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LØRDAG 2. NOVEMBER 1968

NR. 21-17. åRGANG
SIEGFRIED:

Ny bok om og Dagblad-besøk
hos «Gulosten»

Presserøret omkring lektor Hoaas og
Nasjonal Ungdomsfylking

Han var Haakon VII's gode venn og var på Slottet/~,
et dusin ganger!
/ /

Nødvendig riktigstilling fra vår side: Hoaas' politiske retningslinjer har intet med Nordisk

It""i
-~ ....

Men det er grunn til å følge utviklingen med interesse.

Kan en l)iss mann ha gjemt seg
under sengen til l ek tor Hoaas?

I

fremdeles finnes ungdom i
dette land som har selvstendigemeninger og er uvillige
til å tråkke i de røde Maospor sammen med alle de
langhårede venstreradikale
samfundsomveltere, ungdom
som vil stå på nasjonalt
norsk kulturgrunnlag og
som trass i hva der har overgått forgjengere våger å stå
åpent frem med sine meninger og å trosse hetsen og forfølgelsen.
Det samme gjelder naturligvis lektor Hoaas, som også. er en ung. ma~, og som
rna være en IdealIst av aller
reneste vann, selvom han
tydeligvis mangler politisk
erfaring og evne til å, vllrde-

O

----

t

stor. Bladet beretter o er \~n
hel side om «spritsmug'r
(m. m. m.) som vant
"
gens tillit» og har en ikke
trodd på det norske monarkiet før, så må en da gjøre
det efter disse gløtt bak kulissene.
Det fremgår av bladets beretning at GULOSTEN nå
lever i Horten i smukke og
borgerlige omgivelser og at
han har lagt de onde gjerninger på hyllen. Han er til
og med gift påny trass i at
sorgen over den første kone
efter sigende ledet ham til
å myrde de to tyske krigsfanger som ikke ville gi ham
brennevin. «Det ble ikke
GULOSTEN _ «20 år efter»,
reist tiltale», anfører bladet.
«I alle årene siden, er det
bare et par ganger Andersen
Det er vel noen av våre le-I (som Gulosten heter) har
sere som har lurt på hvor hatt bes~k av P?litiet. To
det er blitt av mannen som ganger bhr han frIfunnet av

Folkereisnings å gjøre

Vi nevnte i forrige nummer en brosjyre utgitt av lektor Olav Hoaas, som mange
sikkert vil huske fra det oppstyr det ble omkring ham da
han for noen år siden virket
som lærer ved lærerskolen i
Bodø og medlærerne sa opp
sine stillinger i protest mot
den politiske oppfatning han
. gav uttrykk for og som de
kalte for «nynazistisk». Det
ble bragt på det rene at Hoaas ikke hadde drevet noen
utilbørlig undervisning selv
målt med nydemokratiets
mål, og efter at o,gså elever
og foreldre hadde gitt uttrykk for tillit til Hoaas,
mannet Kirke- og Undervisningsdepartementet seg opp

I

ten når hylet lyder og skal
«granske» lektor Hoaas og
hans undervisning uåny. Lek'toren er nå ansatt ~ved Florø
Gymr:asog pressen har na-

.
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streIk. Men sørget senere for "Hoaas har satt skolen i et u- SIste avsmtt av brOSJyren.
gode venn og protesje GUL- hatt mektige velyndere, saå få ham fjernet på annet heldig lys», sier rektor Lyslo
ARBEIDERBLADET vet å OSTEN. En har jo heller ik- som Haakon VII. Om det begrunnlag.
til MORGENPOSTEN som -- fortelle at «Ideologisk har ke hørt noe om at han har retter DAGBLADET bl. a.:
Sa har det vært stille om muligens i Sverre Muncks Nasjonal
Ungdomsfylking havnet i politiets klør i de
lektor Hoaas helt til det sto- fravær? - har oppkastet seg mange likhetspunkter med siste år, men så begynner
Det var Andersens krigsinnsats
re ramaskrik nå påny er til leder av det nydemokra- Nordisk Folkereisning som han jo også trekke på årene. som gjorde at Kong Haakon fattet
reist i den ensrettede dags- tiske felttoget mot Hoaas, og Vidkun Quisling startet i
Nå ser vi i DAGBLADET, interesse for den forhenværende
presse, der som kjent alltid mot noen unge studenter og ~931 o~ som sene~e gled ?ver kler som kjent alltid er foran, «Gulosten», Kongen gav ham først
hyler på kommarido og på andre som er blitt så begeist- ~ NaSJonal Samlmg.» VI er at en i nær fremtid kan ven- høytidelig audiens deretter gikk de
vegne av et nydemokrati som ret over de nasjonale syns- Ikke helt .klar over hva de I te en bok om denne storar- ut og spiste middag, og Kongen
det tydeUgvis må være noe måter Hoaas gir uttrykk for unge nasjonale studenters I te de krigshelten. Det er den må ha frydet seg kostelig over den
iveien med siden det alltid er at de også har slukt de poli- mål er, J?eJ?- går de i No.rdisk! gamle
AKTUELL-mannen sjarmerende mannen, samtidig
i fare og trues både av ild- tiske tåpeligheter i hans IFOl~ereIsnmgs spor, ~a har! Bjørn Bjørnsen som skal gi som han må ha fattet sterk tillit
sprutende røde kommunist- skrift rått og dannet en fore- de Ia~lf~ll et godt forbIlde
ut boken han har skrevet på til Andersen, Kongen bemerket i
er, av anarkister og hva na- ning de kaller Nasjonal Ung- a.dskllhg b~dre .e~n de poh- i eget nystartet forlag. Og be- London: «Ham ska vi s' gu gøre
turligvis verre er, av (mazis- domsfylking.
tiske retnmgslmJer lektor Igeistringen i DAGBLADET noget for naar krigen er slut»
Vi synes for vår del at det, Hoaas legger frem i slutten er som rimelig kan være
ten>. I denne siste bås plase- Og det løftet holdt Kongen,
res som kjent alle som ikke er oppmuntrende at det I
(Forts. side 6)
sier Johs, Andersen, - Han støter villig til ustanselig og alltet meg økonomisk med til samtid å lefle med de venstremen 52000 kroner for å finansieradikale
undergra vningsre en trevarefabrikk i Norge etter
menn som har bukten og
tyskernes kapitulasjon,
begge endene her i landet.
«Gulosten» mener at han må ha
Og dukker det frem slike
vært minst 10-15 ganger på
folk og krever den grunnlov1«Slottet», en gang sammen med
festede ytringsfrihet, så hyfru Hertha, og han har brev fra
les det da opp i pressen fra
Kongen i sine gjemmer. Andersen
det ytterste venstre til de alforteller at da han i slutten av 1940ler mest lyseblå (øyede)
årene prøvde å få kjøpe en stor
Høyre, som ikke engang våtyskerbrakke for å bygge seg hus
ger å være konservativt lenav den, kom det brev fra Kongen
ger, men spiller en ynkelig
til motvillige lokalmyndigheter:
rolle som et slags halvsoDet er hans Majestets ønske at
sialistisk folkeparti.
Johs, S, Andersen får overta brakOg i forbindelse med broken!
sjyren til lektor Hoaas steg
En rørende episode, som forteldet unisone nydemokratiske
ler meget om Andersens nesten
pressehylet mot himlen som
mystiske sjarm - og også meget
aldri før, og som alltid ledom Kongen. - Et fint menneske,
saget av nokså åpenlyse trusen fin monark, sier Johs. S, Anler mot forfatteren.
dersen,
Og Bond<'lviks departePressen overgikk seg selv i demokratisk bestyrtelse.
(PfHlJ. sit/, 7)
ment er naturligvis på pletI
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FOLK OG LAND

Stortingsvalgene
1953-1965 og 1969

«Heroes

Også i England fungerer

of Telemark»

rettsvesnet fremdeles

Fra vår Londonkorrespondent.

