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Tan k ø k or nom kje n t e 
meDn - ute og hjemme 

Av Ivar Frihaug Osa 

Biskopene og 
Jesus Kristus 

I 

«Kristendom vil si Jesu et-
SVensken Oxenstjernas be- så. snart som mulig inntre i terfølgeise. Jesu etterfølgelse 

merkning til sin sØnn om det de frie nasjoners forsvar, bå- vil si lidelse. Uforskyldt lidelse 
minimum av fornuft, som ver- de for Tysklands skyld - og bibragt av mennesker», skrev 
den styres med, er gammelt flOr vår». - SØren 'Kierkegaard. Biskop 
og velkjent. SpØrsmået er om Franskmannen de Gaulle sa Helander hevder at han er 
det står bedre til nå. i 1945: uforskyldt dØmt. La oss tro 

La oss ta en prøve: «Hva er tyskerne annet enn ham. I moderne tid blir han 
Straks fØr kapitulasjonen for små menn i for store uni- da det enestående tilfelle 

gav Eisenhower tyskerne fØl
gende kategoriske beskjed: 

«Vokt dere :lior å delta i el
ler oppfordre andre til å gå 

former?» 
11950: «Den urimelige tan

ke: - et sterkt Europa uten 
Tyskand, kan bare oppstå i 

Inn 1 militære organisasjoner. en politisk selvmorders hjel'
Ethvert forsØk på ad den vei ne».-

hvor en hØyere geistlig kom i 

Av PER WIIK 

OG 
Lørdag l. november 1957 

EYSTEIN UTHEIM' 
TIL MINNE 

Utheim var en kort tid for
mann i Forbundet, inntil 
hans helbred sa stopp for all 
videre gjerning. Da han dØde 
etterlot han seg et stort savn i 
vide kretser.' 

Jon Skatvold, Skatval, ned en 
krans med vakre minneord. 
Han takket for helhjertet inn
sats og uttrykte sorgen og 
savnet over Utheims for tid
lige bortgang. Olga Bjoner la 

Begravelsen fant sted i ned en krans på vegne av 
Steinkjer 3. okt. Det ble en Folk og Land med. takk for 
gripende hØytidelighet. Utheims arbeide for bladets 

Kapellet var fyllt til siste fremgang og det eksempel til 
plass, og de skjØnneste blom- etterfølgelse han viste gjen
ster dekket båren og koret, nom all sin ferd. 
hvor den sto. Pastor Ola Ly- Det var solosang lOg orgel-
num forrettet og tegnet i fØl- musikk. 
somme ord - som en forsto Etter bisettelsen ble det 
kom fra hjertet - et strålen- holdt middag i Grand Hotell 

en situaSjon lik den Jesus de bilde av mennesket Ut- for 150 gjester. Også der falt 

Løssalg 65 øre 

RUSSLAND OG VI 
I sin bok med ovennevnte titel (Jacob Dybwads Forlag 

193Q) skriver Vidkun Q u i s l ing i det avsluttende kapi
tel «Sammenfatning lOg utsyn» fØlgende som har en mer
kelig aktualitet også i dag. 

Så ser vi da Russland for oss som verdensrevolusjonens 
verk~ted og festning med front mot Asia og Eut'f'pa, med 
sine agenter og blenkere over hele kloden fra Australia, 
Syd-Afrika og Argentina til Norge og Island, fra Mexiko 
og Seattle til Japan. En oppgave som synes skapt for 
Russland som ligger der bredt og naturrikt i sin sentrale, 
og dog noe bortgjemte og utilgjengelige stilling mellom øst 
og vest; en sjettepart av alt land og med en tolvtedel av 
menneskene på jorden. 

Man spØr seg selv: Hvorfor all denne larm? En 'så veldig 
begivenhet som den russiske revolusjon må dog bak alle 
disse blqdsutgydelser og ødeleggelser ha en dypere mening 
og hensikt, både for Russand og verdens liv, enn en utopisk 
verdensrevolusjon og praktisering av Karl Marx' i ... eer. 

Hva er så den russiske re-
volusjons plass 
denshistoriske 
fyller vår tid? 

i denne ver-
prosess som 

For det fØrste at den russi-

Revolt mot 
Verdenssivilisasjonen. 

At bolsjevismen således er 
en revolt mot verdenssivilisa
sjonen ytrer seg særdeles ty-

å rØre videre den militarisme, Den 9. november 1943 holdt 
som det gjelder om å utrydde Hitler en tale i MUnchen, der 

opplevde for nesten 2000 år heim, mannen med det varme minneordene mange og gode. ske revolusjon er resultatet av delig i dens antikristelige ka-
straffet av militærregjerin- «De samme naive mennes- siden. Selve Ønskesituasjonen sinn og den åpne hånd, det En satt med vemod i sinnet, den internasjonale reaksjon rakter, samt i den betegnen-
i Tyskland, vil bli strengt han bl. a. sa: 

gen». ker som i dag tror seg i Sta- for en kristen. Helander er vide utsyn og den dype klok- et vemod som var blannet mot kapitalisme og imperia- de blanning av despotisk 
Og i boken «Korstog i Eu- lin å ha funnet den gode ånd, riktignok ikke hengt opp på skap. med stille glede over at et lisme som har funnet sin te- tvang og mangel på form og 

ropa» sier han: som skal rake kastanjerne ut et kors, men ellers mangler Det var mange kra.nsepå- menneske kan gå i sin grav oretiske utforming i marx-is- selvdisiplin som nettopp be-
«Jeg har aldri villet treffe av ilden for dem, vil kanskje intet. Jesus ble også uskyldig legginger, fra private og insti- med så stort og godt etter- men. Men som i virkeligheten tyr kulturens fornektelse. 

tyske generaler, ettersom de hurtigere enn de selv aner få dømt -.. tusjoner. Fra Forbundet la mæle viden om land. iallfall for en vesentlig del Dette var det ene betyd-
Jeg har ofte etter Helan- må betraktes wm en raseopp- ningsfulle moment vedrØren-representerer et system som oppleve, underjordens frem-

byr meg fullstendig imot». manende ånder kommer tIl å dersakens endelige avgjørelse 
Allerede i 1951 lØd hans kvele dem selv, endog i deres undret meg over denne higen Fine u,sikter for ;:amle :NorK'e 

ord: egne land». - etter jordisk rettferdighet hos Det amertkanske forsvarsdepartement har ingen pla-
«Etter de vens'k.apelige for- Et par år fØr han dØde, sa Helander. Jeg begriper den ner for tiden om å sørge for matforsyninger gjennom 

handlinger med tyske polit- Fridtjof Nansen i en tale: ikke. Jeg kan forstå at et farvann der ubåter herjer, til allierte som ikke er selv for
iske .og militære representan- «Vi ,er i stygt farvann, mine verdslig menneske som mener synte i tilfelle krig, fremholdt nylig den .demokratiske se
ter kan jeg si, at det store kjære venner. Bårene bryter at det bare har det ene livet natoren Hubert Humprey fra Minnesota. 
tyske folk igjim kommer til å jo like forut, og vi styrer lukt her på jorden og ikke venter Hva nytter det å bruke milliarder av dollar på å gjøre 
innta sin stolte stilling blant i dem. Det er sånnelig i siste seg noen herlighet senere, vil det mulig for de allierte å skaffe seg våpen og militær-
kulturnasjonene». liten nå å legge roret om. kjemp'e for siste pust for sin utstyr, fortsetter han, hvis en ikke ogSå kan sikre dem nok 

Og hva sier han idag? MistrØstigheten brer seg og rett her i jammerdalen, men mat-tilfØrsler så de kan holde liv i seg, for ikke å snakke 
tilliten til fremtiden er for en biskop Helander kan jeg ikke om yte motstand mot et overfall. 
t d l kk t N o i o skjØnne. Eller skal det forstå-s or e ro e. ar v sa. un- ~~..,.._-_-_-_-_-_-_-~ 

«Tysk militarisme har kos- der alt dette driver med strei-I es slik at det er biskop han .. . 
'1 t J tt fØl KanskJe fUlner du på dm S h ff b k 1 tet to slektledd livet. Den skal ker og andre kostbare ekspe- VI være og a· esu e er - . ' . C ar en erg spø er. 
l h h It rk . ld'g vel en sannhf1;, hJelpelØs, na-

nå utryddes for altid». rimenter, skal det ikke gjøre ge se er am e l egy l.;. 
O Man vet hva man har, sies I ken og uten Ulssyn. Mang en. g den samme i engesk ra- saken bedre. Det er sannelig 

Churchill sa i 1944: 

og 

stand i sivilasjonen, således de den russisske revolusjons 
som tidligere antydet under plass i verdens utvikling og 
omtalen av bolsjevismens ra- organisasjon. Sammen med 
segrunnlag. det står Russlands historiske 

Det var naturlig at denne rolle som avskrekkende ek-
reaksjon slo igjennom i Russ- sempel på de marxistislm ide
land. 

Verden delt i to. 
ers ubrukbarhet, s:',l-::d"s som 
tidligere detaljert omtalt. 

Et annet og me(l det fØrste Med et slag gj ennomgikk 
Russland ikke alene både na- sammenhengende moment er 

at den russiske revolUSjon sj onenes frigj Øre Ise og den 
demokratiske revolusjon, som tross all forelØbig asiatisering 
Vest-Europa hadde gjennom- dog har banet veien for Russ
gått flOr hundre år siden, men lands europeisering, og der
også den nye marxistiske so- med også for den europeiske 
siale revolusjon. En forferde- sivilisasjons fremtrengen over 
Hg eksplosjon som grep helt det indre Asia. Altså på en 

det. I skriftklok vil gå forbi, men 
dio den 8. mai 1945: på tide' at vårt folk -- hver 

Helander reaksjon skulle vær du dens samaritan. 
_______ Forta . ..,... P. J. L. Heyse. 

«Dagen og morgendagen kvinne og mann - våkner G I k l til bunns i massene. Men mens 
runn oven spø er. de demokratiske ideer og na-

måte forberedt fullendelsen 
av den nåværende verdenssi
vilisasj ons seiersgang over 
jorden. - - '! 

skal feires som europeiske Fortl. side 4 
Johan Falkberget skrev i Ar- sjonenes frigjØrelse betegnet 

beiderbladet 24. okt. om Rugelda- et ledd i verdens forening til 
seiersdager. I dag s'kal vi kan-
~kfe tenke mest nå .oss selv . .,.... ,... • • Bolsjevikene arbeider til-
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innta sin stolte stilling blant i dem. Det er sånnelig i siste 
kulturnasjonene». liten nå å legge roret om. 

~v5 .L.LV\...-..&..L .L.Lv ......... O ....... ·vv ...... v ........ ""........ • ... _ 

k . . f . t t f ' . I det mulig for ne aluerI;e a ;:;J:\..,un: ':)\;:;0 va.pv .. vs ...... u""~ 
J empe or SlS e pus or sm 
tt h ... d l utstyr, fortsetter han, hvis en ikke også kan sikre dem nok 

Med et slag gjennomgikk _v ------- -o ---- .. 

