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Ny tysl~ holi. om oli.kupasjonen av Norge 
Klar og nøktern fremstilling av Karl Springenschmid i {(Die Manner von Narvik .•• 

I. 

Hitler hadde allerede tatt opp norgesspørsmålet da han mottok Quisling og gav bestemt 
ordre om at denne skulle holdes utenfor alle forholdsregler. 

gang fremdeles hadde Hit
lers uinnskrenkede tillit, 
meldte at den britiske mari
ne hadde til hensikt å beset
te havnene Kristiansund, 
Stavanger og Trondheim. 
Lignende efterretninger kom I 
i løpet av september (1939) I 
til chefen for Marinegruppe 
Nord, admiral Carls. Denne! 
gjorde i sitt skriv av 3. okto-.I 
ber sjøkrigsledelsen. opp
merksom på den fare som 
ville true Tyskland gjennom I 
en britisk okkupasjon av 
Norge. Chefen for under
vannsbåtvåpnet, admiral 
Donitz sluttet seg til ham. I 
den avtale som i august 1939 
var blitt sluttet mellom Hit

LØSSALG Kr. 1,50 

Et minne fra Pral: 
mai 1945 

Berettet aven dimitert Nachtrichtenhelferin 

ler og Stalin var det riktig- Karlsbriicke i Prag som var vitne til så mange tJjekkiske grtlsomheter 

Storadmiral Raeder var meget bekymret for at engelskmennene Jkulle nok blitt overlatt de tyske i 1945. 

okkNpere Nor,rse og preJJet p{l Hitler om tyske mottiltak. ubå~er et. støtte~unkt pål 

I ~11·0gvJl·etLr:xssblSktOmradC, l?em, I disse hårde dage for Beretni.ngen giengis i DEUT-
. . . lza UK en som 19ger t . kk -~l S ~ 

Fremdeles kjører den nor-I E~glands ogoJal?ans handels~ overfor Fiskerhalvø a: en i sJe erne, og spe~le t f.or CH~ NATIONAL-ZEIT-
ske propagandakvernen for· flater sto pa fjerde plass liog f t· Y'.. pragerne, er det vel Ikke nk- UNG. 
fullt med legenden om den II verdensrangslisten, nesten i for ~~å~~~i:~n~~~d~fI~~t~~ tig å b~laste dem med noen «I april 1945 ble jeg for
umotiverte tyske okkupasjon i sin helhet chartret av Eng- en. Men dette som «Base kollektI,:,skyld .for det ~om flyttet til Prag som Nach-
av Norge, eller «overfallet på/land. Nord» betegne de ankrings-' hendte .1 Prag l 1945.' skJønt richtenhelferin. I de første 
Norge», som det gjerne kal- sted tilfreds stillet ikke de! det er JO det man, gjør med dage av mai fikk jeg, efter å 
les. Fremdeles tier man med Tyske mål voksende krav fra ubåtkriJ ~yskerne. De har l et. kvart ha søkt om avskjed fra Wehr-
at det var England som trakk Hvorledes så det ut på gen larhundre båret kollektIvskyl- macht mine dimisjonspa-
oss inn i krigshendelsene, Og tysk side? Mellom Tyskland Admiral Donitz foreslO' d~~ ~?r altl det Pås~~t~d o~ pirer. En av de neste dage 
fremdeles berettes det om og de skandinaviske stater opprettelsen av et støtte-I Vlr e 1ge g~ e som s .le ~ l ville jeg reise hjem til Schles
Quisling som «hjalp tysker- besto det et utmerket for- punkt i Trondheim men tok den b!odlge verdenskng. wig-Holstein. Jeg satt nett
ne med å okkupere Norge», I hold. Naboforbindelsene var I herunder også Na;vik i be- Men, mmne om det kan man opp hos friserdamen, da det 
På bakgrunn av dette, soml ikke formørket av noen hi- traktning. Sjøkrigsledelsen vel, at 240000 tyskere falt plutselig satte inn med larm 
alt sammen forlengst er kas- storiske belastninger. Under så dog ingen mulighet til å som m?rdofre dengang da og skrik ute på gaten. Tsjek
tet på den historiske skrap- første verdenskrig hadde virkeliggjøre disse forslag pøblen l Prag - og den va! kiske og røde flagg ble heist. 
dynge utenfor Norge, l{an det I' Danmark, Sverige og Norge uten å krenke Norges nø tra-I n:eget omfat~ende og vel dl- Omveltningen kom så plutse
ha sin interesse å gjengi endel, med stor besluttsomhet hev- litet hvis opprettholdelZe nå! ngert - herJet som verst .. Hg at man ikke kom til be
fra en tysk beretning i en bok det sin nøytralitet, en hold- som' før var høyeste bud Og- Hvorledes oppstanden l sinneise. Jeg ville så hurtig 
som nettopp er kommet ut ning som hadde bragt det så et nytt forslag som' Do- Prag artet seg beretter en fru som mulig til jernbanestasjo
på Stocker Verlag, Graz. Den krigførende Tyskland bet y- nitz avgav å opprette et støt- A. L. ?m. Hun v8:r d,engang nen og gikk på en sporvogn. 
h~ter «Die Mannel' von Nar- delige ford~ler, fordi den tys- '(Forts. side 2) Nachnchtenhelfenn l Prag. Den ~jørte imi~lertid vilt 
VIk» og er skrevet av Karl I ke grense l nord dermed var omkrmg og da Jeg på tysk 
Springenschmid. Vårt utdragj sikret. Det var derfor den spurte om hvor jernbanesta-
bygger på en gjengivelse i beste løsning for Tyskland sjonen var ble jeg straks 
DEUTSCHE WOCHEN- at de skandinaviske stater kastet av den kjørende spor-
ZEITUNG. også i denne krig ville forbli vogn. Til alt hell landet jeg 

nøytrale. En krigføring mot foran et tysk lasarett. 
Hvis det lykke des å av-, disse stater var utenkelig og Tyske soldater som hadde 

skjære Tyskland helt fra den ble overhodet ikke tatt i be- lagt merke til hendelsen fra 
svenske malmtilførsel, kun- traktning. vinduene, bragte meg straks 
ne Tyskland ifølge beregnin- - - - i sikkerhet. I en sal hadde 
ger i det britiske økonomi- Et spørsmål ble stående det i mellomtiden samlet seg 
ministerium ikke føre krig åpent: Ville de skandinavis- tyskere, soldater, kvinner og 
lenger enn tolv måneder. Slik ke stater slik som i første barn, som ikke lenger kunne 
utviklet den tanke seg å av- verdenskrig også under den- komme tilbake til sin forleg-
skjære Tyskland fra malm- ne krig være sterke nok til å ning, eventuelt bolig. 
tilførselen fra Narvik til et, hevde sin nøytralitet like 9. mai måtte alle kvinner 
sentralt punkt i den britiske I overfor de britiske krav? og barn, den eldste var 75 
krigføring. Riktignok var Straks efter krigsutbruddet år, stille opp på gårdsplas-
Norge nøytralt, men det var, sivet det efterretninger gjen- sen, og jeg befant meg blant 
i høy grad avhengig av Eng-' nom ifølge hvilke England dem. Vi ble inndelt i arbeids-
land. Eksempelvis var den' traff forberedelser til å be- Britiske tropper klar for okkupasjon av Norge _ men det ble bådt tropper og så med hendene 
norske handelsflåte, som var. sette visse norske havner. over hodet jaget gjennom ga
større enn Tysklands han-,IChefen for det tyske Abwehr, irmskipning og utskipning flere ganger, og så kom altså tyskerne dem tene til Moldaubroen. Så 
delsflåte, og som efter USA's, admiral Canaris, som den- i forkjøpet. (Forts. sid, 7) 
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I 
sak kunne seire også i dette' 

USA Ny tysk bok -Dødsfall 
l~nd, ~elvom det først ble il medansvarlig hlstonsk perspektiv. Noe! (Forts. fra side 1.) de ville være fullstendi 
;om kanskje tellet like meget tepunkt på Island, ble av- ret for Tyskland D gt sper-
for den æreskjære og retten- D~n nors~e.NATO-pressen slatt e~ter at det viste seg at slett ikke betone 'f e t kan 
kende mann. Han arbeidet :fr Ikke smahge hensyn når forsyrungen til el slikl slølte· at den britiske t ~r s ke~kl 
ellers som revisor. .et gjelder å styrke sin dår- put;tkt ville by på uovervin- av den norsk k te ers ese 

Elieson ble bisatt i Kristi- lIge sa~. Den sovjetrussiske nehge vanskeligheter og ville tegisk mål e Yr'" e~ et stra
lnsand sist lørdag under me- aggres~on mot det Tsjekko- ha ~ørt til politiske komp li- Selv om TYS:; cirs 

e r~ng. 
get stor deltagelse. slovakm som USA og de an- kasJoner. Ubåtvåpnet forble sterkeste mot~~ hg~~P til Ide ~re .ves.tmakter utleverte til derfor, bortsett fra «Basel ville vi sikkerlig ~~ ~:e~.er 

* oVJet l 1945 brukes nå som Nord», henvist til de av geo- li ere enn . esa ar-
argument for fortsatt norsk grafien angitte overmåte i;gen k?m VI overhodet 

IVER L. ELIESON DØD deltagelse i NATO og de som innskrenkede i~nsatsmulig- tvertim~t stm·u fo~etok --=-
Med tidligere fylkesmann er. av en ~nnen mening ære- heter. vinne en~ å \ VI e a mere a 

Iver Leuch Elieson er et still- skjeldes ~a det groveste uten angre å No:
pe v~d et ~ysk 

farende, nasjonalt, palriolisk hensyn Ill. bakgrunnen for Alarm fra I,ondon . : p ge og SverIge.» 
, og dyktIg adelsmenneskegått der~s mnstIlh?g. til NATO. Meldmgen om de britiske QUIslings advarsler 

Fra Kristiansand får vi det bort - til stor sorg for sine ~I kan forsavldt være eni- forholdsregler likeoverfor 7. desember, altså få dager 
sorgens bud al vår gamle mang: venner og slorl lap ge l al de som har molarbel· Norge ø~el. England søkte før var Norges, Sveriges og 
kampfelle gjennom de man- for vart arbeid for lovens det N~r:r:O ut fra den tåpelIge efter alt a dømme bare efter Danmarks utenriksministre 
ge, mange år Iver Leuch Elie- rettferd!ghetens og sannhet~ forestIllmg at !30vjetmakten et egn~t påskudd til å sikre I kommet sammen i Stock
son er avgått ved døden 79 ens sak l det mer og mer opp- er t;t0e annet na enn hva den seg VIsse maritime støtte-I holm. Med alt eftertrykk 
år ~ammel. ' løste .norske samfunn. alltId har vært og at NATO punkter på den norske kyst. I hadde ~e nordiske stater be-