Og bøyet seg for vitenskapelige kjennsgjerninger,
om rasespørsmålet

Under omtalen av professor Otto Hahns død - Hahn
var ~?m. kjent den tyske n~Fra en britisk forbindelse! slike organisasjoner som
belpllsvmner som først SPh-, har vi mottatt det efterføl.1 United National Education,
tet uranatomet og opp?-aget gende, som bør kunne påreg- Social and Cultural Organiden prosess so~ gJo~de ne interesse hos våre lesere: sation (UNESCO) og så vilatomb?~ben mulIg - gJorHg publiseres av den prostide bntlsk presse det helt
..
b . . k
klart at det sterkt opp rek laI mars 1968 ble fem briter ~'l!erte « nbs ~». presse, r~dlO~ TV og relIgIøse orgammer t e b n·t·IS k e ral'd mo t anklaget ved Lewes lag- sasJoner
Norsk Hydro i februar 1944 mannsrett, Sussex, England D t '
kt b
t
hvorunder noen nordmen~ som alminnelige forbrytere, å ~ er fsynspun ~r :ser
De borgerlige hadde tilsammen
De sosialistiske assisterte var en nytteløs tiltalt efter den uanstendige Pd kt e:n oran nevnble:tt °tatst,
t' b 't' k
o t rme
partier operasjon sett fra et mili- og an 1- n IS e Race Rela-.
t'·som
t' ker d l f a t
tært synspunkt.
ti on Act med «hensikt å ska- l.mo en USlRS IS av e oru1953 48 pst. av velgerne og 47 pst. av mandaten~
52 pst. og 53 pst.
For eksempel Dal'ly Tele- pe hat mot en del av folket mntatte,. omvendte ~asehat~1957 48»
-» 47»
-» 52»» 53 «
d bl ø de fo
r de l
1961 48»
_» _
50»
_» _
52»» 50« graph, som 29. juli skrev:
særpreget ved annen farve re, e a ye , r~lr e
I1939-"5
b
t
enn
hvit».
Efter
en
fire
daberale
etno-masochlste:r:
so~
.
K
1965 49,5»
-» 53»
-» 50,5»» 47 «
({ ngen
'±
egyn e
.
danner en høyrøstet mmonog med den vokste den al- gers rettssak avsa Juryen en t t' th t h 'tt
f d
«Styringstillegget» følger således normalt velgerflertallierte bekymring for at enstemmig kjennelse «Ikke e l. e: ver VI sam u~ .
~itlerregimet. ville ta skyldig» og de tiltalte ble fri- b!~lf~~n~;~~~r~~k~~~~:~ l~~~
let. Nå kan de konkurrerende politiske partier fundere
over grunnen til at det i 1965 uventet ikke gikk slik, og
Ibruk den ~ylIg oppdagede funnet.
til å komme med fair komom hvem som får styringstillegget i 1969.
atomenergI. Men de t~ske . Anklagen ~kre:v se~ fra ut- mentarer til spørsmål av viledere og de tyske: vIten- glvelsen og dlstn~usJonen av tal offentlig interesse (en
~kapsmenn kunne: lk~e få et blad med btlen. «The rett som de onde arkitekter
Olaf Holm.
Istand et samarbeIde l den Southern News», utgItt av av Race Relations Act søkte
omfattende
:utstrekning ~he Racial ~reservation. sO-1 å ødelegge), men avsløret
som
aton:arbeldet
krevet. clety, .som l~neholdt vlt~n-i fullstendig det kriminelle beALFRED DALE:
Det ble gJort. mange små- skapelIg ?eVIS for arvelIge i drag som praktiseres av re~orsøk,. men 1 1945 hadde r.aseforskJeller og det sk~de-I gjering, politikere av alle
mt~t nad? utenfor labora- h~e
~ed.
raseblandmg, Ipartier og pressen overfor
tonestadlet.»
kJen~sgJermI?-ger som. med j innvånerne i et stort europe•
henSIkt er ?~ltt holdt tll?ake j isk land.
~ermed er ogsa propagan- fra den bntiske offentlIghet
Den foran nevnte dr. GayI hverdagens trivialiteter,' syn er feilaktig. Kristendomi
livets
skjebnesettende men er først en lærebygning dafIlmen «The Her?es of Te- av alle pr~pagandaorganer'l re, er en skotsk adelsmann
handlinger kler vi oss av, og \ med tilsig fra så mange kan- !e~ark!} redusert tIl hva c:en d: v. s. de hJernevasked~ me- og vitenskapsman~, profesblir avkledt. Under okkupa- te:r:, for få nevnet'l noen: fl~a l ~l1rkeJigQe~,4U" - ren dikt.. ddla Slibk~t.SOlllk' ;rY.., radJ'bQ~dt~~!, anm~tI~tmtrtt; recram:ør--""-sjonen kledt~ vi oss av, etter Knstus, rn: apos ene, sær 19 mng
en « Tl IS ~» press.e, a e av «The Mankind Quarterly»,
freden ble VI avkledt og den Paulus, kIrkefedrene, den
Nar det forholder seg slIk lokal og nasJonal. Pa grunnj en vitenskapelig publikasjon
skyldbyrde samfun~et la på kirkelige tradisjon. I læren, ka~ en :u~dres I?å hvorfo! av ~isse iboende .og uforan- som beskjeftiger seg med etoss har vi båret tIl denne kan en snart legge hovedvek- prms PhilIp ble tIllatt av SI-, derl1ge raseforskJeller, kre-! nologi arvelære etno-psykoten på ett punkt, ett skrift- ne rådgivere å overvære pre- vet bladet repartriering av logi demografi' og antropodag.
Det norske kristenfolk sted, snart på et annet punkt, mieren i London. Siden han alle afro-asiatiske folk som geografi I 1954-56 var han
blottet seg under okkupasjo- alt etter den konklusjon en har sans for vitenskap så hadde strømmet inn i the profess~r i antropologi ved
nen, i juli 1945 kledte de seg stevner mot. Dernest er kris- kanskje han bare ville ha seg United Kingdom efter vedta- universitetet i Saugor i India
fullstendig av ved skriftet: tend.omme~ liv, læren satt en god latter!
gelse~ i 1947 av British Citi- og har også hatt en rekke
Folkedommen over NS. For- om I handlmg.
Nekrologene over profes- zenship Act.
andre funksjoner i vitenfatteren skriver selv: «Der
Kunne vi etter kristenlivet sor Hahn kom sannelig beForsvaret hadde innkalt skapsverdenen. Han er en av
har vært såpass meget uklar- i Norge i dette århundre ven- leilig til å korrigere den ab- eksperter til å understøtte de de få vitenskapsmenn som
het angående hva der vil væ- te oss noe annet enn Folke- surde påstand i Quisling-fil- biologiske sanheter som var ikke tuter med dagens ulver
re «Kristelig» opptreden, at dommen? Jeg mener nei. men «The Patriotic Traitor» fremlagt i bladet og et ek- men som våger å si at rasen~
det kan være grunn til å Grunnleggeren av folkets (vist i britisk fjernsyn 20. og sempel på dette er gitt ne- ikke er like men forskjellige.
skissere linjer som tar ut- kristenliv, Hans Nielsen 25. jUli), som hevdet: «Norsk denfor.
'
So:
gangspunkt i kristen grunn- Hauge, var i liv som i lære, Hydro var basen for tysk Dr. Gayre, den fremrageninnstilling». Folkedommen saktmodigheten og tålmodig- atomkrigsprogram».
de antropolog, erklærte da -------------------over NS var og er kristen- heten. Forfølgelse, forhånelph.
han ble eksaminert av forMånadsbladet
folkets røst i tiden, den er de se, domfellelse og fangensvarsadvokaten, Sir Joseph
FRIHUG
kristnes ja og velsignelse til skap bar han med en indre
Moloney, at de synspunkter
det som skjedde og det som kraft som er bortimot ufatsom det var gitt uttrykk for
Upolitisk og romsynt orfremdeles varer ved.
telig for oss nåtidsmennes- Det var således ikke nye i «Southern News» var i full- gan for sunn og nasjonal kulFor de kristne gis der et- ker. Men Hauge og hans hau- grunntanker Folkedommen stendig overrensstemmelse tur, med artiklar om helseter min mening tre katego- gianere fikk etterkommere, bar frem, det var bare kris- med den klassiske antropolo- 00" samfundsspørsmål, sparier: Guds vilje, synd og syn- med all sin kraft kastet de tenfolkets grunnsyn og prak- giskoies og ble fullstendig n:nde fvlO"jetongar, dikt ID.m.
dernes forlatelse. Min hoved- seg inn i kampen for den tiske livsførsel som her ble understøttet av vitenskapeli- Fritt o;d~kifte om dei mest
innvending mot skriftet, det rette og rene lære, deres liv tolket i en bestemt situasjon. ge kjennsgjerninger. Bladet ulike emne: - Arspris kr.
som opprører meg, er at det ble bedehuset og sangen: Kristenfolket hadde kjem- kritiserte med rette Boas- 25 _. Postgiro for bladpengar
på en snedig måte sammen- «Hvor salig er den lille flokkpet sin kamp, Folkedommen doktrinen i biologien, som 80'821. Prøvenr. mot kr. 2,50
blander k:risten lære og mo- som Herren kjennes ved». I var det siste og avgjørende var falsk og bygget på de for- i frim.
raI med verdslig politikk og denne kamp kom der inn et støt.
lengst diskriminerte La.
.
.
strafferett, og det som gir moment av politikk og jus,
Skriftet fremhever og un-I marck-teorier om ervervede
Utg]evar: ErlIng KS~lm,
skriftet dets store bærekraft ja av maktbegjær og retts- derstreker vår alles felles- rasekarakterer.
Inn
og styrke er at sammenblan- haveri. Intoleranse og per- skyld i forbrytelsen, alle
Det er grunn til å merke . - - - - - - , - - - - - - - deren var kirkens og kristen- sonforfølgelse var slett ikke medlemmer av NS måtte seg at aktoratet ikke la frem
KRI ST NE VEN NE R
folkets ubestridte leder.
ukjent. Her var Hans utvalg- straffes på grunnlag av fel- noe bevis til gjendriveise av Har du lyst til å treffe gamle venBlant oss var og er opp- te flokk, de andre, fienden, lesskylden.
disse eller andre vitenskape- ner i et åpent miljø? - Kristne
fatningen den at skriftet var synderne var underkastet
Fellesskyld: Med dette vil lige kjennsgjerninger som Venner møtes den første fredag
forfatterens høyst person- dommen og den evige død. jeg understreke kristenfol- ble bragt frem i lyset under. hver måned i Colletsgate 43. Etter
lige og hatefulle utfall mot
Med denne rustning møtte kets fellesskyld i at Folke- rettssaken. Disse kjennsgjer- en tale er det bevertning og anoss som var samlet inn, satt kristenfolket krigen og ok- dommen så dagens lys den- ninger forkaster fullstendig ledning til selskapelig samvær.
i fangenskap og skulle stå kupasjonen. I denne ånd gang og har stått aldeles ui- de synspunkter på rase som
Møtetid kl. 19.30.
tilrette. Jeg mener at dette møtte de oss etter krigen. motsagt til denne dag.
stadig doseres og utbres av _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

O

Der henvises til den statistikk, som er inntatt her i bladet
nr. 8-20/4 og nr. 13-14-20/6-d. å. fra stortingsvalgene.
Selvom der ikke foreligger noen statistikk for 1953-57
og 61 over fordelingen av de siste 20 mandater, som valgkampen dreier seg om, så gir det foreliggende materiale
en pekepinn m. h. t. hva de konkurrerende partier kan
regne med som normalt, når der kun stemmes partipolitisk, og hva NS kan oppnå ved som i 1965 å delta i valget
etter en bestemt linje.
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UAVHENGIG POLITISK PUBLIKASJON
Redaktører:
ODD MELSOM, ansvarlig
ALEXANDER LANGE

1969

«Nansen-filmen
et falsum!»

