Stiftelsen norsk Okkupasjonshistorie, 2014

·
·...·......
.....

O:8l11
..,
CD -

....

....

~

o~~

~
....

&Ilt
f'A

OG
NR. 33 -

12. ÅRGANG

..,

~

LØRDAG 14. DESEMBER 1963

SLIK FORES VERDEN P.ti VILLSPOR

O-

LØSSALG 85 ØRB

...

Hans Egede Nissen:
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LITT OM NYHETSTJENESTEN I FORBINDELSE MED KENNEDY's DØD
JACOB RUBINSTEIN SOM BLE TIL JACK RUBY

O

«Rød front!»

Sovjetsamveldet bak seg,
men som· i de siste års brytninger innen den komunistiske verden hadde stillet
seg på den internasjonale
komunismes side, eller i all
fall på Castros. Sistnevnte
er som kjent en iherdig
motstander av Krustsjovs
forsoningspolitikk. Oswald,
som altså var velkjent i den
amerikanske kommunistverden, og som var gift med en
russerinne, demonstrerte for
øvrig allerede da han var
arrestert og fikk håndjern
på sitt politiske sinnelag.
Han demonstrerte sitt «rød
front» med den knyttede
neve, slik som vårt bilde
viser og slik som millioner
av
kommunister
verden
over har gjort det før ham.
Og noe som den norske
offentHghet natW'ligyis ikk~
fikk 'Vite og 'som vel må sies
å være et tragisk sammentreff forsåvidt Kennedy-famiIien angår: Den samme
Oswald forøvet i fjor på forsommeren et attentatforsøk
mot den kjente nasjpnalistleder general Walker. Kulen
gikkj bare noen centimeter
over hodet på generalen,
Oswald ble arrestert, men
de amerikanske myndigI by og bygd reises i deheter under ledelse av justis- sember - førejulstiden ministeren,presidentens julegater, som ligger der i
bror Robert Kennedy, hadde landskapet med all sin flit-:,
liten interesse av å gå løs på terstas og glitrende prakt,
en attentatmann som var flombelyst av lyskastere og
ute efter den misliebige ge- neonlys, med skingrende
neral og innstillet videre høyttalere, og lokker folk
forfølgning mot ham. Hadde til seg omtrent som møll
ikke så skjedd, ville Oswald flyver mot skinnende lys j
ha fått et langvarig tukt- høstaftnen. Tenker _~an seg
husopphold og ville ikke
ha kunnet forøve noe nytt
attentat, denne gang mot
president Kennedy.
Den arresterte Oswald la
altså ingenlunde skjul på
sitt kommunistiske sinnelag,.
og en falt i den russiske
kommunistverden tilbake på
annen
forsvarslinje,
den
arresterte var «trotskist».
Det betyr vel da det som var
riktig, nemlig at vel var han
kommunist, men han tilhørte den internasjonale
kommunistverden og ikke
den russiske. Hans politiske
syn var derfor i strid med
det russiske og han gjorde
en innsats for sitt syn ved å
myrde den mann som representerte avspenningspolitikken mellom øst og vest.

SN

Mordet på president Ken- søkte derfor en i all fall fonedy og det som fulgte gir reløb,ig avspenning vestover
et forferdende bilde av hvor- og hIlste med glede Kenneledes ukontrollerbare kref- dys politikk, som nærmest
ter dirigerer verdens skjeb- tok sikte på å dele verden
ne, ikke bare hendelsene, mellom USA og Sovjetsammen også den måte publi- veldet.
kum får høre om dem på.
Da skuddene mot KenneFor å forstå bakgrunnen dy falt i Dallas, hadde man
for det hele, må man være derfor inntrykk av at det
klar over at en i dag ikke vakte like stor bestyrtelse i
lenger kan snakke om kom- den kommunistiske verden i
munismen som et ensartet be- Europa som i den såkalte fri
grep. Det er i dag flere slags verden. En var straks på
kommunismer.
Først
og' pletten med forklaringer om
fremslt har vi da den sla- at her hadde «høyreekstreviske, eller skal vi kanskje mister» og «rasehetsere»
heller si østeuropeiske, hvor vært påferde, og det er pinnasjonale rU!;lsiske interesser lig å notere at også det
mere og mere blir bestem- norske fjernsyn ilte til for å
mende, mens det gamle be- understøtte denne teori, som
grep med verdensrevolusjo- allerede fra begynnelsen av
nen skyves mere og mere i ikke hadde noe faktisk
bakgrunnen. Denne nasjo- grunnlag.
nal betonte slaviske kommuDen arresterte morder
nisme har fått en motvekt i Oswald var nemlig· en kjent
den farvede verden, hvor Ki- og skolert kommunist, som
na har etablert sin form for til og med hadde flere år i
en nasjonalbetont kommunisme. «Den tredje retning
representeres av den internasjonale kommunisme, slik
denne i sin tid ble personifisert av Trotsky og slik den i
dag har sitt hovedsete i
USA, ledet av Trotskys rasefeller.
Den slaviske kommunisme
var kommet i en tvangssituasjon, dels på grunn av mot- setningsforholdet til' Kina
og dels på grunn av svikten
i jordbruksproduksjonen. Det
er vel også trolig at de veldige utgifter som rustningskappløpet førte med seg 1.
det lan~e løp oversteg ~en
I propagandaens sto~m.vær blir
økonomIske evne. KrustsJov menneskene som barn tg/en.

I

I

Forts. side 6

nærmere om og diskuterer
problemet saklig og fordomsfritt, er det ikke til å undgå
at en får følelsen av at her
foregår noe aven revolusjon
i synet på julehØytiden.
.
For det første er julen tlldels kort og godt flyttet 34· uker frem,så den gamle
glans av juletre «og høyt i
.
Forts. side 6
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SANNHETEN

• Den som sier sannheten
hesten ferdig, .
._ (Arabisk ordsprog).
_Den som sier sannheten finner dørene lukket.
(Engelsk ordsprog).
Intet gjør mer rasende enn
Jannhet,en .

de forsikring om loyalitet
overfor enhver - enhver beslutning av Stortinget, under et ulogisk, d.v.s tåpelig,
påskudd, presset «sitt» land
og «sine kære landsmænd»
ut i en krig, som han visste
på forhånd var tapt og selv
som følge derav I.
rømte til Sverige uten etter
Skulle noen være i villreGrundloven å delta i statsråde med berettigelsen av det
det til behandling av det besiste, så kan han gjenkalle i
synderlige ultimatum eller
erindringen sommerens poavvente regjeringens standlitiske begivenheter her i d' h
f
o
h Id f t o punkt til dette og heller ikke
landet og videre Tønseth- 1 an or a o e . as pa ventet på soldatenes fremkommisjonens medfart.
d~n erklærte nø?,tralItet o~ møte på mobiliseringsplasDet ser ellers ut som den hklr:dre ~orge~ l~n~~gen l, sene 2 dager senere i henhold
alminnelige uvilje mot å er- nger:. ~rsø te a .. as~ av til den berømmelige «mobikjenne sannheten er et felles· den «IdIOtIske mobilIsermg» lisering» ? Denned er han:
trekk i den menneskelige ka-I (Scharffenber~s betegnelse), alene den ansvarlige.
rakter hos alle folkeslag. Det som ;al~ satt lsc~n~dfra saI?;
Den som ikke stoler på
skyldes vel mangel på mo- me o ,soI? a e avvlS egen dømmekraft i dette
ralsk mot. En alminnelig generalstabssJefen.
spørsmål, kan jo forelegge
foreteelse.
V.
det for danskene.
La oss se på noen flere
Men hva skal man si om
VII.
sannheter.
en konge, som først forhindDet er vel noe merkelig,
Il.
rer mobilisering, når mulig- at en norsk konge på eget
Oberst Hatledal, som var heten for krig viser seg rett initiativ og uspurt, kan komgeneralstabssjef i 1940, har utenfor døren og deretter 5 me på tanke om nødvendignu endelig så smått fått den dager senere, gjør seg skyldig heten av å forsikre Stortinanerkjennelse, som han for- i «historiens mest ansvars- get om loyalitet. Er det ikke
tjener for kravet om mobili- løse krigserklæring.., i strid det? Noe å tenke på _ _
Andere werden im Ungliick klein
sering den 4'. april, en mobi- med den samlede regjerin~
Dette forhold kan allikeund beugen sich tief zur Erde.
lisering som må antas å ville og Stortingets enstemmige vel ikke sees å ha vakt noen
ha hindret okkupasjonen av beslutning om å følge Dan- reaksjon, hvilket formentlig
Uns hat die harte Not gelehrt,
landet såvel fra ~yd som fra marks eksempel og derved kommer av at direhundredass jeder noch grosser werde.
vest, og bevirket at landet bev~re nøytralit;ten, f~r ik- årignatten» (og vel så det)
som i 1914/18 ville ha slup- ke a tale om a unnga en 'fremdeles «ruger over abeAndere suchen in Tranen Trost
pet krigsdeltagelse og der- hensiktsløs blodsutgydelse. katten». Ola er i århundremed bevart sin høytidelig Er det Stortingets og regje- nes løp blitt vant til litt av
und harren bessrer Zeiten.
proklamerte nøytralitet. Om ringens medlemmer som av hvert av konger som hverUns
sind die Tranen langst versiegt,
denne nøytraIitetserklæring den grunn er landsforredere, ken var norske. 'ener tenkte
wir miissen auf und streiten.
var oppriktig ment, altså ik- ! hver især? Navneopprop er norsk for ikke å snakke
ke humbug, anses nok noe: vel ikke nødvendig, men det om talte norsk.
tvilsomt.
er snart i seneste laget til at
VIII
Denne anerkjennehse av de har anledning til å vareta
Det er ellers noen små
oberst Hatledals innsats in- sin ære og sitt ettennæle.
tegn her og der til at sannneholder imidlertid en tilsvaVI.
heten er underveis. Den er
rende fordømmelse av ham,
FORLOVELSESRINGsom avviste ham, landets
Hvem var forreder mot i det lange løp uundgåelig
SPECIALEN
konge. Et forsøk på bortfor- sitt land: Christian X av og den kommer nok før
klaring av denne bitre sann- Danmark, som under samme «Historiens Dom», som skyltillbyr moderne, garantert
karat stemplet håndarbeidede
het imøtesees med den stør- ~orholdj godtok okkupasjo~ dige og medskyldige trøster
ringer fra kr. 95,- pr. par.
ste interesse, så meget mer og sparte landet for krig og seg til ikke skal komme før ønsker alle sine medlemmer
og bidragsydere en god jul
Sender pr. postoppkrav portosom «den som tier, han sam- selv ble på sin post, eller de ligger i sine graver.
fritt over hele landet. Desstykker», hvilket igjen for- Håkon VII av Noge, som
Den slette samvittighets og minner om at vårt arbeid
er avhengig av den økonouten + 50/0 rabatt på grunnklarer den avtalte taushet tross umiddelbart forutgåen- røst.
OLAF HOLM
miske støtte vi får. Vi takker
prisen.
om disse ting.
for all hjelpen i inneværenDen hele bedrøvelighet er
SKRIV
EFTER RINGMAL !
åpenbart gjennomskuet på '&-..............~~~.............. de år og ber våre venner
Ringene
blir sendt straks jeg
huske på Forbundet også i
alle hold. Derav honnøren
fllr
bestillingen.
året som kommer.
til oberst Hatledal.
Arsmøtet vil antagelig bli
Gullsmedmester
lI!.
holdt i februar efter nænneHittil har det vært god
re berammelse i FOLK OG
Thorvald A. Olsen
latin blant verbal patriotene,
LAND. En finner det riktig
at det var Hitler, som erå avvente Stortingets be- Skottegaten 20 vI Metodistkirken.
Bergen
klærte Vestmaktene krig og
handling av innstillingen
at de siste var uskyldige som
«Om landssvikoppgjøret».
små hvite lam i forbindelse
med vårt lands besettelse.
Vi
_For det første var det VestEn erfare.
maktene som erklærte Tysksalg.representant et pent behandlet antikvarisk
land krig den 3. september
eksemplar av Adolf Hitler
1939, for det annet kan nu
søker forbindelse med solid «Min kamp» på norsk. Boken
gjennom statsminister Refirma fra nyttår. Bransje: er i to bind og kom på J. M.
nauds og general Ironsides
Kosmetikk, Manufaktur, Stenersens Forlag i 1941. Priavsløring sannheten ikke
sen for begge bind er kroner
Tekstiler.
lenger skjules.
Bopel: Bergen. Kunder over 75,00.
IV.
hele landet. Betingelser: Fast FOLK OG LANDS BOKgasje og reisegodtgjørelse.
TJENESTE, Postboks 3214,
Vidkun Quisling ble dømt
«Der har vi noen av disse skamløse, uansvarlige menneskene
O SLO.
for landsforrederi, bl. a. for-I
Bill.
merk.
«EIifaren»
igjen, som g~r bort og f~r en masse barn - ulen JI tenke p~ Indias
i eksp.
Postgiro 164 50.
sultende millioner /» (Simplicissimus).
2.
FOLK OG LAND .
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Heller ikke dette året bragte mere sannhet og renslighet inn i norsk offentlig liv. En må vel dessverre heller
si: tvertimot. «Rettsoppgjøreb> ligger der fremdeles som
et lik i lasten og det er intet som tyder på at rettferd
ff
vil skje. I et slikt samfund er det ikke underlig at o' entlig umoral og korrupsjon brer seg.
Og trass i dette har Norge en usalig trang til å blande
seg i andre folks affærer mens de egne driver for storm
og vind. Og her tenker vi ikke bare på dette at vi har
'trengt oss frem i første rekke for å komme med i en even••