SIst så vi Elieson på For- I ~me viktige stillinger og ~v den. grunn er overflødig Ch~fen for krigsmarinen, t~met sm nøytralitet i den 
bundels årsmøte i slutten av arbeldso:nråder tenkte han Idag SItter med skjeggel i Ench Raeder, lok 10. oklob.1 fmsk·russiske kOnflikl, Irass 
aprIl, som alltid levende, ak. stedse pa del heles vel. net poslkassen. Men det er et er d~1 mnlrengende skriv fra! l al. man også, spesielt i 
tIv og ungdommelig. Men så polltIske maktmisbruk var ganske annet og VIktig argu- m~nnebefalshaver Nord, ad-I S,venge tok sterk andel i 
har altså alderen og de harde denne noble mann fremmed. ment mol NATO som faktisk m"al . C,:"ls som foranJed· Fmnlan<ls skj~bne. Den nors· 
påkJenmnger tilslutt krevet Eheson hadde en egen evne er blltt bestyrket ved det mng tIl a underrette Hitler I ke utennksmlmster profes
sin rett. Han fall sammen på lil å spre hygge og fordrage. som har skjedd i Tsjekkoslo· om .virkningene aven britisk' sor Koht, som nød' inlema· 
kontoret til den gode venn !Ighet omkring seg. Suaviter vakm. Det er nemllg mange akSjon mot Norge. Om denne l! sJonal anseelse både som 
Georg Stray, rammet av hjer- m ~odo _ fortiter in re. NATO-motstandere, der i lik- s~mtale.med Hitler, som hitJ statsmann og som lærd (?), 
neblødning, og døde ti dager Ellesons slekt hadde sittet het m~d oss mener at vi in- til aldn hadde beskjeftiget e~klærte at den som hjelp til 
senere på s!kehusel. både pli Bogslad og på Hais. gen hjelp kan,.eller lill få av seg med problemel Norge, F=:,land • nmskerte allierte 

Eheson tilhørte en av lan- lund. Han. var i ca. 4 år fyl- det U~A som Ikke VII .bruke anfører Raeder l sin krigs- a~sJon. pa lt;tgen. måte tok 
dets .. eldste og mest kjente I k,esl';1ann l Vest-Agder, var i a~omvapen av hensyn til egen dagbok: «Jeg betonet he run- sI.kte pa en vlrkehg hjelp til 
famIlIer og fikk en solid han-I sm tid fylk~sfører i Vestfold sikkerh~t, som har demon- der de skader som en bes et- Fmnland, men forfulgte an
delsuldannelse med flerårig! Han arbe!del i de naSjOnal~ strert sm avmakl i Vielnam telse av norske sløttepunkter dre fO: de allierte krigsvik· 
opphold l Tyskland og Eng-I' nedfalls ar som revisor i og som dessuten spIller un- fra engelsk SIde VIlle medfø- tIge mal. Enhver slik akSjOn. 
~and. Senere slo han seg ned yngre dager var han skip;re- der dekke. med den sovjettis- re for oss: Beherskelse av fra de allierte ville straks 
l. Sandefjord hvor han drevj der. H~n var æresmedlem avl ke.aggreS']Onsmakt. ~stersj~-innl~pe~e, flankerc\utford~e til. et tYSk. m.· øtstøt . 
sm egen forretning. Sandefjord Roklubb. Han, mg ~v vare ~Jøkngsoperasjo- s.om VIlle gjøre Skandinavia 
Me~ slektsrøttene plantet I hadde vær~ en eminent id- Den norske NAT<?-presse ner l ~ordsJøen og flyveran- til en slagmark mellom Tysk

dypt l norsk jord gjennom: rettsmann l flere grener og har skreket stygt nar noen grep. pa England, press mot land og vestmaktene. Koht 
lede.nde familier var det na-j hadde .Idr~ttsmerket i gull. har pekt på USA's andel il SverIge - såvel som fordele- erklærte med eftertrykk at 
turlIg al del nasjonale Irådte Her l Knstiansand _ skri. skylden. for del som har ne for oss ved besiddeisen han ~a~ besluttel p~ om nød· 
l forgrunnen både i sinn ogl ver Georg Stray _ var han hendt l TSJekkoslovakia, av den norske kyst: Utfalls- v~ndlg a skaffe vekk fra Nar
tenkemåte hos Elieson Ogl det samlende midtpunkt men det er ty~eligvis dem porter til Nordatlanteren, in- VIk det jernbanemateriell 
han sluttet da også som så blant o.ss venner. som .er bedre orIentert. Kina gen. engelsk minesperring sc;>m de allierte trengte for 
mange andre i den nasjonale I En SIste hilsen fra Folk og. har .apent hevdet at USA og mulIg - - - gjennommarsjen. 
front opp om Nasjonal sam-I Land og Forbundet til denj S.ovJetsamveldet er som to Der Ftihrer var straks klarl Foranledningen på tysk si
ling fra første stund Og trofaste og edle Iver L Elie- tJuer på ett marked i denne over betydningen av Norges- de til å bringe Norgesspørs-
Quisling visste da også å vur- son. . sa.k, og. vi! m~n ikk~ tro på :problemet. Han bad meg om ~ålet i bevegelse ble merke-
dere hans dyktighet og hans Alexander IJange ~ma, sa f~r VI henVIse til en a få overlatt min huskesed-j lIg nok utløst aven norsk 
rettlinjede karakter. Allerede .' kIlde som l de kretser vel an- del og el'klærte at han ville politiker, statsråd Vidkun 
tidlig i tredveårene ble han • sees. for mere pålitelig, del beskjef~ige seg med dette Quisling. Som sønn aven 
partiets fylkesfører i Vest-. I zI.omstdommerte New. Yc;>rk spørs~al.» ., prost og fØ?-t. i Telemark i 
fold og da landets admini- Ogsa en annen av våre føl-I TIm.es, som ellers stadIg slte- FaktIsk ble det ImIdlertid 1887, ble Qmslmg soldat, for
sirasjon under okkupasjon. ,esvenner gjennom mange' res l norsk pr~sse. Vi gjengir hverken fra Hitlers eller fra lot den militære høyskole 
en var l nød efter dyktige le- ar, Olav Bøe, Innfjorden er b.ladets syn s~Ik det kommer SjøkrIgsledelsen side foretatt med høyeste utmerkelse, 
dere hvi~ livel skulle kunne avgått ved døden, vel 74 år tIl ullrykk l et NTB·tele· noe som helst i denne rei· kom slr~ks inn i generalsla' 
holdes gaende i Norge, stillet g~mmel, uten at vi har fått gram. mng I de følgende uker. Sna- b~n.of? VIrket under den bol-
han seg efter innstendig an. VIte noe før nu. En som sto . rere kom hendelsen i Skandi· sjeVIkIske revolusjon som 
IT?-0dnmg fra Quisling til dis- h~m nær karakteriserer ham «!he New York Times navm og dermed Narvik- norsk mIlItærattache i Mosk
posisjon som fylkesmann i slIk: «Min kjære slektning ogl sknver på lederplass i dag at spørsmålet i bevegelse fra en va. I de følgende år arbeidet 
Vest-Agder med sete i Kristi- gode venn, livskunstnaren og l!SA kan holde~ ~edansvar- ?elt ann~n side, for England ha~ v~d sin store landsmann 
ansand. Og der ble han da eventyraren _ sanningssøk- lIg ~or den sOVjetiske okku- Ikke mmdre overraskende FrIdtjof Nansens side med 
boende-og virkende til gavn jaren.» p~sJonen av Tsjekkoslova- enn for Tyskland. hjelpeaksjonene i Ukraina 
for byen og landsdelen. Ved km. og Armenia. Efter tolv års 
så mange anledninger fikk Churchill vil gjerne angripe forløp vendte han tilbake frk 
han demonstrere både sine F~a Dubcek~ s~ier ~ januar 16. desember 1939 forfat- Sovjetsamveldet til Norge, 
~Ierke nasjonale og sosiale G U L L KOR N og tIl den sOVjetIske mvasjo· tet Churchill el promemoria hvor hanble utnevnt til for· 
mteresse, og han var da også "lAt OH lokj, Fm/d"n, lø OM, n~n gjorde WashIngton prak· reitet til admiralitetet, hvori s.varsmmlster l 1931. Quis
almmnehg respeklert og av. nnd" dit, "m nN vendø! 'mn;1 tIsk lall lD!l'en tIng for a VIS~ han lydelig bragte sine hen· lmg var en a~gJort molstan· 
holdt l v~d~ kretser _ også for dei gav oss e;n Arv til å fø ma, ~erIøs vel~llJe over.for de~ 1I- SIkter likeoverfor de nøytra- der av bolSJeVIsmen. H~n var 
blant polItIske motstandere. han er J/ørre, enn mange vil ;1'11» ~rale regImet, skrIver aVIsa. le skandinaviske stater til (Forts. SIde 7) 
Men først og fremst var han Ivar A . an ka~ trekke den slutning uttrykk: «Iallfall kunne vi ------------
naturligvis den gode venn og asen ~t Washmgtons likegyldighet besette og holde visse øyer G U L L KOR N 
kampfelle. l Moskva helt korrekt ble og hvert punkt som passer «Vår norske Jak kan ikke vinneJ 

. Efter det po~itiske opp- ------------------- ~pPfattet som en forsikring oss P~ den norske kyst. Den ve1. å støtte seg til det Jynkende 
gjør som fulgte l okkupasjo- Tannlege ~l Kreml om ~t det kunne nordlIge blokade av Tysk- brttIske rike. Vi må kaste overbord 
nens spor tok Elieson påny M ART IN KJE L D A A S gjøre ~om det vIll~ for å brin- land ville da bli fullstendig. alle fremmende g1lder». 
ufo~'trødent fatt, både med å Hanstunsgt. 2 ge TSjekkoslovakIa på knær- Vi kunne for eksempel be- (G1Ilbrand Lunde. 18. juli 1941.) 

ekSIstere og med å gjøre sitt Tl ne.» sette Narvik og Bergen ogfor O o 

til at sannhetens og reltens
u 

f. « n ,. fremtiden nytte disse havner når g d~~a bsatJ?ked N?krge idag ø......................... , __ ........ ___ . for vår egen h dl· rI IS e rI e har an e, mens sunket? 
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LØRDAG 21. SEPTEMBER 1968 FOLK. OG LAND SIDE 3 

FOLK OG LAND Nagy, Scavenius. «Vill sOln en lø"l'e -
Quisling og Dubcek luild SOlD et 131D» Redaktører: 

UAVHENGIG POLITISK PUBLIKASJON 

ODD MELSOM, ansvarlig 
ALEXANDER LANGE 

Velsignet være 

Disse fire har forsøkt, hen
holdsvis i Ungarn, Danmark, 
Norge og Tsjekkoslovakia å 
komme til en modus viven di 

FELl X HARTMANN 75 AR 

med en overmektig okku- stoppe farlige gjennom-
pant for derigjennom å unn- bruddsforsøk. Vår Felix 
gå en fullstendig hensiktsløs spratt opp - grublet så i 
blodsutgydelse. anrum - og på ingen tid fikk 