I

Så nærmer vi oss årets late reklame i Fjernsynet de
slutt igjen og må begynne å lar tydeligvis ikke den vens·
I
ARBEIDERBLADET tenke på bladets 18. årgang, tre hånd vite hva den høyre
klipper vi dette innlegget, som vi tar fatt på fra nytt· gjør.
som tyder på at det dog fin- år 1969. Med dette nummer
Alt dette har bragt oss opp
nes litt anstendighet igjen i følger en giroblankett for i et vanskelig dilemma. Skal
dette land:
innbetaling av bladpengene, vi prøve å dekke de økede
som vi ber våre abonnenter utgifter med å øke bladpen·
For en tid siden flirte jeg på gjøre bruk av.
gene, eller skal vi forlate oss
0171 Nansen-filmen ville lItelate
Som man vil ha sett av på at våre mange og gode
I Grunnlovens paragraf 100 heter det så smukt at «Fri· Quislings rolle i hllngerhjelpen til d agspressen s k rIOkes d e t sta· venner blan t a b onnen t ene
Sovjet: Jo, ganske riktig, ikke ett dO
bl dd d
h
o odd
d'
modige ytringer, om Statsstyreisen og hvilkensomhelst an. d kk
h
d
h
Ig om « a ø en» er l gIr oss
en nØ ven Ige
or, i e en en!y ning! Man ar landet og hovedargumentet håndsrekning utenom blad.
den Gjenstand, ere Enhver tilladte.» Og storparten av det i andre land gjort slike utvisknin- mot å tillate et kvarters re. pengene?
norske folk svever vel i den formening at paragrafen frem· ger til latterlighet. Stalingrad til klarne pro dag i Fjernsynet er
Av hensyn til dem som li.
deles gjelder og ikke er jokset bort som så meget annet i Volgograd osv. La ikke dette bli tydeligvis hensynet til avise· ten økonomisk evne har til
o t e 1O- 20 ps.
t ao b et
Grunnloven av maktglade partipolitikere og deres kobbel til en vane her i landet også. Hel- ne, som VIOl mls
ae I
mere d
enn e hitt'l
l
digt'is har Norge filmet Sult av
o
o
t
kt
h
O
t
h
.
av pressehyener.
U k Id d
av SIne annonseInn e er ar gJor ar VI blOtt
l StOaen d e
Ham.mn.
tlm y,
et var et ifølge de vises beregninger. ved å beholde kr. 40,- som
Men det er nok bare tilsynelatende at denne selvsagte dan s k - sve n .r k
samarbeid. Men hva så med FOLK OG nominell pris for et vanlig
menneskerettighet holdes i akt og ære i et land som er så Flere av deltakerne i den filmen LAND som omtrent ingen årsabonnement i de nordis.
demokratisk at det vil være læremester for allverden. For spurte meg rett ut den gangen 0171 annonser har fordi vårt vel· ke land (for lukket omslag
O k 10
o dedemo k ra tOl prakt Ise·
l ) men VIo un·
hvilken hJoelp er det i at paragrafen fremdeles fører en vi nordmenlZ aldri kan glemme. SIgne
r. ,-lotl ' legg,
Per Os Cdr.r.ron. som til og med fikk
d
.
t .
d
t k
o
t kt o k
bortgJoemt tilværelse mellom permene i Grunnloven når
l
rer en memngs· og y rmgs· ers re er sa s er
VI
an
en pris i Oscar/ev ingen, syns vi frihet som er sikret alle i at dette ingenlunde er til.
paradoksalt nok i første rekke den demokratiske norske hdr gjort en stor tlret.t mot Ham- Grunnloven med trusler og strekkelig til å kunne holde
dagspresse tyner livet av den sikkert og konsekvent.
Jttn. Jeg har sagt det før og sier press av enhver art slik at driften gående som hittil. Vi
Og hvem kan gjøre bruk av den demokratiske mennes· det på ny: Filmen om NdnJen er ingen våger å bruke disse stoler på at storparten av
kerettighet når resultatet blir både økonomisk og annen et fdIJtl171.
menneskerettigheter? Skulle abonnentene nå som før gir
forfølgelse, æreskjelling, tap av stilling og annet mere som
Roy Harry Olsen. «bladdøden» true noen måt o oss en økonomisk støtte i til·
te det være oss.
legg til dette og vi minner i
demokratiet fører sin lumske krig mot menneskerettig·
Det kom en rekke økede den forbindelse om at våre
hetene med. For de meget demokratiske herrer i dags.
utgifter iår på grunn av utgifter altså er øket adskil·
pressen de godtar ingen rett til meningsytring ut over det
lønnstillegg og annet som gir lig siden vi ifjor rettet en lig·
autoriserte syn.
seg utslag overalt. Nå er også nende appell.
Det siste eksemplet på dette har vi fått i forbindelse
bladportoen foreslått for·
Hermed legger vi da bla·
Herr redaktør!
høyet, for de gråtende demo· dets skjebne i lesernes hen·
med den brosjyre som lektor Hoaas har utgitt og som vi
Som tysk leser av Deres krater ~om fryk~er «bladd~. der.
omtaler på annet sted i dette nummer. Hoaas var naiv blad h~r-Jeg-beftet :r.p.egv~d' den« slIk at en Ilike kan tIl·
nok til å tro på grunnlovsparagrafen om ytringsfrihet, men en notis på side 8 i u t g a v e n ' - - - - - --,
han har sannelig fått vite hvor David kjøpte ølet. I samlet for 7. september, «Grovt
flokk har dagspressen kastet seg over ham for hans me· skyts», som beskjeftiger seg
ningers skyld. Han har fått klistret på seg etiketten «ny· med kansler Kiesinger.
nazist», og når en vet hva et opp agitert folk legger i denne
Vet De at det ofte var en
gåte for oss «N.S.-Verbrechbetegnelse, så er det sannelig en alvorlig nok beskyldning er und Lager-Insassen» hvorfor en ung idealist.
ledes tidligere prominente
Men ikke nok med det. Opphisset av pressehylet og for· «N.S.-Verbrecher» hurtig ble
modentlig plaget av pressen til å uttale seg, har Bonde· løslatt fra leiren og fikk en
Annæus Schjødt jr. har overtatt som prosessfullmektig
viks departement sluttet rekkene og gått til aksjon mot den meget mild behandling! Vi
for Løberg.
sa da også at de små henger
formastelige som tror på gamle kasserte grunnlovspara·
d
l
l
grafer. Lektoren skal «granskes», sier ekspedisjonssjefen. man og ~ store ar man øVi har tidligere nevnt at lende at det ikke skal gå an
p.e. Men dl~se «stor~» hadde høyesterettsadvokat
Knut å få den frem for retten. ForNå vil kanskje våre lesere huske at Hoaas har vært sl.ne «forbmdelser».. E? ~v Blom har frasagt seg å føre liksklagen ble jo uttatt for
{(gransket» engang før. Da var han ansatt ved Bodø lærer· dIsse var Kurt ~eor~ Kæsm- saken for stortingsmann halvannet år siden!
skole. «Granskingen» førte til at departementet fant det ger. Nå leser Jeg l boken Sverre Løberg under den ingodtgjort at han ingen utilbørlig undervisning hadde dre. «The ~ecret Government of juriesak Hans S. Jacobsen -------------------.
the Un~ted States» (av M~ry har anlagt mot ham. Grun- Har De skaffet FOLK OG
vet. Isteden fikk man ham fjernet efterpå under p åb erop· ~o DavI~on) at denne regJer- nen oppgis å være at høyeselse av at han bare var konstituert. Nå er han imidlertid mgs «~llderberger Gruppe» terettsadvokaten er utnevnt LAND en ny abonnent for
ansatt ved gymnaset i Florø gymnas. Og nå er han visst blant sme medlem~er. også til høyesterettsdommer. Han 1968?
ikke konstituert lenger, så departementet kan vel ikke bru· teller Kurt Georg KlesJ?ger, har imidlertid ikke tiltrådt ____________
ke den forrige metoden. Og altså da: ny «gransking» av det og dermed e: det .da gItt et ennå og såvidt vi kan se føsvar på notIsen l Folk og rer han fremdeles andre saDette finn du i siste nr.
en allerede før har gransket og funnet iorden!
Land!
ker
av FRIHUG:
Det er visst ingen som har påstått at det som står i bro·
I Bilderberger-gruppen fi.
sjyren til lektor Hoaas på noe vis skulle være straffbart gurerer også andre interes-! Imidlertid har Løberg alt.. Profil" av Albert Joleik efter norsk lov så det er altså ikke det som er årsak sante navn, både «t~ske?> og] så måttet se seg o~ efter en Art.serien Vestmaktene og
.
' .
.
o
,for eksempel skandmavlske.! ny prosessfulmektIg og har 9. april, av H. Frøystad til alt oppstyret. Det er sImpelthen dette at man Ikke bker Jeg noterer meg Leif Hough, engasjert høyesterettsadvo- Nordens germaner, av Teo
lektorens politiske syn, og da gir naturligvis de norske bankier, Norge og Hakon, kat Annæus Schjødt jro På Snellman - Sagaøya i Romshyperdemokrater en god dag både i grunnlov og mennes· Christ~n~en, direktø~ f.OI I foranledning av Løberg og da~sf!orden, ay E:ik O. Bø :kerettigheter. Da renner man dørene ned i departementet øst-asiatIske Compam, KJØ'I Blom har saken vært. utsatt Kristi alternativ til kommums·
for å ko~me den formastelige tillivs· da spør man demo. benhavn.
'len rekke ganger.og skIftet av men, .av Kathr. Aall Normann
.
' .
F. K. prosessfullmektIg har nå I' - Minneord om prost A. E.
kratlsk uskyldsblått om det kan tenkes at Hoaas vil kunne
ført til en ny utsettelse. Sa- Hedem - Nærbilete av Wins.
få noen ny stilling i skolen efter dette, og da svarer en av ________________.. ' ken kom derfor ikke opp Iton Churchill (bokmelding) _
de meget demokratiske embetsmenn i departementet med
ANNELIESE PAROW
22. oktober som bestemt, Dei gåtefulle OH·kjeldene (ravalne talemåter istedenfor å slå i bordet på demokratiets
TANNINNSETNING
men er utsatt til 9. de- dioastrologi) - fylgjetongane
.
f ih t
sember. Og nå må det vel Vi rodde over Nord·Atlante·
og menmgs r e ens vegne.
.
Trondheim
I bli slutt på disse evindelige ren, Solsonen (Jack Londo~),
li k
t
'O f
t tO
Gisle Johnsonsgt. 5 - v/Lade.. utsettelsene. Efter at Løberg Waerlands røyst, heIseartIk.
F
or noen Jammer ge o rea urer. g or noen u ro Jene., moen kirke _ Voldsminde selv har fremprovosert den- lar, novelle av I. Gamborg
re det norske demokratI har!
__________________ ~ ne rettssak, synes det påfal- Nielsen m. m.
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Fra komiteen for unorsk virksomhet:

FOR UNGDOMMEN

Vi anklager
for unorsk virksomhet:
ROSA SEIERSTAD

Red.: Hall",ard Il. Paø.che
Men nye slekter fødest der korp og daude gol
og nye heimar reiser seg av gruset,
og borni spring på tun att og ti'1drar i sol
og nye bjørker syng sin song kring huset.