Russland ikke alene både na-. sammenhengende moment er 
Og hva sier han idag? MistrØstigheten brer seg og br~ k erHllJamdmekr a ~n, ~1ekn mat-tilfØrsler ~å de kan holde liv i seg, for ikke å snakke 

tilliten til fremtiden er for en 1S op e an er an Jeg 1k e om yte motstand mot et overfall. 
sj onenes frigj Øreise og den 
demokratiske revolusjon, som 
Vest-Europa hadde gjennom
gått for hundre år siden, men 
også den nye marxistiske so
siale revolUSjon. En forferde
lig eksplOSjon som grep helt 
til bunns i massene. Men mens 
de demokratiske ideer og na
sj onenes frigj Øreise betegnet 
et ledd i verdens forening til 
et hele, så ble revolusjonen 
ved de marxistiske ideers sei
er ... en motsetning til en
heten. Vi ser da også bolsj e
vikene selv invitere til sam
ling og organisasjon av ver
den, ikke om Europa, men om 
Moskva. 

at den russiske revolusjon 
tross all forelØbig asiatisering 
dog har banet veien for Russ
lands europeisering, og der
med også for den europeiske 
sivilisasjons fremtrengen over 
det indre Asia. Altså på en 
måte forberedt fullendelsen 

Churchill sa i 1944: 
«Tysk militarisme har kos

tet to slektledd livet. Den skal 
nå utryddes for altid». 

stor del rokket. Når vi så. un- skjØnne. Eller skal det forstå-
der alt dette driver med strei.-j es slik a,t det er biskop han ~~..."......,....,.. 
ker og andre kostbare ekspe- vil være og at Jesu etterfØI- Kanskje fin~er du på din SCharffenberg spøker! 

Og den samme i engesk ra
illo den 8. mai 1945: 

«Dagen og morgendagen 
skal feires som europeiske 
seiersdager. I dag skal vi kan
skje tenke mest på oss selv. 
Imorgen skal vi yte en ser
skilt hyldest til våre russiske 
kamerater, hvis tapperhet i 
felten har utgjort et av de 
største bidragene til den al
mene :seiren». 

Samme mann 5 år senere: 
cDen tapre tyske soldaten bØr 

-------------- --
Stortingsmenns 

lønnforhold tas 

opp til vurdering 
SpØrsmålet om stortingsrepre

sentantenes lønnsforhold vil bli 
tatt opp til drØftelse i lØpet av 
hØsten. Et utvalg på fem med
lemmer, med stortingspresident 
Oscar Torp som formann, skal ta 
seg av saken. Utvalgets mandat 
er å utarbeide en redegjørelse om 
stortingsrepresentantenes godtgjØ
relse, drØfte det prinsipp som skal 
legges til grunn i fremtiden, ta 
standpunkt til beskatningen av 
godtgjørelsen og til spØrsmålet om 
en eventuell ny og utvidet sone
inndeling for gradering av møte
godtgjØrelsen. Da Odelstinget be
handlet saken isommer fikk ut

valget i oppdrag å fremlegge for-I 
slag til lønnssatser og beskat
ningsregler for presidentskapet 
innen utgangen av 1957. 

Foruten en fast årlig godtgjØ
relse på 12000 kroner, har stor
tingsrepresentantene nå en godt
gjørelse for hver mØtedag. 

Fra 1. januar i år er denne 
godtgjØrelsen 45 kroner dagen 
for representantene fra Oslo og 

rimenter, skal det ikke gjøre gelse er ham helt likegyldig. vei en sannhe~ hjelpelØS, na-
saken bedre. Det er sannelig Man vet hva man har, sies I ken og uten t~"syn. Mang en 

o t'd . t o t f Ik h det. I skriftklok vil gå forbi, men pa l e a var o -- ver I 
Helander reaksj on skulle I vær du /dens samlJ,ritan. kvinne og mann - våkner 

Forts. side 4 Forts. ride .. P. J. L., Heyse. 

Krav i Folketinget om 
at det danske «rettsoppgj ør» skal avsluttes fremsatt 

av Hans Schmidt Nor dis k . « O i r i gis m 8 » 
Under trontaledebatten i 

det danske Folketing ble 
det av representanten Hans 
Schmidt satt fram krav om 
at det såkalte rettsoppgjør 
nå hurtig må bli avsluttet, 
med lØslatelse av de politi
ske ! fanger som nå, sitter 
på det trettende året, og 
ved å få ordnet opp med 
de avskjedigede. tjeneste
menns pensjonsforhold, til
bakebetalingskravene m. m. 
Hvis ikke det hele skal re
sultere i bare 'snakk, må 
saken nå settes på spissen, 
idet det europeiske samar
beilde ikke er «en Pipe To
bak værd» sålenge Dan
mark fortsætter med urett 
og ulikhet for loven som 
symbol på landets viktig-
ste bestrebelser. 

Farmand skriver: 

Grunntanken i de fremlag
te planer om en nordisk toll
union er at de enkelte nordi
ske land ikke frembyr store 
nok markeder for hjemmein
dustri. Det er i og for seg rik
tig nok. Det foreslåes derfor 
at 80 pst. av samhandelen 
mellom Sverige, Danmark, 
Finnland og Norge skal være 
tollfri. Landbruksvarer og fi
skeprodukter skal dog være 
unntatt fra denne tollfri sam
handel. 

Videre foreslåes der oppret
tet en nordisk investerings
bank med en grunnkapital på 
300 millioner dollar. Av denne 

seg for resten, 120 millioner, 
Bankens hovedoppgave skal 
væTe å finansiere større nor
disk.e industribedrifter, kom
munikasj oner og kraftanlegg. 

Planen ...omfatter ellers et 
produksj onsarbeide på flere 
områder, blant annet for 
elektrisk kraft og bilproduk
sj on. Der foreslåes endelig et 
teknisk og forskningsmessig 
samarbeide. På toppen av det 
hele kommer der så et nordisk 
ministerråd som skal få seg 
forelagt saker av forskjellig 
art. 

Tollnivået utad blir omtrent 
som Sveriges nåværende nivå. 

grunnkapital skal den norske, Der er fremlagt et stort og 
den finske og den danske verdifullt materiale til belys
stat tegne 60 mill. dollar hver I ning av planene, og mange av 
mens den svenske stat tegner FortS. 8i.tU 4 

Er luftha"upersonalet på Fornebu 1 

ved opplysningen om at 90 pst. nutters stillhet» selv om og

politisk av demonstrantene kom fra så den parOlen' er lagt opp 
Fornebus eget verkstedperso- hos kommunistene. 

o let I nale (og at det derfor var Men det er en meget alvor-
Dpa I e il:? vanSkelig å utøve kontroll). lig affære at lufthavnens ar-

Det er en meget betyd - beidere så lett lar seg oppagi

Lufthavnsjefen på Fornebu, ningsful detalj. Det er nå tere. Fornebu, som andre luft
Kollerud, har gitt en uttalelse ikke tvil om at der sto kom- havner, skal i krigstilfelle tje-

til «SjØfartstidende» om hvor
for det ikke ble gjort noe for 
å hindre Speidel-demonstra-

munister bak flere av demon
strasjonene uenne uverdige 
strasjonene. At kommunister 

nærmeste distrikter, 55 kroner for sjonene som fant sted i luft- demonstrerer i byens gater, 
representantene fra Finnmark, havnen. Av de mer eller min- gjør lite. Heller ikke spiller 
Troms og Nordland nordenfor dre unnvikende og utilfreds- det synderlig stor rolle om en 
BodØ og 50 kroner for represen- stillende opplysninger han fåre-aktig sporvognsbetjening 
tantene fra de andre landsdelene. kom med festet vi oss særlig I fØlger en parole om «to mi-

ne militære formål. Der åp
nes uhyggelige perspektiver, 
hvis det Virkelig er så at luft
havn-personalet er politisk 
upålitelig .. 

Vi ber om at saken under
sØkes, eventuelt forfØlges. 

Fra Farmand 

og 
Grunnloven spøker! 
Johan Falkberget skrev i Ar

beiderbladet 24. okt. om RugeIda
len som «verdens midtpunkt)}. Jo, 
for her har jo Trygve Lie sin 
hytte Lieset og her skriver han 
flittig på sine memoarer fra uten. 
riksministerårene i. London. En 
smakebite fra denne artikkel: 

Det bind som nå cr under 
penn, kommer til å handl~ om 
heimkomsten fra det lange og 
og byrdefulle exil. Og om de 
historiske regjeringsskiftene 
like etter, tilrettelagt under 
sterke tvil på Grunnlow~ns 
atskillig motstridclHle fortolk
ninger. Jeg synes jeg ser Jo
han Scharffenberg sitter og 

leser og rynker brynene moi 
de mange mystiske komma
ene. 

JOHAN I<'ALKBE,RGET 

Under Gerhardsen 
Tenk om aUe de militært 

tj enestegj Ørende kom tilbake 
til bygda og byen! Ville lan
det da styre klar en betyde
lig arbeidsledighet? 

Blasfemi 

kaller vi det 

Europa og Moskva repre-· 
senterer således tilsynelaten
de de to poler i verdensutvik
lingen. Om verdensutviklin
gens pOSitive pol ligger i Genf, 
kan diskuteres. 

Men den negative ligger 
iallefall i Moskva, som er in
karnasj onen i verdensmåle
stokk av alle fornektende 
krefter som setter seg opp 
mot en ordning av verden et
ter religion, moral, godvilje, 
rettferd og sund fornuft. Men 
som samtidig kanskje også in
direkte tj ener til å fremme en 
slik ordning og i det minste 
virke til å korrigere mange 
feil og mangler. Ein Teil von 
j ener Kraft die stets das Bose 
Will, und stets das Gute 
scafft. 

Ungarn 

av den nåværende verdenssi
vilisasj ons seiersgang over 
jorden. --

Bolsjevikene arbeider til
dels også selv som en ny Peter 
den Store for at Russland til
egner seg Vestens kultur, dens 
tekniske kultur .- --. De ar
beider for europeisering, men 
i marxistiske former. 

Forts. s. 4. 

JOHAN VOGT 
blir professor 

Dosent Johan Vogt kommer 
til å overta professor Wilhelm 
Keilhaus professorat i sosial
økonomi. Etter hva vi erfarer, 
har Kolleg~et ved Universi
tetet i Oslo enstem:c~g inn
stilt Vogt. 

Har ikke Sovjet 

nok å rutte med? 
Noen fiskere i PasvHcelva ble i 

forrige uke jaget vekk aven rU3-
sisk vaktbåt da de holdt på å 

trekke garn i SvanvaL;d;. I. ,:rel

digvis ble episode1l iakttatt av €n 

I norsk grenseoppsynsmann, og 
ved seinere oppmåling ble det 
fastslått at dec hele foregll{k et 
par hundre meter inne på nor SR 

område. I et grensemøte for noen 

Kommunistene tror ikke p.1 
Fra minnemøtet på Univer- dager siden klap:e~ nordmennene 

et liv etter dØden. Likevel har sitetet. «Den ungarke reVOlu-
1 
over forholdet og ba om at slikt 

det ungarske pres~dent.råd sjon var et vendepunkt i kom- ikke måtte gjenta seg. Men sov
gjennom et dekre;; forfrem- munismens historie», fastslo jet-russerne ville ikke innrømme 
met alle medlemmer av det en av talerne. at de overhode hadei ;::cått noen 

ungarske hemmelige politi 
som ble drept under revolu-
sjonen. 

? • 

feil, melder Sørvarange"' Avis. 

• 
SI det! Ja, 

Det ble nylig skrevet i Dag- Hva skal vi med Grunnlo-
Kunst er den menneskelige ven når vi har Straffeloven? 

aktivitet som har som sitt mål bladet at Frankl'ike vil ut1;ik-

å overføre til andre de eldste le seg til en sk~rgge aven nil-

og beste fØlelser som menne- sjon. 

skene har nådd ... Tostoi. Hvordan er det med Norge? 

Arnulf 0vf'1'land. 
SpØrsmålet ble nyYlig reist un

der en deibtattl på et offentlig 

møte i Oslo. 
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LØrdag 2. november 1957 

___ FOLK OG UND ____ _ 
~ YAVfiENGIG lJ'IIEA VIS I Al\S'Varlig redaktør Johannes Krinc.!ebotn 

Angsten for sannheten 

er en ;:011 tinr: 
Angsten og frykten for ut til alle medskyldige for 

sannheten er begynt å vokse «rettsoppgjøret», ut til alle 

- for alvor. Et ikke uhel- som var med og bar falske 

dig trekk i dagens bilde. Vi må vitnesbyrd mot oss for lands-

Rettsstaten utfordrer 
tvangsauksjon' til

Drammen 27. novbr. 