Nagy ble skutt av Mosko- han laget en billig, idiot sik-fl eh t ' vittene og Quisling led sam- ker innretning på mitraljøse-presse ri e en me skjebne i samråd med ne uten at disse måtte om-
• M.oskva. Når Scavenius unn- konstrueres. Oppfinnelsen 

kk d tt å k d t bærer hans navn. Han fikk o o.. . d gl e e, sommer e 
VI ble nesten rørt da VI overvar ert fJernsynsmtervJu me vel av at Danmark på rettens takk fra høyeste hold. 

den avgåtte norske formann - eller kanskje det var noe område ikke er så underut- Efter krigen fant Hart-
så fint som direktør - i IPI, det internasjonale pressein- viklet som Norge. Man hal" mann og mangfoldige vetera-
stitutt som står så trofast vakt om pressefriheten - hvis endog der gjort et forsøk pa ner fra begge leire ut at krig 
avisen~ da har riktig fortegn og er tilstrekkelig venstrera- ad' bøte påf ulretttesn ove~for er en fryktelig tåpelighet og 

.... em som u g e cavemus. den største trussel mot men-
dikale. Mannen bar det i norsk polItIkk Ikke ukJente navn Det er å håpe, at det ikke går neskeheten. Her i Norge ble 
Monsen, og eplet faller som kjent ikke langt fra pæren. samme vei med Dubcek som dannet Norske Krigsveteran-

Som sagt vi ble rørt over all denne nidkjærhet på vegne med Nagy og Quisling, ers Forbund. Med i spissen 
aven presse som tydeligvis slett ikke gjør bruk av noen Fredsforsker~n. Galtun~~ Løven vil helst ikke være var en av Englands store hel-

hIt sl frihet til å mene annet enn det den skal i skr~v for noen ~r sIden etter vill og det vil heller ikke Fe- ter. blant kampflyverne -
som es ags . o o • begIVenhetene l Ungarn en lix Hartmann. Helst vil han major Tryggve Gran, og an
en ensrettet nydemokratIsk verden. Sa gIkk da ogsa Per kJ'elder i «Daabladet» om . b' d dre av våre tanreste la.nds-.. o t· D t . ldt b - som VI -- over eVlse me . ~, 
Monsens mdkJær~et I en meget. bestemt re nm~. e gJa hvor.dan ~an .bør ~orholde sine argumenters vekt. 75 år menn, som i verdenskrig I 
å forsvare den smIle og fredelIge nydemokratIske verden seg l en sh~ sItua?Jon. pen, fyller han imidlertid 30. sep- hadde kjempet f. eks. i au
mot alle slags nasjonalistiske tendenser, det gjaldt å under- anbefales tIl lesnmg? I~ke tember. Han var med i annen stralske, sydafrikanske, bri
støtte opprørere i land som har kastet av seg det hykleris- minst for dem ~om l dIsse og i første verdenskrig. Hans ti~ke ~g fransk~ styrker. Man 

. . •. t d h·t dager har benytL.t denne a!l- foreldre var tysk født. Fa- gIkk mn for a lage et ver-
ke nydemokratI, det gJaldt a gJøre front mo e VI e ledning til å pusse OpD SIn . t k Ik l . densvet' el'anforbund Først . . o o. • Af ok' '. ren Val ys genera onsu 1. . 
brødre so~ kJemper for sIvlhsasJo?en pa ri as sørspISS, angivelig~ ~atriotisme. LIke· Norge. I under Tryggve Grans, deref-
og mere tIl av samme arten. For slik går verden fremover. ledes QUIslmgs bok «Russ- . ter under Felix Hartmanns 

Det var samme sort pressefrihet som førte verden ut i land og Vi». . D.~!e ~~gasJemen~ fSkulle,' ledelse så det lovende ut for 
katastrofen i 1939-45 med uavlatelig hets og hyklerisk For~vr~g inntok S~orting JO dl Me l ag ~ædre l~ ame~~ en slik garanti mot krig. De 

. . . og regJermg enstemmIg sam- en e. an erIn rer or e I store veteranforbund både i 
bekymrmg ~or enhver oppvigler so~ .ble tatt ved vmge· me standpunkt (på Elve- sempel a~ den ~aJ:gslungne England, Tyskland (Stahl-
benet. Og- dIsse folkene de skapte sa sm nye verden efter rurn) overfor overmakten, sener~, bISkop E~V.llld Berg- heIm) og i andre land ga tan

e . .".~~~!F~9:,over ~~l?arbarene)~ il9:15,en verden som pussig ~ok som oven nevnt, men, som: grav l. første. krI; var f~~t- ken sin ~ilslutning. Politiker
~ er mere blodig og' ond og. tvangsstyrt enn den som gikk enhver vet, strandet d~t på, pre~t 1 \ang. t~t~~ tysk ~ ~ ne - hVIS vondeste drøm en 

kongen, som truet. seg tII.det, og ar s ~reve er ~m e. slik sammenslutning av vete-
under. o o . . motsatte. Men ogsa han gIkk, S~lv Johan Borge~ har om-I raner fra alle leire er _ ilrke 

Vel, Per l\'Ionsen har forlatt de mternasJonale beItemar- etter å ha bragt seg i sikker gattes alskens LIllelorder, . t od' l.t'k 
•• • i • -. d l mms lag. - po l l erne, 

ker og vendt hjem igjen til Norge savldt VI forstår. Og her het, over til de øvriges stand- men skrIver nu mesten es hvem Herren føder rikelig i 
er det sannelig litt av hvert å rydde opp i for en forsvarel' punkt. H.:vill~et ikke .for~ind- østpropaganda . . . I deres tomme Quasisysler _ 
av pressefrihet og- forkjemper for minoritetene. ret ham ~ st:lle seg l spIssen I Felix Hartmanns slekt! har ideligen forstått å velte 

Hva med pressefriheten når det gjelder debatten om for den JustIsm?rdenes ep~- var den militære tradisjon krigernes fredsarbeid! Poli
. o. ? ke som fulgte l 1945. Ogsa ikke utelukkende et påkled-i tikerne er jo leaalt gardert 

~rmg loand~svlkoppg~øret, for ek~empe~. For det er vell Administ.ra.sjonsrådet fulgte ningsspørsmål. Hans farbror' mot å gå i krig, ~nen de kri-
lIten hJelp I en nommell pressefrihet nar pressen er ens· samme ImJe - .dog u~en ~e- falt således i 1872 under kri-: ger nu nesten uniformt med 
rettet og hvert forsøk på å hevde en annen mening enn den! sultat. Det er kJennsgJermn- ~en mot Napoleon Ill. .Fami- .. kjeften i den «fred» de har 
autoriserte druknes i taushet og boikott. Og hva med fri· genes tale. lIen Hartmann (egentlIg von skapt ... Når man møter 
heten i den kringkasting som ikke våger å ta opp til drøf- Olaf Holm. Tien) hadde sterke forbindel- den elskverdige, dekorative 

• . o··. ser i det gamle Oslo hvor og vitale gamle løve Felix 
telse et sa sentralt problem I norsk natldshlstorle som -------------- rådmann Mikkel von Tien på Hartmann skulle man ikke 
«retts»-oppgjøret? Har De skaffet FOLK OG sin hustrus vegne var arving tro at dette er en av de strid

Vi så at Morgenbladets redaktør i et innlegg i NATO- LAND en ny abonnent for til jordegodset fra Norg.es Ri- bareste forkjempere for ald-
debatten også siterte noe en frontkjemper hadde sagt i e.t 1968? ,~es cka~~ler Oluf ~alIb~. ~ :i ~er krig som vi har hatt 
intervju som var laget med ham av NRK, men pressefrl- en s Je nesvanger .avgJør l No~ge! Derfor har ha~ og-

• • • ~~<7-0'<7-0'~_ ende første verdenskrIg hvor- så frIsprog og venner l alle hetsredaktøren skynte seg a understreke at det naturlIgviS til han meldte seg frivillig L . 
. . t b ' eIre. ikke var meningen å sende ut mtervJue . Det var are Haga, som fylte 75 år. Dagen måtte Felix Hartmann møte 

«arkivopptak». efter hadde imidlertid bladet' opp hos Keiser Wilhelm IL H~:t;;:~;~k~e s~:~::;:~ l?~ 
Våre lesere har vel kanskje også lagt merke til at tid- fått beskjed om at han hørte Denne spurte ham om ~an så eiegod som den i levende 

ligere NS·folk, de være så fremragende de vil, bare ved det til dem som ikke skulle om- som l norfdmannd sePf, arakt ~Jllle live kanoniserte helgen Dr. 
To av egge ane-e en or elser- T reneste uhell omtales i dagspressen ved jubileer o. l. il tales ifølge parolen. Og så en, for krigens varighet. Så Max au... 

nød får de etpar skuffer talemåter efter gravferden. Vi bragte det da følgende fan- efter en høytidelig parade I Sammen med forfatteren 
minnes i denne forbiq.delse også en episode som gjelder tas tiske «Beklagelse», som var vår venn inne på slottet av «We are no criminals», 
det Morgenbladet, hvis redaktør nå forsikrer at bladet det het i overskriften: «Vi og sverget i ensomhet for! Direktør Arne Bergsvik laget 
slett ikke er ensrettet men åpent for debatt og for andre brakte igår en fødselsdags. I Wilhelm Il. Felix Hartmann Felix ~artman~ De:r: Norske 

'. o o . kjempet både på 0st- og vest- KunstsIlkefabrIkk pa Notod-
synspunkter. Bladet nevnte Ikke med et ord den kJente omtale av tIdlIgere sogne- fronten og fikk jernkorset av den. 
norske universalkunstner Karl Holter da han døde, og på I prest Sigurd Haga, hvilket vi første klasse. Overkomman- Folk og Land sender Felix 
forespørsel om grunnen til dette, svarte redaktøren i hen- beklager. Red.» doen henvendte seg til front-I Hartmann _ denne livs
hold til gjeldende presseparole at avdøde var best tjent Så Monsen har altså noe offiserene og påpekte den I kunstner med Grand Charm 
med ikke å bli nevnt! å ta fatt på selvom det kan- tvingende nødven?igh~t av å våre beste ønsker for dagen 

, •.. 'kunne bruke mItralJøsene, og for gode år i nedfallets år-Men rekorden nar det gJelder dette mIsbruk av den pres- skje ikke er så populært som hvorav hvert regiment hadde 
sefrihet man krever er vel satt av Østlendingen, Senter- å beskytte negerne i Sør·Af- 36 _ til indirekte skytning hundrede. 
partiets store avis på Elverum. Der sto det 21. august en l rika og kommunistene i Hel-/ ikke minst om natten for å Alexander Lange. 
hederlig omtale av tidligere sogneprest i Rendalen, Sigurd/las m. fl. _______ _ 
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SIDE 4 FOLK OG LAND 

FOR U·NGDOMMEN 
BM.: HølhJørd •• PfMUlCM 

Men nye slekter fødest der korp og daude gol 
og nye heimar reiser seg av gruset, 
og borni spring på tun att og tindrar i sol 
og nye bjørker syng sin song kring huset. 