hva fruens forbitrelse bunner i, er det vel likevel bare
.
..
et mindretall
som situasjon
er i den
Y GIV
tt/eli tysk okkupasjon av England hakekorset» karakteriseres som en
.,~.
samme
heldige
N Dagspressen har i den se- under andre verdenskrig ville ha lite original film, uten nye tensom vi. Det som gjør henne
denser i efterkrigstidens prodtlkekstra
farlig er atalltid
hennes
nere tid vært ivrig opptatt forløpet.
,
,
sjon.
tasjons-seanser
er agien
av å hetse mot skriftet «Ny
Vi tenkle at ftlmen. kanskje klmVidrik.
tilforladelig blanding av
' nasjonal politikk», forfattet ne bringe scener av mteres~e" men
musikk, sitater og kommenog utgitt av lektor Hoaas. ble heller skuffet. Foresttllmgen
De fleste vil ha hørt denne tarer. Den grønne ungdom
Brosjyren skal angivelig in- åpnet med «Volk an's C!ewehr», INTERNASJONAL STUDENTkvinnes navn, få vil kunne si lar seg henrykke av hennes
neholde renheklet «ny-nazis- noe som skYt/dde forventn~ngene et BRIGADE
hvem hun virkelig er. Og det langragg-artister fra de vestme» av verste skuff, skal par hakk opp, men ellers mneholdt
I august dette år kom ra- er nettopp det som gjør hen- lige nedfallssamfund, og til
man tro avisene.
filmen den,vanlige,h~ts mot tysker-, dikale studentførere sam- ne så farlig, hennes gift glir tekster av fortrinsvis Bert
Vi har også fått angjelden- ne og nasJonalsoslalrsmen som VI men til et møte i Milano, og umerkelig inn uten at orga- Brecht og denslags skribenkan
t t 'l fra før
bekJ' ente seg enstemmig til
l d t
. h d
de skrift I en e, men
er van I
.
nismen merker noe ti e, ter, glir så propagandaen
ikke se noen «ny-nazisme» i
Den tyske anti-zionisme ble,for- Trotzkys ide om den per~a- den blir en del ay det «natur- I'nn sammen med søte popdets innhold. Man k an sel v- klart tit fra svært en kle PremISser, nente revolusJ' on og anarkls- II'ge». Dermed er hun en av rytmer.
li
l
sagt ikke ta avisene a vor g uten at det med et ord ble nevnt men. Man besluttet hurtigst forræderne iblant oss som
Nå sist (14.10) hadde Røi ett og alt, så vi er ikke ~ær- den forskning og andre undersø: mulig å danne en «Interna- stille driver sitt virke, og in- de-Rosa igjen et program i
lig forbauset over reakSJon- keiser som ble drevet one.ttoPf pa sjonal studentbrigade», som gen får i mot seg. Hun tole- vanlig vulgær-stil. Musikken. Det er jo et gammelt dette felt o,g som pavlSte Jøde- skulle ha avdelinger i Vest- reres hun er et bevis på hvor tekstene var denne gang på
knep å sverte
nes dominans på alle områder, bå- Tyskland, Frankrike,. Italia, dem~kratiske vi egentlig er. tysk, forfatter var en av Berft · sine motstand'
d l d l Storbritannia og mulIge andere så kra Ig
som mulig de i Tysk I
an og I an re an .
and
Faktum er at Rosa ~eier.st a d lin-revolus)onens .løpegutter,
fra begynnelsen av, for der: denne forbindelse ble det elle:s dre l
.l
ble utarbei- er en av de mest malbevIsste navnet spIller mmdre rolle.
ved å kompromittere dem I nevnt at jødenes antall var 80 mt/- d ~ampp a~~~de fremtidige kommunistpropagandisteneFor at ikke alt skul.le gå den
andres øyne. Pressen ha:r øy- lioner på denne tid, noe som selv- e, sa~or
stlagt O di- vi har i den såkalte norske vanlige mann forbI krydr~t
en synlig været en mulIghet sagt ikke er overensstemmende storakSjoner fafor hvo~dan rikskringkasting. Hennes dy- fruen programmet. me~ VIll
for suksess for de tanke.r og med det faktiske forhold.
"rektiver gitt
pe kvinnestemme går med hets mot _ selfølgehg _
N
t f
ideer Hoaas set er reml« y
Det som k ansk Je' var nytt I f Il - man skulle forholde seg meget jevne mellomrom u t den tyske offisers stand og
nasjonal politilrk», siden alle men, var partisanenes br/~tale ned- overfor politiet.
gjennom eteren, med ko.ld det gamle Wilhelmer-sampolitiske avskygninger er re- slakting av sivilbefolknmgen ~g
Også i Asia skal man fOrt fanatisme driver hun SItt fund. I samme gate lå en ropresentert i et felles angrep «frigjøringshæren es» mord på ItI- søke å få etablert kontak budska""om;>.'.godt'~'·ondt. sema1ingstime som den røde
på skriftet.
. - fa~getatt soldater.,
. med,likesirmede studenter.
HennesJf' himmel og h
eI
vete frue hadde for enda noe lenVi kan ikke si oss emg I Fillllenr pJ)!kolo8t.rke godbIt,
er i fru (?) Seie!stads fore- ger tid tilbake. Der ble d~n
absolutt alle synspunkter sett fra prodtlsentens side, var nok VALGET I SVERIGE OG VI
stillingsverden lI~e l~vende pOlsk-jøc;l.iske-tyske bolsJebrosjyren inneholder, me? den privatpraktisere,!~e, lege og
Red. er som vi andre skuf- som i den mest Innrmgede vikterroristen Rosa Luxemden representerer uten tvil motstandsmanns defmisJon av na- fet over' den sosi~listiske pietists. Bare med den smu- bourg forskjønnet i deilig
en rekke tankevekkende mo- sjonalsosialismens sanne natur. fremgangen ved Rlks<;lag~- le forskjell at djevlene hos rødmaling.
menter som noenhver bør Denne hevdet at et menneske en- valget i Sverige for en ~Id SI- Rosa Seierstad har tatt boFru Seierstad er med andmerke seg.
ten måtte være rett og slett dum, den~ At han karakteriserer Eg i alle dem som finner ver- re ord hyppig frempå, og hun
Sammen med lektor H?- eller psykopat for å bekj~nne seg Høgern som valgets t~per di i den nasjonale arv og tra- lar aldri en anledning gå ~ra
aas' skrift fikk vi et skrIV til fascismen. Ellers krItIserte l~- sammen med kommunlste- disjon. Englene i hennes fo- seg til å propagere for s~ne
hvor «Nasjonal Ungd?ms- gen på det sterkeste te.n~ense~ tIl ne kommer vel bare av at restillingsverden er anakro- hjertesaker. Hennes agltafylking» ble erklært stiftet. uniformering og oppstlllmg pa geo han har .forvekslet valg- nismer som Karl Marx og sjon er ganske enkel, let.t
Bak denne organisasjon står ledd, som han mente var typisk for resultatene for Høgern og Walter Ulbricht, og alle de gjennomskuelig for den k~I
en rekke unge mennesker, nasjonalsosialismen. .
.
Folkpartiet. Han synes å som har funnet politisk frel- tiske, men tvers gjennom gIfhovedsakelig studenter, som Til forsvar for «u1l1formermge. m> skimte mørke skyer på vår se i disse hatets apostler.
tig for den helt unge og for
har funnet tiden moden til å vil vi anføre (lt Tysklands ute~rtks- egen valghimmel1969 og.de.t
Ett av de temaer som den- andre uinformerte. Denne
organisere en nasjonal grup- politiske situasjon ~å t~es t !e- kan en forsåvidt være emg l. ne snik-propagandisten ser kommunist-agenten er. ikke
pering i et ellers marxist-li- traktning. Det Tredje Rike matte Men når han kommer med ut til å ha fattet en helt spe- den eneste i NRK, VI har
beralistisk dominert sam- vise fasthet og enighet for ~ kunne en noe lettvint krit.ik~ av siell kjærlighet til er ~ilitær- mange av samme ull. Der er
fund. Denne organisasjon tar styrke sin posisjo~, og umformer- Høyre p. g. a. de? stIllmgen vesenet og den aktIve for- dog få som går så langt som
programmessig
utgangs- ingen var et ledd I denne kampan- partiet har tatt l de senere svarstanke. I særdele~J:et ~r Røde-Rosa, få som så målpunkt i Hoaas' skrift, m~n Je.
(Forts. side 6)
det de vest-tyske «mlhtans- bevisst heiser den røde fane.
redegjør nærmere for sItt
Stort sett må <<England tmder
ter og revansj ister» som blir Men nå er jo saken de~ at
syn på prinsippielle spØrshengt ut til skrekk og advar- dette kvinnemennesket Ik~e
mål i et tilleggsskriv.
sel helt fra Fredrik den sto- bare er aktiv i kringkastmVi har lenge ventet at en
re til dagens !3~ndes~ehr. Vi gen med sin Ul:ldergraVl!~gsny nasjonal organisasjon
forstår jo sa mderlIg godt virksomhet. SISt 1. mal fIkk
skulle se dagens lys i Norge,
hvorfor Røde-Rosa retter sin hun i stand og ledet en ulovindignasjon mot det militæ- lig demonstrasjon til et av
og nå er den altså blitt en
realitet i Nasjonal Ungdomsre. uten en nedbrytning av byens fengsler. Merkelig nok
fylking. Det er betegnende
dette har jo ikke hennes øst- fikk dette ikke noen som
at de unge må gå foran i
lige dirigenter sjanse til å ut- helst konsekvenser for NRKkampen for de nasjonale
bre sitt system til vår del av funksjonæren.
verdier i vårt ellers forsumverden. Den erfaring har
Så kan man spørre om det
pete liberalistiske samfun~.
nok også fru Seierstad dradd er noe formål å trekke frem
Vi håper at denne orgamat når det røyner på så er denne sak, å rette pekefin.gesasjon vil lykkes i å skape
forsvaret den kraft som kan ren mot en enslig marxlstet sunnere politisk miljø i
holde stand mot und~rgang.s- agent blant mange i vå:r:t alvårt land i tiden som komkreftene. Vi så det l Spama 'ler mektigste massemedIUm.
mer. Den har vår fulle symda Francos folkereisnin~ Mange klager jo over det
pati.
drev ut Moskva-agentene, VI samme Morgenbladet, Farså det i Hellas d~r idealisti~- mand ~g høyrestudente~ J:ar
•• ENGLAND UNDER
I ke offiserer reIste seg til tildels rettet skrap krItikk
HAKEKORSET»
, .
DEUTSCHE WOCHEN-2EITUNG Vest-Tysklands stilling. kamp mot den røde pest.
(Forts. side 6)
heter en film som er blitt VISt t Slik
ser
Underskriften
er:
«Se
litt
til
en
annen
kant,
Sam!»
Men
selv
om
vi
har
oppfattet
Oslo. Den viser hvordan en even-
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Wiesenthal hadde nok rett

om okkupasjonen av Norge

Klar og nøktern fremstilling av Karl Springenschmid i «Die Manner von Narvik."