skatter. FogdevaIdet okar.
K
k
k'
onsten att s apa la ta Inkomster måste laras.
Så har bor det tillgå.
Enkelt och klart kan fastslås, att det enda, som skapar akta inkomster ar effektiviteten hos de metoder
varmed naturens rikedomar'
~tan missbruk, kan utnyttj~
av manniskan. Detta forutsatter, att de individer som
begåvats med anlag for skapande verksamhet beredes
mojligheter att sjalvstandigt
få utnyttja sina gåvor och
kunskaper till landets basta.
Hittills bruka de utsattas for
. . tr
. t
.
pennmgm essenas m enslVa
motarbetande.

ABC

ltytt løgnens ar

•

FOLK OG LAND
Dette er siste nummer i
inneværende år. Neste nummer kommer lørdag 11. januar.
Glem ikke å ordne med
For undvikandet av arbladpengene!
Og god jul alle sammen! betslOshetens forbannelse igångsattes arbeten av vad
slag de vara må. Man kallar
gjenoppstår det åstadkommandet av NATIONALPRODUKT
och
Vi minnes ofte med glede EKONOMI.
.
det utmerkede og originale
Arbetets betalnmg sker
ukeblad som Fedrelandsla- mest genom pengar. Sedlar
get utgav i sin tid. Nå har tillverkas av specialgjort
en ny publik~sjon tatt n~v- p'apper. Vilka siffervarde~
net, vel for a markere hg- som helst kan tryckas pa
nende synspunkter som de sedlarna. Vare sig sedeln
Fedrelangslaget stod for. ~ skall galla for 10.000:- eller
Redaktør er Sverre Martm 5:- kronor ar produktions~unnerud, og bl~~et kommer kostnaden lika liten. Mynt
l. Oslo. I adskl~hg utstrek- kostar något mer, men utgor
nLmg sv.evder VISSt ItAnders blott en ringa andel av pe~-'
anges an over spa ene
garna. Under namn av kaplnoe som jo ikke er urimelig tal vandrar pengarna ut till
Sl'd.en h an g ikk'
sm rek ruttsk 0-' cirkulation inom landet.

Konsten att skapa inflation
ar la'tt. Så har går det till

LAND

'

•

o

SN
O

tuell ny verdenskrig. Det er naturlIgvIs Ilde nok at VI na
o
på~y el" lagt ut som ate
for Russland pao samme mao t e som
vi ble lagt ut som åte for Tyskland i 1940, men vi har så le I Fedrelandslaget -: ~en det - Guld magasineras i riksofte og så utrettelig pekt på farene ved denne politikk at er nok et st~kke IgJen før bankens killarvalv och det
.
•
bladet
medAdet_ forkunnas att o
pengarna
harivi skal spare våre lesere for en gJentagelse
Idag.
ml kan
ABCmale
D segAll
....
o
o
O ' ga e
. og« er n genom uppnatt vardetackMen også pa andre mater undergraver vare partl- fang ist schwer» og vi av- nl·ng. Man forsakrar, att dar. ve d ao ta part og IS t'll"
.
d
' med skapats det KAPITAL
politiske ledere Norges fremtId
I Ing I venter m~ d . mteresse
en VIsaker som overhodet ikke vedrører oss og som vi forøvrig dere utVIklmg.
som ar avgo:rande for folk
heller ikke har forutsetninger for å dømme om. Vi tenker
och lands valfard.
. .k l
bl a. på det siste norske initiativ i den fordervelige insti- MORDET p Å LAVAL. En d:l av pennmgclr u a.
.
bonen aterkraves fortast av
tUlsjon som heter FN. Mens Norge der gJør rakkertJeneste
Fortsettelsen av v~r beretning staten. Darmed påstås huvi kampen mot den hvite manns posisjoner i Sør-Afrika, om mordet p~ Laval m~ utst~ til udparten av landets INpasser andre land på å utnytte det hele økonomisk. Flere første nummer p~ det nye ~rel KOMSTER ha åstadkomfordi det var s~ meget annet stoff
av de store amerikanske bilselskaper., bl. a. General Mo- vi syntes vi m~tte ha med i dette mits.
tors, oppretter dattersel:skaper og datterfabrikker i Sør- nummer, som 1'0 er et stags ,'ulePenningarna få ideligen
vandra fram och tillbaka
'Afrika og kan da ikke rammes av noen boikottbeslutning, nummer og som vi gjerne ville mellan Riksbanken och lanJapan øker sine handelsforbindelser med landet, og selv skulle bære preg av det.
dets alla andra penningdet Sverige som offisielt så broderlig klapper de norske
innrattning~r.
BokfQring~n
partipolitikere på skulderen og maner. dem til ny nydemo-o
Løøsalgspristm
'av dessa vandringar tillfOrkratisk dåd, er ikke snauere enn at det oversvømmer Sør- på FOLK OG LAND blir fra sakrar penninginstitutionerAfrika med handelsrepresentanter, slik det forøvrig også nyttår av kr. 1,- pr. num- na rantor till sådan mangd;
att de darmed forvarvar
gjorde i ly av FN i Kongo. En av disse utsendinger, Bertil mer.
makt over och agoratt till
Frodin, representerer ikke mindre enn 12 slike store s'Venlandets verkliga varden. Det
ske selskaper, og mens Norge taler i FN mot Sør-Afrika, komme med sine klager. forkunnas, att darmed har
og de hvite der, så taler den svenske handelsrepresentant Dessuten har den sør-afri- l and e t INKOMSTER
s'
ytterFrodin i Johannesburg og sier at boikottaksjonen er non- kanske regjering bedt det ligare tillvuxit.
'sens og at de selskaper han representerer vil gi en god internasjonale Røde Kors om Lagar stadfastas om hur
registreringen och bokforindag i den.
å føre kontroll med behand- gen av dessa forgylIda vinHan sier ellers meget annet fornuftig, mens vår egen lingen. Her hjemme deltok ster skall utforas. Detta giSverre Nielsen snakker pølseprat i Sikkerhetsrådet. Således Røde Kors som fangevoktere ver arbeten åt månghundrasier Frodin at alt skrålet omkring Sør-Afrika er laget av og fangeplagere i den første t~en av invånarna, ledda av
fagforeningene og en viss del av pressen, og tar da visselig tid, så noen kontroll ble det mahngtus
' ende~ av. eXPl~rthert
akk
.
oc
sunruga
I en 19 e
ikke munnen for full. Han fortsatte: «De vet Intet om Sør- vel ikke tid til.
med direktiv faststallda av
Afrika og det ville være god, utdannel:se for dem å besøke
En av norsk prt$ses ho- regering och riksdag.
resten av Afrika og så komme hit. Noen sammenligning vedkilder er NEW YORK
Landet har tillforts an
er ikke mulig. Bantuen her har det langt bedre, iallfall TIMES, som alle vet hvem mer INKOMSTER.
.
.
.
AUtNATIONALEKONOMI
ovannamnda forklaras
økonomisk,
enn noe annet sted I. Afri'ka».
eler.
Bladets Sør-Af nkaf 1' var
· gaIk
. list h eter Conl ey, som Ju
varasnabbare forandringar i.
M en, v I. turer a Itsao
rem
sap. D e t rInnes spesIa
ikke en eneste norsk dagsavis Som våger åsi sannheten i slett ikke oppholder seg i det namnda operationer, ju fortadette meningsterrorens land. Isteden serveres oppkokt land han skriver om, men i re sjunker penningvardet,
løgn fra det amerikanske 'suppekjøkken, hvorfra vi henter Kenya, hos våre gamle hyg- dvs. I~!~~TIONEN vaxer.
det meste av vår åndelige føde.
'
gelige Mau Mau-venner.
Dketta forso~derl.m~k~otverOl
l
rk
l
f
d
k
Id
H'
.
.
d
'
a genom l e 19 o nmg av
l
h
Det er ve ap øst, men a oss I eve or or ens s y
VIS VI lette smte num- alla penningbelopp inngående
slå fast hva den sør-afrikanske sendemann i USA har med- mer iår skulle gi uttrykk for idessa inkomster, varvid
delt denne løgnaktige presse, men som den underslår: at et ønske for det norske folk, experterna forklararatt daringen blir arrestert i Sør-Afrika for sine meningers skyld så måtte det bli dette at det me~ vaxer landets valf~rd.
- i motsetning til for eksempel i Tyskland, hvor det er IgJen må finne tilbake til t' Tlll ~!ut sfkertr at~. mna.
' l er» e Ier
l 'I N
S
'
h vor sannh'e t en og renslig h e t en Ihinner
lOnen vaxer
o are an man
nok bare aoSI
«Hel' 1
Hit
orge og
verlge,
hoj a inkornstsiffrordet er forbudt å mene noe om jødene. Det er ikke menin- både når det gjelder for- na. Resultatet blir allmant
ger, men handlinger som fører til arrestasjon i Sør-Afrika, holdene innad og når det missnoje, inre stridigheter,
kriminelle handlinger. Hva behandlingen av de arresterte gjelder vårt forhold til frem- maktmi~bruk ~ch sl,utl~gt
angår, som den norske presse idag er så opptatt av, mens mede stater. Og vi føyer til k~os. Vdl tycks staf~b:hdriag!lgt
. da norske landssvI'kfanger b
l ' h an dle,
t sao blir at' d e t f orh apen
o
tI'Igvls
. I'kke er nara
enna soker
scen oran
ng,
den bet
emis
vilket man
motverka
de sør-afrikanske, i motsetning til hva de norske ble - forsent til at vi kan ~ndgå med intensivare overvakbesøkt hver uke aven dommer og kan overfor ham frem- et nytt 9. april.
ning, razzior och hojda

