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Den franske forfatter Mau- t), i ~: 1." " f d n .-IJ .... .. __ Il.. ! Se her: FØr Bloss hvert parti 

D wrem har rice Bardeche's bok «L' Ceuf li..... eJi ~ t Jr~a.e me ((~ ea.a~» 1UXlder sin fane. ~mmunis-
• de Chrisoophe Oolomb» (<<Ko- (I' (1'(1' ter var kommunister, sosial-

lumbi egg»~ er skrevet i ister var sosialister og kåto-.. 
form av et åpent brev fortsatt dreper det hver dag ~r at .der fødtes en ideologi. forvirring, anarki og frykt, Innenfor denne sirkel var likker katolikker. !{remI for-.D8varet 
til en amerikansk senJa,tor. som går. Og det skal med Det som konstituerte den tJiltross for borgerskapets der svaJke soner hvor en stod at dette måtte bli anner-

---;;IHer sier han sin hjertens Deres tilLatelse være første- ell,l1opeiske demning mot feig~et og makthavernes kommunistisk askjon var MU- ledes, ellers ville kommunis
for at Norges politikere gir mening om den rolle USA delen av mitt resonnement. kommunismen var ikke ale- stJakkarsIighet var det folket lig. Disse svake soner ble imid- tene alltid være i minoritet 
seg av med å ville styre den spillet før, under og etter La oss først begynne med ne militærmakten - en ar- selv som reagerte. Man slut- lertid ikke oversvømmet, for- og aldri komme til makten. 
hele verden, fra. !Vest-tYsk- den siste verdenskrig. å gå tilbake. Europru av 1939 me er nå bare en arme, og tet seg til en mann, en grup- di de var dekket, beskyttet Man måtte slutte å slåss med 
land og Spania til Syd-Afri- For å gi landsmenn kjenn- - slik uttrykker vi oss i dag den røde hær var' jo ogSå pe, en ide alltid på samme av det antikommunistiske 'åpent visir, man måtte bruke 
ka-sambandet lOg Travancore sk:ap til Bardeehes syn på - synes oss til sammenlig- eksellent, - men det var måite. Det var landet selv belte. Og denne geografiske ma:ske. Men hvilken? Og 

i India, men ikke engang til- saken ha'!" 'Vi latt oversette ning et solid Euroll'a, et Eu- fremfor alt folkenes felles som reiste seg spontant, ikke disposiSjon umuliggjorde den hvordan? Her var det at 
nærmeIsesvis kan overkom:- deler avl boken. Leserne vU ropa av granitt. La oss fØrst vilje som helt ut hadde noen klasse eller noe inter- klassiske fremgangSiInåte i kommunistene ved en glim
me vårt lands egne anUg- ha nytte av å gjøre seg kjent se hvorfor det var slilc for vendt seg mot kommunis- essentskap; det var de na- form 3iV et lokalt komm)ulni- rende manØver fikk gjort 
gender? med hva han har å legge det første i strategisk, for men. Kanoner er nØdvendi- sjonale krefter i landene som stisl( putsch, støttet gjen- anfakommunistiske krefter 

Et eksempel: Med de nuvæ
rende bevilgninger vil det ta 406 
A.l' A. bYgge ut veistrekningen 
Lende - Virak - Tonstad i 
Vest-Agder og 285 år fØr strek
ningen BryggesA. - Tveranå i 
samme fylke kan regnes å4lvære 
ferddg. En rekke' andre strek
ninger i Vest-Agder vil trenge 
fra 6 tll 98 år. Et så viktig ved
likeholdsa.nlegg SOllI! Flekkefjord 
-Ana-Siravil det ta 92 A.l' å 

fram. Det !falleJ1 ikke akku- det 'annet også i politisk hen- ge, men vilje er enda nød- med ett krystaUiserte seg og nom intervensjon av den rØ- til støttrOPl1er for sitt gjen
rat i linje med vårt lands' seende. vendigere, idet kanonene in- dannet blokk. Over alt hvor de arme. Derfor var de kom- nombrudd. Og det foregikk 
ensrettede preJSSe! Jeg skal bare erindre tet formår uten vilje og tro. et land følte seg truet frem- munistiske partier i de sva- enkelt nok: Dal de skjønte at 

Herr 'senator, - De har om den strategiske aspekt Hva man enn sler om regje- tvang folkenes l1vsinstinkt ke sonene avskåret fra å gri- de ikke fikk lov å sette fyr 
bedt meg om en rapport: Se, lien gang: Eksistensen av ringene fØr krigen, må man den nødvendige sammen- pe makten. Man måtte finne på Europa, begynte de å vri 
her er den! Den er brutal, store moderne armeer som erkjenne at de ikke aJene sliutning. Og den skjedde en ny måte. sine hender og rope på hjelp. 
men jeg vil helst tale til Dem kunne holde den rØde arme hadde fått kommunismen til brutalt og øyeblikkelig som Her er det ~t den kommu- Alle bra folk måtte da i fri
slik. De vil finne en analyse i age og dermed umuliggjøre å forsvinne i sine land, men en kjemisk forbindelse. Alt nistiske taktikk blir intres- hetens navn gi dem rett til 
av deres nåværende situa- enhver politisk ekspansjon at de ogSå hadde maktet å hva der var nasjonaltreager- sant. ute av stand til å in- iallfall å bære fakler. Her 
sjon såvel som en løsning. gjennom intervensjon fra den, bibringe sine folk en dyp og te så å si materielt som jern- tervenere direkte lette Kreml ~r jo ikke tale om mom
Jeg kan ikke vite om De fin- er et så vesentlig element i varig antikommunistisk over- flisspån overfor magneten. etter et middel til å forsere munisme og kommlunlistpro

sette i stand. Situasjonen er den, ner analysen redelig og IØs- den europeiske: likevekt at det bevisning. Denne antikom- Uviljen mot kiommunismen grensene uten å måtte de- gram, det var humaniteten, samme i mange andre fylker. 
ningen mulig. Men De har ikke trenger noen forklaring. munistiske blokk med vilje var en refleks. Alt som Vlar barkere, å ta ledelsen'uten å selve menneskeligheten 30m 
forlangt å få vite hva jeg De politiske konsekvenser av til motstand lOg til kamp - nasjonalt befant seg plutse- bruke makt, og så oppfant var truet av et monstrum, et 

Et rikere Norcre mener, og jeg sier det opp- denne situasjon synes imid- De søker den forgjeves i dag, lig i samme le!!.r. I alle Euro- den anti fascismen. Denne villdyr: Se de fryktelige ko
riktig, uten smiger. Slik som lertid Deres landsmenn ikke herr senator, - hadde re- pas land utskilte seg øyeblik- geniale oppfinnelse har ikke hortene langs grensene av 

Den siste salven i den 2800 Christoffer Columbus gjorde riktig å ha forstått. Det er I geringene formådd å stille kelig, instinktsmessig de na~ vært tilstrekkelig påaktet. det stakkars hellige Russland, meter lange Skjønståtwmel på 

::~!e~~:~e:ez::ed f~ ~;ds~!~e:i: !!eth:~~;, ;i~ Maur.-e.e" Barde' ehe ~~:U:~::gååh'~~~~e ~e~~~: 
alle tunnelene sprengt ferdig over den skal jeg vise at det kan de hær befrier. Udyret var 
et år foran den oppr'innelige stå jlrust og si Dem hvorledes en trussel mot alle,ikke bare 
plan. Direktør Kjell Lund opp.. Baketter får De selv dømme. mot kommunistene, men mot 
lyser at man regner med å kun-
ne foreta. transporter på banen. .«Nous åvons tue le mauvais 
før vinteren setter inn på strek- cochon~ (vi har tatt livet av 
ningen Finneid-Sulltjelma med villsvinet) sa Ch)ulrchill da 
fire tog i begge retninger pr. krigen tok slutt. Og denne 
døgn. Reisetiden som nå er over hans uttalelse sier oss alt. 
fire timer, vil bli bare 65 minut
ter. I forbindelse med tunnel- - Hvor var det skjønt i 

Europa i 1939, så trygge vi 
var på morgendagen. H.vem 
ville ikke gjerne gått tilbake 

setter lyskasteren på Europas problemer 
med andre ord de politiske opp og holde fast fra fØrste sjonale krefter som tve,rs Den er sjelen i moderne po
betingelser for den: europe- Øyeblikk i en vilje uten svikt, igjennom antikommunisti- litikk og har fornyet de po
iske likevekt i 1939 jeg skul- Politikken alene gir ikke for- ske. Og sammenstillingen litiske metoder på samme 
le ønske å drØfte, med Dem. klaringen til dette, men in- av disse nasjonaJe krefter måte som oppfinnelsen-"av 

iDen første politiske .kon- stinktet innen disse våre dannet den antibolsjevikiske artilleriet forandret krigens, 

sprengningen ble lederen for an
leggsdriften, overingeniØr Eiliv 
Iversen, tildelt fortjenstmedaljen 
i gull for dyktig ledelse av ar-
beidet. ) 

Fra Namdal 

til den tid det Vlar l>0lakker? sekvens av den strategiske 
Men man kan ikke gå til- aspekt den gang var at kom

bake i tiden, og der er ingen munismen hadde så å si ak
polakker. De dØde våkne'r septert situasjonen og fra-

gamle vestens land måtte front, en demning som reiste Den tillater kommnuistene, 
til, folkenes genius var d.et seg spontant og som dru be- kommunistpartiet å ha mak
som maktet å stille 0PI1 mot skyttet oss alle. Det e'r læren, ten selv om de er i minoritet, 
den k:ommunistiske mystikk I herr senator, om vår histo- å lede statens affærer utE-n 

Van Beveren har besluttet å ikkp._ ri". l"'~T".n"'", ., ..... "' .... i-nH"" 

alle mennesekr, mot enhver, 
som ville holde møter eller 
kalle noen for befrier. Mot 
dette dyr måtte der dannes 
en broderkjede. Man måtte 
glemme at man var borgerlig 
eller klatolikk, syndikalist el
ler nasjonalist. Her var en 
fellesaksj on påkrevet mot 
dette monstrum, og kommu
nistene ville gjøre alt for fel
lesskapet: ikke skulle de 
snakke kommunisme, sovjet-
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lUng= .l'"lllIlelU~um;Jelma med Villsvinet) sa Chlurchill da 
fire tog i begge retninger pr. krigen tok s~utt. Og denne 
dØgn. Reisetiden som nå er over hans uttalelse sier oss alt. 

11\)I\Ct~ltir \::11 PH turopas prODIemer som vwe holde møter eller 
kalle noen for befrier. Mot 
dette dyr måtte der dannes 

med andre md de politiske opp og holde fast fra fØrste sjonale krefter som tve,rs Den er sjelen i modeme po- en broderkjede. Man måtte fire timer, vil bli bare 65 minut-
ter. I forbindelse med tunnel-
sprengningen ble lederen ,for an
leggsdriften, overingeniØr Eiliv 
Iversen, tildelt fortjenstmedaljen 
i gull for dyktig ledelse av ar
beidet. 

Fra Namdal 
Van Beveren har besluttet å 

utvide kapitalen tned 50 pro
sent. De galnle aksjonærer fikk 
kjøpe en ny aksje for hver to 
gamle og tok alt. 

- Hvor var det skjØnt i betingelser for den europe- Øyeblikk i en vilje uten svikt, igjennom antikommunisti- litikk og har fomyet de po- glemme at man var borgerlig 
Europa i 1939, så trygge vi iske likevekt i 1939 jeg skul- Politikken alene gir ikke for- ske. Og sammenstillingen litiske metoder på samme eUer kla,tolikk, syndikalist el
var på morgendagen. Hvem le ønske å drØfte, med Dem. klaringen til dette, men in- av disse nasjonale krefter måte som oppfinnelsen av ler nasjonalist. H.er var en 
ville ikke gjeme gått tilbake pen første politiske .kon- stinktet innen disse våre dannet den antibolsjevikiske artilleriet forandret krigens. fellesaksjon påkrevet mot 
til den tid det Vla,r polakker? sekvens av den strategiske gamle vestens land måtte front, en demning som reiste Den tma,ter kommnuistene, dette monstrum, og kommu-

Men man kan ikke gå til- aspekt den gang var at kom- til, folkenes genius var det seg spontant og som dru be- kommunistpartiet å ha mak- nistene ville gjøre alt for fel
bake i tiden, og der er ingen munismen hadde så å si ak- som maktet å stille opp' mot skyttet oss alle'. Det er læren, ten selv om de er i minoritet, lesskapet: ikke skulle de 
polakker. De dØde våkner septert situaSjonen og fra- den kommunistiske mystikk herr senator, om vår histo- å lede statens affærer uten snakke kommunisme, sovjet
ikke, de levende får erstatte falt eller i det minste gitt en like så steTk mystikk. Av rie nylig. Slik var hinderet å vise seg, å fØre Russlands republikken skulle være 
dem. De viljeT dere i ufor- det utseende av å ha frafalt det gamle Europas fruktbare som kommunismen møtte og politikk ved lærenemme og glemt og sine tidligere drØm
stand har brutt ned, og som Lenins verdensdrøm. Og ved skjØd fødtes en ny tro. Det som d.en ikke kunne komme lydige håndlangere som ikke mer ga de på båten. De 
nå er spredt som kulene i en å p:noklamere doktrinen «so- var vår jord og vårt blod forbi. Der måtte den røde er kommunister og som ofte tenkte bare på denne truse
avslitt rosenkrans, må en ny sial1sme i et land» hadde som plutselig fant seg selv arme bli stående, da videre endog sier seg å være anti- len mot menneskeheten. 