For sannelig er morderne iblant oss!

IV.
I DEUTSCHE WOCHEN·ZEITUNG klipper vi efterføl·
gende artikkel av Hans Ka tz er, Paris:

Innskibning og start både i Tyskland og i England.

Inntil for få dager siden
trer .sammen. Nye beretnin- ville jeg uten å nøle ha vedger mnløper, tyskerne trek- det tolv flasker champagne
ker sammen sterke troppe- mot en kurv øl på at jeg aldforband ved Rostock. Som ri ville bli enig med herr Wieden svenske. gesandtsk~p senthal. Idag må jeg imidlermelder fra Berlm er d~t bl1t~ tid være enig i at morderne
fastslått transportskIp pa faktisk er blant oss.
ialt 200 000 tonn i Stettin og
Lesere av DWZ som for'Yarnemtinde. De tyske ~en- står fransk, vil jeg anbefale
SIkter kan dermed erkJen- å skaffe seg boken av Michel
nes .. Churchill er besty:tet Bar-Zohar «Les Vengeurs»
fordI franskmennene pany (Hevnerne) Libraire Arthehar avvist ha?s plan o.m å me Fayard: Paris. Selv om
minelegge Rhmen. Denmot det kreves en god fordøyelse
går franskmennene bered- når en leser den for ikke bavillig med på å minelegge de re å føle seg sjeielig men og- Menneskejegeren som ikke ser skonorske .farv~~n.
så legemlig uvel, for den viPremiermmister Chamber- ser klart riktigheten av dikgen for bare trær.
lain erklærer overfor den terordet: «_ _ _ doch der
fransk~ sendemann at begge Schrecken aller Schrecken" ter som var blitt kjøpt i Flooperasjoner hører sammen. ist dor Mensch in seinem rens som minne. Straks den
Sluttelig ber Cha!llberlain Wahn~» (Dog redselen over tyske kolonne krysser den
d~nne. dag. ChurchI}l om å alle redsler er mennesket i britiske regner det prosjekChamberlain trodde han hadde lllrt reIse til Pa:ls. for.å fa fra~sk- sine vrangforestillinger).
tiler ned over de tyske fanHitler.
mennen~ til a S~I~t~ memng.
Michel Bar-Zohar skildrer ger i feltgrå. På begge sider
4. aP:'II: Inns~Ibmgen for jødiske kommando soldaters av veien hyler mennene, her
.
«Y'es~rubung>~ gar planmes- «heltegjerninger» efter kri- smertensskrik, der skrik av
ser overveI~t. ~eneral JOdl' SIg ~ldere. ~Itle~ ~nderr~t- gen i Tyskland, og slik som hat.» (Side 29).
beJ?erker l sm dagbok: ,ter nksutennks:r~l1~IS~er Rlb- det var å vente gjorde her-j «En kvinne, offiser i SS
«Fuhrer har et meget godt bentrop, som hIttil Ikke er rene senere en blendende (Noe slikt fantes det vel ikinntrykk av grundigheten i blitt infor:nert om den plan- karriere i Israel, således Hay-I ke?!) som var flyktet fra en
forberedelsene.»
lagte akSJon, om den fore- im Laskow øverstkomman-I fangeleir klarte å bli opptatt
. .
stående besettelse a,:, Dan-I derende fo~ hæren fra 1957 i en jødisk transittleir. Hun