RADIKALERNE Men det skulle la seg gjøre å I skrike særlig høyt i anled-
PÅ OFFENSIVEN få bukt med disse ultrarabi-I ning russernes okkupasjon 

Det er ikke noe helt nytt ate. maoister for en gruppe av gamle østerriksk-ungars
som nå skjer i studenterkret. nordmenn som tenker norsk, ke områder. Der~or må nevn
ser. I lengere tid har det gjæ· en slik gruppe finnes, men te demonstrasjon ans~es 
ret under overflaten og ikke ingen har øyensynlig mot til som en protest mot bade 
få studenter har gitt uttrykk å stå frem og bekjenne sin Sovjets og USA's politikk i 
for revolusjonære tenkernå· overbevisning, beklageligvis. krigsårene og umiddelbart 
ter. . efter. På disse premisser 

Den senere tids utvikling STUDENTPROTESTER slutter vi fUl~t og helt opp om 
innen Norsk Studentunion kan til sine tider være beret- demonstrasJonen. 
har gitt støtet til ytterligere tiget, slik som da vel 3 000 
tilspissing, vi tenker da på mennesker fulgte oppford-
de ti venstreorienterte stu· ringen til å demonstrere mot SOSIALISTISK STUDENTLAG 
dentene som forlot det 10. Sovjets okkupasjon av Tsjek- OG UJ:<A. . . 
I~andsting i et forsøk på å ra· koslovakia. 1?0sIalIstIsk Studentlag VII 
dikalisere landstinget. Imidlertid ble protestskri- bOlkott~ Stude.nteruka p. g. a. 

L0RDAG 21. SEPTEMBER 1968 

MED EN SOVJ·ETS·OLDAT 
p Å ØSTFRONTEN 

For FOLK OG LAND av armeneren Jerwand Dshanian 

Anders Hauge fra Stmnmøre, skopt,sseren i Stortingsgaten i Oslo, en 
av forfatterens gode norske venner. De ble kjent da Dshanian var 

krigsfange pli Kampen skole i Oslo. 

Det som direkte forårsaket velsen som ble forsøkt over- den sosiale skjevhet som ek
at de 10 forlot landstingets levert' av formannen for sisterer blant studentene, 
møte, var at det ble vedtatt Norsk Studentunion, Jon E. fremgår det av et opprop un
med 21 mot 17 stemmer ikke Glømmen, og formannen for derte~et. av ovenfor nevn~e 
å støtte en demonstrasjon Studenttinget, Arvid Sveen, orgamsasJ.on. I samme skrIV 
rettet mot «Sovjet. og USA· nektet mottatt av vakten i står det vIdere ~t ~e studen
imperialismen», som var ar· den sovjetrussiske ambassa- ter som d~ltar l slIke arran
rangert av sosialistisk ung· de. I protestskrivelsen het geI?enter Ikke er r~presen
domsforbund, dessuten støt· det bl. a.: «Norske studenter tatIve for den vanlIge stu
tet av Studentersamfundets er forferdet over den sovjet- dent, d~ de danner en over- Denne underholdningsaf- det ble drevet meget hårdere. 
styre, Oslo SF, AUF i Oslo, iske trussel om å deportere klasse m~en ~tudentverde~- ten ble den første og den sis-Il Og selv om dette varte bare 
Fritt Forum og sosialistisk tsjekkoslovakiske opinions- en m~d sm sIk:e økonomI. te, for dagen derpå vendte en kort tid, i virkeligheten 
studentforbund. I tillegg til ledere og intellektuelle». De~ papeke.s ogsa ~t deltagel- hele bataljonen tilbake til si-I bare etpar-tre dager, hvoref
disse, gikk også fem medlem· Det kinkige ved slike skriv se l Uka bt?-f.a! til å .svekke ne kompaniers forskjellige ter . forholdene ble bedre 
mer av studentunionens sen· er at de har ytterst liten ef- de underprIv~lIge~te l. ~ere~ oppholdsteder i Oslo. Antage-I igjen, omtrent som de var 
trals.tyre • til . syn;tpatiaksjon fekt. Dessute~ ble. Sovjet .og kamp for sosIal lIkestIllmg l lig var tyskerne blitt missten- I tidligere, ble vi faktisk lam
ved Ikke a stIll~ til valg efter USA for 25 ar SIden emge samfundet. kelige efter rømningen, som met i åndelig henseende ved 
det som var skJ~dd. . . om å' de~e ~u~opa mellom . D~t ~orekommer oss at So- i et skogterreng kunne friste I det som hadde hendt. For 

De konservatl~e på sm SI· seg og gjensIdIg respektere smlIstIsk S~udentlag. skyter I andre til efterfølgelse av Kos- gjennom sin flukt hadde 
de raser mot dIsse elemen· hverandres interesseområ- over målet l dette skrIv. Den tenkos eksempel. Og tysk for- denne Kostenko skapt en 
ter, men kommer øyensynlig der. Tsjekkoslovakia ble bl. enkelte student bør .selv få bitreise vendte seg mot oss viss farlig situasjon for oss 
ingen vei.. a. med USA's velsignelse til- ,?estemme ?m ha~ Yll delt~1 som var tilbake, for maten andre fanger. 

Et ekstraordmært lands· delt Sovjet, så ihvertfall den! l det søte lIv, og l tilfelle sa ble langt dårligere og arb ei- Tyskerne tok en slik lek 
ting er innkalt i november eldre generasjon bør ikke langt hans portemone tilsier, som dette meget strengt for 
og vi kan allerede nå slå fast I . . . den kunne bli farlig. Allerede 
at politis~ringen ,av Norsk uten å ta polIt~ske hensyn. VII fra starten av i Nitte?-al.ssko-
StudentuDlon er I full gang, er av den memng at medlem- gen drev de under kJørmgen 
og vil bli av avgjørende be· mer av ~os. S~u.d.lag. b~r be- på med en del fullstendig me-
tydn~ng for dens fremtidige grense ~m ~ktIvltet til. a pug- ningsløs skyting et langt 
arbeIdsoppgaver. Den kom· ge Mao s hll~ røde pa ka~- stykke på veien langs Nitte-
rnende avgjørelse vil også ut· merset, for Ikke fullstendIg dal ihvertfall innen vi nådde 
en tvil få stor betydning for å latterliggjøre seg i andres Osl~. De skjøt riktignok i luf-
studentmiljøet de nærmeste •.. øyne. ten, noe som fikk oss til å tro 
år. .' I at det var for å skremme 

Utbrytergruppen innen NY TRUSSEL MOT oss og muligens også dermed 
Norsk Studentunion har til l VES!.TYSKLA~D!. den berømte fangen, eller 
hensikt ikke bare å radikali· I VI ne~nte l forrIge num- kanskje hans norske med-
sere denne organisasjon, mer akSjonen mot sprayflas- hjelpere i Hjemmefronten. 
men også hele det norske ken med hakek?rs. Nå b~ret- Men på veien innover kunne 
samfund. Radikalerne vil i t~s det om en hgnend~ hIStO- vi ikke unngå å merke hvor-
langt sterkere grad enn tid· rle fra We.sterland .pa ~ylt, dan den norske befolkning i 
ligere politisere Studentuni· hvor det l et butIkkvmdl! sine hjem langs veien i nær-
onen og la delegatene stille I mellom badedrakter ogsa heten av Nittedal lukket 
med bundet politisk program I var u~sti11et en. bok om d~ igjen åpne vinduer og for-
og mandat. Dette er i og for ; olympIske leker l 1936. Og na svant inn i husene da vi pas-
seg ikke noe nytt, unionen I v~lle uhellet at et nazistisk serte forbi. Vi fikk inntrykk 
har alltid arbeidet med polio vI~dpust bl~ste opp boken av at folk trodde tyskerne 
tiske spørsmål, men det nye shk at ~t blIde av s~lveste hadde startet krigen i Norge 
er radikalernes kraftige of· Adolf HItler ble fremvIst for for alvor 
fensiv som er under oppseil. I publikum. Og denne farlige Dessut~n kom en russisk-
ing. I trus~el mot det ty~ke. d~mo- talende offiser fra GESTAPO 

Det er vel ingen tvil om at kratI kunne naturh~vls Ikke for første gang til kompaniet 
erkesosialistene oppnår sin g~ ?p~talt. En l:>ehJer~et so- og advarte oss på det stren-
hensikt på det ekstraordinæ· sIalIstIsk p.artifun~sJonær, geste mot å være uforsiktige 
re landsting i høst. For de kamerat SettJe, har Innlevert med alt hva vi foretok oss, 
såkalte ko~serva~ive har in., Ad den norske reaksf'on på den kommunistiske strid om Tsjekkoslo- anmeldelse. om «u~br.ed~lse ellers kunne vi bli kjørt til 
tet alternatIv å stille opp mot . ? av nasjonalsosIalIstIske 
sine «fienders» fremstormen. vakta: «- Stekt torsk, er det Dem.» skrifter». (ForIs. side 8) 
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LØRDAG 21. SEPTEMBER 1968 FOLK OG LAND 

SIEGFRIED: 

Hva blir det til med det ulykksalige USA? 

Pussige bakgrunnsfigurer i kolonialkrigen i Vietnam, som bør være en 

prøvesten fra NATO-synspunkt. 

Kan guvernør Wallace's presidentkandidatur bringe en endring? 