Merkelig 

lyst i 

Det gjelder denne 
gang 152.000 kroner 

Vår rettsstat kjØrer fortsatt gjøret». I mellomtiden har 

oss på nytt 
Alf Harbitz 
owerfaller 
Bjørneboe! 

alle væire klar over at angst svik. 

og frykt ikke er umiddelbart 
skadelig, bare det er i orden Folk og Land er en villig grasat. Det kollektive ansvar fremstå~nde norske og uten-

t· har ingen hjemmel i norsk landske jurister strengt for-

Flere blant landets skrift
klokefariseere syns !helt å 
bomme på vurderingen av 
Jens Bjørneboes litterære inn
sats. Nå sist er det Alf Har
bitz som i Drammens Tiden
de (for noen dager siden), i 
en angivelig anmeldelse av 
«Under en hårdere himmeb 
i k k e anmelder hans bok i 

med forbindelseslinJ'ene til Jener i kampen for oppkla-

gj enstanden for ring og fred i vårt folk. angsten. 
rettspraksis, likevel ble Økio- dømt den usle og urettmessi-
nomisk pyndring av NS:-folk ge adferd. Det skulle med an
forsøkt gjennomført i forbin- dre ord ha vf$'1; den beste an-Angsten for sannheten er av 

det gode, for den trekker vI' har imidlertid innen vå- deIse med det såkalte lands- ledning for regjeringen og for 
det hele tatt, men bare setter· 
igang med et ~olitisk overfall 

smått om senn det norske 

folks store flertall stadig nær

mere hen mot årsaken: den 

nakne brutale sannhet om 

rettssviket av 1945. 

re egne rekker alt for mange svikoppgjØr av 1945. Følgene rettsstatens håntlangee å avisene for fredag den 25. ok- stemningen var ondartet nok etter gammel velkjent opp-
som ligger på latsiden. Det har vært ruinerende for tu- trekke i land, og heller aktivt tober, om en tvangsauksj;on til å iverksette denslags for 10 . skrift a la Beinsets åndelige 
burde ikke være slik. Mangel senvis av hjem. Sorg og forsØkt seg med å reparere som skal fremmes mot bonde og 12 år siden, tror vi nok at delerium. For en feighet, for 

bunnlØs ulykke har holdt sitt skadene, istedenfor å fort,set- Andreas Meland i Skoger. statens representanter nå vil en usseldom! 

* 

på ansvarskjensle er alt an

net enn bra. Derfor gj elder 

det å friske på, nå er det vik-

Il'a Folk og Land med deg tigere enn noensinne. 
I 

Hatten av for det 
danske blad «Revision» 

Redaktør Olesen el' meget fl!!lk, 

vi anbefaler at også flest mulige 
norske holder hans blad. «Revi
sion» for, 1. november gir 4 f:tlle 
sider med interessant stoff. 

Hva skal han 

gjøre for 

33000 kroner? 
Morgenavisen, Bergen, har 

Skattesystemet har på lederplass gått sterkt til 
rette med utnevnelsen av 

sprengt seg selv! Kjell A a bre k som den tred
j e og nyeste statssekretæren 

Drastiske uttalelser er blit.t til Einar Gerhardsen. Avisen 
fremsatt under en runde- minner 10m forhistorien __ 
bordskonferanse i Bergen. Bl. lektor Aabrek som ikke ble 
a. hevdet ligningssjef Sverre' nominert ved siste stortings
Tretteberg at det er på tide valg fordi LO slo' i bordet og 
med' en alminnelig oppr,.vd- sa at nå fikk det være slutt 
ning i den norske skattejull- med alle de intellektuelle 
gelen. stortingsmennene fra Bergen. 

Så skulle man tro det ikke var 

Firma rNorge ~vårt land noen vei utenom :Lior lektoren, 
enn å rusle tilbake til skolen. 

forvalter årlig gjenncmnifu. såkal- Gerhardsen viste altså at det 
te 'statskasse 2,3 milliard. Dispo- var en vei utenom .. «Men ær

inntog 1 en mengde norske I te utplyndringen. Plyndringen gjelder denne stå seg på å bruke mere for-
familier, uskyldige kvinner gang ca. 152000 kroner. Med nuft. Det å tilvende seg an-
og barn ligger strødd langs Vi gjengir ved siden av her I hvilken rett? Vi bare spør. nen mannst gods er stridende «Det hender tidt, man står sei 
veien - som ofre for «opp- en annonse fra Drammens- Om galskapen og pl1ogrom- mot loven, for å si det med på at glemme, hva man vet Oi 

så». Og det er mange mennesker enkle ord. Leserne ser her 

V o U O h k 19 O svart lPå hvitt at annonsen hertillands, som den sentensen . a rf' va· r . ve· r c' e n I- 6 e II er· ikke er oppdiktet, men et nytt har favoriseret. Som v i ste, at 
og avslØrende prov for at vår ·«rettsstats~ glade «glans) var 
rettsstaten håper å kunne støtt og stadig slett fundamente-

S· I- den ski-k k et tl-I aO bil- «I e den de» dure i vei som fØr. Vi må fast- ret. At grunnIovsbrudd var grunl1-. '.'" '. . slå at det er en uhØrt utfor- lag for «gesje~ten). Og fant det 
dring til de skadelidte etter heldigst her e.~ holde kjeften! 

i . den skandinaviske ufentikspølifikkJ 

som Nansen enøapg~ forespeilte seg 
r.....,....."" «rettsoppgjøret». Saken vB ... ·1 J. ph. 

Scharffenberg om fulgt med spenning over -l...~C ----

Norges spurvedans hele land. Befolkningen i India 

~ 
blant stormaktene vokser med 5 millioner om 

Reidar Om.ang: «Norge og 
stormaktene 1906---1914, I». 
Skrifter utgitt av Det Kgl. 
utenIiksdepartements arkiv, 
nr. 3. Gyldendal Norsk Forlag. 
Oslo 1957. - Dette etter an
meldelse i Farmand: 

Etter unionsopplØsningen 
var den fØrste store oppgave 
for det ferske norske uten
riksdepartement å, ta stilling 
til. spØrsmålet om 'November
traktaten av 21. november 
IBM mellom Sverige- ·Norge, 
Fr-allkrike og Storbritannia 
fl'E:mdeles var gyldig for hvert 

for Frankrike og England, 
i,kke overfor Sverige-Norge 
som hadde deltatt ~ krigen. 

- etter November- året. 
traktaten av t 855 .I. - Olj eboringer skal påbe-

Novembertmktaten val' en 
vestmaktgaranti for Sverige- fordi den nØytrale 
No~ integritet ~ ovr1;"for uttrykkelig nevnt. 
eventuelle I'\lssiske krav. Den * 

'. gynnes i Jylland i desember. 

Nikos Kazantzakis, 72 år. San
sone var nelig var det en skam at man ikke 

rakk å gi ham Nobelprisen. 

DeID. berømte belgiske arkitekt 
Henry van de Velde, 95 år 

Han var en av grunnleggerne 

- Atomfysiker ~ils Bobr 
har mottatt FOl'd Foundati
ons freds-atompris (75000 
dollar), den storste vitenska
pelige pris som er gitt en pri-. 
vatperson. . .... " 

- NTH kunne ta 1 0110 flere' 
av dC:l moderne, arkitektur og ini- studerende hvis den ble nyt~ 
tivtager til den «funksjonalistiske tet like effektivt som de tek
skole». I 1892 grUilmla han «Ate- niske hØyskoler i andre land. 
liers d'Arts IndUlSitriels~> i Bryssel 

og i 1901 etablerte han «Kunst- Sovjet-Samveldets nye forsN1lit~7 
gewevbeschuIe» i Weimar. Van de 

nent: Gerhardsen. Men' han er lig talt. Er dette egentlig no- av rikene etter adsl..::illolsen. 

var ensidig :rettet mot Russ
land, den b.tI.dde ingen tids
begrenSning og i!ngen regel 
onl rett tu QppsigeIse fra no
E'n av kontt~el1tene. Det var 
en «evig» traktat. Lenge ble 
den ansett som en betryggel
se for Sverige-Norge, men 
etter all1aIl$en mellom Frank
rike og Russland måtte dens 

Dette var altså utfallet av 
det norske U.D.'s debut i stor
maktspolitikken, men hittil 
har disse forhandlinger bare 
kunnet fØlges gjennom uten
lanp,ske publikasjoner, navn
lig den tyske (<<Die grosse Po
litik der Europiiischen Kabi
nette 1871-1914» 23. bind, 
annen qe11925, og den engel-

minister, Rodin Jakolevitj Mali-
Velde tilbragte sine siste år i sin novskij, er akkurat som Sjukoven 
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bordskonferanse i Bergen. BL 
a. hevdet ligningssjef Sverre 
Tretteberg at det er på tide 
med· en alminnelig oppryd
ning i den norske skattejun
gelen. 

lektor Aabrek som ik,ke ble 
nominert ved siste stortings
valg fordi LO slo i bordet og 
sa at nå fikk det være slutt 
med alle de intellektuelle 
stortingsmennene fra Bergen. 
Så skulle man tro det ikke var 

Firma ~Norge "vårt land noen vei utenom :tior lektoren, 
enn å rusle tilbake til skolen. 

forvalter årlig gjennonLsin såkal- Gerhardsen viste altså at det 
te 'statskasse 2,3 milliard. Dispo-
nent: Gerhardsen. Men' han er 
valgt av sitt parti, ikke av det 
norske folk. 

. Terminliste 
5. november: Politisk holmgang 

1 o,slo mellom fylkesmann Trygve 
Lie og Oslo/Buskerud. Har Tryg
ve Lie i Akershus sikret seg fall
rettigheter i Hallingdal bak sine 
partneres rygg? 

7. november: Kandisk flåtebe
søk i Oslo. 

7. november: Mao og Tito ti 
Moskv,a. 

19. november: Fullmaktskomi
teen trer sammen. 

1.-9. mars 1958: Verdensme 

var en vei utenom.. «Men ær
lig talt. Er dette egentlig no
en begrunnelse for å opprette 
et embete som tapper stats
kassen årlig for 33 000 kro
ner?» 

«Og fremdeles vet vi ik.ke 
hvilke oppgave den nye stats
sekretær skal ha», skriver 
avisen, som konkluderer med 
at det ville vært meget mer 
anstendig om den nye stats
sekretæren hadde hevet sin 
lønn på det norske arbeider
partiS budsj ett. 

FRITT FORUM 
Emne førstk. mandag: 

sterskap på ski i La,thi. 17 nasjo- dommens protest». 
ner med 320 deltagere er anmeldt 

__ - Norge har ca. 2500 stu-
- Ingen dør av kjærlighet, denter som studere: ved 

men kan ikke leve bare av den fremmede universiteter og 
heller. (James Eddington). høyskoler. 