I

Foljande småskrifter kunna fortiHja en hel del om
..
va d a"kta e k onoml. ar.
«Detta måste fortigas» kr
3' _
W
l bt d'
. -.
«ovon
e
er
Mensch
?».
Kr; 4: 50.
Några få ex. av «Lands;.
val», nr. 2 och 3, 1942 finnes
k
kr 1 25
t
var . . . . :
pr. s .
Leveras genom inbetalning
till NAMI, svensk postgiro
191559.
, ERHARD FLIESBERG
Og notti vart
so lang og' so svart,
men so fekk me Joikverv
. innunder jol.
"
,
Og joli, ho kom
med aukande soJ.
Per Sivle.
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Blomsterforretning
SYNNØVE LIE
Kranser til alle priser
Frognerveien 30, O s l o
Tlf. 442230

,
--------------Arkitekt

HUSTAD

Bærumsvn. 5 - ø. Ullern
Telefon 556129 - Oslo

F o rbu n d et s o
k n t or
; K;erschows gl. " Oslo er
;Ipent alle hverdager lIndtatt
lørdage fra H. 10 til 15.
Sekretæren treffes "are onsdag, torsdag og fredag i hver
u,ke mellom klokken 11 og
15 - Telefon 377696.

Dar De
husket
bladpeoc:ene

?

Stiftelsen norsk Okkupasjonshistorie, 2014
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\ Ivan og ripskaken

Mussolinis hernrn .. li;:e a;:ent

En munter historie fra det dystre år 1945.

IV.
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Dette var lettere sagt enn
gjort! Jeg kunne ikke la
MED ØYNENE VIDT
være å tenke på at selv om
APNE I MØRKET.
jeg hadde gode sjanser til å
komme helskinnet frem til
De førte meg inn i et
Piazza Cavour, så hadde jeg
værelse. Idet jeg kom inn
like store sjanser til det
av døren reiste tre offiserer
motsatte før det ble morseg og presenterte seg for
gen. Jeg la meg på en mameg.
drass i kjelleren og håpet
De brettet ut på bordet
på det beste. Dog - nå og
et kart over Florenz, og en
da stod kapteinens ord for
kaptein forklarte meg .situameg og jeg følte meg redd.
sjonen på perfekt italiensk.
Viale Regina Vitt.oria, Piaz«Vi vet ennu ikke hvor
za Cavour, - . partisanene
mange dager eller timer vi
bak persiennene, engelskkan
holde
våre stillinmennene i byens sentrum.
ger, men den forreste post er
Det føltes utrolig at jeg virSlik strømmet de rtlssiske soldater ut over Europa, herjende og
nå jernbaneovergangen, som
kelig skulle sette livet på
plyndl'c;de, men noen av dem var imellom også godslige, som
heter Ponte delle Cure. Vi
spill for å gå en gate på 100 i
denne beretning viser.
skal følge Dem dit, og efter
meter i byen Florenz, som
at vi har lukket grinden der,
nå var blitt en valplass!
er De praktisk talt på fiStakkars byene våre, hva
Under titlen «Fastnacht 1- ett eller annet sted. Der i nærendtlig territorium».
de var blitt til l Jeg ble der Damonen» _ (Demone- heten har Kettenbergs sine eienJeg fulgte så intenst med
liggende en god stund me~ nes fastelaven) Erlebnisse dommer - venner av Bernd .. Jeg
i kapteinens forklaring at Regina Vi1ltoria, men det er øynene vidt åpne. Snart einer Wienerin».Joreligger nå: var riktignok ikke i besøkstoalett
jeg ikke hørte susingen dog fremdeles den sikreste nær, snart fjernt knallet på det tyske Druffel-Verlag - men Kettenbergs.har humoriseIler brakene av prosjektile- veien. Partisanene kan nem- granatene og mitraljøsene, de livlige opptegnelser av tisk sans - når jeg skildrer min
ne som haglet rundt Villa lig ikke komme ut i Vialen, men gudskjelov sovnet jeg Brigitte Pohl, der som ung lystreise for dem, vil de tilgi meg
Palmieri. «Og hør nå godt da vi skyter ut i den rett da inn til slutt.
soldaterenke i året 1945, mitt utseende.
efter», forklarte kapteinen, som det er fra Ponte delle
Jeg ble vekket litt før efter å ha overvunnet sin I . Jeg marsjerer lan,gs veien. ~lr
idet han pekte på kartet. Cure, hvor vi har stillet opp klokken fire. I løpet av nat- trang til å begå selvmord" bIler tordner forbI hopper Jeg
«På den andre siden av våre mitraljøser. Når mør- ten var en annen agent av ikke bare reddet sine barns ,bort i. åkere~ eller skogen - Ponte delle Cure er det en
vår «Secret Service» kom- jliv, men også sitt eget vesen Endehg ser Jeg Kettenbergs stamalle: Viale Regina Vittoria, \~~.~~.~ met og fortalte at distriktet frelst ut av kaos. Med forla- slott dukke opp. Men hvis nå. alt
som går til Piazza Cavour ___ . Av. _~AR_LA~~~!~_.
som engelskmennene hadde gets tillatelse gjengir vi her er plyndret der, besatt av befnerBom fører til byens sentrum. . _ _
. _ _ _ . __ ..... ________ < besatt (syd for Piazza Ca- et avsnitt av boken, som kan ne? Hva så? Det vakre slott
Engelskmennene er i Via
vour) var kontrollert av par- bestilles gjennom FOLK OG Kettenberg! Med sine. mange,
Cavour. Viale Regina Vitto- ket har falt på og under be- tisanpatruljer· fra solned- LAN~'S. Boktjeneste.
mange værelser, med s~ne sø~le
ria og Piazza Cavour er skytteise av våre våpen, har gang til solopgang. Det . ~L. Jult 1945. De.nne ~ags be- senger og bemalte dragkister,s~ne
«ingenmannsland». Et meget De gode sjanser til å nå lønnet seg derfor ikke for givenhet var" en reIse tIl Gols- rokker og urglmle vipen ~ n..ocusikkert land, da' partisane- Piazza Cavour. Og så et godt meg å gå dit ennu. Jeg reuth. Reisen dit var lite eventyr- ledes har de husert der?
ne står bak persiennene for- råd innen De drar: et mål- burde gjemme meg vw Hg.. De tomme tog som kom fra
De har sl~tt ikke husert! Nesan vinduene og ved gate- tid og en liten hvil. Vi skal piazzaen og vente på da- Sovjetsamveldet for å hente ten alt var 1 behold. «Kamerat
kryssene. Det blir ingen Ivekke Dem når tiden er gens frembrudd der. ~Det er «krigsbytte» var det altfor mange Barom) hadde nemlig sagt adjø til
spøk å gå gjennom Viale I inne».
akkurat tid til å gå ned til i av. Man betaler etpar mark og får lasarettet hvor han lå kort før beForts. side 7
sli lov til li slippe inn i en ku- frielsen og slått seg gjennom til
)I(
i vogn. Dessverre finnes det ingen slottet Kettenberg. Til li begynne
FOLK OG LANDS MINNE ALBUM :
JUt}uuuuuuuuUVtX~ Itogtabell. Så kom jeg til Gopfritz med hadde det riktignok vært ilde
.
med den russiske soldatbande.
40 I ARAAAAAAAJUtAARAAAAAJUtA
Falt i øst i kampen for Europa
Dog «kamerat Baronesse» forstod
seg godt pli å omgås dyr og
mennesker - ja, til og med russere.
Den gamle baron har marker
og enger, ja til og med en ku har
man latt ham beholde. De holder
«festen) som før, og det kjempemessige slott vrimler som noen
gang før av mennesker. Jeg kommer nettopp til et festmåltid. Poteter i skålen i store mengder,
dertil tykk melk og helmelk. Jeg
har med meg salt og blir derfor
feiret og høyt æret. Husherren har
tatt til seg en mengde sudettyske flyktninger, til gjengjeld gjør
kvinnene istand værelsene, to
gamle menn hugger ved og hjelper til på markene så godt de kan.
Jeg blir mottatt med vennlige
tilrop. I den store riddersal brente
det riktignok istedenfor de mange
lys som ellers strålte over selskapet ved måltidene, bare en stinkende karbidlykt, men stemningen da jeg kom var som alltid: på
toppen! Jeg fikk en tallerken
med poteter, en kniv, en øse tykkmelk og et glass sur melk. Og da
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Et kontinentaleuropeisli.
Folkeforhund