Det er pussig hvilke under- borgerlige leir. For elsker en 
lige utslag patriotismen kan ikke USA og alt denne ulykk-
gi seg. Hitler lovet som kjent salige folkelapskaus aven 
høytidelig, offentlig, og gang stat har beriket oss med, da 
på gang at Norge i tilfelle er en ikke patriot, må vite. 
aven tysk seier i verdenskri- Hvis en ikke er villig til uten 
gen skulle få en utstrakt grad protest å overlate utenriks~. 
av selvstendighet i det nye og forsvarspolitikk - for-· 
og samvirkende Europa han uten kulturpolitikken - til 
tok sikte på. Riktignok skul- Det Hvite Hus, da er en ikke 
le utenriks- og forsvarspoli- noen virkelig fedrelands 
tikk samordnes, men når det venn. I 
gjaldt indre forhold skulle Så forskjellig kan mennes-
vår suverenitet respekteres. kene se på saker og ting! 
For å unngå dette solgte vå- Men det er vel intet å gjøre. 
re eksilpolitikere med støtte ved det før det vokser opp 
av hjemmefrontpolitikerne en ny generasjon med et an-
oss med hud og har til de net syn på patriotisme og 
angelsaksiske makter. Helt fedrelandssinn, en genera-

SIDE 5 

Dr. Bans SeveruslZieglers 
Bitlerhok endelig frigitt 

Og kommer nå i tredje opplag 

Foran nasjonalteatre.t i Weimar, hvor Ziegler var generalintendant, 
står statuene av Goethe og Schiller. 

siden 1905 har 'li jo hengt i sjon som i vest vil gå den vei 
halen på England, men da Tsjekkoslovakia har slått inn' Vestens såkalte demokrati hans navn ikke kan nevnes i 
verdenskrigen endte med til- på i øst. gir seg de mest besynderlige en eneste publikasjon uten i Hva med Wallace? intetgjøreise også av det bri- I mellomtiden må det da utslag, ikke minst i det forbindelse med de groveste 
tiske imperium 0 6 England iallfall være oss kolonifolk i tvangsomvendte Tyskland. invektiver var det nærmest 
ble redusert til et null j fat- rent bortsett fra at vi på kjØ- vest tillatt å granske dette Iallfall en del av våre lese- et sannhetens og rettferdig
tigkommisjonen, overtok pet har fått veltende inn over USA av idag litt nærmere. re vil erindre en bok som vi hetens protestskrik han reis
USA også den britiske koloni oss de rystende. utslag av Hvordan kan det for eksem- omtalte her i bladet for noen te. 
Norge. Istedenfor Hitlers eu· amerikansk «kultur» med pel ha seg at verdensmakten år siden og som vi solgte I Zieglers bok ble Hitler 
ropeiske forsvarssamarbeide I skrik og skrål og show og USA ikke klarer å gjøre seg gjennom vår boktjeneste nemlig slett ikke fremstillet 
fikk vi NATO med fullsten- larmende reklame. Våger no- ferdig med en liten skitten l inntil den ble «midlertidig» som den onde og kulturløse 
dig amerikansk dominans Ogl en å løfte sin røst mot dette, kolonikrig i Vietnam? Trass beslaglagt i Tyskland. Det barbar aven «malersvend» 
istedenfor Hitlers utenriks- våger noen å hevde at vi bør i at det har tatt ibruk de ufy- var en bok skrevet av den - det siste kastes ham pus
politikk fikk vi den ameri.! besinne oss på vårt eget, på selige kampmidlerSGUl stod kjente tyske kulturpersonlig- sig nok. spesielt i nesen av 
kanske eventyrpolitikl{ med Norden og i videre' perspek- sin prøve i verdenskriO'en: het, den tidligere teatersjef alle de venstreradikale ar
uavlatelige kalde og varme tiv på Europa, da stiger ro- fosfor og bomber. Og t;ass ved nasjonalteatret i Wei- beidervennene - men som 
kriger - nå sist den Israels- pene mot den formastelige i at det anvendes de mest mar, Dr. ,Hans Severus Zieg- en kulturpersonlighet av 
ke aggresjon i Midt østen og fra alle politiske leire: kors- moderne fly og noe nrer en ler «Adolf Hitler aus dem rang, en mann med den dy
den meningsløseoguforståe- fest! korsfest! millionhær. Erleben dargestellt.» Det var peste sans for kunst og tea
lige krigen i Vietnam. Høyest av alle skriker alle Kan dette USA være noe å sine memorarer fra årelangt ter, en skapende kraft og en 

Og der står vi altså i dag, patriotkarikaturene i den håpe på sett fra en underord- jevnlig samvær med Hitler, fengslende skikkelse som 
net og utsatt NATO-stats si- teatersjefen la frem og i en hadde gjort det aller sterkes
de? For kan ikke USA gjøre verden som ~å i e~ kvar~ år- te inntrykk på den kjente 

De to talende bilder som omtales i T hunderbolt. 

seg ferdig med motstander- hundre .har sIdestIllet HItler \ teatermann. . 
ne i Vietnam, så er det vel med dJevlen selv og hvor (Forts. side 7) 
intet fornuftig menneske 
som tror at det kan utrette 
noe mot Sovjetsamveldet + 
Finland i Nord Norge. Det 
har forøvrig også klart og ty
delig sagt fra at det ikke vil 
engasjere seg i Europa ut 
over det som forståes ved 
en «begrenset krig», og det 
vil si en slik krig vi kan opp
leve i Nord-Norge - som føl
ge av vårt NATO-engasje
ment. USA vil ikke ta noen 
atomkrig som kan utsette 
det selv for fare for vår skyld 
eller for noen annen europe
isk makts skyld. Men da er 
også NATO av idag verdiløs 
for Europa. USA kan ikke 
engang hjelpe seg selv, langt 
mindre oss. 

Men hvorledes er så USA 
i løpet av noen korte tiår 
blitt så maktesløst at det ik
ke engang kan ordne opp i 
en liten kolonialkrig? Saken 
er vel den at det ikke er no
en samhørighet i dette rase
blandingenes land. Det er et 
hus som er i strid med seg 
selv og atpå til med en st yre-

(Forts. side 6) 

Milliardæren Rockefeller i godt selskap under forsøket på å skaffe 
seg presidentkandidatur. For slik er det velsignede demokrati i USA 
at det gjelder å holde seg inne med negere, jøder, polakker og andre 

faste grupperinger. 
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SIDE 6 FOLK OG LAND LØRDAG 21. SEPTEMBER 1968 

Hva med USA • 
mens resten er fra nordstate-llitikk - og altså da om det 
ne. Spesielt skal republika- håp de europeiske stater kan 
nere som sist stemte på ha om en endring: 

(Forts. fra siae 5.) 
form som gir alles lags orga
niserte grupper en uhørt og 
meningsløs innflytelse. 

Det ville vel knapt være 
mulig og tenkelig i noen an
nen stat i verden enn USA, 
et land som fører en krig 
som koster store ofre av 
mennesker og verdier, at 
man demonstrerer rundt i 
gatene med fiendens flagg, at 
kjente og ledende politiker~ 
taler fiendens sak, og at en 
vasser rundt i mere eller 
mindre åpenlyst krigsforræ
deri. Og når alt kommer til 
alt, er det kanskje grunn til 
å spørre om de som leder 
krigen i Vietnam virkelig 
ønsker å vinne. Eller om det 
hele bare er et kynisk narre
spill med et helt annet sikte
punkt: det å svekke staten, 
å gjøre den moden for en 
venstreradikal omveltning 
som skal åpne vei for det så 
sterke krefter tar sikte på, 
den raseblandede En Verden 
ledet aven verdensregjering. 

Det er ikke lett å få noe 
virkelig blikk bak kulissene 
i det USA hvis store nyhets
publikasjoner alle er ensl'et
tede. Både New York Times 
og de store ukepublikasjoner 
Time og Newsweek er på jø
diske hender. En må søke til 

. noe så forholdsvis ukjent og' 
så baktalt som publikasjo
nen Thunderbolt for å få vis.
se glimt, som kanskje er noe 
overdrevne den andre veien, 
men som utvilsomt også gir 
det som skjer andre perspek
tiver enn det man prøver å 
innbilde Europa. ~ 

Det er ellers ganske pussig 
at en publikasjon som Thun
derbolt får lov til å komme 
ut i c;let USA hvor jødiske 
verdensorganisasjoner har 
så stor innflytelse. De har jo 
klart å tvinge gjennom lover 
både i Tyskland og Skandi
navia som hindrer angrep på 
den zionistiske politikk, noe 
som karakteriseres som anti
semitisme, og samtidig angri
per amerikanske publikasjo
ner jødene på det kraftigste. 
Slik som bl. a. Thunderbolt 
gjør det. 

I denne Thunderbolt, som 
utkommer i Georgia og som 
redigeres av Walter White, 
hevdes det at det er fire zio
nister som leder USA's krig 
i Vietnam og at det er grun
nen til at en intet utretter. 
Ja, bladet skriver dette, som 
i Europa ville ført til triste 
følger for det: 

«LB] (president ]ohnson) er en
ten en dompap eller rett og slett 
en fiende, fordi han lar en radi
kal marxistisk jøde ved navn 
Walter Rostow lede strategien i 
krigen fra dag til dag. Han ope
rerer fra kjelleretasjen i Det Hvi
te Hus og har fullstendig kom
mandoen over alle våre opera
sjoner (eller mangel på slike) 
i Vietnam. Ingen militær leder 
i USA kan foreta et eneste skritt 

åpent inn for en verdenspoliti
styrke i FN som skal sikre deres 
verdenskontroll.» 

Goldwater nå være innstillet 
på å støtte Wallace. 

I en publikasjon som støt
ter hans kandidatur leser vi 

For oss som er fylt av at 
sund nordisk skepsis lyder 
jo dette noe overspent _, «George Wallace er ute for å 
men den sterke og avgjør- etablere et topartisystem i dette 
ende zionistiske innflytelse land. Han mener som mange av 

, på Vietnamkrigen er vel kor- oss at vi bare har ett parti nå og 
rekt nok eftersom de navn at vi har en demokratisk og en 
som oppgis jo er kjent i den republikansk gren av samme par-
forbindelse. Og det lyder ab- ti. 
solutt ikke beroligende for Begge partier er mot for-
et lite europeisk NATO-land bundsstatenes rettigheter og 10-

mot fienden uten et spesielt O.K. I som vårt. kalt selvstyre. Begge partier sø-
fra Walter Rostow. * ker å etablere et nasjonalt dikta-

Vi bør merke oss at Rostows tur i Washington. Begge partier 
forsøker å ta fra de lokale re-

marxistiske mor og far (russisk- Er det så noen mulighet 
f d . d gjeringer og de lokale folk ret-
ø te Jø er) kalte deres annen for en endring i den ameri-

E ten til å styre sine egne affærer. 
sønn ugene Debs Rostow efter kanske politikk? Finnes det 
marxistlederen Eugene Debs. et annet Amerika enn det Begge partier forsøker å tvin-

«Men hva vil hende hvis Wal
lace fikk tilslutning i flere sta
ter, og om resten av velgerne 
er så splittet at hverken en re
publikansk eller en demokratisk 
kandidat får flertallet av stem
mene? Wallace tror at han vil 
være istand til ;'l ('forhandle», 
og fremtvinge den kandlcbt 
som stemmer best overens med 
hans egen politiske filosofi. 

Han snakker i vendinger som 
er i overensstell't1'else med 118.n5 
tenkemåte: «De Dld ga tilbake 
til å overlate makten til de en
kelte stater. De ml eliminere 
utenlandshjelpen til fiender av 
vårt land.» 