Forbundet setter igang 
med flere arbeidsnevnder, 
samt med 
utbygging 

den organisasjonsmessige 

av vår t fortsatte felttog 
FØlgende deltok i i F'orbun- Jacobsen, med GjØlberg som 

dets styremøte 23. oktober: vavamann. Flere arbeidsnevn
Anders Hafskjold, Tore Berg- der ble valgt, således en læ
stØl, E. Kvadsheim, H. S. Ja- rebokllevnd som har til opp
cObsen, Olga Bjoner, Th. GjØI· gave å gjennomgå det som er 
berg, Hans Haug, J. Ska'Gvold, skrevet i skolenes bØker om 
O. J. Lie og Bergljot Sæther, I okkupasjonstiden, og en hi
samt Jørgen Bakke. storienevnd som skal være be-

Etter minnetaler avforman- hjelpelig med innsamling av 
nen i Forbundet, til ære for dokumenter fra samme tids
gårdbr. Eystein Utheim og område. Arbeidet med For
minister Blehr, gikk man over bun-dets utbygging fortsetter. 
til sakslisten. Til nytt Ar- En nevnd ble nedsatt til å 
beidsutvalg utpektes fØlgen- legge opp den organisasjons
de: Hafskjold, fru Bjoner og messige side av saken. 

Oslo 1957. - Dette etter an_ Norg'es integritet: ovrrfor 
meldelse i Farmand: eventuelle russiske krav. Den 

Etter unionsopplØsningell 
var den fØrste store oppgave 
ror det ferske norske uten-o 
riksdepartemen t å. ta stillIng 
t!J. spØrsmålet om "November
traktaten av :n. november 
11365 mellom Sverig-e- -Norge, 
Frankrike og Storbritannia 
fn.:mdeles var gyldig for hvert 
av rikene etter adsl~iil(;lsen. 

Denne traktat ble inngå, t 
under Krimkrigen. S'veri:sc
Norge hadde erklært sin nøy
tralitet, men allikevel innlot 
kong Oskar I seg på forhand
linger med vestmaktene om 
tilslutning til dem sannsyn
ligvis uten den svenske uten
riksministers medvirken og 
SIkkert uten den norske re
gjerings vitende. 

Den sve~ske forfatning ga 
kongen rett til personlig le
delse av utenrikspolitikken. 
Denne rett brukte Carl Johan 
i sin russiskvennlige politikk 
som var mislill:t av svenske 
nasj onalister, nå brukte Oscar 
samme rett til å omlegge po
litikken i motsatt. retning. 

Resultatet ble November
traktaten, hvorved unions
kongen forpliktet seg til ikke 
å avstå noen del av rikene til 
Russland eller gi Russland an
dre rettigheter der, Frankrike 
og England forpliktet seg til 

militær hjelp hvis Russland 
fremsatte slike krav. 
. Oscar I anså se:; selv som 

en stor diplomat, hans hem

var ensidig rettet mot Russ
land, den iladde ingen tids
begrensning og ijngen regel 
Oill rett ti(oppsigelse fra no
en av kontr;lhentene. Det var 
en «ev~g» trakt~t. Lenge ble 
den ansett .jlom en betryggel
se for Sverige-Norge, men 
etter alliansen mellom Frank
rike og Russland måtte dens 
verdI være meget tvilsom. 

Da det engelske utenriksde
partement forutså unionsopp
lØsnIngen, tok det i mai 1905 
opp' spørsmålet om traktaten 
ville være gyldig overfor 
hvert av rikene etter adskil
lelsen. Kronsprins Gusta v 
drØftet det~ spØrsmål med 
den britiske sendemann Rodd, 
han Ønsket. traktaten avlØst 
aven ny hvor også Tyskland 
skulle være med. 

Meningene om N:ovember
traktatens fO!l'tsatte gyildig
het var meget delt i England 
og Frankrike. 

Nå skulle det norske uten
riksdepartement ta stand
punkt til dette spØrsmål og til 
Ønskeligheten aven ny trak
tat med integritetsgaranti 
både av vestPlaktene og Tysk
land og Russland, altså uten 
brodd mot noen enkelt stat. 

JI.D. Ønsket en ny traktat, 
men det' trakk ogsA; inn 
spØrsmålået "om stormaktene 
anerkjennelse av Norges nøy
tralitet. 

melige mål var å vinne Finn- Derved ble oppgaven ,mer 
land tilbake ved å delta 1 kri- komplisert. pe vanskelige og 
gen. VidlØftige forhandlinger med 

Vestmaktenes virkelige mål stormaktene og mellom disse 
var å skremme Russland til innbyrdes endte med Integri
fred. Det eneste Sverige opp- tetstraktaten av 2. november 
nådde ved freden i Paris 30. 1907, etterat Norge, Frank
mars 1856 var at Russland r~ke og England fø'rst hadde 
forpliktet seg til ikke å befe- opphevet Novembertraktaten 
ste AalandsØene, men dette for Norges vedkommende. 
var bare en forpliktelse over- (Den nye traktat inneholdt 

. ___ ingen anerkjennelse av nøy-

O t ~ l'k I traliteten, bare et lite betryO'-
g en en man l er å hØre' '" 

det ell . d t gende lØfte om de fire stor-

å presi::r:1'a;rde :o:'~::ns~~: makters støtte hvis den nor
tet på bremseklossene skal ske. regjering fant integrite-

ten truet. 
man ikke gi styrestangen. 

Bergens Arbeiderblad. 
Sverige fØlte denne trak

tat som rettet mot seg, også 

uttrykkelig nevnt. 

Dette var altså utfallet av 
det norske U.D.'s debut i stor
maktspolitik..1{en. men hittil· 
har disse forhandlinger bare 
kunnet fØlges gjennom uten
landske publikasj oner, navn
lig den tyske (<<Die grosse Po
litik der Europiiiscl1en Kabi
nette 1871-1914» 23. bind, 
annen del 1925, og den engel
ske: «British Documents on 
the Origlns of the War 1898 
-1914», vol. VIII, Arbitrati
on, Neutrality and Security 
19321). 

En norsk redegj Øreise har 
vært et rimelig krav, og da 
U.D. i 1952 sendte ut fØrste 
bind av sine skrifter fra ar
kivet, stilte det i «utsikt at 
dokumentene vedrØrende in
tegritetstraktaten 1907 og 
NordsjØ-deklarasjonen 1908 
skulle bli offentliggjort 
samme serie». 

Men den nå offentliggjorte 
samling aktstykker er dess
verre ikke en uttØmmende re
degjørelse for Integrttetstrak
tatens historie. 

FØrstearkivar Reidar Om
ang skriver i forordet: «Den 
publikasj on som her forelig
ger, var opprinnelg planlagt 
som en utgave av aktene ved
rØrende forhandlingene om 
integritetstraktaten. Denne 
sak henger imidlertid nøye 
sammen med Nord- og øster
sjø-spØrsmålet og ruller dess
uten opp hele forholdet til 
Sverige i årene etter unions
oppløsningen. 

Under arbeidets gang fant 
jeg det derfor formålstjen
lig å endre bokens plan. En 
sammenhengende, kronolo
gisk ordnet rekke dokumen
ter omfattende tidsrommet 
1906-1914 - mente jeg -
ville på en bedre mate sette 
integritetstraktaten inn i sin 
rette historiske sammenheng 

Forts. side 3 

Man går aldri så langt som 
når man ikke lenger vet hvor 
man vil hen. 

Voltaire. 

rakk å gi ham Nobelprisen. 

DeIn berømte belgiske arkitekt 
Henry van de Velde, 95 år 

Han var en av grunnleggerne 
av de:" moderne arkitektur og ini
tivtager til den «funksjonalistiske 
skole». I 1892 grUlIIDla han «Ate-

ons freds-atompris (75 000 
dollar), den største vitenska
pelige pris som er gitt en pri
vatperson. .. .... 

- NTH kunne ta 1 0110 flere 
studerende hvis den ble nyt
tet like effektivt som de tek
niske hØyskOler i andre land. 

liers d'Arts Industriels» i Bryssel 
og i 1!)01 etablerte han «Kunst- Sovjet-Samveldets nye forSY9,W,. 
gewerbeschule» i Weimar. Van de minister, Rodin Jakolevitj Mali-
Velde tilbragte sine siste år i sin 
villa ved Oberaegeri i kantonen 
Zug i Sveits. 

novskij, er akkurat som Sjukoven 
bondegutt som har arbeidet seg 
fram til sovjet-marskalk. Han er 
59 å!r ,gammel lOg som Sjukov 

«Pinlig» strid bl t begynte han sin militære lf/llpean bliille i tsarens arme under dea 

danske I første verderuskrig I 191"1 ble han 
eks -fanger som 19 år gammel korporal sendt 

Det er oPlPstått en «pinlig» 
strid blan1; d(3 tidligere danske 
konsentrasjonsleirfanger, forteller 
Ekstrabladet. 

med en avdeling til 'Frankrike for 
å kjempe sammen med de fran
ske styrkene. Da Okt0ber-revolu· 
sjonen kom samme år, organiser
te han soldaterråd i sin avdeling. 
I 1918 sluttet han seg til frem-

Avisen sier: Skjø~'t det skulle 
.synes rime~ig at Vest-Tyskland. 
Europas rikeste land av sin over- medjegionen, men reiste f3omme
flod fikk beskjed om å gjøre godt re'] 1919 hjem til Sovjet-Samvel-

igjen noe av det som Hitler-re
gimet bedrev under krigen, er det 
blant de gamle motstandsfolk 
~ret.ger som finner at fangeleire
nes offer skal være tilfreds med 
de erstatninger de har fått gjen
nom den danske .stat og ikke bØr 
nedverdige seg til å ta imot nåde-
gaver av tyskerne i dag. Tyskland 
bør ikke kunne kjØpe seg avlad 
på denne måten hevder de. 

Det er særlig formannen i KØ
benhavn-avdelingen av Forenin
gen Gel:;tapofangene. Viggo 
Clemmensen som forfekter dett.e 
synet. Han bygger på svar han 
har stått ved en rundSpØrring 
blant medlemmene. Han hevder 
også a t leger har ira rådet å søke 
erstat~:lng hos tyskerne ettersom 
forventningene og den sikkert 
uunngåelIge seinere skuffelse ba_ 
re kan skape nye psykoser. 

Det utvalg som har foresatt seg 
å skaffe erstatninger fra Tysk
land arbeider imidlertid ufortrø
dent videre. Utvalget er ,av den 
oppfatning at i alle fall kommuni
ster og j~r som utelukkende 
ble sperret inn på grunn av hen
holdsvis politisk oppfatning og 
rase, bØr ha full erstatning sØr
fra, \Sier Ekstrabladet 

det. Han kjempet med den røde 
arme under borgerkrigen. Ved 
krigsutbruddet i 1941 hadde Ma
linovskij kommandoen over et 
korps i Bessarabia Ofi befant seg 
således straks l den fremste 
fl'crJtlinje. Seinere Var han med 
under kampene ved Stalingrad. 
tTnder offensiven mot Tyskland 
hadde han kommandoen over rus
siske divisjoner som rykket frem 
på det SØrlige frontavsnitL. Han 
vant slaget om Ungarn o:r rykke;; 
inn i Budapest. Mallllovskij blir 
regnet som en av Sovjet-Samvel
dets fem store generaler fra an· 
nen verdeImikrig. Sin marskalk
titel fikk hllill i 1944. Etter kri

gen har han vært sjef for Ukrai
ne d:r:striktet, og i 1~51 fikk han 
kc,mmandoen over styrkene i Det 
fjerne østen. Etter den 20. parti_ 
kongress i :februar t fjor ble Ma
linnovskij valt inn som fast med
lem av kommunistpartiets sen· 
tralkomite etter tidligere å ha. 
vært kandidat til komiteen. Sam
tidig ble han viseforsvarsminister 
under Sjukov. 

Biskop Kr. Schjelderup 
Biskopen er en farlig ma.nn 

for den norske kirke. Hvorfor? 
Fordi han er uten dobbeltmo~ 
ral. 