Vet du det? tanke samle. På de Ødelagte Stalin ført denne retrett til igjen. Det var de svunne ti- fremkomst var um!ulig. kommunister, alt i alt å opp- Siden da behØvde ingen å 
Hvem er Sherman Adams? bolverk må reises .en stål- protokolls. Han holdt seg ders makt og kraft som Og da viste dert seg å være nå gjennom menneskenes si hvem han var, det var til

Er ikke det norske jfolk et mur. Men, herr senator, fØrst innen sine egne grenser. Han strømmet opp av erindrin- sant hva Stalin sa etter kri- dumhet og lettroenhet, ja strekkelig at man var mot 
opplyst folk? Enda a:r det må det bli klargjort hva dere medga at hans regjering ba- gens dyp og fant de ord som gen: Sovjetstyret vil kunne ogSå gjennom deres liden- dette udyret som avmaltes i 
nok mange blant oss som ikke h~r begått eiler heller hva re Vla.r for konsolidering. Han atter kalte våre folk til vakt bestå ved siden av andre st y- skaper, hva de ikke kunne de gresseligste farger: Man 
vet at Adams i dag er en av man har fått dere til å be- betok dermed kommunismen mot Asia. Det var ingenting reformer uten krig og kata- sikre seg ved egen makt. klailte det tyranni. Naivt nok 
de mektigste menn i verden. gå. A innse deres strategiske dens karakter av religion: ti abstrakt, det var erindrin- strofer. Men det var for- InfiItvasjon gjennom anti- hadde det vist sitt ansikt: 
Men hvordan er han det? og politiske feil er ikke nok, en religion som nøyer seg gene som strømmet på. Ra- ~t Idet eksisterte en ideolo- fascisme har Vlært kommu- Man kalte det mord. Gråten

Se svar side 3. 
deres fundamentale villfarel- med et begrenset geografisk seimpulser rra enkeltJmenn gisk og militær barriere, nistenes politisk el 'hovedva~ de familier kom og sa de Vlar 
ser og grunnlaget for dem område opphØrer å være re- utgjorde ba,re systematiske som ved sin blotte tilværelse pen gj.ennom hele krigen lOg blitt jaget: Man kalte det 
må ogSå inse~s og :llorståes. ligion ettersom den oppgir å overdrivelser 1 fellesviljen, tvang Sovjet-Russland til å etter krigen, også hos dere urett. Alt hva dyret gjorde 
Dere må kjenne igjen dem være universell. HV!t ville der vestens hvite rase i sin bli en stat som andre (un i Amerika, herr senator, like ble til forbrytelse og, som i 

~I/~ som har hatt ledelsen og få «kristendom i et land» bety he'lhet reiste seg mot inva- e.tat comme les autres) og så vel som i Europa. alt menneskeverk var der 
~ ~ øynene opp for hvor dere er om ikke slutt på kristendom- sjonene fra Asia og i sitt ge- således garanterte russisk Antifascismel1! er kommu- uheldigVis blant deres tiltak 
~ ZI ~. blitt fØrt hen. Det er ikke I men? ni, sitt blod og sin fortid let- klokskap og iseJlvfornektel:se. nis mens politiske våpen par også villfarelser og feil som 
,/., / d\\\", I nok å anklage det onde, den I Først i dag forstår vi til- te etter det krigsskrik som Dette er det første punkt excellence. Delt er det mest ikke var vanskelig å !Utnytte. 

«Gi meg en god fordøye~se, onde ånd må demaskeres. fulle betydningen av den eu- ville samle aUe dens folk. jeg ønsker å bringe i Deres virkningsfulle våp'en mot de~ Det ble til at man bare ved 
Herre, og også noe å fordøye! Dere er i dag lik en alkoholi- ropeiske vitalitets seier den Disse folk var solide i sin erindring. Det er bare en in- re nå i dag og det som skal å erklære seg mot dette fo

Gi meget sunt legeme, Herre, ker, som mener å kunne hel- gang FØr krigen så vi bare antikJommunisme, fordi den- troduksjon, en nØdvendig på- brukes til å dolke dere i ryg- regivende tyranni ble en fri-og forstand til å passe det. . . 
Gi meg en sunn sjel, gOde brede seg ved å fortsette å de strategIske fordeler ved ne antikommunisme var dem minnelse. gen, hvis det blir krig. Der- hetens forsvarer. Man opp-

Herre, til å holde det gode og drikke whisky. Dere søker å denne seieren, men vi så selv og i den lå deres tro- Det er noe ganske annet som for må dere nødvendigvis læ- hØrte å være roommunist, so
rene for ØYet. reparere feilene i deres poli- ikke hvor betydningsfullt, skap mot dem selv. interesserer meg, og det er re å kjenne dette våpen. Og sialist eller katolikk 'o~ ble 

som ikke blir forferdet når tikk, samtidig som dere fast- alt avgjØrend.e Idet var at Slik var de to pOlitiske ka- følgende punkt: Hvordan opp- jeg skal prØve å demonstrere fra nå av medlem aven fri-
den ser synd, ' holder p'rinsippet for samme Sovjet-Russland var redusert rakterer som ledslaget den nådde kommunismen å kom- det for Dem, stykke for styk- hetens fell e sfr o n t. 'Sta-

men gjør sitt beste for å vende 
politikk. til å være «en stat som de kommunistiske eksp'ansjons me lOver barrieren, hvilken ke som om det var et gevær lins regjering fylte stadig den til det gode .. 

Gi meg et sinn som ikke kje- Målet ror denne bok er andre». Når vi i dag ser på stans i Europa. De strategi- oppfinnelse muliggjorde dens eller en bombekaster. Og De rengslene og fØrte et ubønn-
der seg, som ikke klynker, klager fØrst å foreholde Dem denne det fryktelige imperium, som ske krefters synlige likevekt inntrengen i Europa tiltross skal da se at den verste feil hørllg skrekkvelde; men 
og sukker. vesentlige motSigelse og på alle kanter har utvidet bJe båret aV' de ideologiske for barrieren, hvilken form i deres europeiske politikk kommunistene var mot fas-

La. meg ikke bekymre meg så dens konsekvenser, men sine grenser, hvor synes oss krefters usynlige. Og denne er det egentlig kommunis- var den at dere trodde at sismen, altså var de for fri-
meget om den ivrige lille tingen dernest også å vise Dem en ikke situasonen den gang so- siste, d.v.s. de krefter som men tar når den Vil kamu- det' bare var de erklærte heten. stalins motstandere 
som heter «Jeg». 

Gi meg sans for hwnor, Herre, 
gi meg nåde til å skjønne SpØk, 
til å få glede ut av Uvet, og til 
å gi den videre til andre! 

(Bønn sldtt opp i en kate
dral i England,) 

Fra Nationen. 

annen vei, ikke den dere har lid og nesten trygg. Og hvor ingen kan se, ga sin visdom flere seg, hvilke er dens me- kommunister som var fien- Me deportert i tusenvis og 
gått, men en helt :annen vei. belærende var det ikke å vite og sin styrke til de strategi- toder, dens reserver, dens den, mens det i virkeligheten hungersnØdeIl) avfolket hele 
Det er den vei millioner eu- at Sovjet-RusslJand . kunne ske krefter. medskyldige? Når De har er så at kremlpolitikk~ns ve
ropeere i dag uklart aner, temmes, at det var et rike Det er bare en ting jeg har rorstått det, herr senator, vil ritable og mest nyttige tj.e'
den frelse millioner hittil som riktignok gjern~ ville å si Dem, herr senator, an- De ha forstått hvorfor deres nere ofte er menn som ikke 
tause stemmer begynner å utvide kommunismen savel- gående dette: aktuelle politikk i Europa er er kommunister, som i sine 
rope på. Det ville være godt som sin egen innflytelse, men Jeg tør minne Dem om virkningsløs og tillike at de- ord angriper kommunismen, 
om dere kunne forstå disse som dog måtte finne seg i i hvordan ,alt dette er skjedd. re fortsetter med å drepe som kaller seg USA's allierte 

provinser; men kommuniste
ne var m 10 t fascismen! og 
fØlgelig for brød til arbeide-

De fleste mennesker vil stemmer. likhet med alle andre land å Det var ikke diplomatene og villsvinet. og som forlanger penger alV 

heller bli beskyldt for bi- «Vous avez, tue le mauvais lyde de politiske lover. ikke generalene og heller Den europeiske barrieren dere, men som i v i r keI i g_ 

ren. Russland fabrikerte 
ustanselig kanoner og tanks, 
men kommunistene hadde 
bare syn for d.e. k.anoner og 
de tanks som en dag kunne 
motsette seg sovjetmakten 
og som de forlangte vekk og 
var altså dog for freden. Er 

gami, udugelighet, dår
lige manerer o.S.V. enn for 
å mangle sans for humor. 

Cecilie Lavigne. 

------------------------

cochon» ( «dere har drept Den annen politiske konse- ikke bankene som sto i spis- var en Slags befestet voll, et het e n overtar alle de stil
villsvinet») , men. det er ikke kvens eller rettere den: an- sen for disse rolkelige beve- ytre bolverk i forrrn aven TInger og foretar de hand
nok å si. Jeg skal nå vise nen politiske følge av felles- gelser. Denne reaksjon til sirkelbue omfattende Tysk- linger som best motsvarer 
Dem at dere ikke har sluttet akSjonen, som hjemviste forsvar fØdtes fullt ut av det land, Polen ,Ungarn, Roma- MOSikvas hemmelige ønsker. dere ikke mot fascismen? 
med å drepe dyret, at dere kommunismen til Russland, nasjonale instinkt. Under nia, Bulgaria, Italia, Spania. Hva er så antifascismen ? Forts. neste side. 
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LØrdag 23. juni 1956 FOLK OG LAND 
----------------~------------------------------.----------------------------------------------------------------------.~-------------------------?~-------------------------------------------

___ FOLK OG LAND __ _ 
UAVHENGIG UKEAVIS "'11IIIIIIII 

Ansvarlig redaktør Johannes Kringlebotn Får norsk-amerikanerne 
øynene opp for rettssviket i gamlelandet? Er det lJlorr:enstierne 

selv som har ansvaret? Nedenfor gjengis utdrag aven osv.), art. 1 stallas på stridande og siterer igjen fra svenskeboka 
anmeldelse av «Svenskaboka» i styrkor. - - Hjemmefrontens avsnittet om at denne «olikfor
det store norsk-amerikanske styrkor ar darfor folkrattslig sett m:igheten giva åtminstone något 

Aanbassadør Wilhelm Mor- Omforlatelse. Det er vel ba- «Nordisk Tidende», skrevet av franktirorer, vilkas innsats icke stod åt påståendena att det skul-
genstierne er hjemme på fe- re når man innbiller seg å professor Lyder L. Unstad (Sel- aga karaktar av krigshandlin de agt innenrikspolitisk grund», 
rie og har for 120. gang «rut- få ram På tidl. NS-medlem- lingsgrove. Pennsylvania): gar.» og at disse 250000 tyskerarbeide-
talt» seg om Hannevig-saken. mer at det er opportunt å Som nevnt i N. T. (1. mars) «Så vet vi da det. Disse frank- re vilde hindret den «socialde-
Det kan ventes en snarlig snakke 10m ansvar i dette har svenske eksperter i Interna- tirører var altså i britisk og rus- mokratiska valgsegern med 76 av 
lØsning, forteller han, etter «å land, og ikke når det gjelder sjonal Lov og Rett fått utgitt en sisk krigstjeneste,» sier forfatte- de 150 platser i Stortinget.» 