Det er uantagelig at noen a\
de andre presidentkandidater VII 

godta Mr. 'JV"allacc's målsdtillg.» 
D ge igjennom blandingen av de to 

en ne annen Rostow står også som trer frem gjennom de raser overalt.» O d tt 'kt' ."-
på den federale lønningsliste ensrettede nyhetskilder? g er e enIg, sa en-

. . k d I der det vel med det gamle. 
som tJenestem~nn 1 Ute~ri s e- Selvsagt gjør det det! Det .. Nled en demokratisk eller re-
partementet. Pa denne SIde of-I er jo trass i alt et sterkt og Det kan ellers ha sm mte-
fr' . b Id • t • d t . Id publikansk dusinpresident, ent 199Jør VI to i er (gjen- sunt innslag av engelsk tysk res se a no ere nar e gJe er N' Il 
gitt også her i FOLK OG og skandinavisk blod {USA Wallace at han i sine taler en Ixon e er en Humphrey, 
LAND) som begge er verdt,! og det er også sterke grup- har lagt stor vekt på gjen- ?kOkm overlater makten, om 
«tusen ord». På det første bilde' per som har tatt kampen opp foreningen av Tyskland. l, e æren, til slike krefter 
ser vi jøden Walter Rostow gjen- mot den oppløsning som Nå betyr naturligvis, som som dem vi har omtalt og 
nomgå et kart 'over Yietnam- brer seg på alle kanter og alle vet, selv 25 prosent av avbildet i denu8 artlkkpl. 
krigen idet han forklarer våre som de altså mener er plan- stemmene ikke at Wallace Men da er også NA'IO fer
stillinger for Lyndon ]ohnson. messig fremmet. Og det gjel- har noen sjanse til å bli dig, om ikke av annen grunn 
Legg merke til at bak dem står der da ikke bare Vietnam- USA's neste president. Det så fordi USA er ferdig. 
brigadegeneral Ginsburgh (i vir- krigen og striden omkring er ikke der betydningen lig-

, ......... ..,..,...,...,...,....,. ..... .,..,.~ ......... ..,. ............... keligheten en russisk J'øde hViSj den men i like høy grad de ger, men i det press han ev-
fa:nilie opprinnelig stavet navnet raseuroligheter som ryster entu~lt kan ut~ette de andre 
Gmzberg) som representerer the hele det amerikanske sam- presIdentkandIdater for . 
]oint Chiefs of Staff (stabsjef- fund og som ingen av parti- En kjent republikaner, se- Husro.m, væ~:'ser eller 
utvalget fra de forsk:jellige fQr-p.olitiske._~ _ våger _ å n,at?r ~.~&:1] ,Scott fra PeJ.lsyl: hten lelhghet 
svarsgrener). gripe inn mot. Og her er både vama, SIer at det slett Ikke Opphold med hel eller delvis 

Rostow gir ordrene for alle demokrater og republikane- e~ utelukket at Wallaces kan-I kost og stell hos eldre ekte
krigsoperasjoner fra dag til dag re like gode, eller kanskje ret- dldatur. kan ~)Verlate valget I par eller enslig ønskes aven 
og han stoler bare på en annen tere like dårlige. Begge skal av presIdent t~l Representan- eldre, enslig pensjonist. Ste
jøde når det gjelder å bringe ha negerstemmene som de tenes Hus, slIk det er fast- det har mindre å si når det 
dem til Pentagon og sørge for skal ha jødestemm~ne og an- satt .skal skje .hvis ingen ~v er rolig og fredelig, enten det 
at de blir utført efter bokstaven dre organiserte gruppers presIdentkandIdatene far er ved kysten eller oppe i 
Rostow er en av dem som insi- stemmer. over halvparten av valgmen- dalene - gjerne på en gård 
sterte på at bombingen av Nord- Det ligger intet håp i val- nenes stemmer. Han er der- eller småbruk eller lignende. 
vietnam skulle avkortes. Han har get av noen av de aktu€lle for .«en trussel mot begge Om ønskes møbler og utstyr 
ved hver anledning bekjempe:. presidentkandidater fra de· partIer», understreker Scott. medtages. 
alle anstrengelser fra våre mili- to partier, som i det store og II Og ha~ tilføyer at det er sto- Bl. m. «Til vinteren» i ekspe
tære ledere på å bombe den vi- hele er to organiserte bein- re mulIgheter for at Wallace disjonen. 
tale havn Haiphong hvor nord- fordelingssentraler. Imidler- kan vinne Alabama, Louisi-
vietnameserne mottar størstepar- tid har det i den senere tid ana, Mississippi, Georgia og 

k k · fl d t t ............... "."...,.". ... # ....... ~............,. ........ ten av sine forsyninger. vært noen glimt av noe an- ans Je ere sy s a er. 

Månadsbladet 
FRIHUG 

Det var Rostow selv som sa net, noe som i det lange løp ~ORGENBLA~ET, s0ID: er 
til president ]ohnson at general kanskje er i emning. Vi sik- slIk en forunderllg blandmg 
Westmoreland måtte bli løst fra ter bl. a. til meldingene oml av sunn nasjonal sa?s og an
sin kommando fordi han var for en presidentkandidat som: fall av nydemokratIsk mala
hard mot kommunistene. Rostow detJkke har v~r~ god t~ne ål r:;, liker viss! ikke Wallacei Upolitisk og romsynt 01'

ville bare stole på en medjøde sknve om her l vart velslgne- o!=' det han star for. pet har gan for sunn og nasjonal kul
over der til å kontrollere våre de og naive Norge. Han skal gItt plass for en artIkkel av. tur, med artiklar om helse
sjefer i felten og fikk LB] til å helst ties ihjel efter godt de- en .M8:ry Sherw~o~, som ty-: og samfundsspørsmål, spa
utnevnte sin gamle venn, jøden mokratisk mønster. Men i del~gvls har d~ nktIge og ::u- nande fylgjetongar, dikt m.m. 
general Creighton W. Abrams mellom slipper da en mel- tonsert~ menmger. Hun SIer Fritt ordskifte om dei mest 
som sjef for våre væpnede st yr- ding igjennom. En av dem o.m. m,!lI~hetene f~r Wallace ulike emne: _ Arspris kl'. 
ker i Vietnam. Vi gjengir et lød: i tIl apavIrke amenkansk po- 25,-. Postgiro for bladpengal' 
bilde av LB] omgitt av to jø- 180821. Prøve nr. mot kl'. 2,50 
der, general Abrams og Nick «Ifølge den siste Gallup-under- i frim. 
Katzenbach som har ansvaret for søkelse, skulle Wallace få fra 
Katzenbach som har ansvaet [or 14 til 21 prosent av stemme tal-
de forræderske forhandlinger let, avhengig av hvilke kand id a 
som nå pågår i Paris. ter som blir valgt av henholds-
- - - vis det demokratiske og det re-

Jødene planlegger en stor publikanske parti.» 
katastrofe i Vietnam som vil 
demoralisere vårt folk slik at vi 
vil be kommunistene ta mot vår 
kapitulasjon på hvilke som helst 
betingelser. Dette er også en del 
av den langsiktige jødiske plan 
om å avvæpne Amerika og over
gi vår hær til FN. Jødene går 

Og det begynner jo å sma
ke av fugl når en tenker på 
at prosenttallet for Wallace 
ved april-gallupen var 9-10 
prosent. Det meldes ellers at 
han har omtrent halvparten 
av stemmene fra sørstatene, 
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LØRDAG 21. SEPTEMBER 1968 FOLK OG LAND SIDE 7 

Ny tysk bok - - Minne fra Prag - -
. . . . (Forts. fra side 1.) revet av de oppsvulmede 

(Forts. fra side 2) norske kyst naturnødvendigllIt~r~ hemme.lIg?eter fra snart noen lot armene synke fingrene våre. Andre igjen 
en av de få som fra begyn- fremkal!e engelsk. motstand. I QUlslIng, den .tI~lIgere nors- ble de bearbeidet av vakt- hadde tatt sikte på skoene 
neIsen av forsto hva bolsje- Dette vIlle føre tIl en sterk ke forsvarsmlmster, forbød mannskapet med geværkol- og klærne våre, slik at vi til
vismen egentlig betød og overvannskrigføring ven den han alle tyske steder, også ber. Enda verre geberdet pø- slutt var nesten nakne, for 
som forsto at det her dreiet norske kyst, n?e d!m ';llder- den hemn:elige tjeneste, å ~a bIen seg på gaten. Her utmer- selv undertøyet ble revet av 
seg ~m en verdensbevegelse. legn~ tyske.krIgsflate 1 leng- ~pp forbmdelse. med QUlS- ket seg spesielt eldre kvin- kroppen på oss. Unge gutter 
HeftIg vendte han seg. :n:t0t den Ikke vIlle være voksen .. lmg og hans part.l. Med eft~r- ner, som var bevepnet med og menn tro på maven vår. 
det sterkt kommumstIsk Dette var det svake punkt it~ykk erklærte HItler at QUlS- alle mulige slags jernstenger, Jeg forsøkte i min fortvilel
innstilte Arbeiderpartiet! s~- v~d enhver aksjon fra tyskjlmg skulle holdes utenfor al- knipler. Noen av oss ble se likeledes å springe ut i 
veIs om mot de borgerlIg-lI- SIde. le forholdsregler og at han slått så de brøt sammen vannet, men jeg ble revet til
beral~ kretser og stiftet, d~ . ~å dez;t annen side var det 'måtte forbli integer for Tysk- og ble liggende. Resten, deri- bake og slått påny. Jeg kan 
han gIkk av som forsvarsmI- ImIdlertId helt klart at en land og verden. blant jeg måtte ta ned bari- også huske at en tsjekker 
nister, i «Nasjonal Samling» engelsk besettelse av Norge Naturligvis ble efterret- kadene v~d Moldaubroen. med et filmkamera fastholdt 
et ege~ ?tgangspunkt for si- ikke kunne gjøres. god igjen. n~gstjenesten fra .tysk side Det tsjekkiske politi dan-I hendelsene, i hvilken hensikt 
ne polItIske bestrebelser. Det fantes derfor l denne for na forsterket, speSIelt på en- net en kjede om arbeids ste- forekommer meg fremdeles 