.' 
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FOLK OG LAND LØ,rdag 2. november 1957 -
t OM BJELKEN I EGET ØYE 

Min inderlig kjære hustru, 
Hitler har visselig meget å og vår kjære mor, svigermor 

Støtt Opp om bladet ditt! 
S~ortingspresidenten fra 

heltediktets dager - C. J. 
Ham hr o, skriver i en lang, 
tendensiØs, men allikevel me
get interessant anmeldelse av 
Bullocks bok om den gresse
lige tyrannen Hitler i Morgen
bladet: 

Av 
svare for. Men han rømte ikke og bestemor 
fra sitt land i farens stund Ragnhild Wfesener ~ ~ ALEXANDER LANGE 
som visse andre. Det gjorde 
ikke QUisling heller. dØde fra oss i dag, gg ær gam

mel. 

~~-4. 

Propaganda eller ikke pro-

Den på mange måter beun
dringsverdige Hambro ser 
ikke bjelken i sitt eget øye, 

«Dette var de tilfeldige og paganda. Man imponeres ikke omenn det må erkjennes at 
navnløse menn som Hitler 12 alltid av anmelderens o:11:.;ang han viste rådsnarhet og orga
år fØr hadde latt ligge og dø med historiske fakta. TilhØ- nisasjonstalent natten til 9. 
på åpen gate, mens 'h:1,n selv rer Ham1:Jro e~ parti som trøtte april og utover. I selvbergings 
flyktet». partifunksjonærei' har propa- hensikt eller ei. Han viste 

Slik omtales kuppforsøket gandert ihjel? Herrene har handlekraft da det gjaldt å få 
gullguttene unna! Det lignet 
nesten på dåd, og er som kjent 
blitt sterkt bediktet. Dog sier 
disse enkle strofer det vesent
lige: 

Avsted, avsted 

på lette fjed. -

Oslo, 29. oktober 1957. 

Harald Wieseller, 
sorenskriver. 

Albert 
otto (fravæ~ende')i. 

Svigerbarn og barnebarn .. 

Bøker 
De bør 'lese! 

Generalauditør Plirschel: 
kurs». Heft. kr. 14.00. 

«Rett 

Senator J. R. McCarthy: «Den 
forspildte Sejr». Heft. kr. 11.00. 

ved Feldherrenhalle i Miin- såvisst ikke satt livet inn for 
chen den 9. november 1923. saken. HØyre svek i dette land 
De falne ble i 1935 overført til en sund kionservatismes ide, 
et minnesmerke der 11 Tor de og kompromitterte seg ytterli
var blitt meiet ned av stats- gere med en heseblesende del
maktens mitraljØser, mens de takeIse «rettsoppgjørets» 
med sine l~dere Hitler, Lu- lovbrudd og med «Fellespro-
dendorff og G6ri11g i spissen grammet». Dette Ødela slag- Erik Lærum: «Suez ~ Ungarn 

k ft . t· t ·t· ~...,.......,...~...,......,...,.....,.......,.... 
marsjerte frem i prosesjon. ra en l par le s agl aSJon _ Pelen _ Cyperr".> Heftet 

mot Arbeiderpartiet. Hiambllo skriver at Hitler her 
«bygget opp den frekkeste av 
alle partiets propagandale
gender». kom 

* 
Det er riktig at Hitler 
unna mi tralj Ø,seilden. 

UD .. 
lJ'OTtS. fra side ,2 ------

kr. 7.00. 

Generaladmiral a. D. Hermann 
Boehm: «Norge mellom England 
og Tyskland. Innb. kr. 16.00. 
(Ventes i oktober). . 

KON TO R

MASKINER 
for allslags bruk, bl. a. lette 
regnemaskiner for bruk på 
reise og utearbeide. Brosjyrer 
sendes på anmodning. 

HAUSER KULEPENNER 

i forskjellige farver med inn
legg i lysekte sort, blått og 
grønt. Kr. 3.50 pr. stk. Ved be
stilling av minst 5 sltk. sendes 
portofritt oppkrav. Kan på
trykkes tekst. Tilbud sendes 
på anmodning. Hengemapper 
med forstØrrelse av etiketten 
kr. 1.85. Oppdrag i Oslo utfØ
res. 

BERTE;L BRUN 
Postboks 40 17 OsLo. 

Tlf. 60 15 70. 

Kavring 
1 kg suk.ker + 1 kg kveite

kavring, 4Vz kg's famiIje
pakning kr. 10.-fritt til-

l Siden sist 
og samtidig gi et fullstendige
re billede av Norges mellom
folkelige stilling i denne pe
riode ... 

Jens Bjørneboe: «Uqper en hår- sendt mot forSkUddsbetaling. 
dere himmel». Innbjkr. 25.-. 

OgSå tanken på å under
kaste aktene i integritetssa
ken en (Virkelig kritisk be-

Tyrkerne gikk søndag til urnene for å velge 610 repre
sentanter til en utvidet nasjonalforsamling. Det var 10-11 

handling - bl. -a. ved jevnmillioner stemmeberettigede. Over hele landet patruljerte 
fØring med de dokumenter politistYi'ker, men det oppsto ingen alvorlige uroligheter. 

Valg-atmosfæren Virlict helt uberørt av konflikten mellom 
Syria og Tyrkia. 

som stormaktenes utenriks
minister har offentliggj ort -
har jeg forelØpig måttet la stå 

Statsminister Menderes demokratiske parti sikret seg 
ha,'"lde hen». 

Boka er en sviende kritikk av 
landssvikoppgjøret. 

, 
P. THJØMØE, 

boks 122, Stav.anger. 
. Tlf. 21133 - Girolfr. 64042. 

/I Il •• Il liS" Il • • III 

er gjengitt et t(!(egramfra 
Stuebel av 27. juni 1906 om 
hans samtale med) utenriks-

414 av forsamlin.gens 10 plasser. Republikal1enle " 
Vi mangler dessverre frem- minister LØvland 2(). juni. 

LITLEBERGEN BAKERI, 
LitIebergen. 

Oslo Stig.fabrikk 
Brand-, maler- og skyvestiger 
Oljet, ml kadimerte beslag. 

Inneh. ALF T. LUNDE, 
Mosseveien 8 

Tlf. 688817, priv. 670779 

En kjent ikke-NS skriver til oss: 

«Hvis myndighetene kunne oppnå 

og LAND)) gikk inn, at «FOLK 

ville de dermed ha vunnet seieren. 

Ti da hadde ikke de forurettede 

V årt mål: Flere 

abonnenter l løpet av 

noe organ)) 

tusen nye 

vinteren. Da tilkommer det nok deg 

å skaffe 10 av dem.' U ndslår du deg? 

Det gjelder våre krig'sinvalider 
Vi ber deg være med oss i hjel
pen for våre krigsinvalideir. 
Send ditt bidrag, stort eller 
lite, til: 

HJELPEORGANISASJONEN 

for frontkjempere. 

Postboks 1407 V, Oslo. 

Postgirokonto 18070. 

Benytt postgiroinnbetalings
kort, det er enklest og billigst. 

Det store epos til min
ne om Vidkun QuiSling! 

dog betydelig framgang, nemlig fra 31 til 178 mandatH. L '1' h k 
deles en kritisk videnskapelig Som svar på StuebeIs spØrs- el 19 et sø es 1 «L a u r b æ l' k ran sen», et dikt av Kai Normann. Pris 

Jeg sØker 2 v. og kjk .. nå el- kr. 10.-, som kan innbetales over min postgirokonto 622 69. Meldingen om at USA og Storbritannia er fast bestemt 
på å utvide sitt vitenskapelige samarbeid og innlede en om
fattende utveksling av vitenskapelige hemmeligheter blir 

norsk fremstilling av Intetgri- mål meddelte LØvlllnd at han 
tetstraktatens opprinnelse, allerede hØsten 1{}05 hadde 

nok hilst velkommen på ansvarlig hold i Washington, 
mell i politiske kretser der sier man at president Eisenhower 
vilha store vansker med å få K~ngressen til å foreta de 
nødvendige endringene i atomlovgivningen for å sette 
samaro"eidet ut T livet. ,. 

Kong Gustaf den femte erklærte seg i september 1940 
vilHgtil å bryte forfatningen, om ikke inntrengende hen
stillinger fra ham til den svenske presse om moderasjon i 

. forholdet til Tyskland førte fram, heter det i en rapport 

ler senere. Har hustru og livirkning og opphevelse (den sonderet den erlgelske ge-
ten pike (2. år). Ung statstjesto i kraft helt til 6. februar sandt J. Herbert bm opphe-
nestemann. 

1928, - professorene Keilhaus velse av Novembertraktaten, 
og Bergsgårds fremstilling er men England haJdde ennå Bill. mrk. «Hjelp meg». 
feilaktig). ikke svart. ~~ 

Omang skriver videre: Allerede i oktobef 1905 had- Kirkenytt 
«Serien «Skrifter utgiiC::i'v'" 'de-den davkrerid'e ehgelske I Oslo filenighet av Den 

Det Kgl. Utenriksdeparte- utenriksminister lord Lands- ApostOlisk Episkopale Kirke 
ments arkiv» har et rent hi- downe lovet Nansen fornyelse (Eastern) holdes bispevisitas 
storisk-vitenskapelig formål. av Novehlbertraktaten hvis i uken 27. oktober til 3. ho
Det er dog arkivets håp at prins Carl ble valgt til konge. vember., Kirkens biskop for 
skriftene i denne serie tillike Michelsen siterte i dp.t hp.n1- den ska:ndinaviRkp. inriRr'lik-

I FOR 

Kai Normann, Ny Hellesund. 

POTETHØSTEN 
Belteo~ptakere 

Kastehj 1Ilsopptakere. 
for traktor og hest 

n_ ... _ ... _~~" ____ _ 
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Meld.ingen om at USA og Storbritanma er last; DCS(;CIll. 

på å utvide sitt vitenskapelige samarbeid og innlede en om
fattende utveksling av vitenskapelige hemmeligheter blir 
nok hilst velkommen på ansvarlig hold i Washington, 

tetstraktatens opprinnelse, allerede hØ'sten 1905 hadde ~ ~o ~l"' •• ~. - " ~o •• J ...... ~ v. 

virkning lOg opphevelse (den sonderet den engelske ge- ler senere. Har hustru og li

sto i kraft helt til 6. februar sandt J. Herbert om opphe- ten pike (2 år). Ung statstje-
nestemann. 1928, - professorene Keilhaus velse av Novembertraktaten, 

men ipolitiske kretser der sier man at president Eisenhower og Bergsgårds fremstilling er men England hadde ennå Bill. mrk. «Hjelp meg». 
vil ha store vansker med å fa Kø'ngressen til å foreta de feilaktig). ikke svart. 

Kirkenytt nølivendige endringene i atomlovgivningen 
samarlieidel ut 1· livet. 

for å sette 

Kong Gustaf den femte erklærte seg i· september 1940 
vilHgtil a bryte forfatningen, om ikke inntrengende hen
stillinger fra ham til den svenske presse om moderasjon i 

'forholdet til Tyskland førte fram, heter det i en rapport 
som den tyske minister Hans T h oms e n. sendte sin regje
ring. Rapporten gjelder en audiens han hadde hos kongen 
14. september 1940 for å klage over den svenske presses 

uvennlige holdning, og er gjengitt i en ny artikkel av Da
gens Nyheters utenriksredaktØr Ulf Bra n dell om tidli
gere utrykte dokumenter f'radet tyske utenriksdeparte-
ment. 

