftet Oscar fe?) selvstendige disposisjoner, og!:j 3tadig mer utbredt og selv 
Torp opp på statsminister - alle havarier gikk gjennom våre kom ~ betale kontingenten i god ... 
taburetten. mandoavdelinger til R. A. F.s over - ~ tid. Det gjør arbeidet lette- ~ 

kommando.» - .. 
Dette at Oscar Torp er ~ re for dem som har anSVll-

fysisk' - og kanskje også po- TIL TITOS NORSKE VENNER! ~__ ret. - Tenk bare den tanke, ~ ... ____ -
litisk mere robuss enn sin ___ at vi en dag skulle komme 

Fra Ancona i Italia meddeles at -
forgjenger - kan slik som tolv jugoslaviske flyktninger for- ij; derhen at vi måtte unnvære:: 
forholdene nå er - bli en leden dag anmodet de italienske I bladets oppmuntrende, Ol'ien ~ 
fare for landet. Han er in- myndigheter om asyl. De hadde ~ terende og inspirerende ,ar- ~ 
gen smidig mann - han er tatt seg fram tvers over Adriater-; tildel'. ~ 

havet i to motorbåter og to av -
flyktningene var medlemmer av kantet, og vil bli en farlig I -_;o.' Opiendl·ng. :_ ... ~~ 

sjef for regjeringen. den jugoslaviske flåte. ~lIIIlJlIlilililIlI""l1l1lt:1:"'I"I"""Ii""""lil:lilllililllllll'IlII'IiI:IlII""Ill~ 

Nytt politisk parti planleg ges 
Hvis forhandlingene fører fram, kan en 

sensasjon» vente «en større' politisk 

o et nye pa rfi vil sø k e et sam v i r k e 
mellom alle byggende krefter i sam

funnet, med en ,sterk betoning 
av yrkenes betydning 

Privat til «8. Mai» fra London. 

E tter hva Deres korrespondent erfarer, skal det i Oslo for tiden 
arbeides med oppsiktvekkende planer om opprettelse av et 

helt nytt politisk parti. Forhandlingene er foreløbig omgitt med 
den dypeste diSkresjon, men en engelskmann som nylig er kom
met tilbake til London etter besøk i Norge har under et weekend 
selskap utenbys gitt en interessant skildring av sine inntrykk. 

Han fortalte at noen av de 
menn som står bak den nye 
politiske orientering ; 'Norge 
«spilte en- ledende rolle i mot 
standsbevegelsen» og er kjent 
«for å innta en fordomsfri og 

objektiv innstilling overfor 
de politiske problemer». 

Han nevnte ingen navn, 
men antydet at hvis de for
beredende forhandlinger fØ
rer til et positivt resultat, vil 
man kunne vente seg «en 
større politisk sensasjon». -

Det program som ligger til 
grunn for de forberedende 

forhandlinger ligner nemlig 
på mange måter hovedtrek·· 
kene i det program som «de 
norske qUislinger» brUkte fra 
1933 til 1945. 

Denne uttalelse vakte be
styrtelse i det nevnte week
end-selskap, men vedkom
mende hjemmelsmann for -
klarte at «minst 95 prosent» 
av «quislingenes program» 
uten videre kunne aksepte
res av vesteuropeiske demo
krater. Det var ikke tale om 

'l lansere det autoritære prin
sipp, opplyste han. Det man 
ønsket var å finne en platt
form for et fornuftig sam-

'lirke mellom alle byggende 
krefter i samfunnet, med en 
sterk betydning av yrkenes 
betydning. 

Så vidt han forsto deltok 
ingen ledende menn i de nå
værende store norske partier 
i disse forberedende forhand
linger. 

Stalin syk 
Han lider av 
hj erteforkal k-
nlng 

D et nederlandske blad «Nieuwe Ro- , 
terdams Courant» vet å fortelle 

ifølge sin korrespondent i Berlin, at 
filtaUn er syk, og -at sykdommen i de 
siste dager har forverset seg. 

Korrespondenten telegraferte tors. 
dag - altså i går - at forandrin
gen i Stalins helbred er kjent i på

.. litelige kretser i Berlin. 
Etter hva korrespondenten har, 

fått opplyst, reiste Stalin i slutten 
av oktober til Krim, han ble led
saget av Molotov. Man menet at 
dette er forklaringen på hvorfor 
begge var fraværende nnder fest
li:ghetene i forbindelse med' revolu· 
sjonsdagen i Moskva den 7. novbr. 

Den 18. oktober meddelte Stalins 
leger det sovjetrussiske Minister
råd go den Kommunistiske Partis 
Centralkomite, at Stalin lider av 
hjerteforkalkning.. • 

Bjørnvik-saken 
berammet 
- Straffesaken mot tidligere stats 

advokat Henning Bjørnvik er beram
met til 12. desember opplyser aktor i 
saken, advokat Riekeles til Morgen
posten. Tiltalen er ganske kort, og 
gJelder at advokat Bjørnvik en gang 
kvinne som oppsøkte ham, mens han 
skal ha opptrådt utilbørlig overfor en 
var konstituert statsadvokat for lands 
vsiksaker i Buskerud. 

Endel andre forhold som er etter
forsket er foreldet, men byretten har 
tillatt ført vitner også for disse for
hold for at retten lettere skal kunne ' 
bedømme det forhold som er omtalt i 
tUtalen. 

\ 
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2 8. MAI 

--I Gentlemen 
Redaktør Jforretningsfører ID agbladet bringer et lørdagsinter· 

A1'Vid B. Arntzen Per Kvendbø Vjll med direktør, advokat Paul 
Fra n k i Handelsstandens For-

Utgitt av Lntpressentskapet 8. Mai bund, og intervjueren, Axel Kiel -' 
land, skriver i sin innledning bl. a.: I 

Forstemmende forspill 
ForSPillet til den omfattende stortingsdebatt om 

~ det politiske rettsoppgjør var forstemmende. 
.Af~l Stortinget ble innbudt til å strø sand på justisde-
~Vf>i\ partementets forslag om ettergivelse av endel inn-
, ,) 

~5, dragninger og erstatninger som tidligere NS-folk 
\ ~ var dØmt til å betale, og justiskomiteen hadde 

il alt vesentlig sluttet seg til dette forslag. Det var 
bare Bunkholt (b) og Stavang (a) som dissenterte 
i komiteen. . 

Debatten i stortinget om denne sak fikk et bit. 
tert preg, Man fikk fØlelsen av, at det her var en Øm byld, som 
sku~l", behandles med varsomhet, d. v. s: helst ikke berØres, og den 
alltld -,tfors::mlige justisminister hadde hele stortinget på 17 mann 
nær med seg, da han prosederte sin klippe-klippepolitill:k. Det var 
~ar~ Moseid, Bunkholt, Ryen og Stavang, som våget å gå mot ham 
l deoatten, og Moseid fremholdt at man aldri blir ferdig med retts
oppgjøret, hvis man opprettholder uverdige forhold. 

/ 

Det står ij{ke i menneskelig makt å rulle opp hele rettsoppgjø
ret baklengs, sa justisministeren. Nei, det er vi enig i. Skal noe gjø
res, må man begynne forfra igjen, erkjenne fullt og helt at det her 
er tale om et politisk oppgjør, om en politisk hevn, hvor de som har 
partiboka går fri Og bare de, som så. redningen i NS, blir straffet. 
Det blir ikke fred her i landet, fØr det erkjennes at det her er en 
hevnakt, og at det ikke ligger noe ærerørig i å bli dømt for «lands
svik" etter provisoriske anordninger. Dette er kjernen i vårt krav, 
og så får resten komme som det kan og som en logisk følge aven 
slik erl<::jenrtelse. Det nytter ikke lenger å la titusener av kvinner 
og menn gå omIn-ing brennemerket for hele livet og med landssvik
stemplet på sott etterm;;ele. Ingen vil da vel heller forlange at 
en så pS.S8 stor del av landets befolkning skal finne seg i det. 

ForSPillet i stortinget viser imidlertid at det liten forståelse er 
å finne på den kant. At sosialistene sluttet opp om sin regjering, 
den som har ansvaret for gjennomfØringen av den politis!-:e hevn, 
er ikke mere enn ventet - de får samles under hetten med den 
kollektive skyld for det som er hendt. Mere bemerl\:elsesverdig er 
det at høire ti et i ,forsamlingen, tiet i det fatale fellesprograms 
slagslcyv,ge og således gjorde seg medansvarlig. Denne taushet er 
påfallende i mere enn en henseende. Vedsidenav stavang (a) - en 
mann med selvstendige meninger - var det bare lJondepartifolk, 
som Våget å si i fra, men så har de ogSå mere føling med hva folket 
mene~i denne sak og har et medfødt moralsk mot til å gå mot 
strømmen. Fra venstre og Kristelig folkeparti har vi ikke ventet 
noe, de er begge preget av Jehovas vrede og ikke av evangelienes 
budskap. 

Fors:r:illet var som sagt forst emmende og vi venter oss ikke 
stort mere av den bebudede debatt om justiskomiteens innstilling 
i forbindelse med den meget omtalte Stort. Med. 64 - 50. Det blir 
derfor neppe noen julegave til de utstøtte, skal vi dømme etter for
spillet. Og så sies det ennog, at dette skal bli sluttbehandlingen av 
det politiske rettsoppgjør. Pontus Pilatus vasker sine hender i fol
kets påsyn. Men de fleste minnes vel ennå, hva det hendte etterpå 

Keiserens 
Det er med interesse man leser 

henvendelsen fra Forbundet for 
. Sosial Oppreisning til Dommer-

>':'.":~';"' . .......-1t~·' . nins:en. og, sakførerf.oreningen C)' '; rer att l «8. Mab> for 9. ds. 
f .;:. l . 'lIittil har vel de fleste av oss 
'~V' kun hatt kjennskap til enkelte av 

de invendinger som har vært reist 
I, mot rettsoppg-jøret mot landssvi-

nye klær 
bllndets henvendelse blir imidler
tid billedet et helt annet. Man l 
kommer uvillcårlig til å tenke .. på 
fabelen om «Keiserens nye klær», 

015 den ~æl'dom denne fabel gir 
OSS. ' . 

Helt fra krigens slutt har myn
dighetene strevet med å få oss 
til å se de smukke klede bonn som 

_L ~___ •• T"I ....... +~ ........ r1.;f"I'_ 

«Hande?!lstanden kan i sannhet I 
prise seg lykkelig over at den i 19411 
hadde som toppfigur en mann med 
sine meningers mot, en mann som 
personlig var lite interessert i pro
fitt og prosenter og som ganske 
selvfølgelig valgte det antrekk som 
den gang var moderne for gentle
men: Grinifangens» . 

Ordene er velmente og gansk') 
sikkert i høy grad på sin plass i 
dette tilfelle. Men når man leser 
om «antrekket som den gang var 
moderne for gentlemen», kan man 
ikke unnlate fl. trekke aldri så lite 
på smilebåndet. 

Det er jo unektelig l1å pussig å . 
tenl;:e tilbal{e på alle de «gode» nord 
menn som i motsetning til hr. 
Frank på liv og df"d ønsket å være 
«umoderne» og som - hvis tilfellet 
hadde plasert dem på Grini - sat
te himmel og jord i. bevegelse for 
snarest mulig fl. slippe vekk fra 
dette selvfølgelige sted for gentle
men. Da var det godt å ha en NS
forbindelse til hjelp, og det var lk
ke ende på taldmemlighet. om de 
slapp fri. Og fångenes pårørende 
som ofte så fl. si beleiret ens kon
torer for å be om hjelp til å få den
ne e11e: hin fri. Og den glede og til D e~ h"Lr at Eden har fått «fotbal
fredsstIlleise man selv følte hver l len til å rulle i FN K 

P' 1,t h dd l l t k . ». . an man g-an", (le a e y.{ es. - anskJe denne forbindelse snalilie om avspark 
først etter uk.ers, Ja ml'tneders ar-I eller avspenning~ I 
beid - å h~elpe en til å komme . 
hjem iPjen. Den «takk» for r.je1pen 
man etter 1945 har fått. skal vi ik- . 

~fn;~mme inn på ved denne anled- Tanker til overveielse 
«Gode» nordmenn unnså seg ikke 

for i deputasjoner å troppe opp i 
Reichskommissariat for med bukk 
og inntagende smil å be Om at en 
eller annen av deres venner måtte 
bli frivitt. D e er sikkert senere 
blitt gjenstand for storartede ova
sjoner. Men hvilken lønn fikk vår 
gamle dikterhøvr1ing- som uredd tok 
kampen opp med Terboven og red
det menneskeliv! 