bok om hva som er kjent som ren i Nordisk Tidende. Professor Unstad tilføyer 
ha fulgt saken» i snart 40 år. så mange gryn som det dreier «rettsoppgjø'ret» i Norge etter * 
D t m 'k k t t . seg om l' forbl'n,delse med at ved hjelp herav har regje-e a en ans e ers a nmgs- krigen. Nå har jeg fått tak i et Til slutt nevner professor Un-
beløp kan han «dessverre de ~annevig'ske tilgodeha- eksemplar av boken og har stu- stad de ca. 250000 tyskerarbei- ringen holdt seg ved makten. 
ikke opplyse noe om», heller vender i USA! dert den grundig. dere, som «ytet bidrag til fien- Og det i en «rettsstat»? Alle 
ikke nå etter 40 år. Doku- *: Alle bØr lese denne bok, - den den» uten å bli straffet for det, I blØr lese boken.» 

er veldig interessant og setter 
mentene omfatter 3500 sider, Vi ser gjerne at en norsk 
legger han til. Vi. tl10r det så historiker blir satt på Han-

opp ned omtrent på alt hva vi ~,.1"""-"''''''''' ____ ~~'''''''' ____ ~'''''''''''''''''' ___ '<o/' ___ '''''''''''' 

er blitt fortalt om det som fo-
gjerne. Snakk og ikke hand- nevig-saken. Kanskj e kunne regikk i Norge undeT krigen og 
Hng har preget denne sak, 
særlig de før ste a, v g j ø

ren d e årene. Hvor var Mor
genstierne å finne dengang? 
Led han av slapp likegyldig
het og nasj onale mindrever
dighetskomplekser? Hvorfor 
trakk saken ut? Hadde han 

det være en oppgave for en 
ung og hederlig forsker som 
Magne Skodvin. Så fikk vi 
etter alt å dømme samtidig 
en lærebok for fremtidige 

norske diplomater - om 
hvordan de ikke skal gå frem 
til ivaretagelse av norske in-

om Nasjonal Samlings-folkene. 
Med andre ord: 

vi ble fylt med propo. 
gandaskrØner om hva 
som virkelig foregikk 

og om de virkelig skyl
dige for krigsfadesen 

og miseren. 
selv hovedansvaret for det? teresser. 

PAUL GUNNAR HOVIND 

på Rena var tirsdag 19. ds. 
60 år. Post festum vår hj er
teligste hilsen, fulgt a valle 
gode Ønsker for de kommen
de år. 

Selv om 

De svenske professorer unnla
ter imidlertid å ta opp grunnene 

Dette nr. av Folk og Land gikk for at krigen kom til Norge. 
i trykken tirsdag 19. juni. Svenskene omtaler så kapitu-

Den egyptiske statsmini
ster oberst I Nasser reiste 
mandag det egyptiske flagg 
på en kjempemessig, flagg

stang ved Suezkanalen i Port 
Said og satte dermed slutt-

las:onen 10. juni, og det merke
lige fenomen at Nygaardsvold, 
Koht og !4ungb'erg (etter kri
gen) «hava icke ens kunnat 
erinnre sig att de tagit del i ka
pitulasjons-overenskomsten trass 
i at kapitul3;$Ijons-dokumentet 
i kopi ble sendt til London gjen

c:treken for 74 års britisk ok- nom legasjonen i Stockholm. 
KapituJaisjonen 3iV samtlige 

norske krigskrefter er jo av ve
sentlig betydning for forståelsen 

å drep~ sparevant:ne, er det 23. juni: Stortinget tar ferie. av det Ihele. sier pr of. Unstad, 
ikke lett. «Derfor kreves sær- 30. juni: Statsråd Varman åp- som videre siterer fra s. 50'-61, 

landets ledende, planøkonoa ':mpasjon av kanalsonen. 

mer lenge har arbeidet med 

lige gjenopplivnings-forsØk. ner Nordkappveien. der det heter at Mil.org. i juli 

Fellesreisen 
Kjøbenhavn 

til Hamburg og 
15. juli 1956 

Vi har på hånd en 40 -personers furisfbil 
Tiden går, i morgen er det I bagatellmessige reservasjoner 

bare 3 uker igjen - til den dag som ~r nevnt i programmet. Et
da vår store fellesreise til Ham- ter at det forlengst er påmeldt 
burg starter fra Oslo. Som tid- over 30 deltagere har det lykkes 
ligere kunngjort blir det to net- oss å få på hånd en større bil, 
ters opphold i København på slik at i alt 40 personer kan bli 
hjemturen. Vi viser til program med. Ennå kan 5 reiselystne 
i «Folk og Land» nr. 22 og 23, og skafft8 plass! Men nå er det best 
minner om at det hele kommer å melde seg omgående, og da 
på ca. 385 kr. pr. person for rei- helst pr. brev, adr. Kierschowsgt. 
se, hotell og måltider - med de 5, Oslo. t 

NB! Smertefulle konsekvenser 

Det er med inflasjon som 

HØyesterett har enstemmig med å falle ut av vinduet. 

tilkjent en bilfØrer som ble 

påkjørt av tog på en privat 

Man kjenner ikke hvor vondt 

det er fØr det stopper. 

«Hvis statsråden ønsker besparelser i dette departement 
må vi ansette poen nye, som kan finne ut hvorledes vi kan 
få ned utgiftene.» .. 

(Etter «Dublin Opiniop» og «Farmand».) 

Hvor var juristene? 
Vi bringer i neste nr. av 
Folk og Land en del nær
gående spØrsmål til våre 
jurister, fremsatt av over

rettlssakførev Erling Ue
land, Stavanger. , 

• 
Naturligvis må det være tillatt 

Dagbladet og Morgenposten å 
harmes over at Oslo mister 
skatteinntekter på 35 mill. kro
ner til fordel for Skatteforde-

- Hvor alle tenker likt, 
tenker ingen meget. 

Walter Lippman. 

Maucelvare 
i Norge i dag: Laks! Men regule
rende og kontrollerende instan
ser er 'ikke mangelvare. 

Allt tar sig bra ut i det grona, 
sa bonden, kastade karingen sin 

lingsfondet. Særlig harmelig er nasslehogen. 
det jo at det i Odelstinget var 
et flertall for at Oslo skulle få 

(Svenska Ordstiiv» ). 

beholde disse pengene, men at Slnågutten kom hjem fra sko-
Hovedsaken er å innregistre- 24. 8.- 2. 9.: Båtutstilling i Oslo. 1941 fikk direktiver fra eksilre

re - og innrØmme - at den 
Keyne'ske 'Iavrente-politikk 
definitivt må henlegges, hvis 
man' vil stoppe inflasjonen og 
oppmuntre sparingen.» ' 

gjeringen i London, og at de var 
utarbeidet av britene, uten at 

Hvis du kommer, på kontoret Norge var de jure allierte med 

veiovergang 250000 kroner i 
erstatning med fire prosent 
rente fra 17. august 1951. Han kom, og straks han fikk se dette flertall tullet seg vekk i vo- ledagen og moren spurte hva 

ham, kastet han seg gråtende teringen. Det er bare så helt læreren hadde lært dem denne 
rundt halsen på min venn og sa: uJbegripelig! all både de nevnte gangen. 

Farmand. 

Et viktig ledd i personal-
'forvaltning og fremme av alt 

,samarbeid på arbeidsplassen 
..... 4-,/. ...... :_.... __ .... __ .. 11 .~ ....... 

,kl. 10, er du sjef. Hvis du begyn- ,England-Frankrike. Videre at Hvem handlet rett ? 
uer kl. 9,' er du kontorist. Hvis de norske kommunistene etter 
du begynner kl. 7, arbeider. Hyis ut,bruddet av krigen mellom Tysk- Det var sonttneren 1940. Sa;m
du begynner å~ arbeide,~'ki: 6, fir- land. og Sovjet begynte sin ak- men med en venn av megi stod 
du president i USA. tive motstandsvirksomhet med jeg ved resepsjonen på Grand 

:CF'letohen Knebel.) sabotasje og voldShandlinger, Hotell i Oslo. Min venn under-

Mellom venner 

«bedriven efter so'Vjetrys:k:a 
visningar.» 

«SelvfØlgelig måtte da 

an- handlet med tyskerne om større 
kontrakter, og så kom en annen 
tysker 1:.'Ort til ham. «Unnskyld 
meg, er De direktØr J. fra B.?» 

«At jeg skulle komme hit på aviser og representanter i Odels- _ Han leste opp eventyret om 
denne måte!» - «Det skal du tinget lar sin harme gå ut over Askeladden som fikk prinsessen 
ikke bry deg om, se om du kan Lagtinget, som har opptrådt helt og halve Ringerike, sa. gutten. 
få permisjon noen dager, så blir korrekt i denne sak uansett hva 
du med meg hjem til O. og L.» en så mener om resultatet. 
Og slik bar det til at denne ttd- Nationen. 
ligere Wiener-gutt etter forrige 
verdenskrig kom hjem til sine - En frøken «Ikke røker» skal 
tidligere, for kort tid, pleieforel- kåres i England. Den som vinner 
dre og hadde mangen en hygge- skal besøke britiske ungdoms-

- Et rom til minne om for
fatterinnen Sigrid Undset er 
innviet i biblioteket i hennes fØ
deby Kalundborg. 
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Keyne'ske la.vrente-politikk 

definitivt må henlegges, hvis 

u~urut:'ut:~ av urnt:ne, uæn at rundt halsen på min venn og sa: ;ubegripelig! at! både de nevnte 
Hvis du kommer, på kontoret Norge var de jure allierte med «At jeg skulle komme hit på aviser og representanter i Odels-

,kl. 10, er du sjef. Hvis du begyn- ,England~Frankrike. Videre at Hvem handlet rett? denne måte!» - «Det skal du tinget lar sin harme gå ut over 
man vil stoppe inflasjollenog ner kl. 9,er du kontorist. Hvis de norSke kommunistene etter ikke bry deg om, se om du kan Lagtinget, som har opptrådt helt 

du be~"YnIle.l: l{1:7(_ar~~de!.Hyi& utpruddet av krigen mellom Tysk- Det var soriUneren 1940. Sam- få permisjon noen dager, så blir korrekt li denne sak uansett hva oppmuntre sparingen.» <. 

Farmand. 

Et viktig ledd i personal-

forvaltning og fremme av alt 

samarbeid på arbeidsplassen 
er utøving av selvkritikk. 

Både hØyere og mellomord-

nede ledere og personalet for

Øvrig trenger å benytte seg 

av den regulator som sunn 
selvkritikk og selvbeherskel-

se gir. 

Rektor Egil Einarsen. 

du legynnel" å arbeide· kl; 6, P.f lan~ og Sovjet begynte sin ak- men med en venn av meg1 stod du med meg hjem til O.ogL.» en så mener om resultatet. 
du president i USA. tive motstandsvirksomhet med jeg ved resepsjonen på Grand Og slik bar det til at denne ttd- Nationen. 