Om ang skriver videre: Allerede i oktobe~ 1905 had-
«Serien «8krifter utgitt av' (fe 'den dåværihi:dleengelske I· OSlO menighet av Den 

Det Kgl. Utenriksdeparte- utenriksminister lord Lands- Apostolisk Episkopale Kirke 
ments arkiv» har et rent hi- downe lovet N:msen fornyelse (Elastern) holdes bispevisitas 
storisk-vitenskapelig formål. av Novembertraktaten hvis i uken 27. oktober til 3. ho
Det er dog arkivets håp at prins Carl ble valgt til konge. vember., Kirkens biskop for 
skriftene i denne serie tillike Michelsen siterte i det hem- den skandinaviske jurisdik
vil bidra til spredning av på- melige møte i Stortinget 19. sjon Rev. P. N. Cedarholm, D. 
litelig kunnskap om norsk oktober 1905 Nansens referat D., hvis klerikale navn er Mar 
utenrikspolitikk 'og styrl{e fØ- således: Nikolaus. Han vil under visita-
lelsen av sammenheng med «Jeg bragte deretter no- sen være tilstede ved kirkens 
fortiden». vembertrai{taten af 1855 paa messer som feires i dens kapell 

Det flo re liggende skrift vil bane lOg resultatet af vor sam- i Ocars gate 47 og annonseres 
dog neppe, bli synderlig lest tale derom var, at valget af i dagspressens prekenliste un
av almenheten, mange av do- prins Carl a! Danmark til der «Øvrige kirker». 

Fire unge tsjekkere har '«hoppet av» fra en turist- kumentene er på frs,nsk, og norsk konge vilde viBre en V<.B-

gruppe i Oslo og søkt politisk asyl her i landet. De deltok leserne må huske ordlyden av sentlig hjelp for oss i denne Nansen opplyste (s. 107 at 
i den første tsjekkiske turistgruppen som har beSØkt Nor- de forskjellige norske forslag henseende. Ved dette valg vil- Kongen selv for utenriksmini
ge etter kommunistenes kup i 1948. De hadde planlagt og de russiske motforslag for de i det hele Storbritannias ster Grey 21. november 1906 

flukt i årevis. 1 å kunne fØlge med. I sympathier for N'orge i væ- nevnte «Ønskeligheten af at 
Skriftet begynner med Om~ sentlig grad styrkes, og vi faa den neutrale zone nævnt 

""'''''''''VVVVV\/,-''\IV\IV\J\,''''''''VVVVV\'''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''' I' t kt t angs oversikt over innholdet maattekunne regne paa at l ra a en paa en eller anden 

• __ f av det norske offisielle ma- faa denne traktat fornyet i en maade». 
~ p r. O ess ore r tcriale (s. 5--!j9); det er vel utvidet form, saaledes at den I Det forbitret ~verige at den 

denne som vil bli mest lest, kom at gjælde en garanti af ble nevnt fordI dette kunne 
sem alt fra bans hånd, er den Norges absolutte integritet antyde, at :Sverige......ji tilfelle 

har for s k n in;: ste r min klar og solid. ligeoverfor alle magter». ville krenke sonen. 
Deretter f9Pgel' aktstykkene Michelsen tilfØyet at Lands·, I sin skrivelse av 27. novern-

Tolv professorer ved Universi·, i rettvidenskap, medisinerne Jo- (s. 60-300), de r·~kker frem downe i et brev til ham av ber 1906 har Nansen en kos-
tetet har ihØst såkalt forsknings- h3.ll1i Torgersen og Thorleif Dahle, til 26. septemher 19J7. 16. oktober 1905 hadde uttalt telig uttalelse: 
t.enni.n og er da fritatt for å gi professor i arkeologi, BjØrn Hou- Annet bind vil bringe fort- at valget av prins Carl «vil «Mit indtryk er at vor sag 
forel~ninger. Flere av dem er gen, professorene A. H. Winsnes, setteisen. lette en eventuel fornyelse af står gunstig, samt at vi har 

Disse aktstykker vil bli en novembertraktateu;af 1855». udsigt til at opnå mest, hvis 

, ----- --_._- -----,---~ ......... ..., ..... -- ------ J:'---O-- ..... ------- -,- ..... ---

Kai Normann, Ny Hellesund. 

POTETHØSTEN 
Belteoi~ ptakere 
Kastehj llisopptakere • 

for traktor og hest 

Potetsorterere 
Tørrvas;kere 
Rotskjæremaskiner 

Fraktfritt l~vert kjøpers nærmeste jernbanestasjon 
d/seller-:mløpssted 

GUNNAR BRADLEY 
Innehaver Per Bradley 

BERGEN 
Telefon 10 285 

Urmaker 

R. Gjessing 
Torvet - Tlf. 83 25 07 

DRAi'11~~N 

Annelise Parow 

TANNINNSETNING 

Tr on dhel'm 

JUSTUS VERICUL,TOR: 

Den norske 
kapit·ulasjon 

10/6 1940 

Krigfø ringsproblemer 
19-10/45 reist til utlandet. Universitetet Ludin Jansen, Paulus Svendsen 

disponerer et fond. «Tøyenfondet» og Sverre Steen, professor i teo
til finansiering av vikarer for pro- retisk fysikk, Egil Hylleraas og 

viktig del av det materiale en I agitaSjonen for prins Carl Sverige vil gjøre os den tje- Gisle Johnsomgt. 5 - V. LlMie A. Lange: «Boken vil hevde 

sin plass i bokhyllen til en

hver tid». 

historiker må bygge på i et ble utsikten til fornyelse av neste ikke at gå med. Vi moen kirke - Voldsminde 
fessareae. profesor Johan Ruud, marin bio- arbeide om Integritetstrakta- novembertraktaten fremholdt. vil derved :bU de ledende i 

De som har forskningsfri dette logL ten, men det viser seg straks Dette forklarer kong Haa- den fremtidige skandinavi- VED BESØK I EGERSUND 
semester er professor i teologi, Rektor Frede Castberg er ventet at de må sammenholdes med kons sterke interesse og al{- ske udenrikspolitik». 

overnatt på Nils Alstur:p Dahl, professorene hjem i slutJ;en av måneden fra en det utenlandske materiale. 'tive inngripen for. li få inte- Under forhandlingene ble 
C. J. Arnholm og Knut Robberstad studiereise i Europa. Elt eksempel er belysende. gritetstrakta,ten i stand. Dette vårt U.D. drevet tilbake fra 

o.mang skriver (s. 10): fremgår særlig av Nansens posisjon til posisjon og slutt- Victoria Gjesteheinl 
Dagbladet vet det! - FØr var det slik at skuespil- «Sakens dokumenter gir skrivelser til Løvland av 21. resultatet var verdilØst. Strandgt. 41 - Telefon 497 

lemes mål var å bli stjerner, nå ikke direkte opplysninger om november 1906 (dok. nr. 44) Oppgaven burde helt fra 
Derfor erklærer Dagbladet er det stjernenes mål å bli skue- - eller hvorvidt - spØrsmå- og 27. november (dok. nr. 51). fØrst av vært opphevelse av 

som følger: spillere. (Sir Laurence Oliver). let i lØpet av vårhalvåret 1906 Kong Haakon hadde «frem,· Novembertraktaten uten noen 

Det tyske bruddet med Ju- • '.' er blitt drØftet mellom LØv- holdt for Kong Edward nØd- ny garanti for Norges integri- M ART I N KJELDAAt' 
goslavia kan neppe kalles an- - Den virkeldge livskunstner land og de fremmede repre- vendigheten af at traktaten tet. 
net enn en grov politisl{ dum- multipliserer de skjØnne stunder, sentanter i Kristiania. Det ser kommer istand, idet den jo DrØftelse av dette spØrsmål Han4teensgt. 2 

het. de mmre vakre blir bare gjen- imidlertid ut som om uten- på en måde dannet forutsæt- ville imidlertid kreve en Tlf. 447564 
----.- staprt for addiisjon. (Maurice riksministeren i hvert faU har ninger for hans tronbesti- gjennomgåelse av hele proble-

Pessimisten klager over at Chevalier). bedt den tyske minister i o.slo gelse, e. l. Dette har gjort den met. 

jentenes forstand er like kort som * o.. Stuebel om uformelt å fo- engelske konge ennå ivrigere» Vårt U.D. viste seg hverken ,Tannlege Haamoen 
deres kjoler. Optimisten er glad - Etter livets annen vår følger I relegge saken i Berlin. Dette (s. 118). da eller senere skikket til å 
for at jentenes kjoler er like korte som regel en rask høst. (Hans fremgår av dok. 16». Det har fØr vært kjent at bli «ledende i den fremtidige 
som deres forstand. (Jean Coc- Albers), Men i det nevnte bind av 
teau). ---.- - «Die grosse Politik» (s. 404l)' 

den nØytrale sone ble nevnt i I skandinaviske udenrigspoli
traktaten etter norsk Ønske. tik». Johan Scharffenberg. 

Hansteensgt. 2 

lelef. 444333 

Fåes i Kiershowsgt. 5/1, og 

Teatergt. 6 (Johannesen). 

Pris kr. 5,-. 

Lett huspost 
hos enslig dame for kJortere 

eller lengere tid, i Q.slo. 

Bill. mrk. «Attester eller re-

feranser». 

Pent pikeværelse 
koldt og varmt vann, sentral-

I fyring, tilleie til en enslig 
dame mot litt hjelp eller 

I uten. Referanser nØdvendig. 
Bill. merk. «Frogner». 
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FOLK OG ,LAND 
"----~ ........ -( 

~ Med lov skal) ~ c 
l og sure myrer? 
l . l 
~ mågrøftes ut! ~. ~ land bygges!; 

i - -- ............... ' ,.----- ----'"'" ~ ................. - ------~, 

ding inntreffer. Bare et er 

l cl h l nytter det, når planleggerne tig synd. Noen hve~· kan bli S O VJ· et s u·t e n' an s J. e p ikke forstår - eller ikke vil mistenksomme over sIlke vel-
forstå - at grunnårsaken til friserte småsynder i det uen-
vanskelighetene i Norden og i delige, men Moralsk Opprust-

G I å b · II · I o Europa nettopp er den plan- ning og anonyme brev·- nei, 

Forls. fra side 1 -----

RUSSLAND OG VI 
Skyves grensent: 

sikkert at for hvert revolu-stadig ves~over? am' e v pen o g I I g e a n Økonomiske velferdspolitikk det hØrer nok kirken til. 
sjonsjubileum er bolsjevikene som har vært drevet i årene I Russland avgjøres den eu- t o d T 
e ar nærmere en en. re Med «Times» som hoved- Eksperter har beregnet om- tortorpedobåter. Det regn.e& etter krigen. Kirken er i en krise, hØrer 

ropeiske sivilisasJ·ons skjebne. f·erd t d t . k . 
J epar er averUSSlS e kilde skal her gis en k~ltfat- fanget, inklusive leveranser med at Syria har minst 350 Bare at der i dagens situa- man til stadighet. 