Mon tro hvor det er blitt av de 
rørende og vakre brev - ka.nskie 
med sakkyndig hiE'lp oversatt til 
det smukkeste tyske - som Re· 
diess og Fehlis skal ha, hatt den 
ære å mottn fra samfllnnsspisser 
av bep;ge ldønn med innerli~ bønn I' 

om at deres sønn, mann eller hva 
det nå var, snarest muli~ måtte ff> 
lov il. vende tilbake til dem ifo:;en -
-- de var jo s~, og så uskyldige og 
snme og- korrekte - - -

Og man må med et smil minnes 
den 'nvslHte Dl\nnebroP;sl'YH\nn som 
for tiden lel{er forgrun"'lfi~lr i R1'I
ve mammut-avisen. Iltke før be
fant han ser{ midt i de virl<:eli<>:e 
p:entlen1ens krets, før han for en .. 
hver pris ville bort fra dem igjen! 
Han kiorte opn meel p'i',c bøvt'st".-
ende tyske forbindelser at de små 
tyskere i Oslo fil{k den store skiel
ven o," ilte med å slå p:itterporten 
opp på vidt gap for ham, mens 
gentlemennene sto ig-ien og så 
lan~t Og' uforsti\,ende etterliam -
Det trenges nok mer enn en liten 
Dannebrop' for å skinle skammen! 

- - Men alt dette er fremme(l 
for Axel Kielland, Han befant seg 
i de kjempendes ,skarer.,utetl-t'Ol' .lan 
dets grenser. ·Det ville være intpl'e!l 
sant om han ved leilip;het viUe for
søke å an"""~"~p np" «p'entleman ~ 
"-'''1'1,1c» som hersk.et blant sl\. 1"',n

O"A I/O"(\np\\ Yln,,'Clmpnn. nø" h"Un,.fn-r o:::t8 

«Ved å stole på statsinngrep og 
statSkontroll unnlater vi å ta i 
bruk folkets medfødte og naturli
ge evne til selv å overvinne livets 
vanskeligheter. Vi overser indivi
du~lismens fortrinn og fordelen, 
skrIver F. R. J. Jervis i en artikkel 
om frihet eller priskontroll. 

Lord Keynes sier i sin bok «The 
General Theory»: «.... individualis 
men - befriet for sine mangler og 
åpenbare misbruk - er det beste 
forsvar for den' personlige frihet. 
Sammenliknet med ethvert annet 
system medfører den flere mulig
heter og større personlig valgfri
het. Den gir også den største sik
kerh~t . for allsidig livsutfoldelse, 
som igJen har som forutsetning den 
størst mulige personlige valgfrihet 
- og tapet av denne frihet er det 
største tap SOm ensretting og den 
totalitære stat fører med seg». 

DET ER SAGT: 

i 

«Folk i vårt «frie og demokra
tiske» land er virkelig blitt redde! 
Redde for departementer, for direk 
torater, for priskontrollen. Redde 
for at angrep skal føre til repres·· 
salie.r. Re~d~ fo.r at angrep skal fø
re tIl sosiahsermg. Vi vil nødig tro 
at denne frykt er begrunnet men 
vi har dessverre også. ekse:npler 
som tyder på det motsate». ' 

«Farmand» 45-51. 

120 «Iand~svi kere» 
straff J soner 

Sekretær Salvesen i Justisdeparte
mentets fengselsstyre opplyser til 
l\l[nrl"pnnn"t.pn Rf. nr. Hi. nnv. "nn Pl' 

Nei, nå flyter 
. begeret over 
En lærer i Vestfold har fått brev 

fr.J, en venn av seg som er søndags
skolelærer i Chesire i England, for
teller Tønsberg Blad. Den engelske 
lærer son. er metodist, forteller at 
det nylig under en forestilling som 
.''[~c:,: '~;';'?h1 Ungdom..;gruppe arrau
gerte presentertes mange helter ., og 
heltinner fra fortid og nutid. En av 
tlem var biskop Be.·ggrav i Norge. -
Søndagsskoletimen sist søndag var 

. -rien om biskop Berggrav og 
hans motstand mot den tyske okku
pasjon av Norge. Alle lærerne i søn
uagsskolene fikl{ et bilde av ham. .• 

* 
Det er H. P. som har sendt ut det-

te. En skulle imidlertid tro at de folk 
som steller med H. P. (betyr Høyres 
Pressekontor) visste bedre - og ikke 
sendte ut slikt sludder. 

Engelske 
krigsforbrytere u nder oppgjøret i Niirnberg og de 
,øvrige krigsforbryterdomstoler, 

blir der operert med forskjellige 
nye begreper, akkurat på l:iamme 
måte som ved vårt hjemlige retts
oppgjør. Det er da interessant nå å 
kunne lese at England gjør seg skyl 
dig i de samme «forbrytelser» som 
det med glede hengte tyske gene
raler for. 

Vi leser i hele den norske presse 
for 12. november telegrammer NTB 
Reuter, men ingen reaksjoner på 
de ting som man i 1945 kalte for 
tysker'1e gemene krigsferbrytelser 
Her i Norge opplevet vi jo at ty
skerne brente noen hus som straff 
for at norsk sivilbefolkning hadde 
støttet fienden. 
Det var skrekkelig syntes vi alle. 
Krigens hårde lov ,sa tyskerne. -
Hva sier malaverne tro? Skamrød
men burde sig'e dem til ansiktet. 
som et øyeblikk har trodd, at de så 
kalte' demokratiske vestmakter er 
et hår bedre enn det tyske folk, 
hvor det gjeller å ta represalier. -
Det er tvertimot å anta, at tysker
ne med sin grunnsolide militære tra 
disjon opptrer med større· saldi",
het og ro, enn de sammenraskede 
britiske styrker. 

Vi har nå anledning til å stemp' 
le den britiske militære ledelse i 
Malaya, som krig-sforbrvtere og for 
brytere mot menneskeheten - da 
man selv har satt navnet p'\ slike 
represalier i et besatt område. 

Observatør. 

lJET :F,R S,\.GT: 
«Det år farligt att anvånda sin 

makt i staten så at folket tar ska
da til sin Sjål» skriver Johan Hans 
son i «Samtid och Framtid». 

Fredag 23. november 1951. 

Uttalelser om 
Harsems sensa
sjonelle bok: 
«RETTSOPPGJØRETS SV AnTE 

FLEKIQl:R!» 

Boken er meget oppsiktsvekkende 
og er vel det tarligste angrep som 
hittil er rettet mot det såkalte «retts
oppgjør». 

Alle NS-folk er Dem en stor takk 
skyldig for alt det oppofrende arbei
de De gjør for oss for å få opplyst 
folk om all den lØgI. og bakvaskelse 
som er satt i omløp. Jeg håper at De 
fortsatt må ha krefter og pågangs
mot til å fortsette arbeidet. .. 

Tusen takk for boken med de 88 
svarte flekker. «Dal> war eine grausa
me Salbe», som :::ammer midt i blin
ken. Den rene vekkelse, som vil be
virke diverse sure oppstøtt.Dt: er en 
modig, tapper og utholdende mann 
som ved siden av «8. Mai» gjØI rent 
bord og lufter ut all den gamle kval
me .atmosfære som ligp,-er som en tå
kediS utover land og strand. 

* 
De opplysninger De har framkom-

met med i «Rettsoppgjørets svarte 
flekker» må nødvendigvis få følger 
for d'herrer Aulie, Dorenfeldt og 
L' :Ab~ee Lun~l. De kan vel j1~lte lenger 
bh sittende l offentlige stillinger. 

. * 
Det beste bevis for at Deres bok' 

«Rettsoppgjørets svarte flekker» va~ 
farlig for rettssvike.rne var vel eVer
'lens Gang»s leder den 1. 11. 51. Bok
handlerne ble jo hånet fordi de sol<cte 
lJoken. Dette kan vel ikke oppfattes 
?o~ annet enn en oppfordring til 
'O'lWtt? E': ikke dette st1:'8Jfbart? Er 

elet statsadvokat Dorenfeldt som her 
har vei- (vill) led1't «Verdens Gang»? 

'" 
Det burde være enhver NS manns 

rylikt å spre Deres bok til en eller fle
~e av gamle kjente av de s<'\Jralte «go-
;e nordmenn». Det er ingen bedre vei 

hl å omskape opinionen, så vi k'ln få 
dm oppreisning vi har' k1:'av pl\.. De 
vil komme til å sl~amme seg, når de 
får sannheten å vite. 

* 
Boken koster kr. 10,00 fl'itt tUq<mdt 

mot forskudnsremisse til «8. Mai» 
postbox 41, Kristl~nsund N. 

* 
Hjelp til å spre denne verdifulle 

""I{ til ele som trenger opplysning om 
rettssvikerne. 

DE 0.\ lOn ,l<} GUDER. 
Confusius's skrifter er blitt for

budt i alle kinesiske skoler. De er 
eraktet som reaksjonære. 

Lenins fødselsdag er avskaffet 
som offisiel festdag i Sovjetunio
nen. Den døde diktator skal ikke 
konkurrere med den levende. 

Boken som vil leve i norsk,his~orie. 
Dr. jur. Gustav Smedals bok 

«PATRIOTISME OG LANDSSVIK» 

Den 30. oktober døde dr lur. Gustw Smedal 

etter en operasjon, men hans minne vII leve 
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Det er med interesse man leser 
henvendelsen fra Forbundet for 

Sosial Oppreisning til Dommer-
"}! ... ...,.Ji.\.~... sningen og, Sakførerforeningen 
• "1,... . tatt i «8. Mar.6 tor 9. ds. 

, ,r .. " ittil har vel de fleste av oss 
kun hatt kjennskap til enkelte av 
de invendinger som har vært reist 
mot rettsoppgjøret mot landssvi
kerne, men i nevnte henvendelse 
får man sA. fl. si servert alle inn
vendinger på ett brett, og så godt 
underbygget, og fremført på en 
så saklig måte, at det virker over 
bevisende. 

i i 

Det er altså slik det forholder 
seg. Her bar kanskje det store 
flertall av oss gått i den tro, at 
alt var vel og bra, og at den kri
tikk mot oppgjøret som sporadisk 
er kommet fram i pressen ikke 
egentlig rammet selve grunnla
get for oppgjøret, men var mere 
rettet mot enkelte utvekster. 

Etter gjennomlesningen av For 

bundets henvendel'se blir imidler
tid billedet et helt annet. Man 
kommer uvilkårlig til å tenke ,på 
fabelen om «Keiserens nye klær», 

og den· lærdom denne fabel gir 
oss. 

Helt fra krigens slutt har myn
dighetene strevet med' å få oss 
til å se de smukke kledebonn som 
er blitt spunnet om «Rettferdig
hetens Gudinne», og propaganda
en mot landssvikerne og de over
bevisende argumenter som er blit 
brukt må ha lammet våre syns· 
nerver og vår tankevirksomhet, 
så effektivt at vi mistet evnen 
til en selvstendig vurdering. 

Når vi derfor får en rettledning 
som ovennevnte henvendelse gir 
oss, virker det som lidt aven 
sjokkbehandling. Det går opp for 
oss at vi er blitt ført bak lyset 
av myndighetene og at rettsopp
gjøret ikke er så, velfundert som 
vi hadde tenkt oss. 

.Det blir faktisk ikke noe igjen 
av den «skreddersydde kledning» 
som rettferdigheten har opptrådt 
i. Det viser seg at den i virkelig
heten er temmelig gjennomsiktig 
og nøkenheten lyser oss i møte. 

Det hele virker mep:et pinlip: og 
nedslående. Tilliten til de krefter 
som har stått bak rettsforfølMlin
gen mot de såkalte landssvi1{ere 
har fått et grunnslmdd. 

Er det da ikke mulig å få ret
tet på de feil som er begått og få 
gjort godt igjen urettferdip'heten 
mot tusenvis av landsmenn som 
er ramme: av opu.,.iø"pt.? Er vl\.re 

myndigheter så forstokket eller 
så implisert i det hele, at det ikke 
er mulig- å få dem til å gjøre inn
rømmelser? 

Det vanskelig-ste av alt vet vi 
nok er å måtte innrømme sine 
egne feil. men når de ligr;er så i 
dagen som her, . synes ingen vei 
utenom. 

«Tidligere motstander»." 

",,,,,~,.,,.,> ~ '01, ""'-"<..;0:1; ... "', "<=':1:;/0""" v "" 1I01I;i\..'J. J.;1;~"'J.J. -

Det trenges nok mer enn en liten 
Dannebrop' for å skiule skammen! 

- - Men alt deUe er fremme(! 
for Axel Kielland. Han befant, seg 
i de kjempendes \skR,~er .. 1ltenforJan 

. dets grenser. ·Det viUe være intpt·e1" 
sant om han ved leili<rhet viUe for
søke å an"l"~,,~p c1pn «ventleman • 
"''':1'1,1,» som hersket blant sil, ron

ge «gode» nordmenn, og hvorfor så 
manp'e foretrakk å være fri og ikke 
Frank! 

S. Milet. 

Safe for demokracy 
I 1916 valgtes Wilsor. til presi· 

dent i USA. Han var reklamert opp 
som «fredspresidenten» som skulle 
holde landet utenfor den første ver 
denskrig. Resultatet ble, at USA 
året etter gikk med i krigen. 

I 1940 var det Roosevelts tur. -
Han lot seg gjenvelge på program
met om å holde landet utenfor den 

annen verdenskrig. Aret etter sprang 
bomben og alle valgløfter var som 
blåst bort. 

De uttalelser, som president Tru 
man nå kommer med, gir inntryk
ket av at han som demokratenes 
leder vil søke å overbevise ameri
kanerne om at hans parti er et 
fredsparti. I 1952 skal altså USA 
for tredie gang velge en spesiell 
«fredspresident». Dette skulle da in 
nebære at 1953 blir det år, da USA 
for tredie gang i en mannsalder 
drar ut i krig for å gjøre verden 
«safe for democracy». 