:GFletollen Knebel.) sabotasje og voldshandlinger, Hotell i Oslo. Min venn under- ligere Wiener-gutt etter forrige 

Mellom venner 

«bedriven efter sorvjetrygka an- handlet med tyskerne om større verdenskrig kom hjem til sine - En frøken «Ikke røker» skal 
visningar.» kontrakter, og så kom en annen tidligere, for kort tid, pleieforel- kåres i England. Den som vinner 

«SelvfØlgelig måtte da 

okk:ltpasjonsmakten i 

tysker bort til ham. «Unnskyld dre og hadde mangen en hygge- skal besøke britiske ungdoms
meg, er De direktØr J. fra B.?» lig prat sammen. Hva der senere klubber som et levende be-
«Ja)>> var svaret. «Her bor en er hendt vet jeg ikke. vis på hvor vakker hun er, og 

- Direktør Brofoss i Norges l·'" f' se v.torsvar og or opp- ung kapteinløytnant på hotellet, Omtrent på samme tid sto en hvor ren huden er, fordi hun 
Bank er bra lønnet, sammertlig-

rettholdeIse av of'fent- som engang, som gutt, har vært ung dame, bekjent av meg, uten- ikke bruker tobakk. 
net med deg Og meg. Likevel skal I 
han nå også få 6000 kroner år- lig orden ta til med i Deres hjem,et helt år.» «Er for Grand Hotell. En tropp tys- - Det er gjort et nytt opp-

. dt' l dl'''erse ,repressall·er." Fritz her?» utbrØt min venn for- ke soldater passerer forbi. Plut- siktvekkende funn i Borgund lig til representasJonsgo gJø're -. Il 

ferdet. «Ja, han er nettopp på selig blir hun blek! Ert soldat ser Kaupang ved Alesund. Under 
se. Husker du mannen som skul-

Og side 52 står der: Sålunda værelse 252.» (Jeg husker nØyak- henne. Deres øyne møttes. Det utgravningene er funnet rester 
le hente staur på åkeren? Han 

synes Hjemmefronten have un- tig dette). «Be ham komme ned var jo hennes forlovede fra den- etter bygninger som synes å væ
godsnakket med hesten sin og 
så ette~ hver staur !han lesset der 1943 borjat acceptera vålds- til meg, er De snill,» sa min venn· gang de. studerte i Tyskland re betydelig eldre enn 'de tidli-

handlingar och aktioner såsom sammen! Han tok opp et lom- gere avdekkede. 
på laiSset: Tek du den so tek du 

,.' motståndsmedel; «snikmord» metØrkle, tørret en tåre, mens - Automatiseringen har alle-
Det er ganske Isant hva Khrust- den! Alle vet hvordan det gikk. 

t . N <Iikvidationer) uppgivas sålunda sopt inn store penger på «Sil- hun ble kald og vendte seg bort. rede skiapt adskillig av konflik-
sjov sa i London at det ikke fin· Og ennå har ingen hes l orge k" t De møttes ikke mere. t l 
nes sosialdemokrater i Sovjet- vært lesset så fast til bakken hava i princip god an s av Lon- ver Tail». er og nye prob emer i britisik 

, donregjeringen och auktoriserats _ Det er ,nå' 75 år sl'den at T. G. åndsliv. Russland. Man behØver ikke sø- som våre, dagers skatteslaver . 
l t av Hjemmefrontens ledning.» FrI'kirken tok s1-'1~"";"'~" med sta-ke langt etter årsaken, ikke mer - Odd Viig, Lier, har avag .1\..1 ""' • ...,.,., 

enn to meter under jorden. prøve i norsk som hovedfag til - - - «Derved ledet jo det ten. = 

gangen. 
- Han leste opp eventyret om 

Askeladden som fikk prinsessen 
og halve Ringerike, sa gutten. 

- 'Et rom til minne om for. 
fatterinnen Sigrid Undset er 
innviet i biblioteket i hennes fø
deby Kalundborg. 

Musikken spiller. den stør

ste rolle ved oppdragelsen, 
fordi rytme og iharmni 
trenger dypest inn i sje

len, griper den ikraftigst, 

bringer skjønnhet og gjør 
de,t menneske edeU som 

får hØre den vakre musikk. 

Er muSikken heslig, ;blir 

resultatet det motsatte. 

Platon. 

(Manchester Guardian»). sproglig-historisk embets(eksa- ene uterlige til det annet. Rett - Sigval Bergesen har i Bel-
men. Han oppnådde en meget gjort, sa visse patrioter. Men fast kontrahert en ny 4,2000 ton-
god karakter, nemlig 1,8. «En sådan uppfattning kan svår- neI'. 

ligen anses folkråtslig... Hjem- V f d tate O l _ Viår gode venn, maleren, - el er ss' n: s o mang-Leserbrev Efter 25 år - heder fil QuiSling 
Hvorfor forsøker den ensret- professor Th. Lerdal, ber om åmefrontens styrkor fylIde icke de I ler ennå 25 000 boliger. 

tede norske presse å føre oss bak få protestere på det sterkeste krav, som enligt lantkrigsregle- I _ Norges Trelastskole, som 
lyset? Var det ikke så at Peron mot han er oppgitt å være avdØd mentet (i Haagkonvensjonen I skal ligge på tomten ved siden 
etter revolUjsjonen i Argentina i den reviderte utgaven av Illu- av den hØyere skole i LillestrØm, 

Menstadslaget 8. juni 1931 en lærepenge for arbeider og arbeidsgiver 
bl l t t åk It d k -./"~~ av og til at et grått og trist min- oppfordret til voldsomhete V· I e av øs av esa emo ra- strert norsk kunstnerleksikon. kan nu omsider realiseres, etter r. l else på taket aven potetkjeller. 
t k t ne dukker opp av glemselens tå-is syre? Aramburu og hans _ Holger Ursin ble Høyres nye _ Osvald Harjo deltok nylig at økonomiske vanskeligheter ble også tutet ørene fulle av «In- Den 5. juni drog så et demon-

··kk å . kehruv. Det kan være en analog menn har enna l e v; get a generalsekretær. Vi håper han i et AUF-møte i Oslo og fortalte har forsinket arbeidet nesten tre ternasjonalen»s toner fra mor- strasjonstog fra Skien til Skott-
fremstille seg for folket i valg. å begivenhet eller en bestemt dato foss for å «snakke» med noen leser Folk og Land. om sitt opphOld i Sorvjet-Sam- r. som vekker det til liv. E.t Sånt gen til kveld. 
President Peron rvar derimot _ Øystein Sprauten, Beitstad, veldet. Den unge forsamling var - Damehatter av skumgummi arbeidere ·ved Skottfos . Bl-Ug. 

grått og Jllørkt minne er for un- Den store anstøtsstenen, og 
folkevalgt president, var han har tatt eksamen med Handels- dypt grepet av det han kunne skal være siste nytt på sitt om- Men for å komme fram til bru-

dertegnede «Menstadslaget», som det enda større agitasjonsnum- k t må hØyskOlen i Bergen. berette fra sitt opphold i kon- råde. Etterpå kan de brukes som e tte de over en bro ved 
fant sted den 8. juni for femog- t f . l de 

ikke det? 
_ Borregård vil bygge et stør- sentrasjonsleirene. oppvaskfiller. mere or 0ppVlg erne var Løveid sluser. Da demonstrante_ 

re kraftverk i Vånrtland, like _ F'rrungangen innen den kje- _ Sivilingeniør Erik Erichsen tyVe år siden. Jeg var nemlig da såkalte «kontraktarbeiderne.» ved ne kom fram dit, var imldlertid 
Holm N. 

Islands over grensen sør om Trysel., t Bjarni Asgeirsson, 
ambassadør i Osllo, 65 år. 
hjertegodt menneske, en 
Norgesvenn. 

..... ,. øyenvitne til at samfunnet, in --- broen blI'tt h<>lst OP'''', , '".~, om pa_ miskeforskning vil mektig bidra anser de't sanns,y ... lg at vi i IØ- Norsk: Hydros anlegg< på Men- "'. it' ~ -

casu ved politiet, led et forsme- II·tl· hadde tatt' stil1m; g" på·den an-- HØyesterett i USA har med 
Et 6 mot 3 stemmer fastslått at en 

til å hindre matnaud i verden, pet av 10,---,15jår vil ha atom- stad. Disse arbeiderne var bun- -delig nederlag, og det var en 
god 

sier en av de ledende i ameri- kraftverker på 100 megawatt her det til kontrakter på tre måne- dre siden av slusene. Noen av de-trist opplevelse. 
statstjenestemann ikke kan av- kansk landbruksforskning, dr, i landet, i hvert fall ved de tre ders oppsigelse, de kunne følge- monstrantene forsøkte å komme . «Menstadslaget» kom som en 
skjediges av sikkerhetsgrunner, Max Goebel, ansatt ved du pont.' største byer Oslo, Bergen og kl' ks å l lig ikke gå med i streiken uten over via sluseportene, men de 

t Hjalmar Molin, 76 år. Han hvis han sitter i en stilling som firmaet. Trondheim. lma p en engere utvikling. å bryte sine kontrakter. Men fra ble drevet tilbake av politiet. 
var sjef for de norske flyk;t- ikkel er av noen sikkerhets-poli- _ Orverlege K. M. WOldseth, - «Inger 3» av Bergen er Det var streik i landet, og 1 de streikendes side ble det kre- Det ble kastet med stein mot po-

Skien- og Porsgrunnsdistriktet 
ningeforlegninger i' Ørerud tisk betydning. Saken var bragt som er lege ved Oslo edruelig- kommet til GØteborg fra Sval- hadde begivenhetene fått en vet at de skulle nedlegge arbei- litiet, men til alt p.ell kom in-
Småland 1941-45. I fram :for Høyesterett aven funk- hetsnemnds poliklinikk, har opp~ bard med 6900 tonn kull. Det temmelig tilspisset karakter. To det straks. Man kan således si gen. alvorlig .til skade. 

t Minister Niels Christian Dit 'ljonær i statens næringsmiddel- daget at det ved bruk .g1jennom er tre år siden Sverige fikk nor- kommunistiske agitatorer, som at det var tale om en strid mel- Så kom da den 8. juni og selve 
leff og fru Johanne Ditleff, 75 .nspeksjon i New York som for lengere tid av gin-merket «Sil- sk€' kull" ( kom som skulle de vært kallet, 10m arbeiderne enn en konflikt «Menstadslaget». 
og 74 år. Begge omkom ved en to år siden ble avskjediget av ver TaiI» vil inntre tegn på ny- '- Laks nevnes sjelden her hadde hjemsøkt distriktet en 14 mellom arbeIder og arbeidsgiver. 
bilkollisjon iSognsn~ien, Oslo sikkerhetsgrunner. reskader med eggehvite i urinen. i landet uten i forbindelse med dagers tid. De drev 'begge et in- Den 2. juli 1931 kom det så til 
mandag. 'f! - Når den store verdensut- Vi legger hare til: «Staterv> har at den er fryktelig dyr. En kilo I tenst oppvigleri. Dag ut og da.g en forpostfektning ved lageret 

stilling i Bryssel i 1958 åpner si- kost~r i dag ~elIom kr. 25 og kr. inn holdt de sine oppviglende ta- på Menstad,. En stor flokk de-
ne porter vil man like ved ho- 30 l fersk tIlstand og rØkelaks ler, egget til demonstrasjoner og monstranter møtte opp og for-

Mennesket er det eneste vedinngangen finne en kirke Latter er idiotisk når du omtrent det dobbelte. langte å få «snakke» med kon-

vesen på jorden som kan 

smile. Det er et lys i vårt 

oppført i moderne stil. ikke har hørt spØken. - Bladet «F'ria Ord» i Stock- traktarbeiderne. Da de ble nek-
- Skal det om to år bli mulig holm ,har bedt sine lesere om -I tet adgang til området, brØt de 

å få Amerika-billett til sykkel- Noen ganger virker den 23000 kroner til trygd for fort- Rikest er alle de økono- ned gjerdet og strømmet inn på 
ansikts vindu som hJ"ertet enda mer l'dl'otl'sk na" r du' pris hver vei? Det arbeides med satt drift. Omgående ble tegnet miske, fattigst er alle de plassen foran lagerbygningen. 
bruker til å vise at det er planer om å bygge en ikke-Iuk- har hØrt den. 12655. Vi håper belØpet blir gjerrige. «Snakken» resulterte blant annet 
hjemme. susdamper på 90000 tonn for F. Frankfort Moore. fulltegnet, bladet er en sannings- i at en av kontraktarbeiderne, en 

Henry Ward Beecher. 6000 passasjerer. Billetten er be- sågare, Isom ikke bare Sverige, X. I tidligere kommun~st, ble tatt med 
;..-_~ _________ ..:. r~gnet til 50 dollars pr. person. men hele Norden trenger. II og plasert til alminnelig besku-

--~I 

På litt avstand fulgte jeg etter 

Alle vel anvendte dager 

er som vakre perler. Når 

de blir tilstrekkelig man

ge utgjør de et smykke 

som gir ens individuelle 

tilværelse umistelig glans. 
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FOLK Od LAND 
tr _ _ _ 

Nytt kvartal 1. Juli! 
Ting «Folk og Land» til 

alle som trenger det. Ko

ster 10 kr. resten av året. 
Historien om en mor Daglig 

•••••••••••••••••••••••••••••••••••••• Hverdagsopplevelse ved dansk eksamensbord' friske blomster 
I byen med politiluer dinglende En dansk skolemann, Kai Sø- I Det er en grei og liketil oppga
over de rØde flaggene og veiven- rensen, har fortalt om en grå ve, men Birte er taut og stirrer 

...... de med gummibatonger i neve- eksamens-hverdag: Den 15-årige håpløs :fremfor seg. 
ne, de så ikke ,så lite seiersstolte Birte er oppe i morsmål og opp- - Nå, sier hennes lærerinne 
ut, ikke minst kanskje fordi det fører seg så stille og forsakt at vennlig, hvem har skrevet den? 
lokale politi som hadde møtt opp læreren og sensor har rvondt av Intet svar. 