Hans åp~e .krigserkl~ring krig~ns utfall avgjørende si- gelsk jord,. for å kunne oyer- det, men den ble gjennom- gåtefullt. Da jeg igjen ville 
mot .bolsJevismen gjorde t~IasJon 1;>are en eneste tenke- vå~e ~amlmgstedene og mn- brutt av pøblen, og således heve en gatesten, så jeg en 
ham tIl Tysklands ,:enn. Ef- lIg ~tveI: S~raks Englands s~Ipmngen SO.:n:t var nødven- var vi fullstendig uten be- kobbermynt ligge foran meg 
ter hans oppfatmng var henSIkt om ~ bese~te Norge dIge for et brItIsk foret~gen- skyttel se utsatt for mishand- og ved synet av den fikk jeg 
Tyskland Europas bollverk var klart erkJennelIg, å kom- de mot Norge og være SIkret ling. Noen sprang i sin for- nytt mot. Jeg kan selv ikke 
mot bolsjevismen og overho- me e~gelskmennene i forkjø- mot overraskelser. Lik~vell tvileise i Moldau. På dem ble forstå det, men mynten gav 
~et den ~neste makt som var pet gJ~nnom en overrasken- var Eng.lands .og Frankr~kes det straks åpnet ild. Vi skulle meg håp i denne fortvilede 
Istand tIl å sette en st~pper de akSJon. he.mmehge . tJene~ter Ikke! bære tunge jernrør, som vi situasjon trass i smerter, 
for dens fremtrengen tIl At- . mmdre aktIve. Saledes blei ikke engang var istand til å sult og tørst. 
lanterhavet. . Hltl~rs oppdrag . . det ~or ek~emp~l fastslått at løfte. Så fikk vi igjen frykte li- Da barrikaden var fjernet 
. Il. desember hadde QUlS- HItler var overbeVISt; om det 1 ~verIge vIrk~t tre gan-Ige slag. Derefter måtte vi leg- måtte vi sette oss i en rekke 

lmg en.s~mta.le med Raeder. at det truet Tys~l~nd fra ger sa mange. allIerte som ge fem store gatestener på på broen. Vi ble fylt av gru, 
Den brItIske Innflyt~lse had- nord en.fare som hIttIl ~eppe tyske efterretmngsfolk. I hverandre og bære. Av slage- og et kort øyeblikk trodde 
de sku~t ny vekst I :r:ro:ge. var erkjent eller var b~ltt be- ~Ok engan/? rettet. Chur- ne var armene så kraftløse at jeg at alt var forbi og at man 
ForøvrI/? var han, QUlslmg, traktet soI? uvesentlIg,. en chIlI en al~orlIg not~ tIl ~or- stenene stadig påny falt ned. ville kaste oss i Moldau i tur 
overbeVIst ?m at det fantes fare som VIlle kunne. br~nge ge ~g SverIge og ?~kJentg~or- En tsjekker hadde en stor og orden. Men lykkepengen 
en hemmelIg avtale mellom angrepet .mot FrankrIke I fa- de I denne at ~rItIske strI.ds- kniv og med den gikk han hadde ikke skuffet meg. Vi 
England og N?r~e, selvo~ r~. Hva VIlle det nytt~ at man ~refter snar.t vl~le trenge mn langs rekken og skar håret ble påny med hendene over 
den norske regJermg utadtIl gjennom en rask seIer over 1 norsk terrItorIalfarvann og av oss. En annen heldte rød hodet drevet tilbake til las a
nokså b~stemt bedyret å vil- Frankri~e, som Hitler var operere der for å hi~dr~ be-! farve over hodene. På for- rettet. De tyske leger som var 
le forblI nøytrale under en- overbeVIst om, trengte frem nytte Isen av denne SjøVeI for hånd var det allerede bUtt der fremdeles gråt da de så 
hver omstendighet. Man måt- til Atlanterhavskysten, når tyske handelsskip. Spennin- slått ut fire tenner på meg. oss i denne tilstand.» 
te hver dag regne med at England samtidig besatte gen steg. Fingerringer ble med makt 
England besatte norske hav- Norge, trengte inn i øster- Raeder advarte mot halve 
ner. .~__ _ _____ - jøen-~~an~*"4~. "~aQj~~~<lSli'e@;!e:ln-HB.re-en-ftk-t------~--~·· __ ·_-~--- ----

Denne åpent og overbevis- over den fullstendig ubeskyt- sjon som var rettet mot det 
ende fremførte beretning øk- te de kyst nordfra? Det plan- hele kunne gjøre en innsats' D H Z· I 
et Raeders bekymringer for lagte angrep mot Frankrike av hele krigsflåten lønnsom r. ans leg ers - -
å bli distansert av England kunne bare gjennomføres og bringe et heldig resultat. 
i Norge. Hvis britene bes at- med hell hvis Tyskland var Den tyske generalstabs før- (Forts. fra side 5.) forfatter og forlag endte ef
te Kristiansund, Bergen, sikker på ikke å bli truet ingsavdeling, som i motset- Naturligvis fikk ikke en ter avgjørelse av Oberlands
Trondheim, Narvik og andre nordfra. ning til Hitler var overbevist! slik bok gå uantastet i det gerichte CeUe med seier for 
kystpunkter, noe som uten 14. desember 1939 -:- - en om at man måtte regne med meget nydemokratiske Tysk- de anklagede. øverste retts
videre var mulig for dem på avgjørende dag for striden en årelang kamp mot Frank- land, hvor ytringsfriheten er myndighet i Celle måtte fast
gnlnn av deres overlegenhet om Narvik, avgjørende både rike, og derfor strebet efter så solid sikret. En jødisk ma- slå at de i begynnelsen av 
tilsjøss, så ville det for Tysk- for England og for Tyskland! å holde alle forføybare kref- ler i Berlin, Ariel Goral, an- året 1966 av statsadvokaten 
land oppstå en situasjon som Denne dag ble både der og ter rede for denne avgjørel-! meldte forfatter og forlag og i Gottingen inkriminerte ste
var vanskeligere enn bloka- her utstedt de samme anvis- se, erklærte at når England. krevet boken inndratt med der i boken ikke hadde noe 
den i første verdenskrig, for ninger. Churchill: Stabsjefe- truet den norske nøytralitet I den begrunnelse at den efter lovstridig innhold og intet 
dermed kunne den fiendtlige ne ble anvist å utarbeide pla- ville det ennå være tid til å hans overbevisning inneholdt forfatningsstridig. Bare et 
blokadering trekkes enda ner for en mulig invasjon i gripe inn der. Ihvertfall kre-I «nationalsozialistisches Ge- eneste avsnitt i boken, som 
nærmere, helt frem til de tys- Skandinavia. Hitler: Dasi vet !!lan fra generalstabens dankengut». Og denne an- streifet inn på Rote Kapelle 
ke kyster. Som et mareritt Oberkommando der Wehr- side å holde Danmark uten-/ meldeise, bygget på oppfat- og motstandsfolkene, deri
tynget denne tanke på men- macht fikk i oppdrag å avfat-1for den planlagte aksjon. Men ningen til en enslig mann, var blandt endel offiserer ble fri
nene i den tyske sjøkrigsle- te en studie over sikkerhets- denne oppfatning vendte I naturligvis nok for de tyske villig tatt bort av forfatte-
deise. For dem dreiet det seg forholdsregler like overfor Luftwaffe seg mot. Det var myndigheter, spesielt da når ren og erstattet med et nytt 
ingenlunde om en militær Norge. henvist til de danske flyplas- denne mann tilhørte «de ut- avsnitt som forøvrig behand-
okkupasjon av Norge, men I To dager efter at Hitler ser for å kunne komme nær- valgte». ler spørsmålet langt bedre 
ene og alene om å sikre visse hadde gitt dette oppdrag, mest mulig Norge, fordi det Og senere har det pågått enn det strøkne. 
støttepunkter på kysten, en mottok han Vidkun Quisling. uten dette måtte overvinne de mest forunderlige retts li- Og nå er da altså tredje 
aksjon som man håpet var På sitt langsomme tysk og usedvanlig store avstander. ge krumspring i to og et opplag av boken under ut
mulig uten innsats av militæ- på den for ham så karakte- Ti dager efter at Hitler halvt år! Tredje opplag av sendelse. Vi skulle anta at 
re maktmidler. ristiske eftertenksomme må- hadde gitt Oberkommando boken som var ferdig til ut- det vil finne rask avsetning, 

12. desember avgav Raeder te la Quisling frem sin opp- der Wehrmacht dette opp- givelse i januar 1966 efter at for prosessen har naturligvis 
beretning for Hitler. Visselig fatning. Hitler hørte opp- drag, hadde «Studie Nord» de to foregående var utsolgt hatt også en viss reklamever
ville et nøytralt Norge være merksomt og interessert på fått et helt annet ansikt. måtte stilles i bero til stort di. Som tidligere vil man 
den gunstige løsning for ham, uten dog å prisgi sine Ifølge dette ville man straks økonomisk tap både for for- kunne bestille boken gjen
Tyskland, erklærte Raeder, egne hensikter. Samtalen England virkelig angrep Nor- fatter og forlag. De anmeld- nom FOLK OG LANDS BOK
så lenge Norge virkelig ville holdt seg innenfor en vanlig ge riktignok respektere Dan- tes første forsvarer avgikk TJENESTE og vi vil anbefale 
og kunne hevde sin nøytrali- ramme: Ingen krenkelse av marks nøytralitet fortsatt, ved døden og det så ikke ut den til alle som gjerne vil 
tet likeoverfor England. norsk nøytralitet fra tysk si- men lande i Sør-Norge med til at saken noengang- sl:ulle finne frem til den virkelige 
Ihvertfall måtte en besettelse de, tvertimot, Tyskland er en infanteridivisjon, med ta slutt. Noe som vel også sannhet om Adolf Hitler. For 
av Norge fra engelsk side un- mest interessert i at Norges tyngdepunkt omkring Oslo- var hensikten. I annen om- det kan vel overhodet ikke 
der alle omstendigheter hin- nøytralitet opprettholdes. fjorden. Med styrke vendte gang fikk de anmeldte imid- reises tvil om at Dr. Ziegler 
dres, for ellers kom også Overvåking av alle hendelser marinen seg mot at dens lertid engasjert den kjente I har skrevet sin bok efter bes
Sverige under britisk innfly- på norsk jord som pekte mot Norges-plan skulle «halver- tyske jurist Dr. Hans Latern- te overbevisning og at han i 
telse og krigen ville bli ført en nærmere forbindelse eller es» og at det virkelig tyngde- ser som forsvarer og det har høyere grad enn de fleste an
over til østersjøen. Visselig konspirasjon med England. punkt, Narvik, gikk tapt for· nå lykkes denne endelig å få dre er kompetent til å uttale 
ville en tysk besettelse av en- Like avgjort som Hitler av- alltid. ' I slutt på saken. I seg. Prisen på boken er kr. 
kelte støttepunkter på den slo å kreve prisgivelse av mi- (Fortsettes) Straffeforfølgningen mot 45,-. 
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Sovjetsoldat -
(Forts. fra side 4) 

arbeide på skogen, og ar- --''''''''''= 
beidstøyet kunne vel komme 
tilbake, men dessverre ikke 
vi. Av denne grunn forsto vi 
at vårt liv og eksistens sto 
på spill for alvor, særlig på DEN RETTEN~ M:4.NN. fare for ~t ROpIania s.kulle sjon av Tsjekkoslovakia FARLIG RASEHETS! 
dette tidspunkt, da krigen J;1øyesterettsJustItIarlUS Ter- komme. tIl å dele. skJebne s?m. For første gang, såvidt Den britiske avis Sunday 
nærmet seg sitt klimaks og J~ Wold har på fallr~pet av- med TSJe~~oslovakIa, avlys- VI vet, sa han, har Sovjet- Express er blitt anmeldt til 
tyskerne forsto at de tross g~tt en ny besy~derlIg retts- te h8:n offlsle~t et planlag~ be- samveldet ikke bare gjen- presserådet for å ha bragt 
alt allerede hadde tapt kri- kJennelse. I stnd med votu- søk l Romama av «praktIske nomført landingen av store en karikatur som viste en 
gen. Derfor ble de strengere met fra alle de andre høyes- grunner», s~m. d~t het. Så flybårne styrker, men også industrileder som intervjuer 
mot alle den slags uregelmes- terett~~ommere stemt~. han det .er tydelIgV:ls o Ikke stor~, panserstyrker sammen med en neger i blomstret frakk og 
sigheter enn ellers. for fnfmnelse aven milItær- en vII våge der l garden for a dem. De gjorde det utmerket. sandaler som er ansøker til 