Da er det bare spørsmål om hvor 
meget amerilm:lerne erindrer av 
sin egen tids historie og om spore
ne skremmer. 

FOR Å SI DET KORT: 

120 «landssvikere» 
f soner straff 

Sekretær Salvesen i Justisdeparte
mentets fengselsstyre opplyser til 
lVl:orgenposten at pr. 15. nov. soner 
120 landssvikfanger straff. Storpar -
ten sitter i Bjørkelangen tvang-sar
beidsleir, men en stor kontingent ar
beider også i Berg-leiren ved Tøns
berg. 

De 30 tyske fanger som fremdeles 
soner straff i Norge samles i disse da 
ger i Kongsvinger hjelpefengsel. 

",UDDET,KI,ASSEN. 
Paul G. Hoffman forteller: I en 

undersøkelse som er blitt foretatt 
av «Fortune» ble det spurt: Hvil
ken klasse av folket tilhører De? -
90 pct. av dem som ble spurt, svar
te: Middelklassen. 

Men ennda lar denne klasse seg 
.domihere av de siste dagers hellige 
- LO i alle land. Det er demokrati! 

Hva verden behøver i dag er et O en ul_l<_~~ fOl'synlngsminis~ er har 
atom som nelder å la seg dele. s~gt at kjøttrasjonene må ne dl 

Dr. jur. Gustav Smedals bok 

«PATRIOTISME OG LANDSSVIK» 

Den 30. oktober døde dr iur.Gustw Smedal 

etter en operasjon, men hans minne vII leve 

blant hundretusener og først og fremst blant 

«de forsvarsløses tusener» som han har 

tilegnet boken. 

Boken er saklig, nøktern og verdig, stilen ele

gant og lettlest og det er en glede og opp

muntring å fordype seg i denne kilde av sann 

og klar opplysning, skriver kaptein Hovden. 

Den er det skar peste angrep som er rettet 

mot «oppgjøret», og myndi: hetene har ikke 

kunnet angripe den, fordi frEomstlllln&en er 

heit korrekt. 

Spre den, bruk den som gavebok til jul og 

andre anledninger. ALe som elsker sannhet 

og rett bør anskalle seg den. 

Den er 228 sider, vakkert inneundet, forsynt 

med ekstra omslag og den nedsatte pris :(r. 8.

pr. stk. skal ikke avskrekke noen. Sendes 

portofr tt innenlands mot innsendelse av 

beløpet. Ved bestiloing av 5 stk. kr. 35._ 

_'om' forskud~sremisse. 

KAR L SE. E L AND • O P P EGA R D ST. 

"Utenl'ikskronikk 
___ --IIIiI!'ZIIIII���ill��.P'IIII-li�����lEII-- • slutning til Atlanterhavspakten - merkelig nok, selvom han den Egypt bort fra slike planer. Noe I !'Ører til de strategisk viktige Dar 

., I tiltross for Norges særstilling når I gang fikk nesten alt hva han be-I viI kansltje lykkes, og det synes I daneIlerne. Også disse har hjelp 
det er tale om baser i fredstid. gjærte. I dag er Tyrkias vest -I ennå lø.ngt fram, fØr det kan bli av russiske instruktØrer og spe
Det bØr man være oppmerksom I maktorientering så sterk, at lan- tale om noen enhet i Mellom - sialister. Det er således anse eli
på, selvom det ikke Øver noen det synes å tåle alle påkjennin - østen overfor den russiske eks- ge styrker som truer Tyrkia, og 
innvirkning på Moskvas hold - ger fra sin nordlige nabo, og til pansjonspolitikk. grensene blir bevoktet på begge 
ning. direkte aksjon mot Tyrkia Våger Tyrkia er imidlertid bestemt. sider slik at troppene står ansikt 

I TYl'kia mnd sverd ved hmd 
Den russiske note til Tyrkias Moskva ikke å gå, hvis da ikke Det fremgår også aven uttalelse til ansikt til enhver tid; men slik 

tilslutning til Atlanterhavspak - Stalin vil beslutte seg til å åpne av sJefen for TyrJ:.ias generalstab har det vært i århundre der, så 

Under festmøtet i Moskva i an- like langt, hvoretter Moskva fort ten kom forØvrig ikke uventet. - den tredje verdenskrig. til en reklte amerikanske jour- det behøver ikke å bety n:1e ut-
ledning oktoberrevolusjonens I setter sin noteltrig - ikke bare Den er en logisk konsekvens av Den russiske taktikk går åpen nalister forleden, noe som kan over det sedvanlige. 

34 årsdag erklærte innenriksmi- mot utposten Norge i nord, mot en rekke liknende uttalelser fra bart ut på stadig med visse mel- tydes som et direkte svar på den De tyrkiske tropper trenges 
nister Berija, at. sovjetarmeen Frankrike som en liten avled- russisk hold helt siden Tyrkia lemrum å rette kraftige beskyld- russiske note. Han S'l, at tyr1cer- således til forsvar av landet selv 
står klar til å rette et dødelig ningsmanøvre og med bombast - hØsten 1939 avslo å gå med på ninger mot alle nJ.boer, som ik- '-'Q'11pet mot russerne i og da dette er en viktig sØrflan
slag mot enhver angriper. Han iske taler i FN, men også med f'ell'.~s sikkerhetsforanstaltninger ke er underkastet direkte russisk århundreder og han trodde at ke for NATO sørger også ameri
understreket Stalins ord om at truende ,noter til sin nabo i syd, d. v. s. vegret seg for å la strate- kontroll for så om forholdene til de kunne kjempe mot dem ennå kanerne for at tyrkerne får mo
det er mulig for Sovjet-Russland Tyrkia. giske punkter på tyrkisk område sier det å gripe til våpen. På den en gang om det ble nØdvendig. derne våpen og kjøretØyer, bl. a. 
og den kapitalistiske. verden å De russiske trusler mot Tyrkia besette av hussiske stridsl~refter. måte holdes også den indre rus- De lar seg i alle fall ikke skrem- tunge tanks. Militærhjelp:m er 
leve i fred med hverandre side er forsåvidt ikke noe nytt av Senere har Moskva med jevne siske front'i stadig beredskap me. Tyrkia rår over en tapper foreløt·. beregnet til 500 mill. 
om side, men at imperialistene året, og Tyrkia har århundreders mellomrum holdt Tyrkia i ånde. slik at det ikke vil vekke nOen hær på 22 diVisjoner, og hele dollars. Ved siden herav utvides 
ikke Ønsker samarbeide, men Øvelse i å motta denslags. Denne Tyrkia hadde imidlertid all~rede forundring hos den russiske al- 1enD.e bær foruten fly- og flåte- flyplassene, og en plass som Ada 
krig. gang sier Moskva at russerne ik- fØr 1939 sØkt orientering vest - menhet ·om det skal ende med styrk'er viI bli stillet til rådi<:!,'het na i SØr-Tyrkia kan således ta 

Samtidig' innbyr den franske ke kan stille seg likegyldig til at over og har holdt fast på dette direkte aksjon. Det hamres jo for general Eisenhower til NATO imot selv de tyngste amerikan-
president Aurl01 til firemakts- Tyrkia går med i den «agressive)} med held. stadig fastere og fastere, at na- forsvaret. ske fly. 
konferanse og Truman gjentar Atlanterhavspakt og beklager Det påtrykk, som Tyskland boene er kjØpt av vestmaktene Generalmajor Arnold, som er Tyrkia har f. t. omlag 19.615,000 
sln innbydelse til Stalin om å seg over at det blir opprettet fly- øvet i årene 1940~42, var forså- til kamp mot sovjetmakten, og leder for den amerikanske mili- innbyggere, hvorav 1,515,000 bor 
komme til Washington. Men alle og flåtebaser i Tyrkia «så nær vidt lett å avvise, mens Moskva sW~t vlr1,er etter hensikt. tærmisjon i Tyrkia, regner med i den europeiske delen av landet. 
vet på forhånd, at dette er bare 'grensen mot Sovjet-Russland ofte har inntatt en utvetYdig' Den advarende note til Tyrkia at det står 32 kommunistis':e di- Næringslivet og kommunikasjo .. 
ord. Sovjet-Russland vil ha en som mulig». truende holdning. Under den me I må sees som et forsØk på å tor- Visjoner ved den tyrkiske øst - ne ne utvikles planmessig og At
femmaktskonft.>ranse, idet Det Ved siden av Norge er Tyrkia' get omtalte og nå nærmest hi-' pedere den planlagte Østblokk i grense og de er under russisk tattlrks ånd, som i 1923 skapte 
nye Kina må være med, og Sta- det eneste A-paktlan.d som har starisk beryl':tede Teherankonfe-I samarbeide med Atlanterhavs - overFommando og h. ar russis"'e den nye Tyrkia, svever fortsatt 
Un sier at han av helbredshen .. felles grenser med Sovjet-Russ - ranse sØkte Stalin vestmaktstØt- maktene, og man ser da også at politiske kommissærer. Ved vest- over vandene. 
syn ikke kan forlate Sovjet" land, og Moskva gjør ikke noen te for sine krav mot Tyrl~ia, men! I\'i()s'kva spiller på mange stren- grensen i Trakia Rtår 11 bulgar-
RUS81and. Og så er man kommet forskjell mellom de to lands til-I han oppnådde ikke noen støtte' g:f for å lok:--'! ara.l)erstltene ogske divisjoner langs grensen soIh 
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Fredag 23. november 1951. 

Dagens spørsn]å~ 
Krig i Kort;a - Resultat

lØse forhandlinger - Krise 
i Persia - Spenning i Egypt 
- Atombomber - Kamp for 
freden -'- Ulykller - Brann 
- Statsministerskifte. Hva 
er så. dette? Jo, omtrent 
slik er den daglige dose av 
oppløftende meldinger i 
presse og kringkasting. Man 
tilhØrer en kulturnasjon og 
kan ikke unngå. å. få. et inn
blikk i all den selvskapte, 
nerveslitende elendighet. 
Nettopp av.' denne grunn 
gjelder det derfor - nå. mer 
enn noensinne - at man 
ikke skaffer seg selv unØdi
ge bekymringer og ergrelser. 
Husmorens arbeide er me
get enerverende, og for hen
ne er det derfor om å. gjøre 
at sUke unØdige erq:relser 
kan unngåes. Hva hun skal 
servere til middag f. eks., et 
et spØrsmå.1 som krever sitt 
daglige svar. Dette svaret 
kan dessverre mange gan
ger være vanskelig å finne. 
Tror De ikke at en liten be
holdning av klipPfisk vil væ 
re til noen hj elp her. Klipp
fisk er jo meget holdbar og 
som kjent kan den serveres 
i mange variasjoner .. Vårt 
råd: Alltid k:lippfisk i huset. 

(Avert.) 

En dekker løgn 
med løgn l' 
Utenriksminister Munch nek

tet å snakke med kureren 
lom advarte Tdot det tyske over 
fallet, skriver Dagbladet med 
fete· typer over sin redegjørelse 
om den danske parlamenta
riske undersøkelseskommi -
sjons resultater. 

Bare denne ene ting; at dr. 
Munch nektet å. snakke med 
den kurer som bragte ham ad
varslen om .det tyske forestå
ende angrep burde vekke mis
tanke. Dr. Munch var sikkert 
ajour med det som skulle hen
de. Og ønsket derfor offisielt 
ikke Il være underrettet. Når 

Stalin Valle 
den tyske 

knekke, 
krigs- I 

makt ved å drepe' 
50 000 offiserer 

Roosevelt var enig 

'r id om annen fremkommer det nye I' 

opplysninger om det som skjed
de bak kulissene, når det seirende 
demokratls ledere, Franklin D. 
Roosevelt, Winston Churchill og Jo
sef Stalin holdt møter for å nyska
pe verden. Et av de mest betyd
ningsfulle møter ble holdt i det i 
dag så urolige Teheran i begyn
nelsen av desember 1943. Clmr
chill har nå i sine memoirer omtalt 
dette møte og nevner her hvorledes 
han med indignasjon avviste Sta
lins tale om for all fremtid å knek
ke den tyske krigsmakt ved å dre
pe 60,000 av Tysklands fremste of
fiserer. Roosevelt hadde forsøkt å 
redde stemningen ved «spøkefullt» 
å ha foreslått å avlive bare-49,OOO, 
mens sønnen, Elliot Roosevelt, som 
ukallet hadde innfur..net seg, entu
siastisl{ hadde sluttet seg til Sta-. 
lins forslag, som skulle bli støttet 
av hele den am~rikanske arme. 

Det var nok ikke bare spøl<: fra 
Stalins side. Et ål forut hadde han 
anVendt den samme fremgangsmå
te for å knekke den polske krip"s
makt. 10,000 polske offiserer ble 
drept ved nakkeskudd og hViler nå 
i sine graver i Katynskog-en. Dette 
var offiserer, som var internert i 
Russland. Dette faktulT_ kan ikke 
ha vært Churchill og Roosevelt 
ukjent i Teheran, og i dag er det 
heller ikke noen som benekter den
ne udåd. 