De som står til rest med kontingent for 1956 bes sende trakk seg beskjedent tilbake _ henne. Birte skal ha et spØrs- - Du kjenner da H. C. An-

d t t 'l F b d 4-N i noe det l' og for seg ikke er noe mål i litteratur og SpØrsmålet dersens fortelling om morskjær-
enne snares l or un e""" gro 15028. Hurtig innbeta å si på. Men det må ha vært lyder: «Historien om en mor». ligheten - om moren som. var 
ling hjelper oss med frammarsj en. Og er hjelp tll .selv- tungt for det samme politiet å villig til å ofre alt for barnet 
hjelp. se kollegenes uniformluer og be- Sitt? 

tonger hånet av demonstrantene. Fostervoll, Gyldendal - Nei, jeg kan ikke, stønner 
Forbundskassereren. Dagen etter kom. det militær' Birte og begynner å gråte. 

til Gråtenmoen utenfor Skien, Lærerinnen ser forundret og 
og fire marinefartøyer til Men- og Norge tilbake til oppgitt på meg. Hun forstår 

demonstrasjonstoget, som om et- av toget fortsatte direkte mot stad. Og så falt det ro, en vel- ---~- -_ .• ,~-_ .. slett ikke Birtes reaksjon, Hun 
termiddagen gikk ut fra Skien. politisperringen. signet ro over distriktet. «In- menneskeheten? er daglig en av de flinkeste og 
Ved bygrensen tok hovedstyrken Da demonstrantene rvar på 30 temasjonalen» hadde fOl"stum- roligste elever - og .så det lette 
av fra den vanlige veien og fort- meters hold, var det tydelig at met, dEl! daglige demonstrasjo- spørsmålet. . . "', 
satte langs en sidevei til et sted politisperringen ikke ville bli re- nene var opphØrt. Vi som OPP- - Kan den gamle verden stå Nå får jeg plutselig en ide. 
i Gjerpen som heter Buer. Her spektert. Politiet satte en vann- levet dette på nært hold hadde til påske? Det utrolige er i hvert - Hør her, lille venn. Du er 

KRANSER til alle priser. 

Synnøve Lie 
Blomsterforretning 

Frognerveien 30, Oslo 
Tlf. 442230 

Et værelse 
ønskes leiet av ung ordens
pike (frisørelev) , helst i strø
ket omkring Maj orstuen. 

Bill. mrk.: «NU 1956». 

Siloer 
6-8 og 11 mtr. 

Vibrasj onssikt. 

8. 

ble de møtt av et stort tOg som I slange i funksjon, men den var en fljortell dagers tid Ihatt fØ- fall skjedd: Lektor Olav Storstein den siste som er oppe. Det er 
kom opp fra Porsgrunn, det kom uten virkning. Noen få vek unna leIsen av å leve på revolusjo- "1ar talt i Kåre P,}Stervolls norske fem spørsmål igjen, og nå skal Kontakt 'oss når det gjel-
ogSå en bakvei. for vanet, men toget som helhet nens rand - og det kan nok rikskringkasting om Knut Ham- du få lov å velge hvilket du vil der disse saker. 

Da de to togene var samlet, ble fortsatte som om: intet var hendt. være et spØrsmål om vi ikke og- sun. Hatets og fornedreIserLq år ha. Betalingen kan deles. 
det Iholdt et par ildnende taler. Politiet, som for en vesentlig så gjorde det. Det var iallfall et er omme, nå er vi atter ved å bli Jeg ble rent varm om hjertet 
Jeg stod ikke nær nok til å hØ- del var elever fra Politiskolen, godt tillØP. \ me!mesker med et anstendig mi- over min edeImodigjhet. Også H. SlNAPRUD & 00. 
re hva som ble sagt, men den hadde ikke annet å gjøre enn å ...... _ - r.imttm av kultur. lærerinnen ånder lettet. Kon g s ber g. 
opphissede stemningen og bi- gå på med køllene. Men de had- Men så grep altså vår for- Vi må i denne sammelliheng Men nå faller Birte helt sam-
fallsytringene tydet på at .det de bare korte gummtbatonger å svarsmakt inn og gjenopprettet minnes myten om at Olav den men. Hun faller gråtende over 
dreiet seg om et «nu eller al- verge seg med, Og de var av li- ro og orden etter at den ordi- hell:ges hår Og skjegg vokste et- bordet. 
dri». Mens det ble talt, var noen ten eller ingen virkning. Hva nære ordensmakt var slått ned. ter at han var falt på Stikle- - Vil du likevel heller ha det 
av demonstrantene inne i et skulle nu også et halvt hundre Det har vært delte meninger om stad, et synlig bevis på kongens første SpØrsmålet, «.Historien om 
nærliggende kratt og skar seg politifolk kunne utrette mot et hvem som tok initiativet til å hellighet! en mor»? spør lærerinnen, som 
stokker. par tusen determinerte og gjen- mobilisere militæret, ilIlen sik- Hva Knut HalllSun angår, så er like ved å gi tapt. 

Maskiner - redskaper. 

Tlf. 885 - 248. 

«Hygge og nytte» 
Så drog demonstrasjonstoget, nom lengere tid o""""agiterte de- kert er det at det var vår da- hadde han riktignok en veldig ...... N(ei, nei .. ,. biulket Birte ...... Er det nokon som vil bruke 

anslagsvis henimot et par tusen, monstranter? værende forsvarsminister Quis- skjeggvekst i sine aller siste le- ganske utrøstelig. . ferien sin til mot god beta-
den ca. 1 kilometer lange veien Jeg skal unnlate "gl' en de- Ung som. tok ansvaret. Den veår, men det blir mer og mer En) ny tanke slår ned i meg: d .. . f . ling å berge noko av hØyav-
ne mot Menstad. Underveis talJ'ert -""ldn'ng av det J'eg nu honnøren kan man il~ke ta ra åpenbart at det er dikteren Ham- - Birte, du er vel ikke syk? t tt to "'"'"' linga på ein vakker gard.? 
s ø eget på en haug med fikk opnleve, _ det ville l'allfall ham, 'understreker den erfarne sun som vo.kser mer og mer med Kan du slett ikke bli rolig? Hvis 

ukkst . d f '... h kr t Høve til fjellturar lOg aure-
p em, og er orsynte en del ikke være l.,<,<>stoff for folk med pressemann som ar s eve årene etter Knuts dØd og skjegg- det er noe du er lei for eller redd 

d """ sikt r fiske i storSlagen natur. Skriv 
av emonstrantene seg med ka- svake nerver. Det får være nok å denne enkle over , nem 19 vekstens og hevnens opphør. for, så fortell oss det. Vi vil gjø-4-.,~t. ... ~' Det f . . Ski om det De elles vil ha opp\. 
s~...". var remdeles noe . redaktør BrunsVlg l en. Er det ikke et steOs i «På gjen- re alt for å ihjelpe deg. 

Sl at inntil da hadde jeg aldri lysningar \ml. 
jeg ikke kunne se fra llliil1. posi- trodd at nordmenn kunne opptre Det var naturligvis både uhel- grodde stier» denne satirens lu- Lærerinnen ser oppgitt på 
sjon, men jeg så jo at det ikke så rått og brutalt. Jeg hadde i dig og beklagelig at det ble nØd- ne mester bemerker om en per- meg. Det er visst håpløst. Vi føler Per TØnder, 
var mangel på stein, da toget min enfold innbilt meg at den- vendig å sette inn forsvaret. pleks professor at «han stod der begge at irritabiliteten ligger på 

kom fram til Menstad. slags bare kunne forekomme på Men hvo s k u Il e samfunnet og kom seg!» i lur i oss. 
Selv tok jeg en annen vei ned andre breddegrader, hos folk som gjøre, når den ordinære ordens- Når så mange kan sole seg i Men nei, vi kunne ikke hjelpe 

til Menstad og kunne da konsta- står på et lavere kulturtrinn enn makt ikke alene ikke ble respek- glansen av Knut Hamsun på den 'fortViilte Birte, for pluil;se-
tere at demonstrantene hadde vi her i Norge. Da slaget var over tert, men endog slatt brutalt hundreårsdagen for hans fødsel lig kommer det i støtvise hulk: Til avisens lesere i Oslo 
satt ut vaktposter ved de strate- lå 28 pOlitifolk mer eller mindre ned? Når alt kommer til alt kan - i 1959 - vil det passe like så - Jeg har ... jeg har ingen 
giske knutepunktene, der hvor si- molestert inne på Norsk Hydros det hende at det var det beste fortreffelig om det perplekse, of- mor mer. Mor ... reiste i går... Vestkantbeboera kan let-
deveier førte ned til Menstad. kontor på Menstad. Jeg var som kunne hende for demon- fentIige Norge av i dag s.t «det far og mOr vil skilles l test få kjØpt Folk og Land 

Kommet ned til Menstad, pla- tur der inne og så" på dem, ~~ strantene selv. For nu ble det stod der og kom seg!» hos 
serte jeg meg i en have vis a vis det var et uhyggelig syn. ikke flere blodsutgydelser, nå ble På Hamsuns 90-årsdag i 1949, 
politisperringen. Dette skUlle de avskråret ira å begå flere og da hans skjeggvekst og Erstat- ha en slik o"""'rklagt rådgiver» 
senere vise seg A være et for en Jeg hadde tatt klokken da k k' d f bryt Iser I ,~ . ." .. brann l bl tt å så o a.ns Je en.a verr/1 or e . ningsdirektoratets ti.lveks. t ennå gående omkring seg, - og han 
joumallS' t me'get heldl'g valg _ sangen . e sa p, pa En d l de mao tte senere d n" ddt h l e av m var på det frodigste~ndte kring- trakk derfor Sherman AdalllS 
jeg --""'-'-~nemli"'· "llle"'~l;;cr· til e Igjen a e e e ~ar over, og tå til tt f . handl' ger ' i Ole Vigsgt. 12, inngang fra .u...... ..... '" <> U1l~ k k t s re e or sme III kastingen i Sveits i let to timers I fram i lyset ved å gjøre ham til 
å fØlge «slaget» fra bare tre-fire unne ons atere at bataljen ba- under «Menstadslaget», men de Industrigt. re h dd rt . 7 . tt I k spesialprogram om. Knut Ham- sin assisterende president og spe-
meters hold. a e va l mlllu er. S ul- slapp billig, et års fengsel var -------------

le jeg ha anslått tiden på måfå, sun. og da Gyldendal glemte å sielle rådgiver med fUll admini-
det meste som ble idØmt. h' d t k fl d d ville jeg nok ha angitt en adskiI- else e nors e agg en a- strativ myndighet. 

Da toget var omkring 100 me- lig lengere tid. ...... - - gen skyldes det vel påstanden i Adams Ihar kontakt med Det 
«Menstadslaget» ga oss også den sveitsiske kr;'""kastirur. der 

ter fra sperringen trakk musikk- ..... " TTt,.,i\ 

adr. Dyrdal i Sogn. 

ELIMA. 
Tobakksforretning 

Kadett-ektepar 

LØrdag 23. juni 1956 

ErMst O. Asmann 
Statsautorisert eiendoms

megler 

Postboks 4007, Oslo 

Telefon 44 49 51 

Omsetning av faste eiendom
mer, forretning og pantelån. 

GårdsbestyreIse. 

La det i kke bli 

med talemåter! 
Kvartalsskiftet står for dØ

ren, det gjelder å nytte an

ledningen til å skaffe Folk 

og Land flere abonnenter. 

en eller flere, alle monner 
drar! 

I 

UR 
Jeg fØrer alle de lQente 

sveitBermerker som Omega, 

Longines, Ceriina, Cyma, 

Tfssot, Revue, Antima og 

Allsport. 

Det~ er en tillit.sak. 

De blir ikke skuHet kver

ken øver pris eUer kvantet. 

R. Gjessing 
URMAKER 

DRAMMEN 

Telefon 2507. 