Europa står i forbindelse med folk ·1 dItt dDt t h it t D 
VI enne s u og en go tet oversikt over de «hjelpe- fØr Sue:;?;-krisen, til: 60 strids- russiske milJ..tæreksperter. sjon for fullt alvor foreslås en e semmer e J u. en er 

halvpart av bolsjevikene Øn- aksjoner» Sovjet-Unionen har vogner av typen Josef Stalin En ny leveranse-avtale me- nordisk investeringsbank, vi- i en alvorlig krise og har vært 
sker slutt på Stalins politikk. igangsatt overfor tilsynela- ill, 250 mindre tanks av ty- nes å være sluttet efter for- ser hvor liVSfjernt det hele er. det lenge. Det som ikke stem
Men selv om Stalin faller, så tende nØytrale land, særlig i pen T. 34, 100 panservogner svarsminister KhaUd el Azms Skal man ha noe håp om å mer er de årsak.ene man opp
er derfor heller ikke bOlsje- Midt-Østen. Etter Stalins for troppetransporter, 50 MIG MoskvabesØk i august. Det få tilfØrt utenlandsk kapital gir til disse kris0ne. I den 

den russiske revolujon over
for to muligheter: undergang, 
eller en ny og avgjØrende 
landevinning, som vil fØre den 

europeiske sivilisasjon utover vikstyret forbi. Det revolusjo- dØd er man blitt meget 15, minst 20 MIG 17, 40 bom- nevnes en totalsum på 140 til Norden må forheldene leg- hjemlige pågående krise er 
hele det ellers vanskelig ti!- nære oligarki holder det ulyk- mer tilbakeholdende med di- befly typ'e IL 28 og et antall mill. dollar og materiellet ges tIl rette for det. Standard det helveteslæren og den evi
gjengeIige eurasiatiske kon- kelige land med tusen midler, rekte politisk infiltrasjon, og trenings- og transportfly. - skal være to undervannsbåter, Oil-prosjektet viser '"lva den ge pine man strides .)m, og i 
tinent, og bevirke en gjenfØ-- er energl·ske., 1-.ensynslØse d· å l t fØ 120 fl dl· t MIG t d k k ·t 1 .• den nyll·g oppdukkede borte i 

ILL er i stedet gått over til om- Ver len av v pen ever r y, e VIS av ypene . u enlan s e apl a ... mll1lmUm 
deIse av den europeiske sivi- menn med årvåkent politi og fatt ende lånevirksomhet, til å Suez-krisen er beregnet til 19 og IL 28, samt anlegg av forlanger. Utbyttebegrensnin- Sverige er spØrsmålet om 
lisasj on, som holder på å for- lydl·ge soldater tl·l sl·n ra o dl·g- å 3 ·11 d Il I b t l· h 8 fl l . 1960 t å h k tt kv·nnell·ge prester eller l.kke gi teknisk hjelp og levere v - 3 5 ml . o ar. e a mg ar yp asser mnen og y - gen mopp evt?s, s a ene l . _ 
komme i sitt gamle, nå for het" og har mektl·ge l·nteresser t fØ S k· t l· 8 ft 1960 S· k . ·k • . li grunnen En årsak skal som pen. Hva våpenleveransene Egyp r uez- rlSen an- er 1gere e er . yna sen es og nSI oen .!.or sosla _. . 
trange hjem. Russland og Eu- å forsvare·. sl·ne m·o·nomane d tIk k l h ik t f· D k i t bek·ent dØden ha enter 1 det angår, kommer forøvrig også ven t 34 pl'losent av to a e s- s a også a s re seg en sering Jernes. er ess erer J ' 
ropa kan ikke i lengden sl{il- ideer, makten og livet. visse Sovjet-kontrollerte land porten. For 1957 beregnes 40 kreditt på 140 mill. dollar til skrikende kapitalmangel, men gjelder norsk eller svensk 
les. SpØrsmålet er bare om det bak J·ernteppet inn 1 bildet prosent av bomulls-eksporten utbygging av veier, J·ernbaner en investeringsbanl{ skaper kirke, men er ik.ke grunnen til blir Europa som forener Et forbund kan bryte brodden . . , 

særlig Tsjekkoslovakia som å gå til Sovjet-blokken. og kraftstasjoner. ikke i seg selv mere kapital de tomme kirker den at det 
Russlands nasjoner med seg Når det forholder seg slik, har den best utbygde våpen- Også den lille araberstat Je- hvis man ikke gjør noe med nye testamentes lære Gr blitt 
hvilket forutsetter bolsjevis- at bOlsejvismen er en sam- industri av samtlige. India. - Indit sluttet men har sikret seg russiske grunnlaget. Disse for finans- storparten av kirkens menn 
mens nedkjempeIse. Eller orr mensvergeIse mot den nordisk I alfabetisk rekkefØlge ser april 1956 avtale om et lån kreditter og våpen, bl. a. 30 folk selvfØlgelige forutsetnin- fremmed. 
det bl~r Sovjetforbundet~ inspirerte europeiske sivilisa- listen omtrent slik ut: på 115 mill. dollar, 2,5 prosent tunge stridsvogner, 50 motori- ger har planens forfattere 

fl tt t Mye tyder på det. grenser som y es ves over sjon, at den i fØrste rekke går rentebærende, til bygging av serte kanoner, 20 fly og 70 overhodet ikke drØftet. 
- -Chansene for verdens de nordiske livsidealer på Ii- Afganistan. - I 1956 ble et stålverk i Bhilai. En ny av- panserViogner for troppetran- Det er ikke mere, men min- Forts. neste nrl 

revolusjonen er således små vet - og at de største mot- ratifisert en kredittavtale tale er sluttet om en kreditt sport, videre endel luftvern- dre dirigering som trenges. 
(i 1930) såfremt verdensfre setninger i verden i vår tid omfattende 100 mill. dollar. på 120 mill. dollar, som det skyts. Det regnes med at Je- Større belØnning både for en-
den kan bevares. reduserer seg til en tvekamp Kreditten brukes i fØrste om- fØrst kan trekkes på efter men har ca. 50 rUSSiske og keIt-bedriftene og for enkelt- Tankekonl -

(Med Englands Og Frankrike mellom bolsjevismen og det gang til diverse industri an- 1959. Der eksisterer avtale om egyptiske instruktØrer. menneskene. IÆt er en total Forts. fra side 1 _____ _ 
krigserklæring til Tyskland i sep- nordj,k-europeiske prinSipp, legg, i annen rekke kommer teknisk hjelp til oljeboring, og omvurdering som kreves hvis opp og ser stillingen som den 
tember 1939 ble verdensfreden - forholder det seg slik, da en flyplass ved Kandahar og 26 ruSSiske eksperter arbeider Sammenlagt blir dette me- Norden skal kunne fØlge med er: hele folket må samle seg 
brutt, og seierherrene i vest, til- må vi se det mest effektive utbedring av veien mellom for tiden i Punjab. Nehru har get betydelige summer, og me- i det europeiske fellesskap. Og om den oppgave, som fØrst og 
lot i 1945 sin allierte, Sovjetruss. botemiddel mot bolSjevismens Kabul og grensen mot sovjet- benektet at India har avtale get betydelige kvanta våpen. dermed bevare sin levestand- fremst er den viktigste av al-
land å sette seg i besittelse av t og BOlsjeVik-Russlands ren- russisk område. I tillegg kom- om våpenleveranser. Der er foregått en våpen-opp- ard. le, å bringe vår husholdning i 
tredjeparter av europeisk land- ker og anslag, i et nærmere mer en avtale om våpenleve- ladning av araberlandene, FØr det blir tatt fatt på de orden. Et samarbeide for å 

ranser til 25 mill. dollar, og Indonesia. - En 2,5 pro- mens landene lenger øst, In-
område). kulturelt, Økonomisk og po- sents 100 mill. dollar-kreditt underliggende misforhold, har lØse de store oppgaver, det må 

litisk samarbeide, mellom de pengene fra denne kreditt går dia, Burma og Afganistan, i vi liten tro på disse planer. og idet kan ikke la være it Utviklingen beror 
på tilfeldigheter. 

Den oppgave å gjenvinne 
Russland for den alminnelige 
sivilisasj on er den største po
litiske og kulturelle oppgave i 
verden i vål' tid. 

* 
Når og hvorledes vil dette 

nye Russland se verdens lys? 
Revolusjonen mot tsarstyrel 

begynte i noen matkØer i Pe-

bl. a. til kjØp av tsjekkiske ble undertegnet i Moskva i fØrste rekke får Økonomisk 
nordisk innstilte folk i videste 1956. Den er ennu ikke ratifi- Den fremlagte statistikk i komme». _ 
forstand. - - Et nordisk for- Våpen. TSjekkerne har et vå- bistand og ikke våpe~. Man denne enorme dokumenthaug Såvidt Nansen. Hva får 
bund mellom Skandinavia og 
Storbritannia, med tilSlutning 
a v Finnland og Holland, og 
hvori Tyskland og eventuelt 

penarsenal i hovedstaden Ka- sert i Djakarta. Man venter skal legge merke til at de 
bul. En ennu ikke bekreftet en russisk ekspertdelegasjon fleste avtaler om hjelp skri- (1300 trykksider) er av ver- man så ut av det? For meg 

som skal undersØke landets di og den skal vi bevare (og 
ver seg fra våren 1956. Den komme tilbake til), men selve 

ressurser. Polen skal ha til- fØrste «prøve» på virkningen 
melding forteller at det gan-

ske nylig er sluttet en utvidet ~;"mene bØr forbli hvor de er 
kredl·ttavtale omfattende 60 budt leveranse aven kjemisk fant sted under .Suezkrisen. de britiske dominions og nå. Pa p:l~·:~ret. 
ml·ll. dollar so·m bl. a. skal fabrikk. Indonesia har kjØpt utviklingen senere viser at Amerika senere ville kunne 

trekkes inn, et forbund SOm 
ville bryte brodden av enhver 
bolsj evikisk kombinasj on og 
sikre den europeiske sivilisa-

brukes til anskaffelse av fly 4000 russiske biler. resultatene har s kre m t no-
og tanks fra Sovjet. Afgani
stan har som motydelse 
«pantsatt» 50 pl'losent av sin 

Nepal. - Sovjet-Unionen en, mens andre, og særlig Sy
har erklært seg villig til å ria, har nærmet seg S'ovj et
delta i oppbyggingen av Ne- Unionen enn ytterligere. 

I 

Biskopene 
Forts. fra side 1 

fortoner uttalelsen seg som en 
varm og manende appell om 
nasj onal samling. Vistnok vet 
jeg, at Nansen den gang 
tenkte på en samling i et Fe
dreIandslag. Men det hadde 
sm.å utsikter, all den stund 
Michelsen måtte oppgi tanken 
om å danne regj ering. Og 
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Den oppgave å gjenvinne 
Russland for den alminnelige 
sivilisasjon er den største po
litiske og kulturelle oppgave i 
verden i vår tid. 

* 
Når og hvorledes vil dette 

nye Russland se verdens lys? 
Revolusjonen mot tsarstyret 

begynte i noen matkØer i Pe
trograd. Misnøyen i kØene ga 
seg utslag i håndgripelig
heter. Tropper ble tilkalt, 
men nektet å skyte på 
mengden. Og så rullet det 
videre. Revolusjonen 
der. Forutsetningene 

var 
for 

bund mellom Skandinavia og penarsenal i hovedstaden Ka- sert 1 DJaKarta. Man venter skal legge merke til at de ~~ .... ~ ~ .. v ..... " ~v" ..... uu;;u"ua.U5 

en r . k k td l . (1300trykksider) er av ver-
Storbritannia, med tilslutning bul. En enn u ikke bekreftet USSIS e sper e egasJon fleste avtaler om hjelp skri-

som k l d Øk l d t di og den skal vi bevare (og 
av Finnland og Holland, og melding forteller at det gan- s a un ers e an e sver seg fra våren 1956. Den 

P l k l h t 'l komme, tilbake til), men selve 
hvori Tyskland og eventuelt ske nylig er sluttet en utvidet ressurser. o en s a a l - fØrste «prØve» på virkningen 

b dt l k · . k .?~1:nene bØr forbli hvor de er 
de britiske d .. kredittavtale omfattende 60 u everanse aven Jemls fant sted under Suezkrisen. 
Amerika senereom~~~~n:un~: mill. dollar som bl. a. skal fabrikk. Indonesia har kjØpt Utviklingen senere viser at nå. Pa p3.l:iret. 
trekkes inn, et forbund som brukes til anskaffelse av fly 4000 russiske biler. resultatene har s kre m t no- ---
ville bryte brodden av enhver og tanks fra Sovjet. Afgani- Nepal. - Sovjet-Unionen en, mens andre, og særlig Sy- B· , 
bOlsjevikisk kombinasjon og stan har som motydelse har erklært seg villig til å ria, har nærmet seg S'ovjet- IS ,{Opene ..----J 

sikre den europeiske sivilisa- «pantsatt» 50 pl'osent av sin delta i oppbyggingen av Ne- Unionen enn ytterligere. 
sjon - -. bomullsproduksjon, 75 prosent pals femårsplan. Andre del-

På tross av alle motsetnin- av ullprodukjonen og 90 tagere i planen er India, USA 
ger som verdenskrigens (den prosent av de vegetabilske og Kina. 