SN
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Innsatsordren måtte gis
minst seks dager før den dag
som ble fastsatt som «Wesertag», for hvis de som var
bestemt for Narvik og hadde den største avstand å tilbakelegge skulle nå frem i
rette tid måtte transportene
løpe ut allerede seks dager
før «Wesertag». De andre
overrensstemmende
med
krigsplanen noen dager senere. For krigsskibene trengtes en marsj tid på tre dager.
I løpet av de første tre dager var det fremdeles mulig
å avbryte aksjonen, men så
snart krigsskibene var løpet
ut, altså tre dager før landingsdagen, var dette ikke
lenger mulig.
Likevel kunne Hitler ved
denne
«Lagebesprechung»
ennå ikke beslutte seg til å
gi ordre til gjennomføring
av aksjonen, idet han fryktet
for ikke tilstrekkelig å kunne motivere fremgangsmåten overfor Danmark og
Norge. Det ble bare bestemt
at Norgesforetagendet skulle finnes sted før den planlagte offensiv mot Frankri-

~~~~~tle: f?~~t~~~f~t ~~~~:~~ <~:~;~:::;'~~r~ai~~~Qf~!B~~~eh~,~ '~~rjå~~g'Jfif6%~~§a:r:~~ ~!gav s~)g« for å v~~~~ b:~~~
ta~», noe som skulle. skje sin gang. Av de åtte forut- nød,:,endlge noter som på
hVIS .engelskme~nene l mel- sette transportgrupper befin- landmgs.da~en ska~ ov~rreklomtlden landet l Norge.
ner den for Narvik bestemte kes regJermgen~ l KJøbenutførselssveit seg allerede på havn og Osl~. ~Itler erklærChurchill angriper
vei med krigsforråd, våpen, er at det n;a gJø:es. det ytNå beynte hendelsene å ut- ammunisjon og proviant. terste for a mulIggjøre en
vikle seg i rask rekkefølge.
Fra Hamburg og Wilhelms- kampløs besettelse av begge
31. mars. Churchill holder haven løper det ut åtte tan- land.
'"
en tale til det engelske folk kere. Men forræderiet er alChurchI~II Pans. Han fori BBC. Han erklærer at nøl- lerede igang. Oberst Oster, s~ker å vmne Reyn~ud for
ingens og somlingens tid nå der som medarbeider av ad- sm plan «Ro~al Marme».
var forbi. Man går mot en miral Canaris, sjefen for
C~amberlam .holder en taskjerpet krig.
Amt Auslandabwehr var le tll se~tralrad~t for det
1. april. I Berlin blir den- nøye informert om «Weser- konserva~lVe parti og er~læne Churchills tale forstått tibung», informerer den ne- re; b~ a .. /~fte~ syv kng~~
riktig. Hitler kaller alle de derlandske militærattache mane er ø ~r Jeg meg l
kommandører som skulle Sas om den planlagte aksjon. ga~ger så SIkker som ved
delta i «Wesertibung» til seg Denne underretter den dans- kr!gens beg~nn.else. Iallfall
og lar seg underrette i detalj ke marineattache Kjelsen og star et.t fast. !fItler har latt
om de trufne forberedelser. den norske legasjonsråd anledmng~n ga fra seg.»
I et fem timer langt situa- Stang. Over den norske sen5. aprIl: Generalober?t
sjonsforedrag blir hele fore- demann i Kjøbenhavn kom-, Falkenhorst oppretter sm
tagendet gjennomarbeidet i mer disse efterretninger di-I k~mmandopla.ss
ved X.
alle enkeltheter, og herunder rekte til regjeringen i Oslo. FlIeg~rkorps. l H~~burg. I
blir alle tenkelige overraskel-I Det britiske krigskabinett Stettm går mnsklbmgen av
de der sammentrukne tropper planmessig for seg. Femten troppetransportskib påbegynner farten. I Wilhelmshaven, Wesermtinde, Cuxhaven, Kiel, Travemtinde og
Swinemtinde inntreffer de
tropper som er bestemt for
transport på krigsskib.
I Paris har Churchill en
alvorlig samtale med Daladier, som har blitt stående
i kabinettet Reynaud som
krigsminister og fremdeles
har stor innflytelse i regjeringen. Som termin for mineleggingen av de norske ter(Forts. side -:)

Marcel Tobias, oberstløyt- med ossien lastebil. For dennant ved fallskjermjegerne ne operasjonen var jeg tilbaog andre.
ke med Zaro, Karmi kjørte
Her er noen kostprøver, - - Vi henrettet kvinnen:.
som påny viser at virkelig- Hennes siste skrik var på
heten ofte er mere grufull tysk: Hva er påferde? Så, for
enn den verste fantasi:
å være sikker på at hun var
I mai 1945 krysset en ko- død, skjøt Karmi en revollonne av den britiske hær en verkule i hodet på henne. Vi
annen med tyske krigsfan- efterlot henne på stedet efger: ({- - Tyskerne, fra den ter at vi hadde lagt kroppen
ene enden til den annen av slik at man måtte tro det
kolonnen «Der Dodge»! Det dreiet seg om en voldtekt
er bare et eneste skrik på eller en sadistisk forbryteIhebraisk. I lastebilene, som se.» (Side 41).
var merket med davidstjernen griper tusenvis av sol- «Et visst antall drepte»
dater hva de kan få fatt i:
«- - Vi var i lastebilene»,
hermetikkbokser, jernsten-I forteller Sam Halevi, idag
ger, verktøy, bronsestatuet(Forts. side 8)

I
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(Forts. fra side 1.)

IFor
!

(Forts. fra side 4)

høyst nødvendig varsko i en
nordisk (og hvit) verden
som går blind mot undergangen, skal ødelegge opplegget med uholdbare ideer
som de vi foran har nevnt.
Og skulle de unge nasjonalister mene alvor med å
ville gjøre en virkelig politisk innsats gjennom sin forening så bør de iallfall ikke
sluke' alle lektor Hoaas' politiske tanker rått.
Det later forøvrig heller
ikke til at de har gjort det.
Intet av det vi foran har kritisert i forbindelse med
brosjyren finner vi tatt med
i det som anføres i skrivet
fra Ungdomsfylkingen. Og
vel er det.
Det er ellers grunn til å
understreke at lektor Hoaas
selv i intervjuer med bl. a.
VERDENS GANG sier både
at han ikke er nazist (hvem
er nå egentlig det?) og at
han intet annet har med
Nasjonal Ungdomsfylking å
gjøre enn at hans brosjyre
vel har inspirert til dannelsen av den.
VERDENS GANG slår
overfor Hoaas fast at «Nasjonal Ungdomsfylking vil gå
inn for en 'uredd omvurdering av våre samfunds og organisasjonsformer, som er
et alternativ til marxist-nihilismen, byråkratiet og partimaskineriet og folkets representru;ters isolering fra
massene:.
. .
I utenrIkspolItIkken går Nasjonal Ungdomsfylking inn
f?r å skape en nordisk nasJonalstat som skal ta opp
forbindel~er med de land vi
rasemessIg og kulturelt kan
sammenlignes med.
Bevege~sen
fordømmer
kommurusmen og som følge
av dette syn må medløperne
slås ned nådeløst».
- Har De inspirert til alt
dette, lektor Hoaas, spør
bladet.
Og svaret er:
(~- Nei, langt ifra:. Det ~er
er Ikk~ hentet fra mItt sk~ift,
J?en .Jeg må få lov å Sl at
Jeg ~II støtte den be:vegelsen
fordI ~edleJ?mene l alle fall
~r naSJonalIster, det e~ det
mge~ andre som er her Ilandet Idag.»
Det si~te har jo ikke Hoaas rett l. Men rent bortsett
fra det, så synes vi det ungdommene anfører og som
Hoaas altså ikke vil vedkjenne seg er adskillig mere
fornuftig enn de politiske
linjer lektoren selv trekker
opp.
Når det ellers gjelder både skriftet til lektor Hoaas
og det skriv som er sendt
ut av Ungdomsfylkingen, så
må vi for vår del først og
fremst sette fingeren på at
ingen av dem med et ord
nevner den skjebnesvangre

U,U;:dODlDlell
lite siden Venstre og Kr. F.
også har vært å finne i manesjen). Når en sammen
med LO og NKL danner en
slags stat i staten er det lett
å ta «populære» standpunkter til div. politiske spørsmål. Noen vil vel kalle det
rakrygget, jeg vil kalle det
uansvarlig. Støttet av div.
termittpartier på venstrefløyen har AP etter beste evne forsøkt å sosialisere og
monopolisere dette land etter alle kunstens regler, og
at det ikke har lyktes kan en
bare takke de borgerlige
partiene for. En bør også
tenke på at mens partiet satt
med regjeringsmakten, fordelte det en mengde viktige
stillinger innen administrasjon osv. til sine trofaste
som nå sitter og utfører samfunnssabotasje til gagn for
sosialismen. Jeg har nettopp
hørt om et tilfelle hvor en
konstabel som fikk sparken
fra Oslo Politi p. g. a. fyll,
fikk seg en bra stilling i
Justisdepartementet
fordi

han hadde partibbken i orden. Burde det ikke være en
ide å luke ut dette ugresset,
henge dem ut i en «Hvem
har makt i Norge - rød».
Det er disse kreftbyllene
som er det virkelige problemet idag, og da er det ikke
lett hverken for Høyre eller
de andre partiene å gjøre det
vi venter av dem.
Snorre d. y.

års politiske virvar, er det
litt vanskelig å følge han.
Høyre .står selvfølgelig ikke der VI ønsker det sk;ulle
ha stått, men det har da Ikke
regjeringsmakten alene, og
når en må dele den med et
politisk misfoster s,?m Venstre etterhvert e~ blItt, med
et meget selbeVIsst Senterparti og med noe halvpietistisk kristelig hokuspokus, så
er det ikke så rart at Høyre
FINS DET JULENISSER
må følge en kurs nær sentBARE I FINNLAND?
rum for å holde det hele
I en avismelding hevdes det at
s;;tm~en. Det. betraktes som
julenissen er finsk, hvilket vi vil
VIktIgere ~ VIse velgerne at
ile til og benekte. Vi kjenner så
de borgerlIge kan styre. lanalt for mange julenisser i vårt eget
d:et sammen! enn å hengI seg
land til å godkjenne denne påtIl ufornuftIg krangel som
stand. Tenk bare på alle våre pobare apepartiet ville ha glede
litiske nisser både i og utenfor
og nytte av. Dermed er det
Stortinget i dagens Norge. Dette
ikke så å forstå at jeg er tilsagt uten forkleinelse for Julenisfreds med Høyres nåværen'sen med stor forbokstav, han som
de stilling i norsk politikk
alle barn kjenner. Nei, alle politisidag, men. en sak har tross
ke julenisser med skreddersydde
alt flere SIder.
masker er ikke noe spesielt fenoAt Red. men~r at AP «remen for'Finnland, vi har dem like
presenterer en VISS rakrygget
utenfor stuedøren hjemme.
holdning til tidens prinsipielle spørsmål innen norsk _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ __
politikk» forundrer meg også noe. For meg har partiet
stått for det mest smålige og
I
selvgode innslaget i norsk
politikk (hvilket ikke sier så
(Forts. fra, side 4 ) ,
.
I genbladet seg bare halv-surt,
~ot Ustvedt-institusjonen. I og u~trykker «håp om at ~et
Intet som helst skjer av den må fInne sted en forbedrIng
splittelse som er oppstått i grunn I det siste har man på Marienlyst». Men selvføldet norske folk gjennom den hatt e~ rekke diskusjonspro- gelig gjør det ikke det, selvpoliti~ke for~ølgelse som ble grammer omkring student- følgel~g ~raver .Røde:R?sa
satt Igang l 1945 o~ soJ? problemer i vårt land. Om- med lIkeSInnede VIdere Isme
rammet de eneste VIrkelIg trent bare sosialister deltok rottehull.
bevisste
antikommunister de som vil bryte ned syste~ Hva kan vi da gjøre for å få
og nasjonalister. Er faren så met. Det nytter ikke bare å e~ end~ing i ~isf~rholdene i
overhengende som lektor sutre over dette grove mis- var krlOgkastmg. Hvordan
Hoaa~ mener, så vil det væ- bruket, det nytter ikke å sut- sk;al vi kunne kvi~te oss med
re skjebnesvangert å møte re over at kringkastingssje- RIkspropagandasJef dr. Ustfremtiden med denne split- fen er dum eller døvhørt vedt? Lite ser det ut til, untelsen i folk~t. Vår innstilling man bør snart endelig for~ der de gjeldende. maktf?rtil det arbeIde lektor Hoaas stå at det hele foregår meget hold, med borgerlIge par~ler