TaBnIæp 

MARTIN KJIiILBAAS 

H8Rs~2 
Tlf. 4475M 

Anoelise Parow 

T~G 

T r €In cU181'm 

OlMe Johnaonsgt. 5 - V. L&d,e

moen lmnke - Voldamtnde 

Tannlege Maameen 

Hansteensgt. 2 
Telef. 444333 
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deveier førte ned til Menstad. 
Kommet ned til Menstad, pla

serte jeg meg i en have vis a vis 
politisperringen. Dette skulle 
senere vise seg å være et for en 
journalist meget heldig valg -
jeg'fikk-nu-'nemlig-anIednl.Iii til 
å følge «slaget» fra bare tre-fire 
meters hold. 

Da toget var omkring 100 me
ter fra sperringen trakk musikk
korpset seg litt til side. Resten 

mOlestert inne på Norsk Hydros 
kontor i1Jå Menstad. Jeg var en 
tur der inne og så på dem, og 
det var et uhyggelig syn. 

Jeg hadde tatt klokken da 
brannslangen ble satt på, så på 
den igjen da det hele var over, og 
kunne konstatere at bataljen ba
re hadde vart i 7 minutter! Skul
le jeg ha anslått tiden på måfå, 
ville jeg nok ha angitt en adskil
lig lengere tid. 

Utpå kvelden kom de
monstrantene fra Skien inn til 

Den norska 
··rattsuppgørelsen 
(de svenske vitenskapsmenns hovedutredning om 

etterkrigsoppgjøret i Norge) 

er nA å få kjøpt i Forbundets sekretariat, Kierschows 

gat~ 5, Oslo. Pris kr. 30.00 pr. ekspIr. Boken kan også 

fåes tilsendt mot innsendelse av kr. 30.00 (+ kr. 0.60 

til porto) til adr. Forbundet, postboks 3214, Oslo. God

hetsfullt unngå postoppkravs-bestillinger. Under de 

rådende forhold medfØrer dette et betydelig ekstra

arbeid for ekspedisj onen. 

Professor Sundbergs utdrag av hovedutredningen _ 

«e kst rak ten» - i norsk oversettelse fåes på til

svarende måte for kr. 2.- pr. ekspir. Utdraget egner 

seg fortrinlig til spredning til kretser der kunnskap 

trenges. Send inn et beløp samt navnelister, så be

sørger vår ekspedisjon forsendelsen uten angivelse 

av rekvirentens navn. Prisen inkluderer i dette til

felle også portoen. 

~. lUerk! 
Prisen på Forbundt.t!i: særdeles leseverflige :tll'osjyre «§ 
104», som for øvrig er nevnt i den svenske utredning, 
er nå nedilatt Hl kr. 1.- pr. eksplr. (+ kr. 0.25 til 
porto). Send Deres bestilling _ helst på flere eks
emplarer, slik at De kan gjøre også an{lr.e delaJ,tige j 

denne avslødng 2.V det Økonomiske oppifjØr - til For
bundet, pest boks 8214, Oslo (postgiro 15028). 

For å lette ekspedisjonen ber vi om at man gOdhets
fullt skriver tydel!i.ge navn og nøyaktige postadres
ser. Etter at hovedutredningen er kommet fra Sve
rige, ekspederes nå tidl. innsendte bestillinger i tur 
og orden. 

~~u •• ~ •• ~~ _v ~-- • -- --- ___ v_ lUrUI::I!l::ug Ulll UI::J, pl::rpleKSe, OI-

som munne hende for demon- fentlige Norge av i dag s.t «det 
strantene selv. For nu ble det stod der og kom seg!» 
ikke flere blodsutgydelser, nå ble På Hamsuns 90-årsdag i 1949, 
de avskråret fra å begå flere og da hans skjeggvekst. og Erstat
kanskje enda verr«t forbrytelser. ningsdirektoratets tilvekst ennå 

En del av dem måtte senere var på det frodigste ~ndtekring
stå til rette for sine handlinger kastingen i Sveits i 'et to timers 
under «Menstadslaget», men de spesialprogram om Knut Ham
slapp billig, et års fengsel var sun. og da Gyldendal glemte å 
det meste som ble idømt. heise det norske flagg den da-

- - - gen skyldes det vel påstanden i 
«Menstadslaget» ga oss også den sveitsiske kringkasting, der 

storie, men både lærerik og ad- ; det ble sagt at «Knut Hamsun 
varende \Sådan, Den lærte oss tilhører ikke lenger det lille folk 
hvor riktig det er at samfunnet som har fostret ham, - han til
har et godt utbygget og mobilt hØrer menneskeheten;» 
ordensvern. Det er en uting i et Men etter inneværende års 
gitt tilfelle å være henvist til å værbytte kan det se ut til at bå
bruke forsvarsmakten til å de Gyldendal og Norge orienterer 
hevde samfunnets autoritet for seg i retning av å være som en 
å skape indre ro og orden. Sånn del av menneskeheten _ i på
tjeneste bØr forsvarsmakten væ- vente av året 1959. 
re hevet over og fritatt for. 

«Menstadslagetl»': ga oss også 
drastiske eksemplar på hvor 
farlig det er å utfordre mas-

Toralv Fanebust. 

sepsykosen til voldshandlin- som får trådene til. å glØde til 
ger. Man kan da oppleve det landets fjerneste egne. Bare få 
triste syn å se at ellers rolige timer etter at preSident var blitt 
og sindige mennesker lØper innlagt på sykehuset, flyttet han 
amok. i sitt hovedkvarter til samme sted. 

Vi får inderlig håpe at «Men- Utover pressesekretær Hagerty 
stadslaget» aldri kommer til å er Adams en av de få utenfor 
gjenta seg, at en arbeidskonflikt sin familie Eisenhower har hatt 
skal resultere i at det løpes storm forbindelse med. 
på selIVe samfunnet. De n lære- Hvordan han har nådd denne 
penge har det gitt alle parter. stilling? La oss først ganske kort 

(Fra Aftenposten.) fortelle, at han, som opprinnelig 
hedde vært marineOiffiser som 

Svar på 
målene 

spørs
s. 1. 

29-åring gikk inn i den ameri
kanskje tømmerhandel og hurtig 
ble New Hampsihirest tømmer
konge. Det var så sent som i 
1941 at han slo seg pa politikk 
for sluttelig i 1949 å bli valgt til 
sin hjemstats guvernør. Han 

Når De Forente Staters presi- vant seg en viss berømmelse ved 
denter ute av stand til å vare- å skjære ned New Hampshires 

administrasjonsutgifter med det ta sitt embete, er det etter kon-
halve, og med dette ry sto han stitus,ionen i realiteten visepresi-

denten som besørger forretnin- da presidentvalget i 1952 nær
mel1 seg. Han kjente ikke genegene, men slik forholder det seg 

ikke helt under president Eisen- raI Eisenhower persoriJ.ig:, men 
han var allikevel den første som howers sykdom. Den som i dag 

de facto regjerer er ikke visepre- for alvor bragte ham i forslag 
som rePlUiblikanernes presidentsident Nixon, men en mann hvis 

navn de fleste knapt nok har kandidat - og han var i alle 
måter en mann etter Eisenhohørt. Det er den 57-årige New I 

H ~t-.i Ø Sh rna wem hjerte. Allerede på et me-am~ ... re-guvern r er n 
Adams, som siden presidentens get tidlig tidspunkt av kampan
tiltre den har vært hans særlige jen besluttet han, hvis han ble 
assistent og rådgiver. Det er han valgt, å gjøre Adams til sin «As

sistant President». som står i spissen for det veldige 
En sådan post finnes ikke anpresident-administrasjonsapparat, 

tydet i den amerikanske forfat-

Det sanne er betegnelsen 
på alt som det viser seg å 
være godt å tro på. 

Wlilliam l.htmes. 

.----------------~ 

nin.g, menl der fantes jo klare 
foregående tilfeller for en så
dan «grå eminence;» i Det hvite 
Hus. President Wilson hadde 
hatt sin oberst House og presi
dent Franklin D. Roosevelt sin 
Harry Hopkins, - men det var 
mot Eisenhowers åpne natur å 

mor mer. Mor ... , relsre l gar ... 
far og mOr vil skilles! 

ha en slik «mørklagt rådgiver» 
gående omkring seg, - og han 
trakk derfor Sherman Adams 
fram i lyset ved å gjøre ham til 
sin assisterende president og spe
sielle rådgiver med full admini
strativ myndighet. 

Adams har kontakt med Det 
nasjonale Sikkerhetsråd, til se
cret service, til budsjettkoniite
en, til forsvaret, til kabinettet 
med dets ti departementer og til 
ikke færre enn 43 regjerings
agenturer og kommisjoner, som 
er direkte underlagt presidenten. 

Går det som det skal - og det 
har det som oftest gjort - snur
rer dette velsmurte opparat så å 
si lysIØst - og en av mr. 
Adams hovedoppgaver el' da og
så å være hva man i USA kaller 
en «troubleshooten - å utjev
ne alle gnidninger: mellom de
partementene. Og endelig og 
ikke minst 'Viktig er han den sto
re liaison-offiser mellom presi
denten og den republikanske na
sjonalkomite. 

Det er blitt sagt at hvis dette 
av Eisenhower opprettede sen
tralkontor holdt opp med å fun
gere ville den amerikanske ad
ministrasjon simpelt hen gå i stå. 
Men på den annen side: selv om 
presidentens sykdom trekker i 
langdrag vil administrasjonen 
med Sherman Adams ved roret 
knirkefritt fungere videre. Der
for hans uhyre makt i Amerika 
idag. 

SOMDESER 
leser De selv denne lille annonse
Andre vil gjøre det samme. Aver
ter i Folk og Land. 

test få kj øpt Folk og Land 
hos 

GLIMA. 
Tobakksforretning 

i Ole Vigsgt. 12, inngang fra 
Industrigt. 

Kadett-ektepar 
ønskerr liten leiljighet, 
event. 2 rom for ca. 1 
år i Oslo ell. omegn., gj. 
mØbl. Bill. mrk. «Ka
dett» til Folk og Land. 

Ferieopphold 
ønsk~s på fjellgård av 4 voks
ne og 1 ba,rn. Bill. mrk. «Fra 
begynnelsen av juli». 

Forskudd 1 .. 

T~G 

Tro n el Il el'm. 

GiaIe Johnaonsgt. ei - V. La.de
moen lWtlIe - Vol4amizu;le 

Tannlege Maamoen 

Hansteensgt. 2 
Telef. 444333 

Mjønvald Kafe 

Brandbu, Hadeland 

anbefales 

TØrr snekkerfuru og vanlig 
hØvellast kan leveres utover 

sommeren og hØsten. 

SVARVERUD BRUK 

Lundeby p. å. 

o slo StigefaDl'ikk 
Eldre velsituert mann, pen- Snmel-, maler- og 8kyY~r 

sjonist, ønsker 1 ell. 2 vær. ollet, æ:j kad1merte ftstag 
sentralt, i 1. ell. 2. etasje. I 1JlIIdl. AU T. Iland. 
Gjerne forskudd ell. deposi- ~ S 
turn. Bill. mrk. «MØbl. ell. 'lu. IS 88 '1fT, pnv. G7 07 79 
umøblert» snarest. 

Ekstrafortjeneste 1956 
Vi søker forbindelse med energiske kvinner og menn 

som distriktsvis - over hele landet - vil gå inn for re
klamesalgJ (hussalg) aven artikkel som burde finnes i 
hvert hjem. 

Arbeidet vil ikke bare gi god biinntekt, men med ti
den ogSå takknemlige kunder. 

TilblUid med nØyaktig oppgave over salgsdistriktet som 
passer den enkelte sendes til 

FOLK OG LAND, Postboks 3214, Oslo 

I merket «Nyttig tidtrøyte». 
AlS HEIM OG' SAiMFUND 

HØyesterettsadvokat V U I kan i sør 
HANS KlÆR MORDT 

Det 
urettferdige 
rettsoppgjør 

En kritisTc.. orientering om
kring lovverket pel rettslig 

grunnlag. 

164 sider. Pris ib. kr. 20.
hos bokhandlerne. 

får selvstendig arbeide, fast lønn og akkord. Skriftlig eller 
personlig henvendelse snarest. 

O l e ISI el n æ s, Verdal. 