Til slutt skal nevnes at hjel
pen på ingen måte blir gitt 
gratis. Ofte betales den med 

1. verdenskrigs) blodige kon- oljer. 
flikter måtte ha etterlatt, er 

Sudan. - SOvjet har i april råvarer og lani:1.bruksover-

sådan redelig og sympatisk 
forståelse mellom individer av 
nordisk innstilling i alle land 

Forts. fra side 1 

tyde på at Jesus var forsvun-
net i all denne kirkelighet. 
Den innfØring vi fikk i kirke
lig liv og tenkemåte under 
Hellandersaken peker mot en 
Jesus som er gått helt tapt for 
kirken. Hva fikk vi hØre? Jo 
,- vi fikk hØre om kirkelig 
valgagitasjon. Den besto av 

man så ut av det? For meg 
fortoner uttalelsen seg som en 
varm og manende appell om 
nasjonal samling. Vistnok vet 
jeg, at Nansen den gang 
tenkte på en samling i et Fe
dreIandslag. Men det hadde 
smp' utsikter, all den stund 
Michelsen måtte oppgi tanken 
om å danne regj ering. Og 
dessuten kan jo ikke et fedre
landslag tenkes uten å være 
grunnlagt på nasjonal sam
ling. Derfor er de også syno
nymebegreper. 

noe lignende er til stede i 

Russland i dag, men om det 
utvikler seg beror på tilfeldig
heter. 

den viktigste plikt for alle 
langtskuende kvinner og 
menn--. 

Burma. - Der eksisterer en 1956 tilbudt Våpenleveranser, skudd som Sovjet selv har 
avtale o"m gjensidig utveks- men «Times» har ikke kunnet mangel på. Hva lånerenten 
ling av «gaver», og Burma har få bekreftet at noe er levert. angår skal merkes at den 
fått et stålverk, et sykehus, en Nylig er gjort tilbud om eks- gjennomgående er langt mer 
idrettsplass, et teater og en perthjelp, omfattende bl. a. fordelaktig for låntagerne enn 
teknisk hØyskole. Burma har også geologiske undersØkel- lån ydet fra vest - renten er 

La oss så tenke på Nansen 
og QUisling, om disse to Nor
ges sterkeste menn, som i den 
beste forståelse i, en årrekke 

anonyme brev hvor en del av hadde arbeidet sammen i 
bispekandidatene fikk sitt Russland, også i fellesskap 

Med denne betoning av det 
nordiske må vi ikke under- feIlet Burma kan man si at motta bomull som partbetal

det nærmest dreier seg om . 

«gitt» 400000 tonn ris. I til- ser (olje!) Man er villig til å gjerne 2,5 prosent og avbeta
lingstiden helt opp til 30 år. 
En unntagelse er 115 mill. 

skittentøy vasket. Disse brev 
var tilstillet de bispeutpeken
de prester. Brevene måtte væ-

Det er også uten tvil i Russ
land tendenser til bonapartis
me og til omveltninger støt
tet på armeen. En rekke slike 

vurdere betydningen av det mg. 
l vare-clearing. dollarlånet til India, hvor av-

a minnelige europeiske og in- Syria. -'-- Innen Suezkrisen re skrevet av geistlige da in-
ternasJ'onale samarbel·d. _ _ E t H l b å dragstiden er 12 år. gen utenforstående --- uten-sammensvergelser er etter- gyp. - e pen est r fikk Syria Sovjet-våpen for 56 

hånden oppdaget og tilintet- Navnlig er konsolideringen av nesten utelukkende av våpen. mill. dollar, og beløpet er se
gjort. Og ser vi på historien Europa basert på forståelse nere Øket med ytterligere 84 
er mange systemskift og st y- mellom ;Frankrike og Tysk- Nordisk «Dirigisme)} _ mill. dollar, tilsammen 140 
reskIft i Russland foregått på land, en nØdvendig forutset- millioner. S'yrias arsenal av 
den måten. Et par regimenter ning for at Europas front mot Forts. fra s. 1. Sovjet'-våpen er efter bereg-
er marsjert opp foran slottet Russland skal kunne holdes de anførte argumenter virker ninger på 200 stridsvogner av 
og har gitt sin mening til- - ved siden av det nordiske besnærende. Leser man over- typen T 34, 50 motoriserte ka
kjenne, eller en bunt sam- må vi også holde på det all- sikten over planens gjennom- noner SU 100, minst 200 pan
mensvorne er trengt inn i I europeiske og internasjonale fØreIse virker de stort sett me
slottets gemakker og har satt samarbeide. get sympatiske. En av forut-

Ved H. ø. 

Meget viktig er det i for
bindelse med våpenleveranse
ne å være oppmerksom på at 
våpnene - efter ekspertenes 
mening - stort sett er forel-

omkirkelige - kunne ha et 
slikt innblikk i tingene. Vi 
fikk også hØre at dette var 
vanlige foreteelser foran bis
pevalgene og har vært det i 
lang tid. 

Ja, slik har det sØtti, sa 
kjerringa. 

det og ikke lenger har noen 
særlig praktisk verdi for Sov
jet-Unionen og de topprust
ede vasall-landene. Ørkenkri
gen Egypt-Israel viste til evi-

Jeg kjenner ikke til lignen
de 1 noe samfunnslag eller 

dens at de leverte våpnene ik- gruppe. I forbryterverdenen
ke var fØrsteklasses. hos samfunnets utstøtte --

sin vilj e igj ennom. Paladsre
volusjon er alltid mulig 
Russland nå som fØr. Frankrike 

setningene for friere handel er 
full valuta-konvertibilitet, si
es det. Videre uttales Ønske 
om å fremme den frie kon-

85 mm. luftvernskyts, en del Hensikten med leveransene hvor hensiktene er klare som 
til Midt-Østen blir dermed skarpslepne sverd er slik 

servogner for troppetranspor
ter, Illtinst 120 122 mm. felt
kanoner, minst 100 37 mm. 
radarstyrte luftvernskyts, 60 

hadde fått utarbeidet rett
ningslinjene for denne «sam
lingen» i Norge, tror man da, 
at «Røsten» (0ksnevad) og de 
andre «røster» hadde dristet 
seg til å sende hektolitervis 
med galde og bakvaskelse II\øt 
disse vå.re staute menn? Jeg 
tenker de hadde «holdt inne». 

Ellers kan man jo forsøke 
å tenke seg Nansen som star
ter aven «geriljakrig» etter 
en total kapitulasjon med an
givne æresord og andre gode 
greier. Det faller litt vanske
lig,ja. -

Ivar Frihaug Osa. 

Selv om Stalin faller 
Etter dagens svartebørsno-

tering må fransl{mennene i kurranse og sparingen, samt 
å hindre inflasjonen. Alt dette 

apparatur for raketter og en 
mengde håndvåpen, henved 
70 MIG 15 og 17 og noen mo-

mer enn tydelig: A så splid og fremgangsmåte ikke gangbar FOLK OG LAND 
mynt. Og tar vi et par trinn Den russiske revolusjon har 

ennå ikke nådd sin Thermi
dor, det vendepunkt som den 

dag betale pundet med: 1250 

franc. 

franske revolUSjon nådde al- Sammenlignet med k.ursen 
lered.e i juli 1794 ved Robes- i 1914 som var 25, vil dette si 
pierres fall, etter - - fem års at francen nå har bare en 
reVOlusjon. Den revolusjonære femtiendedel (1/50) av sin 
febers forløp er således bet y- 1914-verdi, målt i engelske 
delig langsommere i Russland 
__ men hvis Stalin skulle pund og pundet på sin side er 

RedaktØr og utgiver: 
opp stigen til politikeme så vil JOHANNJlS KRINQUrBO'nf 
vi lett finne at det ogSå er dem POoStboks 8287, Oslo 

domineres helt av de nå av-! dirigering og priskontroll. fremmed. Det ser ut til at det Bk&ped1sjon og k:aaBe: Kienehowsg1;. B, Olle 

provakasj,on. 
er mål også vi er enig i. 

legse Keynes-synspunkter. Planene for den nordiske toll- foreliggende fenomen bare Telefon S7 7896 
at noen ekte liberalisering I dette kvasi-liberale syn / union vil medfØre mer dirige- forefinnes i statskirkene. Jeg Boks 3214 

slett ikke er hensikten. Det er finner man forklaringen på ring og stats-byråkrati. Bare hevder ikke at bakvaskelser er AbGnnem·~~11:H 

Når man imidlertid kommer 
over til den detaljerte gjen
nomgåelse forstår man snart 

Kr. _,- pr .... ,..... , 

det offentlige som skal lede det eiendommelige fenomen av den grunn egner de frem- meneskene fremmed, men pr. halvår. Sver1p or 
investeringene. Priskontrollen at sosialister og planøkonomer lagte planer seg dårlig som bakvaskelser satt i system Da.tlD3Ark: kr. 39,00 pr. 

d A.r, kr. 14,50 pr. balvAl'. 
(?) skal samordnes hvor det som i dag går inn for en nor- overgangsor ning til et even- med anonyme brev -- så å si utlandet for tmiI': kr. 

bli styrtet eller forsvinne, og bare verd en fjerdedel av hva er nØdvendig, og ellers kan disk tollunion til å begynne tuelt europeisk fribandelsom- gOdtatt i spillereglene - fore- 38,00 pr. Ar, kr. 18,50 pr. 
hØyreopposisjonen komme til de1l var i 1914. ,således ser hvert enkelt land fortsette sin med bekjempet planen, De råde. I tillegg tG de enkelte kommer tilsynelatende bare i halvu. I nswtraIt 0Ia-

makten, så ville også den rus- man at francen i virkelighe- økonomi som fØr - og det vil fryktet at den ville slå istyk- lands regulering og byråkrati kirkelige kretser ved bispe- slag kr. 35,oe pr. år, kr. 

siske revolusjon ha nådd sitt ten har bare 1/200 av sin tid- for Norge da si planØkonomi ker den norske velferdsstaten. får man nemlig det nye by- valg. Jeg har aldri hØrt om ~~;a;:r' 
vendepunkt og begyn~e- ligere reelle verdi. og dirigering. Skattenes h~y- Men nå har mon behendig råkrati som disse planene lignende hos noen dissenter- ~: 
vege seg langsomt og~m- de blir ikke tillagt noen som tryllet bort denne vanskelig- forutsetter. De som har utar- menighet eller Oxfordbevegel- 32 øre pr. m1lllmner 
nom mange kriser 0iover ! helst betydning for konkur- heten. Til gjengjeld skal po- beidet planene har hatt et sen selv om man i bekjennel- over en IIP&lte. Bruk postgirOlDl'. lM1O. 
igjen til normale forhol '.'" Ka;ffemangel er verre enn I ranseevnen, og de penge- og litikken fortsette som fØr. stort arbeide og sikkert utfØrt I ser fra disse siste ennå til I Sambandstry1dr:erlet 

Ingen kan si når denne ven- Syria-krisen, mener tyrkerne. I finans-politisk.e synspunkter Ute i Europa forlater man det i beste hensikt, men hva denne dag har savnet en saf- 1 _____ • 08l.:iiiiiØ ____ _ 
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