har tatt opp og som de unge kynisk bevisst Ustvedtene som kan strekke seg tIl å
studenter vil gå inn for på både hører og f~rstår aldeles være «bekymret» for en sak,
sin måte og sin front avhen- utmerket For at det ikke men aldri beredt til å satse
ger na~u~ligvis i høy grad av skal bli fullstendig opprør noe og dø om så det ?je:lder.
kJare ImJer på dette p:unkt . trekker man av og til en høy- Derfor kan Ustvedt l lIkhet
For ordens skyld tIlføyer remann inn i et program for med en annen dr. og propavi dog at lektor Hoaas ifølge at han skal bli utledd i disku- ganda~inister kjøre videre
MORGENPOSTEN
mener sjon med en sosialist-bande. med frIe: tøyler. Derfor ~an
dette: .
.
Og selvfølgelig: Hver mor- en dødsfIende. av alt nordIsk,
t(Na~Istene under krIgen gen har man en dødsens sOI? Rosa Selerst~d, gan~ke
tok fell på enkelte punkte~, kjedelig andakt (som gjør r?lIg fortsette sm forgift:
men hadde mange gode Sl- at det ganske land forsover nmg. Hun kan stole på at Yl
der. De hadde rett på svært seg). Ustvedt kjenner gissel_uten sprell lar oss åndelig
mange områder.»
metodene og bruker dem myrde.
Og det er)o alltid no~, for flittig. De'rmed holder MorØystein Inv.
hvem har Ikke tatt fell på
enkelte punkter?
Alt ialt vil vi si at både
skriftet til Hoaas og ungLEK TOR O L A V H O A A S' BRO SJY R E
dommens reaksjon påny viser at det er sterke nasjo«Ny nasjonal politikk», som det har vært slikt oppstyr
nalistiske bølger som rører
omkring i pressen, vil sikkert interessere mange av
seg under overflaten i den
FOLK OG LANDS lesere også. BOKTJENSTEN har dernorske politiske andedam
for
skaffet seget opplag av brosjyren. Send oss fire
og det er grunn til å følge
65-øres
frimerker så sender vi Dem brosjyren i posten.
utviklingen med både oppmerksomhet og håp.
FOLK OG LANDS BOKTJENESTE
Når det ellers gjelder hetsen mot Hoaas viser vi til
Boks 3214, Oslo 4
det som anføres i dagens lederartikkel.
, ~~_-.o-.D~~"""'''-<>-<N'''''''''''''''''''~fN7'..'''''''''CN?o~o-,o.~
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av sin brosjyre. For det er
efter vår mening de rene politiske utopier som vel mere
kaller på smilet enn på de
hårde ord.
Vi synes Hoaas har gitt en
både klar og korrekt fremstilling av den politiske utvikling frem til idag i avsnittet «Filosofi i drivhus».
Vi synes videre at han i avsnittet «Fremtiden» har pekt
på vesentlige trekk som hittil ikke er skjenket tilstrekkelig oppmerksomhet i den
politiske debatt. Det gjelder
også det han skriver om
«Raselære». Langt på vei kan
vi også dele hans syn når det
gjelder farene ved det demokrati som praktiseres idag
og som han kaller «Røverdemokratiet», men når det
gjelder hans utforming av
dette i praktisk politikk, så
opphører også enigheten på
svært mange punkter. Når
han for eksempel krevet at
«Stortinget (skal) erstattes
av et militært og økologisk
råd», så er jo dette naivt og
livsfjernt kannestøperi, som
dessuten er alt annet enn
germansk.
At Stortinget trenger å reformeres tør være åpenbart
for noen hver. Quisling ville
som kjent ~upplere det med
et næringstIOg og et kulturting med representanter for
de forskjellige organisasjoner og nærings- og, kulturgrupper, men den overordnede politiske instans med
ansvaret for de store politiske linjer skulle fremdeles
Stortinget være.
Men minst overveiet er
nok det Hoaas anfører om
å «fjerne alt fremmedfolk»
og han definerer fremmedfolk som «alle som ikke er
av ren germansk rase». For
hvem er nå det? Det turde
bli tynt med folk her i henhold til dette.
A legge frem noe slikt i en
tidsalder da kommunikasjonene har lagt hele verden
åpen er vel intet annet enn
naivt tankespinn. Noe ganske
annet er derimot det som
svært mange vil være enig i,
at «fremmede» - og med
det mener vi folk som åpenbart tilhører raser som er
«annerledes» (bl. a. farvede)
- ikke må få arbeidstillatelse i Norge og at også oppholdstillatelsen må kontrolleres nøye og gjøres kortest
mulig. A begrunne nødvendigheten av dette er vel overflødig. Hvert menneske kan
jo daglig lese i avisene om
slike fremmedes innsats i
forbryterverdnen, ikke minst
når det gjelder narkotikahandel.
Vi synes det er synd at forfatteren, som ellers legger
frem mange sunne nasjonaIe tanker og som roper et
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am> og «Scharnhorst» og
som ha~ ordre. til å sikre « U
farten tIl NarvIk. Sammen
med kampgruppe nord seiat det kanskje ikke kunne
(Forts. fra side 5.) .
Istørere. Så snart det er klart ler kampgruppe Trondheim, (Forts. fra side 1.)
skje
straffefritt.
å erkjenne at tyske tropper som er innskibet nå den tun-I
rit~rialfarvann, sOI? oppri~- vil be~ette n.orske havner, ke krysser «Admi;al Hipper» ,. O.g en sl.ik attest er natur- Men jeg hadde Lie-planen
ne.hg var ~astsatt tIl 5. aprIl, skal d~sse strIdskrefter løpe og på fire zerstørere. Flåte- llgviS verdIfull.
helt klar, . Sler A~dersen. og meblIr 8. aprIl bestemt.
ut for a komme de tyske lan- sjefen er vice admiral LUtEllers fortelles det at GUL- morerer hjemme l stua l Horten
6. apri~: De for besettelsen dingstropI?er. i forkjø:pet. jens. Ved Hellwerden blir OSTEN ble sloppet ned fra mens han klør. på skjødehun~en
av Narvl~ foru,tsatte. ~amp- For rettIdIg ~ kunne erkJen~ forbandet iaktatt av et bri- britisk fly over Nordmarka «Gullet>: og glf de~ sukkerblter
tropper gar omoord I tI Zer- ne tyske flatebevegelser l tisk fly som har til oppgave medbringende våpen og «or- dyppet l kaffe. - Vl skulle legge
stø re re i Wes~rmtin.de. ~m Nordsjøen, blir det sendt ut å overvåke Helgolandsbuk- elre fra London» om å lik- ut ei menneskeliknende dokke på
aftenen 6. aprIl er mnsklb- seksten ubåter. De skal pa- ten. Ved middagstider viser videre Jonas Lie. Bladet sør- veien foran Lies bil, og når han
~ingen ~v alle for «Weser- truljer~ på.de formodede an- det seg ytterligere to opp- ger tydeligvis sammen med steg ut for å undersøke, skulle vi
ubung» mnsatte tropper av- løpsveler, Iaktta tyske flåte- klaringsfly. Snart efter blir han med mordoppdraget skyte ham ned.
sluttet efter den forutsatte bevegelser og å gi øverst- flåteforbandet angrepet av over at Hjemmefrontledellasteplan.
kommanderende for den bri- tolv bombefly som kommer sen hadde større forstand
Jo, kongens venn har litt
tiske hjemmeflåte, admiral inn i stor høyde, uten at det enn eksilfolkene og deres av hvert å fortelle, og kunne
Engelske miner
Forbes rapport.
oppstår skader. Men britene oppdragsgivere og forpurret visselig også fortelle mere
Foretagendet
«Wilfred»
7. april: I den mørke, må- er nå underrettet om denne mordet under henvisning til enn det tydeligvis står i bogår sin gang. Om morgenen neløse natt fra 6. til 7. april flåtebevegelse ennå før forken.
6 .. april treffer d~ !ire med forlater de ti Zerstørere med bandet har passert det farmmer lastede brItIske Zer- kampgruppe Narvik Weser- lige sund mellom ShetlandsFor egen regning kan vi tilst~rere. under ledelse av Cap- .mtindes havn og styrer nord- øyene og den norske lyst.
en av de tallrike gåter som føye føl~ende som h~nd~e os~
tam BlCkford sa~men med over. Dermed befinner alle
til idag er forblitt uløste. mens VI var beskjeftIget l
2. Z~rstørerflotllJe under elleve krigsskibsgrupper og
Kl. 11.20 mo~tar admiral Først fire timer senere inn- FRITT FOLK under okkupaCaptaI? Warburtone-Lee og åtte transportstaffeler som Forbes en meldmg hvorefter løper meldingen hos admiral sjonen. Jøssingene søkte
slagskIb~t «~enown. for å deltar i «Wesertibung» seg en tysk kryss~r .med seks Forbes. Fire tapte timer, som kjent efter enhver forl~gge mmer l NordSJøen. ! tilsjøss, det vil si nesten alt zerstørere er blItt Ia~ttatt på som blir dyktig utnyttet av anledning til å sjikanere og
~Irth of Forth går de brI- Tyskland har av skib. «We- høyden av HornsrIff, vest viceadmiral Ltitjens og hans mistenkeliggjøre NS. Blant
tIske tropper som er forut- sertibung» går efter de for- for de~ danske kyst: Mere forband.
annet ble det satt igang en
satt for besettelsen av Stav- utsatte planer.
nøyaktIg er en meldmg nr.
hviskekampanje om at den
anger og Bergen ombord på
to, som føreren for bombeberømmelige forbryter GULde fire kryssere som komflyforbandet avgir like efter
(Beretningen er en over- OSTEN var blitt medlem av
manderes av viceadmiral Ed- Meldingen som ikke
angrepet. Han melder at han setteise fra DEUTSCHE NS. Heldigvis ble GULOSTward-Collins. I Clydes havn kom frem
på høyde med tilgangen til WOCHEN-ZEITUNG, som EN selv like ilde berørt over
blir troppene bestemt for beKlokken tre om morgenen Skagerak har iakttatt slag-I gir . noen ut~rag av Ka~l å komme i dårlig selskap
setteisen av Trondheim og møter de ti Narvikzerstørere ,krYSSer, to kryssere og minst IS~~mgenschmlds . bok «DIe som oss og så sendte han et
Narvik tatt ombord. Admi- nord for Schillingreede ved ti zerstørere og har angrepet Manner vor: NarVIk», som er dementi til FRITT FOLK
raI Evans får ordre til å sik- utgangen av Jadebukten en I dem. Besynderlig nok blir Ikommet pa Stocker-Verlag, Imed anmodning om inntageIre denne transport med sin tysk kampskibsgruppe som ikke denne funkmelding opp- Graz.)
se. En anmodning vi straks
krysser «Auroro» og ti Zer- består av skibene «Gneisen- tatt av noen engelsk stasjon,
(Fortsettes)
og med glede efterkom .
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MED EN SOVJETSOLDAT
P Å ØSTFRONTEN
For FOLK OG LAND av armeneren Jerwand Dshanian

Så inntraff endelig den I skulle endelig få slippe fra
lenge forventede historiske sin trettende soldattilværelse
dag, 7. mai 1945, da tyskerne og gå over til sivilt liv.
kapitulerte for de alliertes
Den 9. mai kunne vi gå til
tropper, hvorefter alle krigs- nytelsen av den svenske supfangene ble overført til Et- pen, som brandvesenet i stoterstad fangeleir. På marsjen re biler bragte opp til oss på
til leiren ble vi fulgt av tri- Etterstad. Og efter den 12.
umferende norske menn og mai kunne man overalt i Oskvinner som stadig vekk lo se oss krigsfanger rusle
skrek hurra. Vi to armenie- omkring i frihet. Alles drøm
re, de tre ukrainere og de om engang å kunne nyte fritolv russere fra kompaniet heten var blitt virkelighet. Vi
omfavnet hverandre varmt trodde det nesten ikke selv.
og hjertelig under gjensidige For meg var den en særegen
gratulasjoner i anledning triumf, for jeg hadde fått tilsieren og freden som der- bake friheten i det land som
med fulgte.
hadde fostret mitt eget hjemDet slo meg i denne stund lands redningsmenn, Fridtat slik hadde det også vært jof Nansen.
tidligere. Alle de tre nasjoSovjet-samveldet
sendte
naliteters
representanter noter til alle stater om at alle