Den episode, som Churchill om
taler fra møtet i Teheran, har vært 
skildret o<Tså tidlip,"ere og da nett
opp av Elliot Roosevelt i hans bok 
«As he saw ib>. Den er tile".net 
hans fars minne og den er forså
vidt nyttig som den avslører ub!u·m 
hjertip," den tarvelif!"hpt Of!" 01)1)bl~f!t 
het, sorr: utmerkp~ dpn Rno'levelt
ske familie. For EIliot er hele epi
soden ;ned de 60.001l offiserer so"1 
skulle drepes, et strIllende innfall 
av St?1in, et høydenunl{t i den !'"la
de fest. da de tre store overbød 
hverandre i brap:eløfter om hvorle
des nazistene, dvs. tyskerne skulle 
straffes. Ingen haddfl vært så gl",il 
Aom Ro01'levelt over hva h'm ha<'loe 
hørt Og" hva han selv hadde sag"t. 
OP," Chtl>"chill " rnif'~t"1'Y1nl"". i ø'Te
}>likket tar FlHot ikke ,,&. hø'Ttide
li~ - det var bA.re en liten Jwme
diescene fremspruro .... et 11'11 det sed
vanlip,"e b'"itiske hvkleri! Det er sl\,
ledes av sine eR;'ne man skRI ha det. 

Løgnpropaganda 
mot britene? 

samtlige norske aviser som om Med skrekkblandet gru leser en i Af 
tenposten og Morgenbladet for 

taler granskningen av. det så. henh.vis 12. og 14. ds. om britenes 
kalte Rostockmøte mellom framferd i Malaya. Det står at de 
Himmler og Munch, slår fast - som mottiltak etter mordet på Sir 
at ryktene om dette stammer Henry G~rney, har arrestert 2000 inn 

- . I byggere 1 landsbyen Tras Pahang og 

3. MAI 

Je:(!~!nn!a~llnk~~~I~~~nve:~~e~~:):jor, I 
Prima nysaltet uer 

Prima skinn og benfri klippfisk 

3 

leveres i tønder innveiet 90 kilo 
promt fra lager. 

i kilopakker med påtrykte 
matoppskrifter 

anbefales handlende og for
brukere i kasser a 50 og 30 
pakker. 

JppmerIrsom På at boken er vanskelig å. få kjØpt ut over lan- I 
det. Interesserte kjØpere bes gende mig nedenstående be
,tillingsseddel i utfyllt stand, og jeg skal sørge :tor at boker: li 

)mgåendevil bli tilstUlet. / Otto Ottesen Havneraas A.s 

Telefon nr. 1630. 
Telegramadresse : 

HAVNERAAS. 

BESTn.LlNGSSEDDl<:L. 
I Kristiansund N. 

'~------------------------------I Realisasjon. 
Til HAFRANK, No: "-' "9.ndshøgda p. å. 
Undertegnede bestiller herved ...... eksemplar (er) av 

~en «Jeg var Quislings sekretær» tilsendt mot postoppkrav. 
bo-

Pris kr. 18,70 plus porto. . 
Navn: 

Grunnet overgang til utelukkende å arbeide for vårt blads inflleresser, 
realiseres resten av literatur jeg har forhandlet i løpet av 14 dager med 
opptil 60 prosent rabat . 

Adresse: 

(skriv tydelig). 

Det omfatter alt av literatur om «rettsoppgjøret», foruten en del reise
skildringer, romaner, en biografi, dikte omfattende navne som Fjeldvik, 
Berger, Davik, Granberg, Weltzin, W. Sejersted, romaner av Hollander, 
Larssen, Qyernstrøm, Rombach, dikte av Welhaven, biografi av Brenta
nos. Reiseskildringerne i seriebind. - Prisliste sendes gratis. Skriv til 
THORGER WIIK, Maridalsveien 205, Oslo. 

Eplemos - Sirup 
EPLEPULP 

(usukrtrt eplemos) leveres til forbrukere i 30 og 120 kg.s tretøn _ 
ner. - Pris henholdsvis kr. 0,90 og kr. 0,80 pr. kg. plus emballage , 

SIRUP 
av sukkerbeter (sukkerinnhold ca. 70 pst.) leveres til forbrukere 
i 10 og 45 kg.s dunker a kr. 5,00 pr. kg. plus emballage. 

Varen leveres fob. jernbane mot oppkrav. 

.. A-L Nordre Vestfold Fruktpresseri 
Telefon: Drammen 7490. Skoger st. 

Forbundet 
må med det aller første ha et vinterhi for sin bil, og ber alle som overho
det har noen mulighet for det om å hjelpe oss. Selv om vi kanskje ikke kan 
vente tilbud på virkelig garasjeplass, er vi takknemlig for tilbud på rom 
der bilen kan stå trygt og sikret mot vær og vind. Det ideelle ville lære 
et sted i nærheten av Sagene eller i Vestre Aker, men vi er interessert 
også i andre plasser, bar~ <let ikke blir altfor langt fra Oslo. 

Vær så snild og skriv til oss snarest og gi oss nærmere opplysninger. 
Forbunde.t for Sosial Oppreisning. 

Kierschows. gt. 6, Oslo. - Telef. 377696. 

Vond' forsmak 

Les i JUI,r:N vårt pnHtiskc 
testamente 

og oppbevar det godt til 
barn og barnebarn. Kr. 10,00 

franco. 
ARNE . 1'tEFG~"TH{. 

Kapp, Toten. 

= 'M' 

Brukte Inaskiner og 

rcd:..;kapcl' tilsalgs E n forsmak på den kommende sto- amen, så måtte alt være i den skjøn
re landssvik-debatten fikk man neste orden med rettsoppgjøret, skri-

i Stortinget forleden, og den smakte ver «Vårt Land". «Globus» potetsorter er, "Wer-

PEL~KÅPER. 
BLUEBAOKS, 

sort og brun .. " kr. 1360,00 
WHITEOOATS, 

sort og brun .... kr. 1360,00 
SEL, 
kort, diag. og striper kr. 900,00 
Flotte modeller 

- varme - sterke - billige. 
'Returrett. Sendes uten oppkrav. 

Oppgi størr. 
Postboks 1493. - Oslo . 

Flink 11131111 

kan få fast arbeide nå i Skogen, \ 
siden på høvleri og sagbruk. Hy
bel skaffes. Fra nå eller begyn
ne etter nyttår. 

Baastad Sag & Høvleri, 
Tlf. 73. Båstad p. å. 

Vekkerur 
Kr. 18,10 - 25,50 - 34,10. 

Sendes mot oPpkrav. 

Urmaker R. Gjessing, 

Drammen. 

Radio vondt. Denne gang gjaldt det bare en '" k m" "l·n «Ste _ 
k tt l i d St t · R d l l l h' ners» ornrense a.Sno , del sa er om e ergive se av nn rag- or mgsmann amn a s {a a . k. f ! f· Alle ledende merker på lager, 

ning og erstatning i landssviksaker. takk fo!; at han i c<"ens!tap av Justis- warts» khppemas m or s~or e, . 
b 5000 l·t gunstige avbet. Gamle app. taes Som forpostfektning til noe større er komiteens formann her satte justis- gummihj ul~kj erre, l ers 

det all grunn til å stanse litt opp ved ministeren på plass og hevdet Stor- vannbeholder. i bytte. Brukte app. i garantert 
den. Tonen var på enkelte hold am- tingets rett og plikt til å ta imot Ida I Per Lie Kapp ø. Toten. stand' fra kr 85,00. Vi sender over 
per og viste at man her rørte ved ger fra de dømte og g~'anske deres sa' , I hele landet. skriv ette.r brosjyrer. 
sterkt følel8esbelastede forhold. Det ker. .------------, 
gjalt ikke minst justisministerens inn Vi har et godt rettsvesen her i Jan- o A-S KAMPEN ELEKTRISKE 
legg. Tonen og opplegget var alt an- det, og man bør være ytterst varsom ·Ballade pa Nannestadgt. 5. _ Telef. 683697. 
ne~ enn betrylSgende for den endelige med å rokke tilliten til domstolene. 
avviklingen av det store rettsoppgjø- Men alle er klar over - og ikke p t 
ret. Det lød som ha.n var ergerlig minst justisministe;:en _ at lands _ arnasse 
over at Stortinget ov~rhodet skulle svikloven og rettsoppgjøret og hele 
blande seg inn i disse sakene og' lage den folkepsykologiske 'situasjor like Dikteren· Carl Keilhau. i Verdens 
tiC:sspille og ugreie i det hele. Det hø.r etter frigjøringen veltet en overmen- Gang, s?m var h~~~t unådIgm?t As
tes ut som han mente at nå.r domsto- neskelig byrde over på vårt rettsve- mund S,veens lyn1.k-~tell, ~ar nett
lene hadde sa. gt ja og Departementet fi;en. Det var umulig at det kunne bæ- ?PP. utgltt en,. egetn dlktsamlmg so~ 
---------------It-e den uten at det sviktet her og Il sm tur ha. få.t e.l høyst unådIg 

.rer, båd~ når det gjult rettsprinsip- behandling av dikterkolkgaen Paal 
T-o ___ 1_1 __ .: n ............ h1.,rlnt H,,~~ verre er. 

OBS flettverk OBS 
,Gjærdefabrikken GREI, Kolbotn, 

leverer førsteklasses flettverk 
i ,alle dimensjoner. Bestilling 
for levering til våren· mottas 

nå. Thor H. Sandorf. 
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m m M ~~ ~~4",nnU1"''''''''. ~L'U leser en l AI lover at Sto.rUn.get ov ... rhodet skuneI sC-;;-klo-v~;--~-g''''r''e't~t's~o,pv'p'gJ'øret" o;a'hel~ ::nuu"uge nursKe aVIser so o ". 
tenposten og Morgenbladet for blande seg mn l disse sakene og lage den folkepsykologiske 'situasjor like 

taler granskningen av det så~ henh.vis 12. og 14. ds. om britenes UC:sspille og ugreie i det hele. Det hø,ret,ter frigjøringen veltet en overmen
kalte Rostockmøte . mellom framferd i Malaya. Det står at de tes ut som han mente at når domsto- neakelig byrde over på vårt rettsve
lIimmler og Munch, slår fast - som mottiltak etter mordet på ~ir lene hadde sagt ja og Departe~entet sen. Det var umulig at det kunne bæ-
at ryktene om dette stammer Henry Gurney, har arrestert 2000 mn re den uten at det sviktet her og 

byggere i landsbyen Tras Pahang og der, båd~ når det gjalt rettsprinsip-
fra danske landssvikere er det- har utslet~et selve landsbyen. VIL DU IKKE? -SA SKAL DU! pene og det· rent mennefkdige. Man 
te lØgn. Når det så tilføyes, at En må Ikke tro at dette er et en- Nedre Eikers feglige utval€, sam- gjorde det vel så godt man kunne, og 
de vitner som ble avhørt om keltstående tilfelle. I h. t. gjeldende menkalte forleden alle fagforenings selv om kvaliteten ettel' forholdene 
Rostock-mØtet skqUe ha gått kriselov av 8. desember f. å. har nem styrer til møte. I annonsen om inn- sikkert har vært bra - s! bedrar vi 
f . t'd}, f k' Hg britene ialt utslettet 18 byer og kallelsen heter det. «Eventuelle oss selv og de dømt~ ved li. si at den 
ra sme I Igere or larmger - landsbyer i Malaya og satt le,OOO vedtak som blir fattet er også bin- var god noIr. 

er også dette løgn. I mennesker i «samleleirer». nende for de som ikke møter». '" 
På godt norsk heter slike tiltak Hva betyr så denne erkjennelse at 

De fastholdt sine tidligere mot sivilbefolkn~ngen for terroraksjo- Dette er vel ikke noe mindt . enn rettsoppgjøret ikke har -:- og ikke 
forklaringer og enkelte utvidet n~r og. «samleleIrene» for konsentra - terror. Og så kommer spørsmålet har kunnet _ holde mål med den 
dem Det er sannheten At ak- sJonslelrer. "inn om kollektiv skyld. Har Du så- standard vårt folk har satt seg som 

. • • Det er «hjemmefronten» i Malaya, ledes ø-itt en I.iss mann lilleflnge-
tor i S k Idt h f c' en rettsnasjon ? Kar, vi slå 0S3 til ro a en er anme av o - som her blir utslettet og sammen med ren, så tar han hele hånden. O'" 
• b med at nå gjelder det bare å få satt 
Jegermester Sehested for å ha den, sivilbefolkningen, som er så uhel det skjer i et fritt land? et endelig punktum ved denne ube-
furnert pressen med gale opp- dig å v::er~ bosatt i de områder h,,:,or hagelige affære og se å bli ferdig 

• de patrIOtIske malayere foretar sme 
lysninger fra de hemm~hge aksjoner, og ikke viser tilstrekkelig Uts'afl fnredrDg med den? Dette kunne engang ha 
forhør, nevner selvsagt Ikke ,amarbeidsvilje. U vært gjort gjennom et amnesti. Opp-

gjørets umenneskelige omfang og 
den norske press~. Der gies Det er -således en kollektiv avstraf dets, sterkt politisk tilsnitt hadde 
kun en forklaring på den nor- fe.lse uten hensyn til skyld som her Dr. Per Engdahl og grosserer gjort den utveien naturlig. Desf.:verre 

. • • g'Jennomføres i stor stil, og hva den Meyer-Jensen hadde hatt til hensikt å l 
ske serVIlItet, hvor det gJeller fører til i form av sorg, lidelse og komme til Oslo for å gi en oriente _ va gte ikke justismbisteren og myn-
den danske begravelse av sitt elendighet for de rammede kan let-· akt 11 k d k dighetene å gå den veien. Men da 

......... .., ........ 
Dikteren' Carl Keilhau i Verdens 

Gang, som var høy,;t unådig mot As· 
mund Sv€ena lyri1~k-a:ften, har' nett
opp utgitt en egen diktsamling, som 
i sin tur har fått en høyst unådig 
behandling av dikterkoliPgaen Paal 
Brekke i Dagbladet. Hva verre er, 
Drel:ke beskylder Keilhau for lite
rært tyveri, '- han har stjålet bildet 
«alleer av statuer» fra deres felles 
kollega Gunnar Reiss-Andersen. For 
å øke forvirringen iler Dagbladets 
husdikter Zero til med påstanden at 
det er han som fødte de høystemte 
ord en dag (før bombene) besøkte 
kongenipsen i Berlin! 