Jul og annet i Sachsenhausen
EN BERETNING AV AKSEL
ZACHARIASSEN TIL
EFTERTANKE FOR nEM
SOM OPPLEVET PAKKEOVERFLODEN pA ILEBU

Det er i dag sterke krefter og uten at vi b~ir spurt, k~n
Amerika som vil at de Norge trekkes mn l en kng
amerikanske
OkkUPasjons-I som er oss ganske uvedkomtropper som finnes i Europa mende, og hele det norske
Som kjent røbet Odd Nanskal trekkes ut og at Europa folk kan bli utryddet på sen i en bok kort efter 1945
skal ta ansvar for seg selv. noen dager.
.
at det ikke var riktig så ilde
Efter hvert som FellesDet er g':lns~e ufa~telIg. at i den tyske kons~ntrasjonsleir
markedet langsomt,
men ikke folk l sm almmne~lg Sachsenhausen som man
sikkert tar form og blir het reagerer, men lar dlSS~ gjerne ville ha det til - i all
til en politisk union, vil partipolitikerne ture frem l fall for de norske fanger,
også det være mulig. For- sin galsk~p.
.•
som såvisst ikke delte ut av
holdene ligger slik an at
Det er JO klart at nar folk sin pakkeoverflod til de østSlik skildret Chr. S. Oftedal norske fangers liv i Tyskland og
Union - Statene
Europa kan sette opp slike paroler folk som fikk langt dårligere
(U.S.E.) ikke lenger er en som at enten s.kal de ha En behandling. Tvertimot til- med følgende versifiserte tekst: «Verden .er bare en mage og kroputopi. Både i folketall og verden eller mgen ,:,erden, tusket de seg allehånde tje- pen er bare en munn. Og sulten en djevelsk plage. Nå holder det
økonomisk vekst kan de så er det noe alvorlIg ~alt nester av disse for avfallet. vel - for en stund». VJr gamle venn, arbeiderpartipressemannen
Aksel Zachariassen har tydeligvis opplevet det annerledes, noe denfullt ut konkurrere med med sinnstilstanden. DISSe
Nå, boken forsvant naturUSA
folkene vil da skaffe oss in- lig nok temmelig raskt fra ne beretning fra Sachsenhausen fliser.
M~n da blir Norden lig- gen verden hvis de får lov bokhandlerne og er nå omf
d l
gende som et europeisk å fare frem.
.
trent ikke å få tak i. Og dog tigheter, og holde oss til ti-' stanset denne
orsen ese
Canada, og det vil bli både
Det er derf~r ~t ~ordisk
den da det virkelige feng- og som påsto «at Røde Kors
naturlig og nødvendig at ungdom nu :na grIpe mn og burde den J' o ha en ganske selsvesen overtok og det var urettmessig h a ddest'Ja• l e t varene fra landets reserveogså Norden organiserer seg følge nye Idealer mot et spesiell interesse når man i innført «normale forhold».
En fikk da lov til å ta lagre» - noe som ikke høre!
og skaffer seg de nødven- samlet og fritt Norden, som dag skriver om behandlingen
dige forsvarsvåpen for å kan fri seg fra amerikansk i de tyske konsentrasjonslei- imot to pakker pr. år _ til urimelig ut når en tenker på
kunne opptre som en fri og overherredøm~e og. selv be- re og spesielt sammenlignet J'ul og til påske, hver på inn- h va d et l.ovly dige h'Jemmeselvstendig enhet.
stemme. over sm skJebne. • med den behandling en her til 2 kg. Pakkene ble uhyre værende nors k e f oIk fikk
fra 1945 gav fangene
•d
t'd I 'dl
En Nordisk Samling tvinEr VI først kommet sa ii Norge
de norske konsentrasjons- nøye sensurert av fangevo~- servert pa enne l . ml erger seg derfor frem med langt at vi har et selvsten- l .
terne og en voktet sykelig tid . var heldigvis de tyske
. t t'l gram k onsent r
'
lelT
' f oIk rimelogisk konsekvens. N år nu dig og vel opprust~t Europa, eIre.
Heldigvis finnes det andre i over at d e ikk
. e veIe
asJons
Amerika ikke lenger vil be- og et! forsvarsdyktig og samfor
meget
ligere
enn
«nazistene
hjemkilder å gå til også. Det er I L
'.
l'tt å h
Z
tale det norske forsvar, men let Norden, så vi ~an være tydeligvis
ikke bare Odd
~ oss sa se l p
va a: me», for
Norge selv må betale, så må trygge for en rusSl~k okk';l- Nansen som har vært litt for chanassen fort~ller om den l
«som en kompensasjon fikk
det nesten være en selv- pasjon, da kan VI nemlIg snakkesalig på trykk. Hans norsk press~ så il~e beryktede
våre pårørende anledning til ~
følge at vi også kvitter oss innby Russlan~ til dannelsen medfange, den ikke ukjente konsent~aslonslelr Sachsensende oss en pakke på ~ kg. pr.
med den amerikanske over- av et EuropeIsk Folkefor- Arbeiderpartimann
Aksel hausen.
måned.»
håndtagende innflytelse i bund.
..
.
Zachariassen
har
offentlig«Det
forekom
nemlig
(501Dette finner Zachariassen
landet. Det er ingen grunn
I et slikt europeIsk forgjort
en
beretning
i
«Sjøstreif
av
lykkefølelse
og
humør)
å
være en dårlig erstatning
til å leie ut 'Norden som bund kunne man langsomt
mennenes
J-ul-» før~I94&~-Den~, og ganske-Særlig blant oss for de" norske -Røde Korsslagfelt for Amerika i en men ~ikkert ut~n krig ~om
nordmenn som i de ordinære pakker og «det er forbaueventuell krig. Selv om me til en vang forstaelse heter «Som julenisse i Sachsenhausen»
og
Zachariassen
tyske
konsentrasjonsleirene inn- sende at ansvaret for denne
Amerika skulle vinne en med Russland. Det kunne
bør
vite
beskjed
siden
han
tok
en
særstilling. først og aksjonen . (stansingen
av
slik krig, ville vi ingen glede begynne •med cle~rin?-han
fungerte
som
leirens
norske
fremst
fordi
vi
tilhørte
den
Røde
Kors-pakkene)
ikke
er
få aven slik seier. Efter all del for sa senere a ga over
pakkepostmester og, som jusagnomsuste germanske rase, og kommet frem i rettsoppmenneskelig beregning vil til en slags europeisk kollek- leheftets
redåksjon skriver,
senere fordi vi som stormot- gjøret».
da menneskene i Norden tiv kapitalisme.
•
forteller
han
«i
denne
artiktakere
av levnetsmiddelpakker
«Men så dukker det en vakvære utryddet. En politikk
Kampen om en ny fo~ta
keI
om
omfanget
av
de
velfra
nærsagt
ane
nøytrale
land
ker
dag opp noen karakteristissom går ut på å gjøre Nor- else av Guds ves~n matte
i Europa, kom til å bli leirens
ke standardpakker fra det danden til slagfelt i en kom- kunne føres frem hl :n eu- dige pakkeforsendelsene til
desiderte overklasse.»
ske Røde Kors _ _ Innholdet
mende verdenskrig kan uten ropeisk enhetsoppfatmng og de norske fangene i leiren og
kommer
dermed
i
mots
et«Tillatelsen
(til!
motta
pakvar
for oss noe av et eventyr.
tvil med rette kalles for- til en oppgivelse av den
ker) var opprinnelig meget omTenk bare på hva 1 kg. flesk
brytersk. Og de som driver ateistiske sosialism: ~g sam- ning til så mange andre som
har skrevet om livet i disse
fattende - de kunne motta
og like meget fet ost betød i
med en slik politikk må nok ling om en teo-sosla.lIsme.
leirene,
inn
på
de
lysere
sipakker
i
ubegrenset
omfang
og
disse omgivelser. Det var også
engang stå til ansvar.
yerden ~unne'pa denne
der
ved
leirlivet».
,
vekt.
Men
betingelsen
var
at
smør
og andre lekre ting.»
Så lenge Norge står i mate orgamseres l tre store
Før vi bringer noen små
pakkene nøye skulle kontrolle«Danskepakkene fløt inn~ i
NATO er vi ikke selv folkeforbund,
et negrores - -»
stadig stigende antall, og til
herre over vårt lands skjeb- angelsaksisk forbund med plukk fra denne interessante
artikkel,
bør
en
vel
altså
Artikkelforfatteren
syntes
slutt (ikke bare til de promine. Uten at vi selv vil det, hovedsete i New-York, et
kanskje som bakgrunn tenk'e ikke det var så bra med paknente, men) uten annen adresse
litt på den behandling de po- ker julekvelden 1942, men
enn til norske fanger. Vi fikk
litiske fanger fikk i de norske
et antall som svarte til belegget
«så begynte pakkene for alvor
f
1945
konsentrasjonsleire ra
og godt og vel det.. Tyskerne
å innfinne seg. Først noen slenkk
og utover. Vi skal her i e
l
'
måtte snart gi opp å kontrolgere til enke te mer prornmente
d d t
engang feste oss
ve
e
.
I
d
d
k
lere
standardpakkene. Vi fikk
•
fanger innti et en ag an om
første redslenes ar uten nevd d
(Forts . s. 7)
et svært billass med stan ar neverdig mat og berøvet de
mest elementære fangeretpakker fra det norske Røde
"
Kors, Det inneholdt lekre saker
og ting for utsultede mennesker,
godt smør, kippers, knekkebrød,
nordisk-slavisk-latinsk folkegeitost, sigaretter og annet
forbund med hovedsete i
snadder. Det var nok mange
Berlin, og, et mongolsksom i likhet med Einar Gerasiatisk folkeforbund med
hardsen brukte den første natta
hovedsete i Peking.
efter mottakelsen til å legge
Disse tre folkeforbund vilplaner for utnyttingen av innle kunne leve i en fredelig
holdet».
sameksistens uten krig i meMen så dukket slangen i
get lang tid fremover, for
paradiset
opp, nemlig «nakanskje en gang i fremtiden
zisten
hjemme»,
som fikk
. . Slik startet amerikanerne sitt Ettropabesøk: Forbrødring med de å nå frem til En Verden .
:;
røde i 194).
LØRDAG 14. DESEMBER 1963 FOLK OG LAND
O. K.
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Slik føres verden
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Isom Jack Ruby får da være
dem bh til skamme ~g ga
Attentatet var som alle et åpent
spørsmål.
Det
toppen den blanke stjerne»
under, der de faller l den; vet minutiøst planlagt, og kjente tyske blad DEUTblir likesom ribbet fra oss,
levende Guds hen~er.
: den må være temmelig naiv SCHE
NATIONAL-ZEITog for det ikke minst vikDet var en andens og Isom tror at Oswald hadde UNG forsøkte å bringe klartige og annet får julen en
kunnskapens gigant som he~ I klekket ut alt dette på egen het i saken ved å henvende
mere verdslig og forretv.:0lfgang G:0ethe: Han har l hånd og ikke bare var et seg direkte til pressesekreningsmessig karakter, som
SItt udødehge dIkt om en- hjul i et større maskineri. tæren i Det hvite Hus, Rupasser lite med den gamle
~ver, Faus~, . et ~erk som I Kort sagt, det kan være li- binsteins rasefelle Salinger,
nedarvede religiøse hjem~ng~n marx~s~lsk. glftspred;r ten tvil om at det var den men han ville ikke svare på