Snart ble imidlertid saken nekter. som p~b~ropte seg gi uttry~k ~or solidaritet med Denne vellykkede invasjon en direktørstilling. Teksten 
bragt til oppklaring og til «alvorlIge samvittIghetsgrun- de bolsJevIktruede. fra luften betyr en ny opera- til tegningen lØd: «Min venns 
vårt hell lot det til at tysker- ~er» eftersom ha~ var ~~nig * sj~nell .dimensjon i moderne kvalifikasjoner er at han har 
ne forsto at vi andre ikke l landets ute~nksp~lItIkk. o kngførmg, sa Trettner, som kommet hit illegalt, ikke 
hadde gjort oss skyldige i Dette s~ntes. TerJe var Iorde~ OG SA EN TALE!. mente invasjonsstyrkene i snakker engelsk, hverken 
noe. Og dermed ble vi heller enda sa kngersk han va~ l Professor FranClS Bull, stor grad hadde dratt nytte kan lese eller skrive og har 
ikke straffet for at den ene 1940 og utover. Dengang VIlle «hele norges sådan» som re- av den taktikk som ble brukt siesta fra to til seks. Hvis 
fangen hadde lykkedes å unn- han ~å,::isst ikke ~i NS-fo~k daktør Næss fra .~arvik ut- av Hitler .. Trettner var selv man ikke gir ham jobben 
slippe. Og allikevel hadde vi rett tIl a ha alvorlIge samvIt- trykte det på femtIarsstuden- som kaptem med på den tys- blir man arrestert for rase
følelsen av at tyskerne ikke tighetsgrunner som følge av terjubilantenes fest, men ke okkupasjon av Tsjekko- diskriminering. «Presserådet 
ville gJemme denne episoden uenig~et med den regj.erin~ som i sin tid gikk under et slovakia i sin tid. Nå uttalte fant. tydeligvis at dette var 
så lett. likesålitt som de ville som VIlle utlevere oss tIl bn- ganske annet navn blant stu- han at tsjekkoslovakerne var en treffende karakteristikk 
tilgi den bortrømte fangen tisk okkupasjon. dentene, begynner. nok å bli mindre fiendtlig innstillet av tilstanden i Churchills 
som de lette efter overalt. * svært gammel. I sm tale ved mot nazistene enn nå mot ulykkelige land og henla an-
Selv vår kompanisjef reager- ~amme anle~ning gikk ha~ kommunistene. I 1939 kunne meldeisen under henvisning 
te så sterkt at han direkte. I DEN RENESTE NASJONALE Iallfall om Ikke akkurat l de tyske soldater gå trygt til landets såkalte pressefri-
til oss forsikret at han ville SAMLING barndom~en, såd?g i ma~~- omkring på gatene i Prag, het. 
skyte den selvsamme Kosten-; vandre nå høyre- og venstre- dommen Idet han l et «spIn- men man kunne ikke si det * 
ko likegyldig hvor han traffl·liberale sammen i demon- tue It og tankevekkende fore- samme om dagens invasjons-
ham. • strasjonstog mot overgrepe- drag», som pressen k~lte det! styrker. ANMELDelSEN MOT 

Men fyrbøterne bevirket 1 ne fra Sovjetsamveldets side dvelte :sterkt ved «dJeVlensi ,~ DR. FREV 
likevel at livet ble lettere forl' mot det Tsjekkoslovakia personlIge representa~ter i NATIONAL-ZEITUNG for 
oss fa~ger .. Optimisten Hau- som en i sin tid overlot de som han ~e~dte oss:. HItler NÅR VI ELLERS NEVNER å ha bragt et bild~ av Hitler 
ge greIde ~II og med å skaffe røde. Det er jo temmelig fa- -:- MussolIm og Sta1m». Og okkupasjonen av Tsjekkoslo- ~ammen med et blIde av den 
oss en bIbel på armensk. refritt _ og nytteløst nå. l den stund trodde ~elv Dag- vakia, så kan det ha sin in- Israelske Dayan skulle ellers 
Han .hadde fått den f.ra en ar- Høyres Lyng snor seg som bladet og VG ,på dJevlen og teresse å nevne at telegram- ha vært for retten nå o~ re-
memer som kom tIl .Norge en metemark efter i årevis alt hans vesen. byrået «Det nye China» hev- daktøren hadde bl. a. SIkret 
efter første ve!d.enskng. å ha forsikret oss at Sovjet- * der at okkupasjonen ble seg dr. Hans Laternse:- som 

«Les de?, g.a mn for Gud samveldet (takket være NA- gjennomført med USA's sam- forsvarer. Saken var. Imøte-
og Gud VII. hJe!pe dere,» sa TO!) nå var blitt freds omme- GLIMRENDE MILITÆR tykke, noe det vel iallfall er sett med ~~n største mteres-
han. Alle VI kngsfanger gle- lig og samarbeidsvillig. Og SOVJETPRESTASJON et korn av sannhet i efter- se, I?en ~a mnløp det under-
det os~ over at dette underet Høyres industriminister Ro- karakterise:-te ~en tysk~ g~- som USA på forhånd ble retmng t~l dr. Frey on: at h~n 
var skJedd. Men for meg for- stoff demonstrerer på sin be- neral, som mntIl for to ar SI- varslet om okkupasjonen og hadde fatt «amnestI». SlIk 
tonet det ~eg som e~ storar- synderlige måte. I en stund den var sjef for de vest-ty~ke nok ikke protesterte synder- slap:p altså det tysk~ demo
t~t o sensas} on, ~om lkk~ v~r da det syntes å herske stor væpnede sty:ker, Hemz lig. Nasjonale kretser i Tysk- kratI fra den blamaSJen. 
tIl a tro. pa, da Jeg sely I mItt Trettner, . SovJets okkupa- land hevder jo forøvrig at 
eget «hJemland» aldn hadde det samme var tilfelle da UI- ---------------., 
lest og heller ikke sett den tvertimot det inntrykk at fle- i bricht bygget sin mur i Ber-
armenske bibel. Stalinistene re tyskere var sterkt religi- lin. KRISTNE VENNER 
hadde sørget for at denne øst innstillet. * Har du lyst til å treffe gamle ven-
bok ikke skulle vises frem Snart fikk vi høre at de 
på offentlige steder. Og her allierte tropper allerede had
i fangenskap, langt borte fra I de gått over grensen til Tysk
mitt hjemland, fikk jeg for land og at kampene nå fore
første gang i mitt livet inn-I gikk i selve Tyskland. A v den 
trykk av hva en armensk ,I grunn følte tyskerne i kom
bibel var for noe. paniet seg moralsk nedslåt-

I ner i et åpent miljø? - Kristne 
SÅ KALLER DA OGSÅ Vetmer møtes den første fredag 
NATIONAL-ZEITUNG sov- hver måned i Colletsgate 43. Etter 
jetregimet for en morder- en t~le er. det bevertr:ing og an
bande nå som før og tror at lednmg tIl selskapelJg samvær. 
Berlin er neste mål. Vi kre- Møtetid kl. 19.30. 
ver forbund med Kina, skri-Heller ingen av de unge te, det kunne vi merke. Og 

krigsfanger hadde noe kjenn-: en og annen av dem virket 
skap til bibelens skrifter. I sinte, de forsøkte å krangle 
Men nå var de alle sammen I med oss krigsfanger for den 

ver bladet i et stor rød kjern- -------------
peoverskrift på første side. 

* 
ivrige efter å få vite hva som minste bagatell. 
stod i boken. Blant de eldre Vi forsto at i Tyskland fo-
karer var ukraineren Grit- re gikk krigens siste fase, og ER ALLE. JØDER ZIO~ISTER? 
sjuk den flinkeste. Han kun- det varslet om at farlige epi- RabbI Israel Muller, for-
ne huske utenat nesten alt I soder kunne oppstå her i Det eneste sted hvor de fire krigs- mann. i . American Zionist 
som bibelen inneholdt. -I Norge når som helst. Og ut-I . . . CouncIl l New York uttalte 

Så fort jeg leste et eller en l siktene for en fredelig løs- allterle fre~ldeles de~lOnsf1er sm I ifølge Thunderbolt i en tale 
annen avsnitt fra boken, og ning mellom oss krigsfanger anløpne emghet er t Spandalter-, at <moen mennesker søker å 
begynte å oversette det til' og våre tyskere i kompaniet! fengslet, hvor tropper fra de fire lage en forskjell mellom jø
r~ssis~, straks fortalte Grit- virket mørke og håpløse. I stormakter i tur og orden avløser der og zionist~r. ~li~e forsøk 
SJuk VIdere det som stod i Men både tyskerne og alle hverandre for sterkt bevæpnet å er gale og dlsk:-ImmereJ?-de 
boken. vi krigsfanger klarte å mest- o d 4 o l R d lf og den enstemmIge real{sJon 

Imidlertid har Armensk re den kritiske situasjon gan- passe pa en 7 ar gam e u o hos jøder overalt mot truse
ikke noe med Russisk å gjø_I ske bra, for intet farlig ble Hess" fengslets eneste fange. A len om ødeleggelse av Isra
re. Vi har vårt eget armenske I foretatt fra noen av partene, slippe ham løs er tydeligvis ikke el (!) i mai-jui-krisen og kri
alfabet, med 36 bokstaver og hverken mot oss krigsfanger, på ,tale trass i stadig økende inter- gen b~rde en ga?g. for a~le 
lag~t i det 4. århundre efter eller mot tyskerne. Det gikk nasjonale bestrebelser på å få gjort ha avlIvet. dep aVIsand at ,lø
KrIstus, av den lærde Mes- tvertimot så rolig for seg og t tt P Okt· h t r der og zlOmster er to for-
rop Mashtotz. 'i en så vennskapelig atmos-, s.u a umennes e tg e en. a I skjellige og adskilte ting.» Så 

Tyskerne oppdaget bOken,1 fære som vel mulig, inntil btldet avløses de.n fra~ske vakt av vet vi da det. 
men de sa ingenting. Vi fikk krigen endelig tok slutt. den sovJetrttsstske. * 

FOLK OG LAND 
KierschowsJZt. 5, Oslo 4 

Telefon 377696 
Boks 3214 - Sagene 

Ekspedisjonstid: Tirsdag til 
fredag fra kl. 10 til kl. 15. 
Mandag og lørdag holdes kon
torene stengt. 
Redaktør Melsom kan bare 
påregnes truffet efter forutgå
ende avtale. 

Abonnementspriser: 
Kr. 40,- pr. år., kr. 20,- pr. 
halvår i Skandinavia. Utlandet 
kr. 25,- pr. halvår. I nøytralt 
omslag innenlands: Kr. 50,
pr. år, kr. 25,- pr. halvår. 

Løssalg kr. 1,50 

Bruk postgironr.: 16450 

UtJZiver AlS Folk OJZ Land 

Viking Boktrykkeri ----------------
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