Carl Keilhau har :Zunnet ut at «for
tiden er en alle av sbLtuer». Men hva 
med llutiden? Hva vrinsker den keil
hauske Pegasus om vår egen tid? 

Lar Keilhau fm sitt høye stade på 
Parnasset sitt dikterblikk gli ut over 
landet vårt, vil det sikkert slå ham 
at ~:nutiden er en skog av bautaer» -
med litt konge- og presidentnips inn
iblant (for å tale med Dagbladet). -
Til beroligelse for Keilhau er bildet 
ikke mønsterbeskyttet. 

rmg om ue e svens e og ans e blir man også anstendigvis nøot til å 
forrederi mot Norge i aPril tere tenkes enn beskrives. forhold førstkommende lørdag. På bære denne børen helt fram, selv om b t å røre 
1940 - nemlig at man er redd At briten~ fra tidligere ikke har grunn av sykdom har de måttet utset den krever masser a:, ekstra arbeid fryl{t folr, hVMiS madn fegyknt e m" al-

, o • vært helt ukJent med denne form for te besøket, og det vil senf're bli gitt ved sirk ene. en en ryen '" 
for at danskene og-sa vet noe «krigføring» kjenner vi til fra histo- nærmere underretning om når de og Ubehag for mange. Det gjelCer her dri få lov til å stå i veien for en re-
om Norge. Man må holde sam- rien, men at de da.<?'", etter det store levende : le" ~Ekers skjebne, deres visjon i enkelttilfelle, hvor det forelig 

kan komme. rett og kanskJ'e ære. Det er lett nok tIt tt f 'kk å bli h t . dit d n r tts ger en begrunnet vi om a ure er men or I e eng sam- oppgjør me naz s ene og e e - for oss andre som ikk) er blitt offer .. h h 

men. framferd de er blitt lastet for, 'atter stol. tiltal,t for brudd på «Menneske- for en ufullkommen og lite rettferdi~ rpsolutt prioritet over hensiktsmessig 
lige og moralske fordømmelse av den l begått. Den enkeltes rett m... er a 

h t dom å si at nå mt. det hele være slutt h t ål h t Det var De ting som fremkommer griper til slike Metoder, ville en hatt 'dtIg e ene». . . e sspørsm aven ver ar . 
k l· f å t h i 'J k l Spørsmålet er vel ImIdlertid av Det er særlig viktig at ventE en til dette grunnspørsmål som justismini-om, norske reaksJ' oner t den vans e Ig or' ro, v s I {-e opp ys-

ningene stammet fra hold som en er rent teoretisk interesse, idet rette ved Stortinget er åpen for klagemålene ste rens OK enkelte andres innlegg i 
danske parlamentariske under vant til å stole på. lwmmende først må være istand til å Selv om det skulle bli noen forstyr- debatten etterlot tvil om. Det var det 
søkeIseskommisjon, vil bli nær Det er et spørsmål om ikke de som demonstrere den maktfullkommenhet reIser i departementets sirkler. som ga debatte:l IT.andag den vonde 
mere omtalt senere. har gitt ordre til disse terroral{sjoner som skal til for å gjennomføre en av- * smaken. La det være sagt tydelig, at 

i Malaya eg i ethvertfall de som har straffeise av de skyld.ige. Det står vel ikke i noens hånd å den må ikke få lov tll å prege den 
utført ordrene, har kvalifisert seg til Men en kan aldri VIte. «rulle opp rettsoppgjøret baklengs», kommende store debatten om disse Observatør. 
å bli stillet for en internasjonal dom AvisIesf'r. slik som justisministeren uttalte spørsmålene. 

s. H.: «8. Mai»s 

Dette er sannheten Ikronikk 23. november 1951 

Lydighetsplikten og folkeretten 
En lov tor seierherrene og en tor de overvundne 

E t apsolutt krav innen alle militæ
. re organisasjoner er, at enhver 

tjenestlig ordre fra en foresatt 
ubetinget og uten nøl en skal et
terkommes av den undergivne. 

Denne militære lydighetsplikt 
blir krevet aV hvert eneste land, 
når det gjelder sin egen krigs
makt, eller m. a. o. når et land 
er i krig vil landets øverste ledel
se som har den høyeste befaIing 
over krigsmakten forlange at 
hver eneste borger - og da sær
Jig de som gjør tjeneste i de vep 
nede styrker fra den øverste mili
tære sjef ned til de menige solda
ter - at de uavlwrtet utfører det 
d,e får befaling til. 

Denne plikten blil' i enkelte 
land ytterligere underst,reket. ved 
at de tiIgående soldater -- rekrut 
tene - avlegger en faneed, hvor
ved hver enkelt ved sin ed i ett 
og alt forplikte 1' seg til å lystre 
landets øverste myndighet .Jg dem 
som denne formidler sine ordrer 
gjennom. 

Men hvorledes har man sett på 
denne forpliktelsen når det gjel
der andre, spes~clt sine motstan
deres soldater? 

Den allierte Nlirnbergdumstolen 
har i flere av siLe første dommer 

dekretert at .J1ilitæl' lydig'hets
plikt bare foreligger ved en «retts 
gyldig» ordre, og at en 0rdr€; ik
ke er «rettsgyldig» hvis den for
langer noe som er forbudt i folke 
retten. 

I virkeligheten har her NUrn
bergdomstolen forlangt av (en ty 
ske soldat, at han, når han under 
krigen mottok en' ordre skulle av 
gjøre med seg selv: er denne or
dre overensstemmende med folke
retten, eller er den ikke, vg i til
felle ikke skulle han da ;)tter dom 
stolens avgjøre~ser ha avslutt å 
utføre den. 

Hven: skal avgjøre om ell, ordre 
er folkerettslig eller ikke. De al
ler fleste land vil nok i prakSIS 
forlange at det er den fon-sattes 
oppfatning som skal være den 
gjeldende. De avsagte dommer 
står derfor i direkte strid med 
de autoritetskrav som ~nhver 
stat gjøi. gjeldende for sino; egne 
styrker i krigstid, og de moralske 
l,rav som er oppsatt i NUrnberg
avgjørelsene deles ikke aven ene· 
ste stat når det gje:der egen 
krigsmakts opptreden og lydig· 
hetsplikt. 

Som resultat av ettf'rkrigsti
dens dommer over de. tapende 

part og av de diskusjoneJ;. eom er' 
oppstått i forbindelse med disse 
vil man uvegerlig bli stående ved 
at det er en lov for seierherrene 
men en helt annen lov for de 
overvundne. 

Særlig bemerkelsesverdig 
er det at det ikke har vært mulig 
å finne noen krigsforbryter på 
den seirende I>ide, mens den ta
pende part har hatt så. mange av 
dem. 

I forbindelse med den forestå
ende gjenopprustning av Vest
Tyskland er spørsmålet om den 
militære lydighetsplikt, og hvor 
langt den rekker, tatt opp til dis
kusjon i vide kretser. Debatten 
dreier seg om lydighetsplikten 
sett i forhold til NUrnbergdomme 
ne og i forhold til de personer in
nen Wehrmacht som sto i oppo
sisjon til riksledelsen og som i 
flere tilfelle ga viktige opplysnin
ger av militær og politisk art til 
Tysklands fiender. 

I anmeldelser av bøker og skrif 
tel' som omhandler forholdet mel 
lom Hitler og opposisjonen i Tysk 
land under krigen er mange av 
disse mennene -- bl. a. admiral 
Canaris -- omtalt som glødende 
patrioter. 

Nå - det kan godt være at d'~ 
handlet i edel fedrelandssindet pa 
triotisme, men de hadde alle i 
sin tid avlagt ed til Hitler som 
kom til makten på helt ordinær 
og lovlig måte, og de var derfor 
som soldater gjennom sin faneed 
forpliktet overfor, ham. Det kan 
derfor ikke være den minste tvil 
om at de i virkeligheten var for
redere i og med at de under en 
krig direkte støttet sitt lands fi
ender. 

Det vil her ikke i lengden hjel-

pl' ut etterkrigstiden har prøvet 
på å instituere en ny oppfatning 

• av begrepet «patriot» nemlig at: 
det er en person som eventuelt og 
kanskje særlig mot sitt eget 
lands interesser arbeidet for den 
part som seiret i krigen. 

Hvis en slik oppfatning skal få 
gro fast, vil det uvegerlig føre til 
en grense!øs forvirring, under 
hvilken en «patriot» idet han på
beroper seg at det er noe i Sta
ten som ikke passer ham og hans 
«samvittighet» kan begå en hvil
ken som helst form for høyforre
deri. Sikkert er det at en slik til 
stann ville bli ideell for en kom
munistisk femtekolonne. 

Etterhvert som tyskerne kom
mer til seg selv igjen etter neder 
laget i 1945, blir som nevnt disse 
tingene tatt opp til diskusjon i 
forbindelse med et tysk bidrag til 
forsvaret av Vest-Europa. 

Det sveitsiske blad «Die Tab 
skriver i denne forbindelse den 4. 
okt, 1951 angående de menn som 
gjorde .,attentatet på Hitler den 
20. juli 1944 bl. a.: 

«Det er allerede kommet så 
langt, at de menn som våget et 
siste fortvilet forsøk på å redde 
Tysklands ære gjennom en åpen 
motstandshalldling; mot Hitler i 
dag, ikke bare av de ytterliggå
ende ::J.asjonalister, men også av 
representanter for den «upoliti
ske» militære. ansees og behand
les som forredere, for hvem det i 
beste fall kan påberope formildell 
de omstendigheter». 

Om attentatmennene har lede· 
ren av det bayerske soldaterfor -
bundet, oberst Glimbel, uttalt at 
det «er et brudd på de evige kri
gerdyder», og han oppfordret sam 
tidig de av attentatmennem. som 

enna lever til å avstå fra ethvert 
forsøk på å 'Tende tilbake til sol
dat yrket, fordi ånden innen krigs 
makten ikke vil tolerere deres 
nærvær. 

Lederen for' cet alltyske solda
terforbund, generaloberst Friess
neI' har erklært seg enig i ober
stens erklæring. 

De tidligere tyske soldater har 
satt som et, ufravikelig krav at 
de ikke vil ta på seg noen våpen
tjeneste igjen før den tyske sol
datens ære igjen er opprettet helt 
og uforvansJ'et. Dette kravet inne 
bærer også, fremholdt tidsskrif, 
tet «Nation Europa» i sitt septem 
bernummer, at visse elementer 
aldri vil kunne tenkes i en ny 
tysk forsvarsmakt : 

«Den som i den siste krigen 
brøt sin troskapsed vil aldri mere 
kunne forlange troskap og lydig
het av sine soldater. Hvor tragisk 
dette enn måtte være for mange, 
så hører ! dog edsbrytere ikke 

hJemme i en anstendig krigsmakt. 
Ellers ødelegges tillitsforholdet 
alt fra begynnelsen av, og døren 
åpnes på vidt gap for fiendens 
propaganda». 

Vi ser altså at det til tross for 
NUrnbergdommene - som det for 
øvrig er reist sterke krav om å 
få revidert -- forlanges at den ly 
dighetsplikt som alltid har vært 
grunnlaget for all krigersk virk
somhet igjen er satt opp som et 
uavviselig krav innen en krigs
makt som skal være i stann til å 
utholde en moderne krigs påkjen
ninger. 

Lydighetsplikten er å anse som 
det fundamentale i all militær 
virksomhet. 
Hva så med den militære lydig
hetsplikt som en i krigen i Norge 

OBS Flettverk OBS 
,Gjærdefabrikken GREI, Kolbotn, 

leverer førsteklasses flettverk 
i ,alle dimensjoner. Bestilling 
for levering til våren mottas 

nå. Thor H. Sandorf. 

Hallo Oslo 
Abonnemang og annonser 

kan ordnes hos Thorger Wiik 
Marldalsvei 205. Gi beskjed 
i tlf. nr. 414564. 

«8. Mai». 