menes fest. Vi blir likesom
l sm
relatIvlsenng fors~r internasjonale kommunisme hvorfor dette navnebytte
fattigere ved denne modereller kan sk~pe make. t.ll, med dens skjulte ledere, hadde funnet sted. Da avisen
niserte, materialistiske utsagt ~t rr: ektlg sprog l tII- hovedsakelig
innen
den spurte om spørsmålet kanglidning av den mystikk
k.nytnmg til Joha:mesevange- amerikanske
jødeverden, skje var pinlig for ham,
fedrenes og vår barndoms
het. Det lyder sa: I begyn- som stod bak. Den samme svarte han bare: Ingen
julefest var besjelet av, der
nelsen var o!det: tanken, skjulte ledelse hadde som kommentarer, og henviste
julen med sine tente jule~raften og g~ern.mgen. ~r rimelig kan være all grunn bladet til justisdepartementrær, med sin unisone sang
Ikke dette et veldIg epos tIl til å sikre seg at Oswald tet med Robert Kennedy
rundt det grønne symbol av
me~neskets sanne v~rdier? ikke røbet for meget, og det som sjef.
livsens træ var en årlig påHVIlken. storsla?en tidløshet varte derfor ikke mange
Bladet fikk også snakke
minnelse og preken for oss
pre~er lk~'~ d;kterens ~yn dagene før morderen selv med Kennedys stedfortreder
alle. Hvor vi dog sang av mel: Bli lys. Og svaret ly- l dIsse lmJer. For d4'lse falt for en ny kule, ledet til Goodman, som måtte medgi
hjertens lyst: Jeg er så der forjettende: Og det ble krefter og makter fra ,;er- slaktebenken inne på selves- at «derom er det ikke den
glad hver julekveld, for da lys. Og siden har lyset skin- dens undfangelsesøye?hkk, te politistasjonen av Dallas- ringeste tvil, halliS navn el'
ble Jesus født, da lyste net i mørket. Som dikteren d.e var~r ved og er ekslste~- politiet, som åpent beskyldes Rubinstein, bare hans venstjernen som en sol og engle synger: Den gnist den lever slelt tilstede fra epoke til ,ifor å være korrupt og be- ner kaller ham Ruby».
sang så sødt. Det var vår Ihos oss ennu, oppblusser og epoke, snar~ svakt pulseren- stikkelig, og som til og med
Vi forstår at den samme
bardoms julegate. Og den i Guds time, så gladelig rin- de, snart stigende til et cres- hadde fått forhåndsvarsel om Goodman ikke hadde noe å
står i erindringens lys som ner det oss i hu at Himme- cen do majestoso. Nordlands hendelsen.
si, da bladet bemerket:
langt mere skinnende og riks klokker kime.
~rompet Petter Dass synger
Over verden tikket så te- «Da vil det kanskje interesstrålende enn noen av det
Hvor jeg kunne ønske at l tro og ydmyghet: <?ud er legrammene fra USA om at sere, Mr. Goodman, at det
tyvende århundres julegater, jeg hadde noe av denne san- Gud om alle land la øde. det var den amerikanske tyske fjernsyn og storparten
enda de henter sine tusner ne juleglede, så jeg fikk nå- Gud er Gud om alle m~nn verthusholder Jack Ruby - av den herværende presse
av kilowatt fra de store de og kraft fra Gud, lyse- var ~øde. Og sl.ekten SVlm- et godt amerikanskklingen.... må regnes som forbryteren
fossefalIs temmede kraft, nes far, til å meddele noe av le:, l ~øye hlml~r bl.ant de navn - som var den nye Rubinsteins venner. De kaldisse moderne templer for den til engstelige: medmen- stjernestImler utallIg o vn~- morder.
Riktignok måtte Iler ham alle - idet de inteknikkens "eir over den nesker som synes de sitter i ler Guds grød~. ?g. sa. bnn: det efterhvert medgis at han formerer offentligheten galt,
ubundne natur, som truer tvilens og mørkets skygger ges tanken uVllkarhg mn pa dreven ilde ansett nattkafe for Ruby!»
med å endre hele vårt dei- og at skodde skjuler og dim- I Luther~ ,?rd,. det
dypt med bordellpreg, at han var
Også det berømmelige
lige Norges skjønnhet fra mer for lys over livsveien. tenkte. ~lstonen er Guds en velkjent gangster og at amerikanske FBI erklærer
Skaperens hånd og å van- Det heter: A, at jeg hadde I maske, ~ar han .tar. mas.ken han ofte hadde vært i kon- overfor NZ: «Rubyer helt
sire hver bygd og hver dal, tusner munne og tusner lav, .erkJenner VI hlStonens flikt med politiet. Dette galt. Han heter Rubinstein».
der de demmer opp vår tunger i hver munn, og at memng.
..
. temmelig svarte blad i forVi tilføyer for egen regbarndoms seteridyll og de jeg efter ønske kunne ut av
Da Gud hm ~ulenatt l bryteralbumet hadde efter ning at forbryteren tydelig-'
skjemmende kraftledninger mitt hjertes dype grunn, rett f~rts~ttelsen a.v sm skaper- hva det ble meddelt verden vis også har den norske ofskjærer seg gjennom skog prise Gud som seg bør for gJernmg lot SItt lys skmne plutselig fått så voldsomme fentlighet som venner.
og over fjell og efterlater alt det gode han meg gjør.
for menneskene, da J:Ian tok moralske anfektelser, og v:ar
Bladet har ellers interdype arr i Norges fysiognoFor Han gjør alle ting vel, maske~ av og lot Sl~ sønn grepet av slik sorg over pre- vjuet flere kjente amerimi. Så det hender en rent selv vanskeligheter av ånde- fødes l en s~all, lagt l esel- sidentens død, at han hadde kanere i forbindelse med
må sitere KumbeIs berømte lig og materiell art må set- krybbe,. da tmdret det gud- gått løs på morderen og mordet på president Kenneepigram: Teknoti som men- tes inn i sine rubrikker på dommeh?e lys. over verden drept ham.
dy. Blant de intervjuede er
neskets herre er et frem- vårt personlige budgett, som Is?m aldn noenslIl"ne før eller
Efterhvert slapp det gjen- også general Walker, som
skritt til det verre.
gjelder vår livsstandard og SIden. ~a oss sa ~ølge de nom noen opplysninger om blant annet sier at mordet
Men, vi mennesker har absolutt ikke vår såkalte redde .gJetergutter til denne at Jack Ruby, den gode på Kennedy ingenlunde kom
fått en guddommelig gave i' levestandard, som det skri- stall l Betlehem.. For her amerikaner,
«opprinnelig» overraskende, for såvidt som
vår evne til å erindre, til å kes opp om fra grensen og skrev. Herrens fmger hen het Jacob Rubinstein, at motsetningene i USA stadig
mane for vårt indre syn ut til de drivende garn. For over Jordens overflate, m~ns han var troende jøde, at tilspisset seg. Det hadde
frem en; tid sbm svant og med en til visshet grensende mørket ruget over sauegJe- han oppsøkte synagogen et samlet seg nok tennstoff,
som aldri kommer tilbake. sannsynlighet kan en i dag terne og deres sa~eflokker. par ganger i uken - inni- men pressen førte bevissst
Jeg har allerede pekt på konstatere at det umåte- Hvor denne gang l mørket mellom
bordellvirksom- opinionen bak lyset.
denne svunne tid, vår barn- holdne fremskrittets virus for ~ finne lyset mi~ner heten. Hvorfor de ameri-, Generalen pekte ellers på
doms julegate. La oss velge herjer menneskeheten og o~ var egen aktuelle situa- kanske myndigheter også at USA måtte føre en sterå . gå på. disse gjengrodde truer med å gjøre til virke- sJon! La da ordet~, t~nkens he: ~orsøkte oå ~øre verdens: ker~ nasjonal politikk og
stier og Ikke la oss distra- lighet de dystre engelske kraftens
og
gJer~mgens opmIOnen pa VIllspor ved a også kreve det av den fri
here av larmende teknik-I spådommer om en frykte- gl~de bu~skap fra hm ene- lansere Jacob RubiIl$tein verden!
kens vidundere og pan demo- .lig robotverden, hvor de na- stoaen~e Julenatt lyde fo~
Tyskamerikanernes leder
num. La oss finne en liten turlige hemninger synes å var Sjel: Ære være Gud l
professor App, sa blant
s!ille .stund til me~itasjon og tæres bort. De faste normer det ~øyest~ ?g fred på .jorannet at alle sørget over
fa gjenoppleve Julen som av verdifaste absolutter står den l godvIlJens mennesker.
Kennedy, men at man stolte
den var, eslet til omkring rent i fare for å tape sin ka- For i. ~ans lys ser vi lys og
på at den fremtidige amesolverv med sitt ytre natur- rak4er av evige,! selvinnly- go~vllJens men~esker gjenrikanske politikk i vesentlige
bestemte tussmørke å skape sende sannheter. Bare tenk speller dette hImmelske lys
punkter ville skille seg fra
en lysende glede i underbe- på at Guds eksistens blir fra urold av. De vil at
den som Kennedys «hjernevissthe~en. For mennesker stadig bestritt av intelligen- sannheten skal frem o og at
trust» hadde drevet. Om
lever Ikke av brød alene. siaen, av folk som ikke har retten skal herske. Sa sa da
Johnson sa han at han ble
Vi er skapt i Guds bilde og orden på sitt liv og livssyn, også Jesus om seg selv: J~g
r~gnet som mere konservadet er VItenskapelig og er- men virrer om i tåken uten er verdens lys og han sa Vlhv enn Kennedy og at han
fc:ringsrr:essig fastslått at landkjenning. Jeg minnes et dere: Je? er veien, sannhehadde st~rre sympati hos
vart fYSIske legeme står for gammelt ord av jødekongen t~n. og hvet. Og derfor kan
tysk-amenkanerne
enn
en kontaktflate mot den ma- David: Han som troner i VI l tro og beskuelse synge
denne. Han ville også få beterielle virkelighet og vår Himlen. Gud ler og spotter den kjente strofe: Og fin-I
dre rådgivere, håpet han.
underbevisstlighet. Det he- dem så taler Han til dem i ner du Ham, da finner du
Senator Goldwater var
'ter så vakkert i de gamle sin ~rede og i sin harme for- alt hva hjertet kan evig be- på dine veier, giv oss å gå meget forbeholden i sine utjøders bibels fø~s~e bok, ferder Han dem, de hvirvler gjære, ~a reiser seg atter på den gamle, gode Julega- t~lelser på det nåværende
som er tusner av ar gam- som agner for vindene. La hvert hap som falt og blek- ten som fører til lys over tIdspunkte.
Han
kunne
ner så aldri mere.
lys. Ame n.
ennu ikke si om han ville
6
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La oss be: Herre, led oss
HANS EGEDE NISSEN la seg stille som president-
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Slik var det
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A. L.:

Sachsenhausen

Randbemerkninger til
.
I "retts" oppgjøret

(Forts. fra s. 5)
pen av det hele fikk vi strøm-! skelig for å forklare denne
tilslutt vår egen pakkeekspedimen av de såkalte «pakchen»'1 fantastiske opptreden .fra de
sjon inne i leiren. Når de store
Dette siste var små pakker tyske fangevokt~res sIde, ~e I
sendinger med danskepakker med levnetsmidler på opptil som helt opp til denne tid
kom, kjørte SS-bilene direkte 1 kg. som tyskerne hadde stadig trekkes for retten.,
inn i leiren med dem og her åpnet adgang til å sende i Forfatteren mener at det ty- I
Sagt av jury-medlemmer
fikk hver nordmann sin pakke brev fra Norge.
deligvis er nokså komisk,
når han kom inn fra arbeid'
«Det var kjærkomne små- men
En vaktbetjent ved Oslo ting- V1il det ikke falle meg inn å dømom kvelden».
ting og efterhvert øket disse
«Tyskerne hadde en merke- hus, Hilma.r Freidel, har sendt i me ham. Når det kommer til
«Temmelig snart begynte vi
forsendelser i et slikt omfang
lig respekt for alt som smakte lagmann Per Anker forslag om at stykke så er det nok hun som har
å bestikke både SS-folk og
at de fra Norge ble ekspedert
av Røde Kors og ville nødig det i hver jury skal delta to faste forført ham; men tror De slikt
fangetillitsmenn i viktige stili plomberte postsekker. En slik
blamere seg».
lagrettemenn, som bl.a. skal kun- kommer fram da?»
linger med pakker. Det gjaldt
sekk inneholdt i gjennomsnitt
Alt det forunderlige som ne påse at drøftelsene i juryen
I en annen sak sa en kvinne:
særlig folk som kunne øve innca. 50 brevpakker. Rekorden Zachariassen beretter om fra går riktig for ·seg. I forbindelse «Jeg har aldri ennå dømt noe
flydeise ved behandlingen av
med hensyn til det daglige an- Sachsenhausen hendte altså i med dette forslag gengis i siste menneske, enhver får passe seg
tall av disse sekkes~ndinger en total krig da sult og elen- hefte av Lov og Rett (Universi- sjøl; så om den skyldige er aldri
norske fanger, f. eks. ved tildelingen av arbeid, klær, uthadde vi før jul 1944 med hele dighet herjet Tyskland og tetsforlaget) med Freidels sam- så skyldig vil jeg gå inn for fristedeise av sykeattester etc'j 70 sekker på en enkelt dag. alle fangevokterne som så tykke noen repLikker fra lagrette- finneise.» Da jeg i denne forbinMange har spurt om vi virkeNåværende stortingsmann Arne generøst tilgodeså iallfall menn som ,han har fått høre i deIse også nevnte «rettsbelærinlig fikk alt det som ble sendt
Strøm har rekorden som mot- de norske fangers behov årenes løp. Freidel skriver:
gen» for henne, svarte hun indigoss - om ingenting ble stjålet.
taker med over 30 småpakker selv så sine egne familier
«Lagrettens medlemmer (inn- nert: «Ingen skal belære meg om
Nei, intet ble stjålet
det
på en enkelt dag.
sulte og lide.
kalte lagrettemenn) tar ofte en tur hvordan jeg skal tilgi når jeg viL»
En tredje replikk: <<Ingen skal
kan jeg i første rekke bevitne.» I
Selvsagt var det uråd for
Sannelig, de bør for retten! til meg i pausene for å slappe av
«En dag kom nye merkelige
tyskerne å føre kontroll med
med en røyk eller en prat. Mange fortelle meg at den mannen ikke
pakker - De viste seg å være
disse tusenvis av småpakker. Fra ~~,.,"'''''''''''''''',.'''~~ av dem er svært snakkesalige, og er skyldig, et slikt forbryterfjes,
fra Portugal og inneholdt hver
vårt postkontor gikk de rett inn
her er enkelte replikker:
da.» Jeg nevnte noe om «bev:isets
20 esker med fete sardiner i
i leiren hvor tillitsmennene på
En kvinne uttalte: «ULf, den stilling»? og fikk svaret: «Bevis?
herlig olivenolje.»
de norske brakkene åpnet sekmannen som er beskyldt for utukt Pah. Kan ingenting helt ut bevi«En annen dag visste det seg
kene og fordelte innholdet på
Forts. fra side 4
er da så pen og kjekk at jeg kan ses, vil jeg dømme ham likevel.
de respektive brakker. Her ble
ikke skjønne at han kunne falle Hvorfor? Jo, De skulle bare se
at pakkebilen inneholdt hundre
Viale Regina Vittoria innen
vis av avlange, grå pakker fra
de videre sortert til de enkelte
for et slikt utyske som anklager-\ den fæle geipe.n h.an.s. Det er da
solen står opp».
det internasjonale Røde Kors i
bord, så da fangene kom inn
sken. Selv om hun kan ha bevis, noe som heter 1OtulsJon.»
.
Ledsaget aven offiser fra
Sveits .. Det var lekre ungarske
om kvelden fant de større eller
En mann uttalte: «Jeg skjønner
staben, gikk jeg ned mot
saker, ikke så bastante som de vi
mindre hauger med småppakker
ingenting. Hva råder De meg til?»
byen. Gatene var tomme, Dem med alle de vapen
o
En 10
. d'19nert herre:« Dette t øpa stne pl asser.»
VI.
fikk nordfra, men de var meget brukbare som byttemiddel.
«Vi lærte etter hvert å be- husene så forlatte ut. Plut- har'>.
,
vet. Jeg har ikke noen interesse
Sao forouerbøyet kloss opp av det Hva f
skal ]'eg bl'Ira
d dd
Og så kom det største evenskytte oss mot overgrep og tI'1 selig befant vi oss foran
tyret _ svenskepakkene. Store
tuske oss fordeler ved hjelp av je:nbaneo~ergangens grind. til husveggen. Vi gikk over opp i dette for? Jeg frUinner jenta
vår overflod. For det lar seg Hjertet mItt stans~t nesten. jernbanelinjen og nærmet om hun smiler til meg.»
10 kg.'s pakker innfant seg regelmessig hver måned med de
nemlig ikke nekte at det til Mellom. de to gnndt;r var i oss den andre grinden. En
En annen: «Rettsbelæringen var
~lutt ble overflod».
?et ~t htet hus, som la halvt, sersjant som lå på bakken god den, men jeg fikk ikke alt
mest usannsynlige delikatesser.
all
banevokterens. I' ued sl'den au meg pekte pa· med meg J'eg orket l'kke følge så
. f'kk a11'd
VI 1
tI et ant
Og så ble det da jul i 1943 l rumer som svarte godt og vel til fange- også
Passord b.le vekslet o~ dep veien 'som åpnet seg foran godt med heller, så jeg stemte 10r
fø.rs~e g.rmd.en ble apn.et. oss. «De må komme +~lbake ikke skyldig; - det er vel mest
belegget».
~mat var det nok av. - - V l g~ kk ,Inn, 1 h uset: I
w.
en t
~ en samme veien. Men vær for- riktig når man er litt utenfor?»
å
O
f ra an dre l an d kom
k
«gs
Og
for
dem
som
ønsket
det,
d
t
t
k
k
orn or, res ene av e
Jø - siktig, terrenget foran oss er
En eldre mann uttalte: «Den
d et av og ti'1 større og min dre
vanket det også en aldri så liten k en, d e.
t var. a.
It R un dt h us-o fullt av miner, og det er forsvareren irriterte meg til de
f orsend eser,
l
ål
bl
d
sees ant anJ·uledram».
veggen Isme s k y tt erhull
• ' l a bare få åpninger».
Han grader at jeg simpelthen går inn
~Ennå romsligere var det selv- tysk e~e .paratJ
... med h an d en pekte dem ut ganske lang- for skyldig hvis det finnes minste
net .f ra kEgypt ogå Tyrlci a. dFra
Sverlge om ogs store sen in~agt i J'ula 1944».
å
t l
P ml ra Jø.s e n . .
somt for meg, slik at J'eg tvil.» På en repLikk fra meg om
ger med kl ær og skotøy. Rett
~Pakkestrømmen kulminerte
E n se.rSJan t f orSI k ret m. eg. kunne ha dem l' hodet. Sa· dette, svarte han: «Selv De {!) må
med at danske Røde Kors-biler
t
k
t d t
som d et var kom nye trandunker