RODELØKKENS 

ST ANSEVERKSTED 
SNIPPEN 3 - OSLO 
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Bladet koster FOLK OG LAND Vår adresse er: 
20.· kroner pr. år Kierschowsgt. 5, Oslo 

Hvem har 
ansvaret 

, • t iU$ : 4 t 'xz.:e se :: 

som nøytrale, som urolige, skritt til parole som bredte de sammen under kanonsla- spekulerte i å medvirke. Og bevegelse i Tyskland og alminnelige troende ikke for
fortumlede, forferdede nøy- seg videre og hele verden ble gene, måpende foran sirene- det dike, den barriere som Italia, og det var nettopp mår å øyne: de tenkte at når 
trale ved tanken på at der etter hvert ensrettet. Man ne og vanskapningene med de nasjonale antikommunis- fordi folket ikke fØlte noen nonnene ble voldtatt var det 
var visse land som ikke aner- hadde å velge mellom 2 vei- tørr munn, glansløst blikk tiske krefter hadde oppfØrt, trang til motstand mot st y- til desto større glorie for 
kjente streikeretten og kom.- er: en som førte til frelse og frem og tilbake i dette golde var strategisk sprengt. Den ret. Skulle ikke dette bringe Kristus, og at når felk ble 
munistpartienes lovlighet. en annen som fØrte til for- marked, i dette sammenlØp, trojanske hesten var kom- oss til ette.rtanke? henrettet var det for å for-

___ ." F()rkledningen kostet dem tapeise. An ti fascismen var Qlk~a.rt drømmende om en met inn. Beskyttels'essyste- Den v i l' kei i ge sosialis- enkle folkeslagenes forso-
for at vårt samfunn får ikke stort, de avsvor ikke sin ikke alene forsvar for frihet, evig grå søndag over livet. met met antikommunismen me, det farlige eksempel som ning samt at når fengslene 
stadig større slagside? Det tro" men den hadde meget den ble religion. Alle er vi Se det er antifascismen. Fra padde å regne med en poli- ved sin blotte ek,sistens tok fyltes var det til fremme av 
gjelder I også helsedirektØr nyttige konsekvenser. jomfruer med lampene. Ve først av hadde den slagordet 'tisk, eventuelt militær, se- livet av det kommunistiske frihetens hØyere formål, som 
Karl Evangs spesielle sektor. For det fØrste sluttet man den som ikke tenner sin med frihet, .så ble det til en lin- k}undæ:n fiendtlig front. Det ideal, måtte for enhver pris krever permanente fengsler, 

* med å være redd for kommu- lys fra orienten. je: man måtte ville frem- var de før krigen registrerte Ødelegges. Og det var den folkedomstoler og utrens-
Således synes ferietiden i år å nistene. De var ikk.e lenger Man vil forstå at en slik skritt og strebe mot frem- krefter innenlands, som alt folkefronten (le front com- ningsapparater. Disse folk 

skaffe enda større vansker for grusomme stridsmenn med blanding av frihet, fremskritt skritt og til slutt ble den et den ~ang sympatiserte med mun) fikk til oppgave å Øde- ble kalt p a t l' i o ter i hensykehusene og andre helse-insti-
tusjoner enn noen gang fØr. Pra ståldisiplin, ubarmhjertige og sosialisme måtte få under- bilde på livet: man måtte ta den røde armeen. Hitlers he- legge. I frihetens navn er- hold til den store onomasti-
mange kanter av landet meldes politise kommissærer, folke- fulle virkninger. Virkninger del i markedet, fØlge med i le krigsførsel forklares ved klærte våre fagforenings- ske lov, som sier at man alI
det at det er nesten uråd å få domstoler, termr og ekseklU~ som ikke var til å forutse. mengden og trampe med i nØdvendigheten av å uskade- treller at den tyske arbeider tid skal velge det navn som 
tak i leger, sykesøstre og annen sjonspelotonger. Man hadde Man kunne på en gang være trampingen. liggjØre denne sekundære ikke var fri. For det daglige betegner det motsatte av hva 
nØdvendig avlØsning. Sykehuset tatt feil av dem. De var som tilhenger av frihet, frem- FØrst het det at man måtte front før han gikk løs på ho- brøds skyld proklamerer vå- navnet utsier. 
på Nordfjordeid har måttet eva-
kuere pasienter til Vold::!. syke
hus, da man ble stående igjen 
med bare en assistentlege, V drd
åsen 'I1uberkulosesykehus i N;

ker har stengt a.v halvannen eta-

andre folk. Man glemte de- skritt og reformer, og alIike- :florsvare seg mot fascismen, vedfienden. På den samme re i dag forhånte, underbe- Slik var stillingen i Eluropa 
res program, man glemte de vel være en fiende av anti- men denne negative instruks måte kunne den sovjetrussi- talte arbeidere at den tyske før 2. verdenskrig. Statene i 
tidligere avskrekkendr~ eks- fascismen. Alt berodde på en var bare en ramme: Litt et- ske militærledelse uten å ha arbeider ikke hadde noe å den ste l' k e sone innen det 
empler. De var ikk.e de fryk- viss hjertenes innstilling eller ter litt fikk man fylt ram- risikert en eneste soldat, ba- spise. Og i fredens navn an- antikommunistliske belte i 
telige erkeenglene. st. Just snarere på en fØflekk, som be- men .slik·at den inneholdt re ved en enkel politisk dis- klager vårt regime bestående Europa betraktet fremdeles 

sje med 40 senger i tre måne- ' var uvesentlig, man flyttet tegnet en; som antifascist eller alt det som var det motsatte posisjon, intervenere i ledel- av kanon forhandlere det ty- det kommunistiske parti som der. For Oslo-sykehusene er 
stillingen ytterst alvorlig. Selv vekk bysten av Jaures. Intet som håplØS. De tilsynelaten- av fascisme. Og da fascismen sen av de militære operasjo- ske styre for å fabrikere ka- en samling agenter for ut-
utrent ekstrahjelp er nesten uråd proletiaifiatets diktat'Ur, ingen de mest betydningslØse ting i alt sitt vesen er en sunn neI'. Mon ikke alt dette skul- noner og tanks som er be- landet. Kom slike agenter inn 
å få, og utdannede sykepleier- blodig revolUSjon, ikke noen plaserte en i den ene eller nasjons forsvar mot infiltra- le minne Dem om noe, herr stemt til å beskytte den i landet ble de av et påpas
sker kan ikke skaffes som som- av disse forrykte ting. Man den annen leir. Et syndika- sjon av boljevisme, så ble senator? Hvis De oPP'riktig tyske arbeiders frihet og selig politi innlOSjert der 
mervikarer. Ullevål sykehus åpnet armene for disse sto- Ustisk postbud tilsluttet 3. anti fascIsmen opphØyet til å analyser.er det som hendte som samtidig beskytter vår hvor en fremmed makts be
måtte nylig sende ut en appell 
om hjelp i «HusmØdrenes 5 mi- re, sterke brØdre, som ende- internasjonale kunne godt omfatte alt det som var til den gang, finner De da ikke egen. Den falske sosialisme talte agenter alltid var bLitt 
nutter» i kringkastingen. Det:ga lig kom for å kjempe sam- være en brutal fascist, mens skade for dette selvbeVia- noe Som merkelig belyser det anklager den sanne. Ordtå- internert. Statenes ministre 
et visst resultat, idet det meldte men med bra folk fOl? frihet en millionær kunne være en ringsinstinkt. I samme ut- som er i dag? ken [etter overfor realitete- derimot så på Sovjet-Russ-
seg en del ekstrahjelp, mest og _ men det hadde de jo utvilsom antifa,scist. A like strekning som fascismen var Også på en annen måte ne. Kommunistpartiet lot land som en nasjon blant 
husmØdre. Likevel er det bare P' bl t å b full rett til - for fremskritt. lcassos malerier var å be- sunnhet og styrke ble anti- lyktes det å bedra opinionen. an· v re ar eidere spre nasjonene, baJre foruroligen-
med nØd og neppe Ullevål og en 
lang rekke sykehus ut over lan- Siden da ga en tan dell' mor- kjenne seg til antifascismen, fascismen det motsatte av Det villsvinet dere drepte plakater om de goder som de på grunn av sin størrelse 
det klarer å holde driften i gang, genrøde ansiktene et vakkert å like sovjetfilm var i og for sunnhet og styrke. Antifasis- (vatre mauvais cochen) had- demokratiet lover, men aldri og sin produksjon, men hvis 
forteller Dagbladet. rosenskjær. Det var anti- seg ikke nok. A lese Gide. var men var ingenlunde ren sov- de oppnådd resultater som holder. særegne styrese:tt ikke nØd-
~ ___ ____._...- fascismens fØrste farge og i i lang tid bevis for progres- jetkommunisme, den inne- dere i dag fullt lUt kan over- Se det va,r vår historie fø·r vendigvis medførte at man 

_ SjØkartverket skal flyttes virkeligheten ikke annet enn isme inntil det en idag ble holdt en del både av sunn- skue. Det hadde skapt en en- krigen. Utstyrt1 med sine anså det som et fiendtlig 
til stavanger. en refleks av dens blOdige bevis for fascisme. Der var het og styrke. Antifascismen stemmig rarbeiderverden mot falskneser oppnådde kom- land. 

- Dollarturister la i fjor ned misjon. Man kjempet vel dog utvalgte. En neger var var den trojanske hest. Den kiommunismen. Kommunis- munistagentene å få det som I motsetning hertil så sta-
20 mill. dollar i Europa. d h dd b t d '11 D tit d t tid k ikke bare for frihet, men og- nØ vendigvis antifascist og a e are il oppgave å ved- tene og deres agenter sier e VI e. e men e ve a e ene en s va e sone med 

- Et svensk-norsk kraftverk så for fremskritt. Man ville likeledeS! ,en jØde. Derimot likeholde de svake soner. dere i dag at dette ikke er var tilpass for slike fjolls. forferdelse på enhver fortenkes hygget ved Limingen. 
_ En soldrevet modellbil er befri arbeidermassene, elek- kunne en araber Vlære fas- Den hadde ikke til oppgave sant. Erindringen om det Men bak dem skrek folk seg holdsregel mot agentene fra 

laget i USA. trifisering av bondegålrdene, cist. De var også de fordøm- å la et konuruunistisk regime nevnte faktum forbitrer dem; hese og skjØnte ikke at de Kreml. Ikke så at de var ufØl-
- Av artianerne hadde 93 nok bygge dammer, rydde, dyrke te.EnSaint-Syrkadet var sik- kiomme til makten. Dens opp- de vet at om verden også på den måten nettopp umu- somme for fremmed innblan-

poeng til Si i hovedkarakter. og hØste, nedslå truster og kert en slavehandler 'Og en gave var å holde nasjonene kommer til å minnes det, da liggjorde .det som de skrek at ding: de anvendte gjerne 
- Svinesundbrua er 10 år. An- d '11 h I ted' t og hver metallarbeider skulle marineoffiser var enda av- makteslØse mot kommunis- er det slutt på kommunis- e VI e a. ngens s VIS e fengsling. Men for d.em Viar tall trafikanter? 2 X Norges be-

folkning. få sin lille vogn, feriepenger skyeligere. En general, en tisk infiltraSjon. Dens mi- men. For der var skapt full det seg mere klart enn i Sovjet-Riussland ikke som en 
_ Slakterisamvirkets omset- og 40 timers arbeidsuke. Folk glammel frontkjemp'er, var sjon var å bringe dem i for- enighet mot kommunismen spanskekrigen. Katolikkene annen stat, for dem var det 

ning nærmer seg 500 mill. kr. flest kunne jo være enig i alltid mistenkelig. Fri kjær- råtneJse' og epplØsning. Det hos det nasjonale arbeider- slo seg for pannen og vred en slags modellstat, hvis ek
årlig. tiptJ:p "l1'(\O'ro'm 'mon ","''m "on lighet var vesentlitt 'antifas- var derfor den gikk til an- <:tir"' .... h&.no i 'T',r<:t.lrli",.nti (\0' i Tt.<l,_ hendene: De så jo ia,t anti- sistens betok dem. De g<l. ut-
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- .e.v ";Vt:H:;K.-llQB,K KraIoverK . tenkes hygget ved Limingen. så for fremskritt. Man ville likeledeSIlen jøde. Derimot likeholde de svake soner. dere i dag at dette ikke er var tilpass for slik~ fjolls. forferdelse på enhver for-
_ En soldrevet modellbil er befri arbeidermassene, elek- kunne en araber v:ære fas- Den hadde ikke til oppgave sant. E1rindringen om det Men bak dem skrek folk seg holdsregel mot agentene fra 