Til våre abonnenter 
De som har fått anmod .. 

ning om å betale kontin

genten - fra oss eller en 

av våre representanter -

bes ordne dette straks så 

vi unngår å stoppe avisen 

«8. Mai» 

i 1940 og okkupasjonsårene 
skyldte regjeri.ngen Nygaards
vold? Hvor langt rakk denne 
plikten og lJår opphørte den 1 til
felle? 

De av de norske befalingsmenn 
som var embetsmenn har i sln 
tid avlagt sin embetsed. De øvrige 
norske militære avla ingen ed og 
heller ikke løfte i noen form. 

Deres plikter var presisert i 
den militære straffelov. 

Så lenge regjeringen oppholdt 
seg i landet er forholdet ucmtvi
stelig. Enhver befalingsmann og 
menig var ved den militære lydig 
hetsplikt forpliktet til å etterkom 
me de befalinger som regjeringen 
utstedte. 

Men det kan herske tvil om 
hvorledes lydighetsplikten skal 
forståes etterat regjeringen for
lot landet, og således ikke lenger 
var noen lovlig norsk regjering. 

Art. 43 iLandkrigsreglementet 
i IV Haagerkonvensjon overfører 
regjeringens innenrikske beføyel
ser til okkupanten, og da Norge i 
sin tid har ratifisert denne kon
vensjonen, er det uten videre 
klart at man plikter en viss ly
dighet overfor okkupasjonsmyn. 
dighetene, men man har oo-så 
plikt til loyalitet mot regjering~n. 

På 'dette punkt har man bare 
en eneste ting å holde seg til, og 
det er den kapitulasjonsavtale, 
som ble inngått i Trondheim den 
10. juni 1940. ' 

De nåværende myndigheter 
Norge har riktignok gjort det 
som sto i deres makt for å holde 
denne av'~alen vekk fra den offent 
lige meningsutveksling, men den 
står der like godt som det viktig
ste dokument når det gjelder å 
bedømme dette spørsmål. J 
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Tidligere justisminister Rytter sier sann· fordi det har rett - men fordi det har makt 
heten om rettsoppgjøret 
Folket er ført bak lyset av makthaverne 

og en servil dagspresse 

Den dag folket oppdager at d'et er villedet, 

vil kravet om et vidtgående amn~sti komme 
T to store artikler i dansk <<National 

tidende» gjør ·fhv. justisminister 
Svenning. Rytter opp med de for-
hold som siden 1945 har Ugget som 
en mare over det danske folk og 
som helt har fratatt folket æres
bE\grepet og ansvarsfølelsen. 

Da disse artikler har like stort bud 
til det norske folk, gjengir vi her et 
kort utdrag. 

111nledningsvis på.viser Rytter at 
makthaverne og pressen har villedet 
folket. Årsaken til dette er at både 
makthaverne og dagspressen har po
litiske grunner til å. skjule sannheten. 
Om dette sier Rytter: 

«Det er nå. gMt 6 år etter «frigjø
ringen», men tross det, har det vært 
umulig å få klarhet over mangt og 
meget som er hendt under okkupa
sjonen og dagene etter. Dette har ført 
til at det blant landets befolkning 
gjør seg gjeldende to diametralt mot
satte rettninger. Dette skyldes at det 
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, IEisenhower vil ikke I 
~~ ~ 

Privat til «8. Mai» fra New York. 

fra det offentlige er rullet ned et jern 
teppe og som til dags dato har hind
ret en inngående og upartisk under
søkelse av forholdene. 

Og når det fra folket ikke er satt 
fram et sterkere krav om en upartisk 
undersøkelse av forholdene - er skyl 
den det at folket alt for lenge er blitt 
holdt uvitende om, ja er grovt blitt 
villedet om hva som virkelig er fore
gått. 

Men blir folket først. klar over hva 
sOm er skjedd - at det er blitt ført 
bak lyset av dagens makthavere -
vil ganske sikkert kravet om en ut
tømmende og objektiv redegjørelse 
og et vidtgående amnesti straks bli 
reist. Og dette krav vil skje med en 
uimotståelig styrke. Og dermed er 
veien åpen for en ordning - hvorved 
det blir gjort rett og skjell til alle 
sider. Og den rldende bitterhet og 
strid innen vårt folk er dermed falt 
bort.» 

Det rustes 
tn fred 

I en artikkel offentliggjort på før- Privat til «8. Ma.i» fra New York. 
ste side med stort utstyr den 8. 

november meddeler den ansette 
avis New York Times at president 
Truman under general Eisenhowers 
besøk i Washington foreslo for ge
neralen at denne skulle stille seg 
sOm demokratisk presidentkandidat 
ved valgene i 1952. Allerede i 1948 
I{om Truman med et slikt tilbud tn 
Eisenhower, men generalen avviste 
det dengang. Presidenten gikk et 
skritV videre nå, sIer New York 
Time~, idet han sa at han skulle ka 
ste hele sin personlige innflytelse i 
vektskålen til fordel for ham hvis 
Eisenhower stillet seg. 

New York Times erfarer at ge

E tter to års hemmelige forberedel
ser og intenst wrbeide ble det ny 

lig foretatt eksperimenter 1 Belgia 
med de første vesteuropeiske fjern
styrte projektiler frell'lstn1et for 
Atlanterhavsrhaktene ved samarbei 
de menom to amerikanske og et 
belgisk firma. 

Eksperimentene var over 100 pro 
sent vellykket. 85 projektller ble 
avfyrt og samtlige viste seg å fun
gere tlifredsstillende. Vest-Europas 
forsvar har dermed med ett slag 
fått en fantastisk tilvekst. 

neral Eisenhower også denne gang Bak denne produksjon, som hittil 
avviste Trumans tilbud, idet han har vært' hemmeligholdt står de to 
understreket at han er dypt uenig amerikanske konserner fra Stillehavs 
i det dem04ratiske partis sosiale kysten, Hycon Manufacturing Co. og 
politikk, de foreslåtte endringer til Oedekerk & Ludwig Inc. samt det bel 
Taft-Hartley loven og andre innen- giske sprengstoff-syndika1 Poudre
rikspolitiske tiltak som Truman ar- ries Reunies de Belgique S. A. De to 
beider for. amerikanske firmaene har i lengere 

Samtalen mellom Truman og Ei- tid levert fjernstyrte projektiIer til 
senhower foregikk under en strengt USA's forsvar. De ble spurt om de 
privat lunsj den 5. november. også ville lage slike projektiler for 

I politiske Ii:retser i USA har Vest-Europa og fikk da den ide at sel
New York Times' meddelelse vakt ve produksjonen kunne foregå i Eu
deastllrste oppsikt, idet Eisenso-' ropa i stedet fo~ i USA. Ame
wer er kjent som republikaner og' rikanerne skaffet, alle planene, og de 
mektige kretser i det republikan-· tekniske ledere, mens Belgia skaffet 
ske parti arbeider for at han skal råstoffene, fabrikkene og arbeiderne. 
stille seg som republikansk presl- Når :man valgte Belgia var det først 
dentkandidat. Heller ikke dette har og- fremst fordi dette land hadde rike-

Tidligere justisminister Rytter. , 
• 

«Jeg tror ikke at man kan sette 
munnkurv på endel av samfunnet 
slik at sannheten, den hele sann
het hindres i å komme fram. J'eg 
tror at det ligger i den alm ene in
teresse at de forskjellige syn fritt 
kan komme til uttrykk, h\"or det 
er uenighet. Jeg innser fullt ut at 
dette strider mot totalitære og so\" 
jetiske metoder, hvor visse sam
funnselementer tysses ned, men jeg 
er forvisset om at det ikke er den 
amerikanske metoden. Om dere 
med deres spørsmål mener, at jeg 
skal være underdanig og ikke pl 

. tilbørlig måte får gi uttrykk for 
mine meninger, da vegrer jeg meg 
apsolutt for å være med. For da 
går selve grunlaget tapt for den fri 
het som vi hevder, den at folket 

. har rett til å få kjennskap til de 
faktiske forhold, selvom regjerin
gens handlinge:' er gjenstanden for 
deres kritikk og kontroll og at man 
for å kunne utøve denne kontroll 
har rett til sannheten, den hele 
sannhet og intet annet enn sann
heten.» 

Biskop Schelderups 
«Tiden kaller på ){il-ken» 
D a jeg ikke har sett denne boken 

anmeldt i noen avis, og jeg har 
snakket med mange andre som hel
ler ikke har sett den anmeldt, drister 
jeg meg hermed til å be om å få plass 
til en kort omtale. Forholder det seg 
slik at heller ikke våre kristelige avi
ser har hatt et ord til anbefaling av 
denne boken, ligger det nært å tro, 
at årsaken til dette kan ha ,<:ært, at 
det særlig er våre prester og våre 
andre ledende kristne, den har sin 
adresse til, og innholdet er. av den 
art som ikke har bekommet dem noe 
særlig vel. 

Nå er det som jeg her har ønsket 
offentliggjor*a sendt til dagbladet 
«Dagen», Bergen, og til «Vårt Land», 
Oslo, for å. få. se hvorledes de stiller 
seg. Utgiveren av boken er ingen min 
dre enn en av vårt lands biskoper . 

Dette er et sitat av general MeAr
hurs tale til kongressen i Washing" 
ton 4. mai i år. Men det har adres
se langt utenfor USA og kanskje 
også til oss søvnige nordmenn ,som 
synes Il finne seg i alt, selv det 
største hemmelighetskremmeri. 

DEN LILLE FORSKJELL. 
Den sosialradikale deputerte Jean 

Paul David foreslo forleden dag 
i den franske nasjonalforsamling 
vedtagelsen aven lov, som helt 
ville revidere tjenestetiden i Frank 
rike. Ifølge forslaget skulle tjene
stetiden heretter være to år i hæ
ren, fire år i luftvåpenet og fem år 
i flåten. Samtidig skulle forsvars
ministeren få fullmakt til å utskri 
ve kvinner til militærtjeneste. Etter 
å ha fremsatt forslaget tilføyet 
David, at teksten til forslaget var 
en nøyaktig kopi av sovjetrussiske 
dokumenter om t~enestetiden i Sov 
jets vepnede styrker. Den eneste 
forskjell var at han i forslaget had
de erstattet USSR med Frankrike. 

Jeg skal la være med noen uttalel
se av meg selv, men bare komme med 
et par mindre sitater av innholdet. 

I et kapitel om «Kirken og freden» 
skriver han: «F.red på jorden er ikke 
mulig uten en radikal ominnstilling i 
de kristnes eget sinn. Når landet har 
kalt til krig, har kirkene - kristelig 

Et av medlemmene i Forbundsda 
gen i Bonn som nettopp har. besøkt 
Jugoslavia vet å fort.elle at Tito ten
ker på å frigi alle gjenværende tyske 
krigsfanger i Jugoslavia til jul. 

sett - sviktet verden over, selv der Hitlers tidligere hovedkvarter «Ad
hvor de sto på «den riktige siden» lerhorst» som ligger ved Ziegenberg 
o. s. v. o I i Hessen vil bli sprengt og ødelagt. 
«~år sta~en anbefaler og na~' d~ Fra «Adlerhorst» ble bl. a. felttoget. 

naSjonale hde~skaper ten~es,. må VI mot Frankrike og Adenneroffensiven 
fø~st være' knstne .. Og VI må ~vare ledet. Anlegget ble aldri oppdaget av 
neI til alt som stnde: mot knsten~ allierte fly under krigen og selv om 
dommen og ens eget smn, selv om. VI det ikke har vært benyttet siden kri
må ~å mot det som blir kalt nasJo- gens slutt, funksjonerer fremdeles 
nale mteresser, og selv om d~t. skulle varme- og ventilasjonsanlegget. 
koste oss vår anseelse, vår shllmg og 
vårt liv.» 

I et kapittel «Kjærlighetens ånd» 
får vi også vite hans syn på døds
straffen. Her bare et kort sitat: 

«At kirken heller ikke har kunnet 
sette noe mere inn på for å hindre 
anvendelsen av dødsstraffen, ja ikke 
en gang har kunnet si et samlet myn
dig ord, har vært det mest forstem
mende av alt det som er hendt siden 
frigjøringen. 

Enkelte av kirkens menn sa klart 
fra like fra først av, men forgjeves. 
Stort sett gjeller at kirken som så
dan, stillfarende - for enkelte kirke
ledelses vedkommende,. enn dog åpent 
uttalt,. har anbefalt dødsstraffen. 

Det har ikke en gang lykkeL å få 
en åpen, samlet tilsluttning fra kir
kens side til en utstrakt anvendelse 
av benådningsretten. Og ganskE sik
kert vil den norske kirke en gang bit 
terlig få angre hva den her forsømte, 
når det virkelig blir alvor for den, -
at det er Gud alene som bestemmer 
over et menneskes evige skjebne.» 

Det sies ofte at noen kommentar 
ansees overflødig, og kan dette med 
større rett sies, enn her? 

A. Bjelland. 

Tyrkia har stengt grensen mellom 
Tyrkia og Bulga.ria. Årsaken skal vre 
re at hulgarerne har utstyrt 126 zi
gøynere med falske tyrkiske papirer 
og sendt dem over grensen til Tyrkia. 
Tyrkia ville sendezigøynerne tilbake, 
men Bulgaria har nektet å ta dem 
tilbake. 