'ld f
d l
om a ~eg v~ om~e
l
~ puffet han grinden opp, så da begripe at en forsvarer ikke
og Sl e orsen e ser og p1 topkl' ørte rett inn i leiren og avle- e t særl l? rol 19 oøyebl1kk
.. « V: jeg akkurat kunne smyge VI'11e oppf øre seg slik hvis han
JUtJUUtJUU,JUUUUUUUUUlJUUt
verte mange tusen Røde Kors- skyter Ikke na for Ikke a meg ut
ikke visste at mannen var skyldig.
Han ljuger som bare f... for å
pakker. Intet under at vi ble vekke mistanke, men h v i s '
blaserte etter hvert.»
vi forstår at De er i fare
(Neste gang: Jeg venter pJ vinne en prestisjesak.»
kandidat, men han henstillet
Forfatteren har litt van- skal vi forsøke å hjelpe
soloppgangen).
Jeg kunne nevne flere slike
til den fri verden, og speeksempler.»
liielt til Tyskland å være
våken.
.~. . . ."'~~~.~~~~~~~~~~~••~~~~,.,~~~~~~~~~~~
(Fra «Nytt fra Norges AlmenTANNLEGE MAAMOEN
vitenskapelige Forskningsråd»,
Professor Hoggan, som
Hanstunsgt. 2
oktober 1962).
vil være kjent for sine uTlf. 444333
redde bøker omkring skyJden for annen verdenskrig,
Tannl~g~
mente også at amerikansk
politikk under Johnson ville
MARTIN KJELDAAS
bli adskillig forandret og
Hanstunsgt. 2
mere konservativ, og han
Tlf. 447554
håpet også på større forstå-I
else for sannheten i historie- I
ANNE LISE PAROW
forskningen.
TANNINNSETNING
La oss til slutt nevne at
da Oswald var blitt arreT ronJ;'~i",
stert meldte advokaten John
F. Aht fra New York seg
straks som hans forsvarer,
Kristne Venner
noe som altså ikke ble aktuHar du lyst til å treffe
elt efter Rubinsteins inngripen. Men dette at Abt
gamle venner i et åpent miltrådte frem på scenen betyr
jø? - Kristne Venner møtes
også noe. Abt, som er jøde,
den første fredag hver måned
er en meget kjent jurist
i Colletsgate 43. Etter en tale
som, er stjerneforsvareren i
er det bevertning og anledalle vanskelige saker mot de
store
kommunister.
Han
ning til selskapelig samvær.
," ,,~ '" ,'"
hører til den amerikanske
Møtetid: kl. 19,30 .
Fåes i FOLK OG LAND'!'!
•-..t". . . , " •
kommunistiske undergrunnsbevegelse.
Hvem er nå dette fra da? Er det fra kamerat Krustsjov, brod~r ...............,.,.,......................... BOKTJENESTE. Pris kr. 9,Gerhardsen, eller fra julenissen? (Efter FRIA ORD).
LØRDAG 14. DESEMBER 1963 POLle OG LAND
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jeg fisket frem en pose salt fra, til en av de gemytlige r~ssere. I
ryggsekken min og tømte e~ haug ~er~nder hadde hun 0fSsa sett I MORDET pA KENNEDY.
leninistiske
ides
fyrtårn, Gaulles. Et tegn på bedre
på en tallerken som hurttg ble mn l nattbordet. Se der: l Pot de I
Også F ARMAND setter hvilket vel utlagt må bety forhold mellom de to land er
rakt frem, kommanderte kame~at chambre var det en klar væske. fingeren på det eiendommeli- noe i nærheten av et lysende også at' de tidligere britiskBaron et minutts andaktsfull stIlI- som fylte hele nattbordrummet l' ge forhold at NRK øyeblik- eksempel. Den russiske sen- franske
generalstab,skonfehet. Alle så takknemli~e Rå de! med
alkoholdunst vodka. kelg fulgte Moskvaparolen demann på Kuba, Aleksej ev, ranser nå er gjenopptatt.
salt jeg hadde skaffet tIlveIe pa. Hun møtte russeren o.g spurte lom å kaste skylden for mor- som vi må ha lov til å tro
svartebørsen, og kamerat. Ba:on I ham: ~Hva har du gjort ~ed I det på Kennedy på .,<høyre- har vært på åstedsbefaring, IOGSA EN KRIGSfeiret meg ~om ravnene ~Il ElIas, møblet l nattbor~et?» <~A», fluer ekstremisten», mens det var har imidlertid kommet til en FORBRYTER
spesielt da Jeg som en gjestegave I russeren, . og gmr seg. l .hendene, klinkende klart at morderen annen
konklusjon
ifølge
De amerikanske søstaters
overrakte baronessen 30 gram! «det e: fme sa~er! ~ar Jeg kom- var kommunist.. Bladet skri- denne uttalelse som tillegges helt og store hærfører under
gjær. «A Germ, a Germ», skrek mer ylbake tIl SovJet~amvel~et, ver ellers følgende, som kan- ham: «Heller ikke i dette b.orgerkrig:n ble for. en tid
alle og baronessen reiste seg for l skal Jeg også ha det slIk: LIke skje gir den riktige bak-Ilandet er det noe som klaf- s~den ogsa h~ldet ~ norsk
å bære skatten ut i kjøkkenet. ved sengen vakkert hus for vod- grunn for det vi er inne på fer».
fjernsyn. Kanskje ~n l. de~ne
«Nå blir det Ribiselkake i mor- !kakar! Stadig vodka for hånden, i våre store artikkel på første
~eget moralske InstItUSjon
gen!» sa hun og alle sukket:! om natten, om morgenen - sta- side om mordet: «det var en DET FARVEDE FN.
Ikke er klar over at den sam"Akk !" og "A !"
dig vodka. Guut. Ida gutt!»
ting man i dette tUfelle måtDet er vel kanskj~ et. ti- me general Rober~ E. Lee
Så ble det fortalt anekdoter om I Vi gikk sent til sengs og følte te håpe, at morderen ikke dens te~ at Norge gjør sI~e ble dømt som «kr~gsforbry
russerne. Dessverre har jeg glemt oss nesten som gjester i et gam- tilhørte noen politis.ke iden- hoser sa grønne so~ muh~ ter» og degradert tIl «borger
mere enn tre fjerdeparter av dem. ! mel dags vertshus. Enhver hadde tifiserbar rase tro eller ideo- for alle de farvede l FN. VI av 2. klasse» efter den beDet er skade for hver enkelt hi-, hatt en historie å berette.
logi». For Os~ald var ideo- tenker bl. a. på aksjonen mot tingelsesløse kapitulasjon. Vi
storie var ve;dt å fortelle.
i Neste dag ville jeg straks vi- logisk kommunist og den Ja- Sør-Afrika .• For, som. den slutt~r ellers ~v dette at
Den gamle baron fortalte hvor-I dere. Men baronessen sa at det eob Rubinstein som norsk nettopp avgatte sør-afnkan- amenkanske «krIgsforbryterledes man i Waidhofen hadde Il ik~e ko~ på tale. Før~t o~ ~remst presse så iherdig kaller Jack ske utenriksm~nist:r Erie p~osesser» har lange tradivillet trekke støvlene av ham. matte· Jeg smake pa Rlblselka- Ruby tilhørte som alle for- l Louw slo fast, sa rna en reg- sJoner. Ellers skal general
Midt på gaten. Men den gamle i ken, som jeg hadde levert gjæren står en bestemt rase.
ne med to tredjedels flertall Lee nå, 100 år efterpå få
herre, som var en kjempe av I til. Jeg hjalp til med bakingen i
for de afro-asiatiske stater oppreisning og altså få igjen
skikkelse, klamret seg til en gate-l kjøkkenet, vasket opp fra i går og FYRTARNET.
kommende år. Selv ameri- retten til å inneha offentlig
lykt, mens han strevet for å holde I hjalp til med å rense ripsen, som
Siden det har vært opplyst kanske aviser begynner nå å hverv m. v. Så, det er tydestøvlene fast med tærne. To ruS-I' ~an hos oss ~aller Ribisel: Rik- at Kennedymorderen Os- bli betenkelige.
1i~vis håp for. oss andre ogsere dro i hvert ben og holdt tIgnok hadde Jeg betenkelIgheter wald tilhørte et kommunissa - bare VI overlater det
nesten på å vinne, da en lastebil f?r at ~aken .ikke kunne kom!lle tisk
«Hjelp-Kuba»-selskap, FOR TUNGT STOFF.
til historien, som det så
med en kommandant kom kjøren-I tIl å blI særlIg god - ornkrmg kan det ha sin interesse å
Den nye sjefen for det bri- smukt heter. Bare 80 år nå