laget i USA. trifisering av bondegåJrdene, cist. De var også de fordøm- å la et komrruunistisk regime nevnte faktum forbitrer dem; hese og skjØnte ikke at de Kreml. Ikke så at de var ufØl-
_ Av artianerne hadde 93 nok bygge dammer, rydde, dyrke te.ElnSaint-Syrkadet var sik- klornme til makten. Dens opp- de "et at om verden også på den måten nettopp umu- somme for fremmed innblan-

poeng til Si i hovedkarakter. og høste, nedslå truster og kert en slavehandler og en gave var å holde nasjonene kommer til å minnes det, da liggjorde .det som de skrek at ding: de anvendte gjerne 
- Svinesundbrua er 10 år. An- og hver metallarbeider skulle marineoffiser var enda av- makteslØ.se mot kommunis- er det slutt på kommunis- de ville ha. Ingensteds viste fengsling. Men for dem '".ar 

tall trafikanter? 2 X Norges be- .' folkning. få sin lille vogn, feriepenger skyeligere. Eln general, en tisk infiltraSjon. Dens mi- men. For der var skapt full det seg mere klart enn i Sovjet-Riussland ikke som en 
_ Slakterisamvirkets omset- og 40 timers arbeidsuke. Folk glamme! frontkjemper, var sjon var å bringe dem i for- enighet mot kommunismen spanskekrigen. Katolikkene annen stat, for dem var det 

ning nærmer seg 5001 mill. kr. flest kunne jo være enig i alltid mistenkelig. Fri kjær- råtne~se og opplØsning. Det hos det nasjonale arbeider- slo seg for pannen og vred en slags modellstat, hvis ek
årlig. dette program, men som ved lighet var vesentlig antifas- var derfor den gikk til an- skap både i Tyskliand og i Ita- hendene: De så jo 'a,t anti- sistens betok dem. De ga ut-

eksamHm' aenrtdelsh4'9øYSkOlen har ut- et trylleri ble det tillagt anti- cistisk og progressistisk, grep på blodet, på sjelen, på lia, ikke ved makt, men ved fascistene voldtok nonnene tryikk herfor ved å betegne 
nye sivilØkono- fiascismen. Det nyttet ikke hvorimot det var den rene den nasjonale vilje. Den skul- sammenSlutning innen arbei- og mishandlet fredelige folk. den som en fremskrittsstat, et 

mer. \ _ Oslo: En skyskraper skal å henvise til at det var Mus- latterlighet å ha barn. Eln le gjøre nasjonene morkne, dermillionene. Den tyske ar- Men de.t fikk ikke hjelpe, progressivt land. En slik 
bygges ved Majorstua av vegg- solini som var begynt med oberst fra den tid, oberst de og det har lykkedes for den. beider - det fremgår i all- man fikk ta det som en fremskrittsstat, sa de, hadde 
seksjoner fra et firma i Bergen. ryddingen og dyrkingen, at la Roque, som dØde etter de- Det Europia! som forferder de- fall av den presse som i dag usmakelig overgang, for det rett til aat, også til å spione
~..,.....,..~ folkevognene ble laget i Wi- portasjon, hadde alle dyrets re i dag, herr senator, er det stiller seg forstående til te- var jo dog Franco som re, kontrollere mobiliserin-

\ esbaden og at de tyske ar- kjennemerker. Hlan talte antifasclistiske Europa. ser - følte seg lykkeligere hadde urett, antifascismen gen og bevepningen likesom 

9Ja~dedie 
beiderne fik,k feriesjøturer. bare om familie, arbeide lOg Og det var dit man ville. under Hitler enn den russi- sa det jo. Likevel skulle Spia~ til i enhver henseende å 
Slikt var bare nesvrsheter fedreland, ord som .kunne Denne Europas opplø,sning ske arbetder under Stalin. nia med sine' internasjonale fastlegge borgernes plikter. 
mot fremskrittet. Der var ba- synes en smule progressisti- trygget fremtiden for kom- Den tyske arbeIider var fri, brigader, med deres pinsler Parolene fra Moskva dØmte 

sa kommunistene til katolik- re en dam, Dnjeprdammpn og ske, men, hva man senere ble munismen, som fiortrinsvis v:ar godt betalt og ble hØ,rt og lik, være et fredens og de å være stemmen aven 
kene og sosialistene. Vel, da en glad ungdom, komsomol- klar over, som hadde en utå- har bruk for primitive gjØd- av p'artiet, ,likesom han ble frihetens Spania, for det sto hØyere, upartisk samvittig
er dere for freden, for brø- ungdommen, Virkelig ny- lelig odeur av slavehandler- selhauger og g~ør fra dag til beSkyttet mot egenmektige jo på plakatene.' Slik var het utstrømmende fra en ånd 
det og for friheten. Og i gle- rydning var der bare i Kir- sinn. Det var i virkeligheten annen fremstØt innen de na- kapitalister. Han visste hvor- blindheten i Eluropa den til K;risti forherligelse og 
den over å være for fred, grizrepublikken og folke IOg- selve ordene som stakk og så- sjoner som er blitt som et for han arbeidet og han ar- gang. Man kunne tyd.elig se menn.eskehetens lykke. ærer
brØd og frihet glemte kato- nene ville komme til Frank- ret antif'ascistene i hiuden. slags tomrom fulle av nesler beidet med glede. Men hvis av de propaganderte fakta, at av fulgte at alt var tillatt for 
likkene at sovjetregimet had- rike straks Leon BlUln ble Antifascismen trådte d.e kref- og skitt. De Øyeblikkelige re- man skal tro deres propagan- det bare var selve antifas-- det kommunistiske parti, 
de avskaffet ~atolisismen, og statsminister. Ingenting i ter ned som vi så lenge har S'uItater av den kommunisti- dia, kan man ikke si det sam- cismen som eksisterte: den som fremfor andre hadde 
sosialiJstene innbilte seg at dette var egentlig kornmuni- sett virke (til oppbygging av ske infiltrasjon var ingen- me om den russiske arbeider. var begynnelsen til alt og le- det privilegium å være opp
Stalins regime var et demo- stisk. AntHaseismen voktet et land). Kjærlighet til jor- lunde å forakte. Politisk ble Skulle det ikke ha kommet gitimasjonen for alt, antifas- lyst aven høYere innsikt 
krati. Som i sjØslaget røk- seg vel for å sette på pro- den, barna, arbeidet, - alle situasjonen for de kommun- dere vel til pass å se - i ste- cismen var ordet. Når alt gjennom inspirasjon fra. et 
skyen skjuler krysserne dek- grammet arb~i.der- og sol- disse landlige dyder som er istiske partier helt forandret. det for Europas millioner av lwm til alt, så visste ingen annet fedreland, som man 
ket ordflommen vårt politi- C1.tsovjetter.' Jordens deling inkarnert i den franske rase, Fra å værerevolusojnære kommunistiske arbeider- hva ta;ntifascismen egentlig når alt kommer til alt uten 
ske liv. I slik tåke ble der 0g partihegemoniet. Den n(Sy- og ikke bare i den, men i alle minoriteter med samifunns- stemmer av i dag - regjerin- var. Bare en ting var sikker: større vanskelighet kanskje 
sluttet forbund mot naturen. de seg med en tankestillel'. vestens folk, disse krefter var omveltning på sitt program, gene trygget gjennom arbei- anti fascismen bestod i blindt kunne erkjenne å være ens 
KatolikJkene :trampet stiIlti- Det forlan1;tes bare å se det som var fienden som dØmt til maktesløshet eller dermassenes spontane akkla- på alle måter å gå politiby- første og eneste. 
ende på korset og demokra- Russland som en smukk mo- skulle slås ned. Det var ikke til håplØst putsj, ble de re- masjon slik som i Syd-Ame- råets ærend. !Forts. 

tene hånte den alminneUge dell i det fjerne, som et nok å snakke frihet og frem- gjeringspartier som stillet rikia; overfor det kup av mili- Verden eller iallfall Eu-
stemmerett. Alt var tillatt, idealfedreland, som et slags skritt,. rasens, og I!ivets re- ministre og som plaserte si- tærmakten som dere hØY ti- ropa delte: seg da i to blok- I 
alt var hellig når det bare pa.radis og mønsterhage en flekser i oss måtte drepes. ne 'agenter, de fikk tilhenge- ker, som enda er om.trent FOLK OG LAND 
var mot fascismen. Slik la- måtte få kjær. Dette var pro- For at vi ikke en dag skulle re blant generaler og hØye delig betegnet som et arb ei- uforandret. På den ene side 
get man villsvinet og lot gressisme. Det man gjorde våJkne opp og minnes hva der funkSjonærer. Kameratassi- derfiendtlig diktatur? Det er det dem som kaller tinge- Reda.ktØ:r og utgiver: 
dere slå det ihjeL Hvem pro~ krav på visste man var m' var virkelig liv og virkelig stenten (the fellowtraveller) skJulle være på tide å tale ob- ne ved sitt rette navn. Da J01:IANNBS KRD1'GLlIIBOTN 

fiterte på det? Den rØde iiten betydnin'5 og at de fas- glede. Rasen vår ser De, herr som var kommunist, hadde jektivt om Tyskland og Ita- nonnelikene ble oppgravd 
arme. cistiske land til del::: alt 11ad- senator, har hatt hårde vil- ingen sjangse så lenge kom- lia. Ikke å kunne det er pue- tenkte de at dette ikke skjed-

Denne smarte kamuflaSje de fått det. Jl,lan fcrlangte av kår og kan 'a,v og til våkne munistpartiet fØrte til feng- rilt og stakkarslig. de etter den Helligånds inn-
inneholder mere enn e 111 lær- ~jne ap-epter bare en ting, brutalt. Slik oppvåknen måt- );el, men lUkk tal1-~Øise kol- givelse, da folk ble henrettet 
dom. Deri gJ'enfinnes vel- men d~t var vesentlig: at te forhindres. Derfor negre- leger straks man kom runder som i hundrevis tenkte de at det-Det er generalene 
kJ'ente hykleri:er som for en alt menneskelig fremskritt ne, derfor massenaturalisa- vær med at det kunne oPP- "-har forrådt Hitler og Mus-
tid var deres egen historie munnet ut i det sovjetrussi- sjonen av hele ghettoer, for- nås gullsnorer. Hvem kunne 

ske styre og at alt som gikk råe Isen i radio og dagspresse, nekte seg fornøyelsen a,v å solini og ikke la,rbeiderne. 
(Historien gjentar seg!)o Det 
vesentlige bidrag var dette: i retning dit, betØd lykke, pornografien, reklamen, for- være frihetens, fredens og Det var ingen motstands-
Kommunistene forkledde seg giede og; fred,selv om det gudeisen av ri~dom og alt folkevellets partisan og så 

var elendighet og kanon- som glimrer, derfor bokser- attpå til få en fin plass på 
!For den som famler i 

te ikke var freden, og da de 
så at fengslene stadig fyltes, 
kunne de ikke få seg til å 
kalle det for frihet. Disse 
folk kaltes naSjonalister, 
fordi de ved å forsvare sunn 
sans ogSå fors~all'te sitt folk. skudd,samt at alt som tok og l1'akendanserinnedYiI'kel- avansementslisten. 

Le når du kan. Det er en avstand fra fl"!vjet-R'Ussland sen, derfor hele dette folke- Fra nå av var der i alle mørke kan selv den min- På den annen side var det 
og var det fif'ntdIig, det var marked osende av skitt og Europas land en kommunist- ste lysstråle vise vei. billig medisin. 

Byron. av det onde. røkelse, hvor en slØvet gene- isk 5. koLonne, massevis av Argus. 
Så langt kommet ble frem- rasjon driver omkring, faren- anonyme sympatis~er. \Som 

.~----------------~ 

dem som mente at reali.teten 
alltid trandenseres, forand
res overfor et hØyere mål som 

Ekspedisjon og kasse:' 
Postboks 3214, Oslo 

Kierschowsgt. 5, Oslo 
Telefon 1'1 '16 96 

Abonnementspl:1aer: 
Kr. 20.00 pr. år. kr. 1Q.00 
pr. halvår. Sver;ige, Dan
mark: kr. 24.00 pr. år, 
kr. 12.00 pr. balvAr. Ut
landet for øvrig: kr. 
28.00 pr. år, kr. 14.00 pr. 
.halvår. I nøytralt or.ruUe.g 
m. 30.00 pr. år, kr. 16.00 

pr. halvår. 
Løssa!gspris: 50 øre 

AnnonseprJ.s : 
32 øre pr. millimeter 

over en spalte. 
Bruk postgironr. 16450 

Sambanc:lstr7kkerlet 
0!'t1o 

-l 
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