Ifølge Moskva radio er det i Sovjet 
konstruert et nytt langtrekkende 
skyts som skal være større og bedre 
'enn de skyts som Krupp frembragte 
ander den siste krig. 

Det nylig gjenoppbygde tårn på 
rådhuset i Chemnitz har fått et nytt 
klokkespill. Denne klokken er litt av 
unikum: kl. 7 lar den tonene til san
gen «Gjenoppbygning» tone ut over 
byen, kl. 12 spiller den den kommu
nistiske «Verdensungdomssang», kl. 
18 hører man sangen «Frikve1d i 
malmfjellene», kl. 20 spilles «Vær hU
set, Moskva» og kl. 22 sovjetsonens 
nye hymne. 

Av de gjenværende 15 politiske fan: 
ger i EiehsUi.tt-leiren i Bayern ble 
ytterligere 4 løslatt i slutten av ok
tober. Årsak: god oppførseL De reste 
rende 11 synes ikke å mangle omsorg 
da leiren har et personale pl 40 mann 

Når den frie verden våkner! Tallrike tidligere tyske soldater 
som i Frankrike har vært dømt til dø 
den eller til langvarige fengselstraf· 
fer for «krigsforbrytelser», er i den: 
siste tid blitt løslatt og er blitt sendt 
tilbake til Tyskland. Alle de frigitte 
uttrykte sin store takk til det Tyske 
Røde Kors. 

E ngland, som· før den annen ver- Hør bare hva den amerikanske !:il'

denskrig va.r den toneangivende nator Paul H. Douglas, som selv del
nasjon i Europa, førte i larig tid en tok i den annen verdenskrig sier: -
Tornerose-søvn overfor de politiske «Vår kamp mot kommunismen er en 
problemer, . men tenkte bare på verdensomfattende kamp og må ut
«kræmmer-hensynet» for fodsatt . å kjempes med hele verden som skue
være handelspolitisk den førehde na- plass., La oss ikke føre oss selv bak 
sjon. Da de engelske politikere så at lyset.· Enhver landevinning for Sov
'lZyskland begynte å gjøre dem ran~ jet-Samveldet betyr· økt militær styr
gen stridig, måtte man søke å~lå ke. China har lært oss at et land som 
Tyskland ned - koste hva det kO$te tidligere har vært meget vennligsin
ville. Churchill lot endog de legeHda- net overfor oss, under kommunistiske 
riske ord falle, «at man skulle å)liere herrer kan tvinges til å sende horder 
seg om det -Vfl,r selve djevelen for å av soldater. i kamp mot oss. Frivillig 
slå Tyskland ned». Derfor søkte. man må vi ikke tillate slike terrengvinnin
et påskudd for å begynne krig nJot g~r noe sted. Men alene kan vi ikke 
Tyskland. Man valgte Pole.n. som uti hm?re det. Et grunnprinsipp for vår 
gangspunkt. Men er det Virkelig ~~ polItikk må være å Sikre oss beslutt
en som kan få. seg til å tro at Etl~' _ somme allierte. Sør-Korea ville ha 
land ville gå i. krig for polakkene?·- falit. Hele Korea ville ha blitt kom
nei. Bakgrunnen var nok en gans e munistisk. De kinesiske kommunist
ann"" nøt u,,,' hll.nnph.-hPQ"emoniet styrker ville ha fått frie hender til å 

~.' en fremstående militær og 
poliqker med et klart verdenssyn! 

Men er det ikke det samme syn 
Quisling kjempet for i alle år? Innen 
NS var det ikke en mann eller kvin
ne som ikke hadde det syn. Og derfor 
gikk 9000 norske, unge norske menn 
i kamp mot kommunismen, før den 
fikk festet seg i vårt eget land. Nå 
er U.S.A. fremste politikere på sam
me bølgelengde, som Quisling og 
Hitler var. Kampen gjaldt kommunis
men! Stortinget skal om kort tid be
handle det «oppgjør» som var satt i 
sving her i landet i 1945 mot dem som 
hadde det syn som idag har slått 
igjennom hos de fremste i Amerikas 
politikk. Vi får vente å se om det fin
nes noen innen vårt eget Storting, 
som har hatt evnen til å se dette 
klart for seg. Og ~lgen derav må bli 

Tidligere oberst l SS-dlvisjon cDas 
Reich», Dusensehøn, er aven mlliber 
rett i Bordeaux i Frankrike dømt tn 
livsvarig tvangsarbeide. Påstanden 
var dødsstraff. 

Kommunist-Kinas statssjef Mao 
Tse Tung er plutselig blitt sitt lands 
bestseller-forfatter. I løpet av 8 da
ger er mere enn 60,000 eksemplarer 
av hans «Utvalgte verker» blitt solgt. 
50,000 nybestillingertoreligger ogsA. 

De første avdelinger av den ameri
kanske 43. infanteridivisjOn er nylig 
ankommet til Tyskland. Den 43. divi
sjon blir den femte amerikanske diVi
sjon i Tyskland. Deamer!kansk~ tr~p 
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beider for. amerikanske firmaene nar l lell!;"!" Tyskland ned _ koste liVa. aet KOSLe~l.IuHgt!" l!al 'Bon ""'b~V .~ ...... ",~ __ _ 

Samtalen mellom Truman og EI- tid levert fjernstyrte projektiler til ville. Churchill lot endog de 1egehda-1net overfor oss, under kommunistiske me bølgelengde, som Quisling og 
senhower foregikk under en, strengt USA's forsvar. De ble spurt om de riske ord falle, «at man skulle alliere herrer kan tvinges til li. sende horder Hitler var. Kampen gjaldt kommunis
privat lunsj den 5. november. også ville lage slike projektiler for seg om det-var selve djevelen,'for av soldater i kamp mot oss. Frivillig men! Stortinget skal om kort tid be-

l politiske li:retser i USA har Vest-Europa og fikk da den ide at sel- slå Tyskland ned». Derfor søkte, m ,må vi ikke tillate slike terrengvinnin- handle det «oppgjør» som var satt i 
New York Times' tneddelelse vakt ve produksjonen kunne foregå i Eu- et påskudd for li. , begynne krig mo, ger noe sted. Men alene kan vi ikke sving her i landet i 1945 mot dem som 
dea største oppsikt, idet Eisenso- ropa i stedet for i USA. Ame- Tyskland. Man valgte Polen som ,Ut- hindre det. Et grunnprinsipp for vår hadde det syn som idag har siått 
wer er kjent som republikaner og rikanerne skaffet alle planene> og de gangspunkt. Men er, det virkelig, 'iflo- politikk må være å sikre oss beslutt- igjennom hos de fremste i Amerikas 
mektige kretser l det republikan- tekniske ledere, mens Belgia skaffet en som kan få seg til å tro at $!'tg_ somme allierte. Sør-Korea ville ha politikk. Vi får vente å se om det fin
ske parti arbeider for at han skal råstoffene, fabrikkene og arbeiderne. land viIIe gå i krig for p91akkene1A- fallt. Hele Korea ville ha blitt kom- nes noen innen vårt eget Storting, 
stille seg som republikansk presl- Når :man valgte Belgia var det først nei. Bakgrunnen var nok en ganlke munistisk: De kinesisk~ kommun~st _ som har hatt evnen til å se dette 
dentkandidat. Heller ikke dette bar og fremst fordi dette land hadde rike- annen. Det var handels-hegemorilet styrker vllle ha fått fne hender bl å klart for seg. Og t;ølgen derav må bli 
Elsenhower foreløbig villet gA. med lige forsyninger av sprengstoffet b a- som drev England til å erklære TY$k- kaste seg over lndo-China, Siam, Ma- hvis de ennå ikke går med skylapper 
på. l i sti t og sømløse stålrør, råstotfer land krig, selv om man anga, at det lakka, Burma. De ville ha stått ved for øynene, at våre tapre kjempere 

Tse Tung er plutselig blitt sitt landS 
bestseller-forfatter. I løpet av 8 da.
ger er mere enn 60,000 eksemplarer 
av hans «Utvalgte verker» bUtt solgt. 
50,000 nybestillinger foreligger ogsL 

NaSjonalsosialismen 
skal ikke gjenreises 
Privat til «8. Mai» fra Frankfurt. 1 

«Våre motstandere hevder, at 
Det Sosialistiske Riksparti forsøker 
å gjenreise den gamle nasjonalso
sialisme, men dette er ikke riktig», 
sier general ReIner I et intervju 
med avisen Deutsche Oppositlon. 

Han fortsetter: «Gjentatte gan
ger har vårt parti klarlagt, at det 
ville være en alvorlig politisk feil 
å. forsøke å gjenreise en polltlsk 
form, som er overvunnet av histo
rien. Dette gjelder Ikke minst de 
politiske former som kom til uttryk 
i den revolusjonære epoke mellom 
de to verdenskriger. 

Vi avviser enhver diskriminering av 
rasemessige eller religiøse grunner, 
Dette bestemmer også vår innstillIng 

Det er nevnt så mange ganger, 
men det skal allikevel bli gjen
tatt her: I statsråd den 7. juni 
1940 ble det besluttet å. avbryte 
krigen med Tyskland, samt gitt 
ordre til sjefen for den' norske 
overkommando å innstille fiendt
lighetene. 

På grunnlag av disse statsråds 
beslutninger km,. kapitulasjonen 
den 10. juni 1940 i stann. 

I forbindelse med at krigstil ,. 
standen mellom Norge og Tysk
land offisielt ble hevet i høst, har 
det fra offentlig hold vært sagt, 
at kapitulasjonen den 10. juni 40 
ikk.e førte til fred med Tyskland 
«slik som nazistene har på~tått», 
så skal det bare bemerkes at det 
ikke er noen av NS-medlemmene 
som har påstått l:ette. Men de 
har hevdet at krigen var slutt i 
og med kapitulasjonen, og heri 
finnor de støtte ho~ en rekke fol
kerettslærde, som jevnt over er 
av den mening at en krig slutter 

, når fiendtlighetene opphører (ved 
kapitulasjon av den ene part) 
selv om det ikke blir avsluttet 
noen formell fredstraktat. 

Men det var den militære ly
dighetsplikt. 

Pgrf. 1 i kapitulasjonsdokumen 
tet lyder slik: «Samtlige norske 
stridskrefter legger våpnene ned, 
og forplikter seg til ikke å gripe 
til våpen igjen mot Det Tyske 
Rike eller dets forbundne så lenge 
den nå pågående krig varer». 

Denne kapitulasjonsavtalen var 
resultatet av regjeringen Ny
gaardsvolds sis,te beslutning mens 
den ennå var folkerettshjemlet re 
gjering i Norge, og da er forhol
det med den militære lydighets -
plikt grei. 

Når regjeringen ved sihe befull 
mektigede har forpliktet seg på 
nenne måten, må den militære ly
,'.bet[!plikt tilsi enhver militær, 
:\c Jan loyalt etterkommer denne 

som er av avgjørende betydning for var av hensyn til «Polens fril1et»~ grensen til India, hvor folket hoved- mot kommunismen gis full og hel opp 
denne produksjon. Man kan si hva man vil om Hitler. sakelig lever av ris fra lndo-China, reisning! 

Etter de vellykkede resultater i 
Belgia har de to a.merikanske fir
maer innledet samarbeide med det 
italienske sprengstof-syndlkat Barn 
brlni Parodi-Delfino om et liknen
de samarbeide. Derettel' kommer 
turen til Ja.pan. 

til de fåtallige jøder i TySkland. Vårt 
parti vil ikke forsvare de overgrep 
som ble forøvd fra tysk side under 
krigen, men vi vil vende' oss skarpt 
mot ensidighet i propagandaen. øst· 
tyskernes fordrivelse fra hjemlandet 
bombeangrep mot sivilbefolkningen 
og atombombene mot Japan er tre 
eksempler på umenneskelige handlin
ger. 

SISTE: 

De første avdelinger av den ameri
kanske 43. infanteridiVisjOn er nylig 
ankommet til Tyskland. Den 43. divi
sjon blir den femte amerikanske diVi
sjon i Tyskland. De amerikanske trop 
pest yrker i Tyskland vil hermed telle 
co. 160,000 mann. 

Lommetyvene I Egypt har meddelt 
politiet at de vil innstUle sitt arbeide 
for å avlaste politiet under den nåvæ 
rende politiske situasjon. Under de 
siste massedemonstrasjoner i Alexan
dria og i Kairo ble det ikke meldt om 
et eneste lommetyveri. Politiet er rørt 
til tå.rer over tyvenes patriotiske hold 
ning. 

Som kjent har de amerikanske 01:. 
kupasjonstropper i Tyskland hatt :~g' 
ne vogner ved hvert tog. Fra midten 
av oktober ble det forandring i dette, 
da nemlig reserverte vogner Ved 68 
ca. 160,000 mann. 

, KalteDkirchener Folkehøgskole l 
Tyskland har måttet innstille en fo
redragsserie over emnet: «Er nåti
dens ·'uhgdom upolitiSk», da det ved 
første foredrag kun var møtt opp en 
tilhører. Foredraesholderen og tilhø
reren var tilsammen 118 år gammel. 