de. "Dawei! Dawei!" brølte han· en halv kilo rips trenger meget, nevne at vår felles venn tiske Labour Party, Harold så - - - .
og brødrene forsvant skyndsomt., meget sukker, og vi hadde bare Krustsjov skal ha uttalt at Wilson, påstår at Karl Marx
Slik hendte det ofte.
en spiseskje full til forføyning for Kuba er den marxistisk- aldri har hatt noen betyd- SAMARBEIDE OG SAMAnekdoter om ur var det hun- I deig og frukt. Ville det gå med
ning for ham: «Jeg kom til ARBEIDE, FRU BLOM.
drevis .av. En russer hadde et vek-I sakarin? Det må gå, avgjorde baside 2, der hvor fotnoten utSelv en Willy Brandtkerur hengende i en gullkjede om ronessen.
bærer han forsiktig det med suk- gjør nesten en side. To linjer Frahm kan komme med
halsen mens han kjørte på motor«Må» er en stor herre, men ker til toppen fylte - vodkakar hovedtekst og en side fot- gullkorn. Efter mordet på
sykkel langs veien. Plutselig be' smaken lar seg heller }kke diktere _ «vodkakaret» fra nattbordet. note syntes jeg ble for me- Kennedy er det jo ikke. angynte vekkeruret å ringe. Russeren av større «herren). RIpS med sa- Med lange skritt kommer han geb>.
stendig å kritisere den ameJ~t sykkeIYl1 rulle vekk under be- kari.n ~r - .nåja - det er nesten frem til bordet og anbringer
rikanske politikk, så la oss
nene på seg og bort i grøften, usplseltg. VI .satt rundt det st~re med disse ord, ledsaget av venn- HVA KAN NA DET
tilføye at det var før mordet
sprang med et veldig hopp ned' bord - festlIg tronet k~ken mIdt lige flir: «Da! Da! Sukker !», KOMME AV?
Brandt sa følgende: «Hvis
på jorden, rev kjeden av halsen I mellom blomster og 1':1elssnerpor- nattpotten midt på damaskduken.
Om den tyske omskolerin- president Kennedy kan erpå seg, slynget uret fra seg, hevet selen, på den S?ehvlte damaskBare baronessen fikk hurtig gen har dr. theol. Herbert klære i FN at USA og Sovmaskinpistolen og nedla med et duk men VI ble lengere og talens bruk igjen for å tilrope den Krimm gitt følgende bemer- jetsamveldet burde gå sampar velrettede salver vekkeruret lenger~ i ansiktet, ~aken var brave Ivan et «hjertelig takk !», kelsesverdige uttalelse: «Den men om en romekspedisjon
som fremdeles ringte.
fryk~elI~ sur. Men VI roste. na- som han tilfreds kvitterte for med som bor i Tyskland og har til månen - og det tyske
En annen sitter med et tacho-, turlIgvls kaken og lot oss Ikke et nikk og forsvant. Så grep ba- ører og øyne åpne, vil støte i folk samtidig holdes delt ved
meter ved veikanten, rister og! merke med noe. Da gikk en dør i ronessen sin teskje og strødde på· en fundamental selvmot-l en mur, så er det fullstendig
rister på det, «ura» vil ikke gå.' spisesalen opp. Ivan, den gemytt- tykt med sukker på kaken sin.
sigeIse som kan gjøre en ubegripelig».
Man forklarte ham at dette «ura» lige, gikk gjennom rummet.
Vi hadde nesten fornærmet ba- meget betenkt. Menneskene
ikke kan «gå», men han rister på
«Ah!» flirte. ha~ beundrende, ronessen med latteren vår: «La uttaler seg i det private liv
MALERARBEIDE OG
hodet og tror ikke på det. Disse f~r kaken. så. vIrkeltg rent utven~ Ivanen min være i fred !» sa hun, annerledes enn i det offentRENGJØRING
fascister vil bare lure av ham dlg sett rIktIg lekker ut. «Ah. «han er i orden! I disse dage lige». Vi håper at det som
UTFØRES
G utt !>~.
tingesten billig!
kan man ikke være så prippen. gjør den gode teolog betenkt
Hen". Miller - Tlf. 67 76 7I
tt
N
b
En tredje kommer med et vak«JIX gu »,.sa aro?es.sen. og Sukkeret kommer meget beleilig». er den meningsterror som I. ~;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;~:
kert kjøkkenur til urmakeren i rotet demonstratIvt forsslktIg l en
«Nå ja, man kan vel bruke må råde i et land hvor folk ,
Waidhofen. «Kaput! Du rette!» kakebit, «njix gutt. Sur! Forfer- sukkeret i midten», mente jeg må si noe annet offentlig
befaler han mesteren. Uret ser delig sur! Ikke sukker, vet du, «men det i kantene må De nok enn det de mener.
nokså medtatt ut. Lillebror hadde Ivan? Ikke en bete sukker!»
kaste».
.
Kierschowsgt. 5, Oslo
allerede stjålet det for lenge siIvans flir vek for et uttrykk av
«Kaste? Kaste sukker? Jeg? ATOMSAMARBEIDE
Telefon 377696
den ett eller annet sted i Breslau dyp beklagelsse.
Barnet mitt, De lever på månen», PARIS-LONDON?
Boks 32 14
an der Oder eller enda lenger øst«Ak, ja», sa han og lot under- belærte baronessen meg. «Det har
Det later til at den nye
EVspedisjonstid alle hverdaover. Mesteren åpner uret, det leben henge. «Njix gutt, sur». Så vært vodka i «karet» lenge
og britiske regjering skal kornf ~r undtatt lørdage kl. 10er fullt av støv blant annet forsvant han ut av den andre dessuten er det et år siden det me bedre ut av det med I ,5. Redaktør Melsom treffes
finner han i urverket en død veg- døren i retning av rummet sitt.
ble brukt. A, jeg kaster ikke et Frankrike enn den gamle og
onsdag - torsdag og fredag
gelus. Han holder den i været
«Bløt fyr», mumlet den sude- eneste sukkerkorn vekk. Ikke at den altså tenker mere eukl. 11 til 15.
med pinsetten og viser russeren tertyske kvinnen som hadde som jeg».
ropeisk. En føler fra de
Abonnementspriser:
den. «Aaah, ich verstahn!» roper oppgave å rydde på russerens
Neste morgen brøt jeg opp Gaulle om atomsamarbeide
Kr. 36,- pr. år, kr. 18,denne glad, «ich verstahn: maski- rum. «Han har sikkert sukker i meget tidlig. Jeg tok avskjed med har fått meget positiv motpr. halvår i Skandinavia. Utnist kaput! Nå du sette inn ny massevis i kisten sin der oppe. borgen og de usedvanlige men- tagelse. Forsvarsministeren
landet: Kr. 40,- pr. år, kr.
maskinist, hva?»
Han kunne godt ha gitt oss litt, neskene som bodde der. Gjestfri- Thorneyeroft sier at han
20,-- pr. halvår. - I nøyMidt under våre lattersalver synes jeg».
het - hvor finner man det mere? trenger en egen atomstridstralt omslag innenlands :
kommer en sudettysk kvinne inn.
Vi taug og tygget på den sure På borgen var det bare gjesten og makt «fordi den tid engang
Kr. 46,- pr. år, kr. 23,Hun ler og ler og har dog Ribiselkaken. Plutselig ser jeg hans velbefinnende som tellet. Ik- kan komme da USA måtte
pr. halvår.
slett ikke hørt den siste anek- hvorledes baron Christian reiser ke med et ord antydet baronessen overveie om det kunne ile
Løssalg kr. 0,85.
doten. Hva er det i veien med seg fra stolen sin og stirrer mot sine egne bekymringer, baronen Storbritannia tilhjelp». DenAnnonsepris kr. 0,40 pr.
henne? Hun holder seg i siden av den dør som er rett overfor ham. heller ikke den «folkerettspro- ne offisielle uttalelse oppmm og spalte.
latter. Hva er på ferde? Hun tør- Jeg følger øynene hans - sess» som forestod ham det fattes som et tydelig tegn på
Bruk postgironr. 16450.
ker tårene av øynene og beretter
Ivan skyver seg inn, flirende kunne ikke interessere gjestene, at Londons oppfatning beUtgiver A/L Folk og Land
følgende :
over hele ansiktet. I begge hender det angikk bare verten - - - gynner å nærme seg de
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