Hvis Visjinski skulle etterkom
me Edens henstilling om A. unngå 
skjeldsord, ville hans neste tale bli 
to minutters stillhet. 

Men han øynet en ganSke annen fare Siam og Burma. En stans i disse til- Hvis det i tingets hall satt mann
nemlig kommunismen, som holdt pA. før!!lene ville bety hungersnød i In- folk, som ville erkjenne sine feilgrep, 
å bre""eg med faretruende fart fra dia. Vi ville i tilfelle bli stilt overfor så lot man frontkjempere marsjere 
Moskva. Sovjet hadde betalte agen- nødvendigheten av A sette i verlt opp foran Stortinget, hvor presiden
ter i alle land for å undergrave de frie kjempemessige tiltak, muligens av ten gikk ut på Løvebakken foran 
stater, som ennå ikke hadde sluttet militær art, for å redde Indias 349 Stortinget og proklamerte, at wi har 
seg til Sovjets ideologi. Derfor for- millioher mennesker fra å bli sovjets sett feil og vurdert deres innsats på 
beredte Hitler et korstog mot Sovjet- fanger og øke Moskvas soldaterma- en feil måte. Vi har straffet dere for 
Russland. Han var klar over at Russ- teriell. La oss føre en smidig militær at dere har sett rett og tatt konse
lands befolkning stort sett var imot politikk, sier senator Douglas videre. kvensene av deres klarsyn mot kom
kommunismen, men de kommunisti- La oss slå løs pA. angriperen overalt i munismen! Dere var villige til å set
ske makthavere hadde greid ved en verden og la oss søke allierte over- te livet inn ,for den ideologi som nå 
fremragende strategi å sviJiebinne alt. Hvis vi skal vente til alle våre al endelig er kommet fram hos alle frie 
det russiske folk ved diktaturet. Og lierte er fullkomne, vil vi bli stående nasjoner og vi gir dere herved full og 
denne makt hadde de greid ~ bevare temmelig alene. I Latin-Amerika har hel oppreisning. Nasjonen takker de
ved å utrydde sine verste motstande7 vi allerede forbunnsfeller som fore- re for deres innsats og vi ber, unn
re. Hitler var klar over, at bolsjevis- trekker enmanns-styre framfor folke- skyldt vår feilvurdering. De kroner 
men var den største fare for land som styre. Og hvorfor skulle vi ikke aksep vi har fratatt dere i Oslo Sparebank 
ikke hyldet Lenin og Stalins pOlitikk. tere dem? De vil motsette seg kom- skal straks bli tilbakebetalt dere med 
Vi hadde endog betalte SovJet-agen- munistisk aggresjon, og det er det renter. Og vi skal sørge for at de 
ter i vårt eget lli.lld. Pengene kom viktigste! Vi kan kanskje mislike de- 'skal komme tilbake til Deres gamle 
gjennom mange kanaler for å forbe- res styreform, men vi trenger alle stillinger med den opprykkning dere 
rede en revolusjon i Norge for at kom land i verden som er villige til å gjø- fortjener! Og nasjonen vil gi dere en 
munistene 'kunne tilrive seg makten re motstand mot Moskva. Chang Kai billighetserstatning for utholdte feng En forretningsmann lEsslingen 
her. Glemt er vel heller ikke Mad. sheks hær på Formosa, Francos hær selsstraff!» - Tyskland, sendte for kort tid siden 
sens gullsmugling over Kirkenes? - i Spania. Titos hær i Jugoslav:a, de SLIK ville Stortinget l:a grepcot ,;",-' sin nyansatte viserpike til banken 
Disse penger skulle benyttes for å få styrker som Japan og Vest-Tyskland ken an, når det skal drGfle «oppg.io· med 800 mark. Piken var ukjent i.lfy-
kommunismen utbredt i folket. Agen- vil kunne stille - la oss føye disse ret» for siste gang, hvis def satt en. og e~ politimann hun spurte om 
ten sitter fremdeles som stempel pa- millioner soldater til de millioner som mannfolk i nasjonalforsamlingen. Vi velen Vlste henne feilaktig til kem-

forpliktelsen som ogsA. fdrplikter pirforvalter i Norge. Glemt er vel hel v: og våre nåværende allierte har». får i det lengste håpe på det. nerent· Der tok man imot hele beløpet 
l ler ikke mannen som reiste til Mosk- mege ivrig og ga piken en kvittering 

ham ail den stund han er på agt va for å lære hvordan arbeideridret- på «Forskuddsmnbetaling på inntekts 
lydighetsplikt overfor denne re - ten skulle organiseres som motstann V I . skatt 1951-1952». 

gjeringen. t l'd tt eslens a ternatlv Eller uttalt på en annen måte: mo den «borger ige» l re . Man kan, - Gjennomsnittlig omkommer ved tra. 
F d t bl 'kk v at del nor også si hva man vil om Quisling. - fiklmlykker eller på annen mAte 40 
kra e. øye lk p.atulerte val r al: Han var Nansen-hjelpens fremste or- .. 

<> e regJermg a l, • t '. Uk' d d" h I) · I le h l. amerikanske soldater i Tyskland pr. 
le som hadde militær lydighets- ganlsa or l . rama og .erve s .... an en SOSla e I e'ra Isme måned. 100 andre blir såret, går det 
Plikt nettopp på grunn av denne hvordan SovJet-kommumsmen Virket . ./' fram aven statistikk som U.S. over-

' i praksis. Han var også vår militær~ 
avskåret fra. å foreta seg kamp- attasje i Russland og Finnland og kommando har gitt ut. 

~~:~ a~~b~~:J~:~n~~~e~ri~:n~t ~adde ?erve~ førstehånds kjennskap Et inspireren~e grunnlag for samarbeide l ~v de rundt 2000, delegerte fra 60 
så lenge kapttulasjonllavtalen sto bl SO;Jets .vlr.kemå~e .. Alle~ed~, mens an som deltar i de Forente Nasjo-
ved makt, og det vil si gjennom han vlrket Isme st1lhnger l Fmnland Hans J. Utne skriver følgende bedre, lyklteligere og rettferdige re ners hovedforsamling i Pa.ria er det 
h l kk . t'd d det som og Russland, la han grunnlaget for f ti'" f d . l' t'sk bare 10 kvinner. En av disse er selv-e e o upasJons l en a i Norges Handels- og SJ'ø ar sved ... gJennom 0re en SOSla IS l e l ' ,in opufatning da ingen annen nord- følge ig Mrs. Roosevelt. k~ent ikke foreligger not!n erkl~- ~ann < hadde ~å godt. kjennskap til tidende: stat? 
r!ng om at en lovlig norsk regJe- virkemåtene for utbredelseh av den I de siste tredve år har flere av ve- Svenske speidere har overrakt den 
ring har <?ppsagt avtalen. . Sovjet-russiske kommunisme. Sin ene D et moderne menneske lever i skyg stens land vært underkastet sosialis- tyske by NeumUnster en erindrings-

. Men hV1S nå den rømte regJe - ste medarbeider for folkereisningen gen av sine tre mektige bygg - mens storhetsdrømmer. Det begynte plakatt som en takk for at 300 sven-
n~gen hadde .proklamert at den her hjemme mot kommunismen, var verk: Staten, teknikken og organiso- med Mussolinis fascisme, og fortsatte ske speidere, som var på vei til jam-
gJenopp~ok knge~, hvor~edes ~ed vår konsul i Arkangelsk, Fr.' Prytz, sjonene. med Hitlers nasjonalsosialisme. Det bore en i Østerrike 1 juli i år, ble hu-
den. mlhtære. lydlghetsphkt da. som tidlicrere var en fremragende endte i grenseløst skjennsel. 

Til belysmng av dette - ~rhold norsk offiser som hadde virket som Liberalismens gjennombrudd ga Har vestens sosialisme s,lledes vært 
kan det være n. ok m~d to sitater: offiser også i Russland for å sette seg håpet om sosial, økol1omisk og polit- bedre enn østens? Vestens alternativ 

) I t kkel Dagsposten isk frihet for mennesket. Teknikken tl'l sosiall'smen i dal! er den sosiale li-a en ar l l . h este inn i militærstellet der borte. Disse 2 ~ 
for 6. august 1940 sknver øy fremragende offiserers klarsyn burde og organisasjonene" skulle være løfte- beralisme. Paradokset er at også den 
rettsadvokat Harald H~lthe bl. a. ikke vært dradd i, tvil av noen norsk, stengene for friheten i den demokra- mi - i virkelighetens verden - støt-

Om nordmenn l utlandet tiske stat. te seg tl'l organl·sasJ·oner. Det er ve-«. . . . .. . klartseende mann eller kvinne, som 
velger å gå l kng f?r ~t.orbntan- ikke ville slutte seg til kommunismen Men enda før liberalismens 100 års- stens tragedie~ at liberalismen har 
nia så er det en ~nvill1? sak. - fra Sovjet. Men vi har oppievet det jubileum hadde sosialismens og dik- splittet' seg i avmektige særgrupper 
Norge som stat blnnes lk~e .... annerledes. Dog har historiens dom en taturets storm rullet jernteppet ned og partier, som blir uten avgjørende 
Hverken Kongen eller ~egJeriinlge~ nå ikke sagt det lIiste ord om disse for friheten i den sosialistiske stat. innflytelse på utviklingens gang. 
Nygaardsvold er berettiget t. ... to norske offiserer, som søkte å åpne Selv i vest skjelver den lille mann fot' De engelske valg viser at en san
la den norske Stat være kngfø- sine landsmenns øyne for faren -fra de altomfattende organisasjoner han let ansvarsbevis,~t opposisjon byr den 
rende for :::rorges sak .... ». øst! De vil nok med tide'tl få full og selv har skapt. Han er blitt organisa- eneste mulighet for at en nasion mak 

b) Den .>venske folkerettslærde hel oppreisning for sin kamp for å sjonens livegne, slik hans fedre var ter å velge liberalismens alternativ 
Kleen har uttalt: .. «E,: erøvrad redde fedrelandet. ' feudalherrenes i middelalderens mør- til sosialismens. Det er livets para-
stats undersåtter aro l och med ke. Sant nok har organisasjonene fo- doks at mens det liberale parti går 
statens upphorande loste från si- - - - ret sine medlemmer godt i den vest- under, fører de seirende konservative 
na undersåttliga forbinneiser till Under den annen verdenskrig søk- lige verden, hvor det organiserte men liberalismens ide videre. Burde ikke 
honom) (Statssjefen, regjeringen) te Churchill forbindelse med presi - neske enda nyter godt av den relati- dette kunne gi vår l).jemlige splitte-

Bare av disse to sitatene frem- dent Roosevelt i U.S.A. for å få dette ve velstand og økonomiske frihet li- de opposisjon litt å tenke på? Våre 
går det at den regjering som røm mektige land, som alliert for å knek- beralismen har muliggjort. Men hva i fire opposisjons-partier er i dag like 
te ut av landet den 7. juni- 1940 ke Tyskland. Lengere så ikke noen av morgen? nødvendige for hverandre som hjulene 
ikke har noen folkerettslig hjem- de to herrer dengang, enn at det var . o •• på en vogn. Men hva med vognen 'når 
mel til pånytt å gjenoppta den handelshegemoniet kampen stod om, . I øst byggeu allerede den so.sl~lIst- iethvertfall hvert av de tre hiul synes 
avbrutte krigen, med den følge mens Hitler mente at det var kommu lske stat ~pp av de mange. millIoner å mene at de andre er fullstendig 
at den militære lydighetsplikt ik- nismen ! Og han har også. fått storli- :~~i~~~:~r l ytterste armod l tvungne overflødige? 
ke kan gjøres gjeldende vedrø - gen rett i sitt syn. Er det ikke kom·' - l er. Er det for godt til å være sant at 
rende befalinger og anordninger munismen ol'- kampen mot den som Rkal det også bli vestens skjebne? de norske m:mosisionsnartier kan sam 
som utstedes aven eksilregjering U.S.A. og FN i første rekke er gått Og hva med den nve politiske over les om et felles positivt prog-ram? _ 

S. H. inn for? klasse som hevder at VP sten vil bil Det ville i så fall hrh,,,:'(' det frisk" 

pust i norsk opposisjonspolitikk Yl 1 
dag trenger. 
set i 24 timer. 

Det er blitt hevdet at et samarbeid 
mellom de borgerlige partier i Norge 
ikke .ville gi vårt politiske liv en ny 
stimulans. Intet er mer feilaktig. De 
sosialistiske partiers samling i 1920-
årene og deres fremgang deretter gir 
det beste svar på det. 

Små partier, som ikke er i' sterk 
vekst - kan ikke gi det politiske liv 
den inspirasjon og den fornyelse som 
cr nød;endig for ~ løse de felles opp. 
gaver l samfunnshvet. 

Velgerne selv har også vendt seg 
fra dem. De. er gått til den store, nye 
maktfaktor l norsk politikk: Arbeider 
partiet, som tross all ensretning og
så rommer samfunnslivets store mot 
setninger. De små partier er avheng
ig av hverandre for å kunne fremme 
selv den minste sak. Men er det ik. 
ke da urealistisk å avslå ethvert in
spirerende grunnlag for et slikt sam
arbeid, når det allikevel er nødven _ 
dig? Hans J. Utne. 
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