hadde før i tiden gratulert sovjet-krigsfanger uoppholhverandre, som i 1828 og ef- delig og uten unntagelse
ter første verdenskrig i 1920. skulle sendes hjem. De fleste
Det var bare våre væpnede bega seg på hjemreise. Vi
tyske fangevoktere som tau- andre tenkte oss om. Da vi
se ledsaget oss på veien opp ble innkalt, måtte hver enestil Etterstad. Men vi forsto te mann underskrive et paat de også innerst inne, som pir, hvor der sto at hver
så mange tyskere, var glade mann i sovjethæren skulle
over at den langvarige kri- kjempe til siste patron, som
ken nå endelig var slutt. De skulle rettes mot ham selv

for ikke å bli tatt tilfange av Imed nordmenn, skjønt vi I Men til å begynne med ble
den tyske fiende, og det var innerst inne alle var glade i jeg meget unådig mottatt.
straffbart ikke å efterkom- vårt fedreland og holdt av Jeg havnet på Møllergaten 19
me denne bestemmelse. Tan- I våre egne landsmenn.
hvor jeg ble sittende 80 daken på det førte til at mange
Under krigen var jeg blitt ger, på det uvisse og uten
i~ke ville vende tilbake til kjent med Kaare Martinsen. dom. De ville antagelig ha
SItt fedreland, for de følte På Kampen skole i Oslo, rede på hva jeg hadde drevet
seg ikke sikre på om de fikk hvor han gjorde istand ved med i mitt hjemland Armevende tilbake til sine be- for tyskerne på sin elektris- nia i tiden før krigen. Og
skjeldne hjem i det hele tatt. ke sag ble jeg kjent med mens dette skulle bringes på
De antok at stalinistene ville ham og ham satte jeg min det rene, ble jeg satt inn.
si: «hvorfor begikk dere ik- lit til. Og Martinsen var
En dag kom der en reke selvmord, men lot dere ta straks villig til å hjelpe. Han presentant fra det norske
til fange av tyskerne når de- skaffet meg et skjulested og fremmedpoliti sammen med
re hadde underskrevet på hjalp meg så til gartner Kol- en mann fra den sovjetruspapiret ikke å gjøre hvad de- stad på Ljabru. Kolstad og siske ambassade. «Ambassare nå har gjort?» Og dermed gårdbruker Langslet lot meg derådem>, hvem det nå var,
kunne de regne med å få arbeide på sin gård for kost forsøkte hele tiden å overstraff såsnart de kom over og losji inntil situasjonen tale meg til å vende tilbake
den sovjetrussiske grense. var blitt mer avklaret. Et til Sovjet. Men da han tilI?e var nedslåtte og .e:t;lgste- helt år var jeg på Ljabru, jeg sist innså at det ikke nyttet,
lIge ved tanken på rISIkoen snakket med folk og fikk for jeg hadde svoret på at
for å ~li ek~p~dert til en in- lært meg norsk.
noe stalinregime ville jeg ikternermgs~eIr I Russl~nd og
Men så var det en nord- ke underkaste meg påny, sa
dermed blI berøvet frIheten. mann som ikke tålte å høre han at han ikke kunne tvinDe ønsket nå ~ bli i Norge, sannheten om det forhatte ge meg, men riktignok med
men de kunn~ Ikke ta;le spro- stalinistiske regimet i Sovjet, den tilføyelse at jeg kunne
get og had~e .m~en ~Jente de for han anmeldte meg til komme tilbake om jeg senekunne ha tIllIt tIl, s~ de fl~s- fremmedpolitiet. Men takket re skulle ville ønske det.
t~ så seg tvunget tIl å reIse være FN-resolusjonen som
Så efter dette intermesso
tIl~ake ~elv om. det var sier at ingen krigsfange som fikk jeg endelig den lenge
UVISSt hvIlken skjebne som ikke har begått lovbrudd av efterlengtede frihet og med
ventet dem der.
noen art eller noe annet galt den tillatelse til å oppholde
Jeg. sa~men ~ed flere an- kan tvinges til å vende til- meg i Nansens fedreland. I
dre gIk~ I dek~mg hos mer bake til hjemlandet, fikk jeg begynnelsen møtte jeg dog
eller. mmdre kjente og elsk- oppholdstilateise i kongeri- adskillige vanskeligheter i
v~r?-Ige. nord!llenn som var ket Norge. Og skjebnens arbeidslivet, men tilsist ordVIllIge tIl å h~elpe oss med å gunst ville at mitt nye fedre- net også det seg.
holde oss skjult.
land som nevnt var det land
Men det er en annen hist 0Vi ble enige om å bli i redningsmannen
Fridtjof rie.
Norge og å dele vår skjebne Nansen kom fra.
Slutt.
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Wiesenthal
(Forts. fra side 5.)

vertshusholder i området
nord for Haifa: «På autobanene forekom det ofte at
vi innhentet sykkelryttere.
Synet aven tysker var tilstrekkelig til å vekke vårt
ønske om hevn. Ungdom fra
brigaden hadde satt seg ved
siden av føreren. I det øyeblikk bilen passerte den tyske syklist åpnet lastebilens
dør seg, mannen rullet under
vognhjulene og ble knust.
Jeg var mot det, jeg sa det
til dem. Jeg var mot denslags
individuelle aksjoner - -».
(Side 46).

DEN ONDE ER LØS IGJEN
IHjalmar-Smith så godt han ord de kunne finne på om skjelder mest ut. Det er jo
mener DAGBLADET og kik- kan med den gamle hetsen, Hitler. De kalte ham simpelt- «fascistisk» må vite. Det
ker efter Hitler under alle de og det finnes alltid en viss hen en «malersvend» og av- er vel heller ikke å vente at
demokratiske sengene. I en for den som vil synge. Nå er skrev ham derfor i det gode iallfall den norske presse vil
bedrøvelig leder gråter re- det en tidligere general i demokratiske selskap. Når vise større tilbakeholdenhet
daksjonen over utviklingen Waffen-SS som i fred og ro bladet nå skal karakterisere i fremtiden når det gjelder
i USA, hvor ikke bare en Wal- driver
entreprenørforret- den amerikanske president- Middelhavslandene, trass i
lace har stor tilslutning, men ning i DUsseldorf skjønt han kandidat Wallace, så kan det at det nå er åpenbart selv
hvor de «reaksjonære strøm-I er dømt til døden av den ikke finne på noe verre enn for de mest tungnemme at
ninger» muligens også vil franske hjemmefront som dette: «den 49 år gamle tid- Sovjet holder på å gjøre
bringe Nixon på det bladet selv har et slikt nydelig rul- ligere amatørbokser». Når Mussolinis gamle Mare nosynes er avveier. Og det vil leblad. DAGBLADETS kor- en leser bladets svulmende strum til et slags rødehav.
få meget alvorlige følger for respondent vil ha ham utle- sportsider, så skulle en ikke Spania er som kjent nektet
Historien om brødet til de demokratiet, skriver bladet. vert til Frankrike og er for tro det var noe nedsettende å være med i NATO, hvor
tyske fanger som ble forgif- For hvordan vil Nixon «mø- en gangs skyld enig med den i å ha vært amatøridretts- en ellers har slike stordemotet med arsenikk, som det te reaksjonære og fascistis- de Gaulle som i sin tid be- mann.
kratier som Portugal og Helallerede er berettet om i tys- ke tendenser i Europa? Vi gikk høyforræderi og motar*
las. Til gjengjeld må USA beke aviser og i kanadisk og behøver ikke gå til Amerika beidet sitt lands lovlige retale for sine høyst nødvenfransk fjernsyn (også i for å finne dem. Vi har dem gjering.
ORDRE FRA ISRAEL
dige baser der. Avtalen er nå
FOLK OG LAND) blir det innenfor våre egne allianser,
*
Men for å bevege oss uten-I oppsagt fra spansk side og
berettet utførlig om på side- og vi har dem i vårt eget
for landets grenser, så for- det drives forhandlinger om
ne 59 til 60: «- - Vi hadde land.» Så gråt, mitt land, PÅ DEN HJEMLIGE FRONT
teller DEUTSCHE WOCH- en ny. Grunne~ til ~ppsigelbestemt oss for, sa Jacob, å gråt!
d t
rI
o å EN-ZEITUNG at for opp- sen er at USA Ikke vII levere
forgifte 36 000 SS og jeg var
*
~r le. eon Il m som gar p rettelse av luftfartsforbindel- Spania gratis moderne vå.
. '
.
,:,ca a l s o som opprører
t'l
d'
5
blItt betrodd gJennomførmbl d t D t
rI
se mellom Vest-Tyskland og pen l en ver I av over
e
gen av prosjektet. Først opp- DET ER FORRESTEN
h ~ e . Sk er en I ~ ~~m Israel ble det fra israelsk si- milliarder kroner. USA har
gger over d
nådde jeg å få to av mine ikke så greit å være DAG-) e eJ «
~» de stilt den betingelse at det bare erklært seg beredt til å
folk ansatt inne i leiren - BLADET heller, som skal ?:k en ;mme~ y ~ Ig;IS ikke skulle brukes noen betale snaue 2 milliarder. Og
_». «__ Vi ville forgifte passe på og ordne opp med ~ ~:n~d en ny emof r~ IS- «Hermann-Goring-soldater» Norge betaler altså for sik14000 brød noe som minst hele den vestlige verden og re l a ;~ og neg~r IC!r e~- som
piloter'
Lufthansa ringen av sørflanken med
krevet sek; timers arbeide de «fascistiske tendensene» Blgke sen. t Ikm~n erblI da Itens . skyndte seg . efter nytysk grov munn.
· f oruro l'1ger e Id
ymre t s rInver a e ts an- mønster med underdamg
. ao
*
for fem mann. Man trengte som us t anse lIg
e
l
også to mann til stadig å bladet og dets venstreradikaer da kt men (~er ~ /~ meddele His Masters Voice
SIS t -prof~lm' en aSClskls at det ,skulle sette inn flyvere NYTT OPPLAG AV MAO
røre blandingen i kjelen, idet le lesere. I Bonn strever Jon anl
.
'
" øpen
~ ,som erfor
en sOslo
anl 'fra e fter k r i"
~~1'rn'i'8.S røae d'kt
arsemkken
ha dde en t en__..__ _ _ 00'
en skandal.e
gs"t-il"l---------u t l l . "
I a to r Mao
dens t~l å s~il1e seg fra de
k~mmunale kinematograf*
Tse-tung skal nå sende ut et
andre tIIset~mgsstoffer.»
ler hvor ikke-tyskerne var i er.» Og så spør bladet om
nytt og utvidet opplag av sin
Et uvær l løpet av natten flertall.»
noe som VI' mener a kunne
«røde bok». Istedenfor de
'
T'l å b
d 'kk
JOHNSON VANSKELIG
400 sitater vil det bli 1000,
rev.av en, t re.f ors klaIl mg og
« l
egynne me gl
gi svar på: «Har kino di rekt ø- Å SELGE
et vmdu gIkk IstykKer, hvor- alt som forutsatt, men det ren sett denne filmen? Har
Den avgående USA-presi- så da blir vel resten av verved vakten .ble ala~m~rt og sivet ut noe om planen. Ski- filmsjefen sett den?» Vårt dent Johnson har hittil for- dens problemer løst og nødheynerne hmdret ! SItt ar- be~ ~å hvilket den unge kom- svar er: sikkerlig ikke. Her- gjeves frembudt sine memo- vendige nye instrukser gitt.
b~Ide. Det heter sa ordrett mlsJ<?nær be~aJ?-t seg (en rene har jo i sitt filmvalg arer til forskjellige forlegge- ~ø1rosote °PI1I?lag av kbokenlkom
l o
ml lOnero e semp arer
VIdere: «Således ble opera- lærd I et overSjøIsk land had- tl'dll'gere tydell'g demonstrert
.
F
·ft t b ød
. d
. t . t d ·ften og
re. Interessen later imidler- pa 24 sprog sa han har vel
Sl Jokn
t«
orgl
de
~kk»
hm~t
k
e
gJ<;>r.
IS
an
b
'nhvor
de
står
hen
når
det
gjeltid
til
å
være
liten:
Selv
fo~forlengst
slått Hitler og hans
11
y k e, men og l ~ ~, ommls~onæren s ~ e rI der nydemokratisk løgn og I langer han en beskjeden prIS
for hevnerne hadde tId tIl å ge den I en seI:k tIl en. be- hets. Det er ellers besynder- av 7 millioner kroner for «Kamp!».
pensle me:e enn 2000 brød stemt a,?resse l FrankrIke) lig med DAGBLADET. Det dem, men det er altså ingen ____________________
med ar~emkk. I dagene .efter hadde na?-d deJ?- franske k~st krever frihet for kringkast- som har villet betale det enArkitekt
operasjonen dø~e 700 tIl 800 da kaptemen fIkk ordre tIl å ings- og filmsjefer til å serve- nå.
HUS T A O
fanger, andr~ nkk lammel- arresteroe soldaten. Denne re hva de ønsker og en skal
*
Bærumsveien 5 - ø. Ullern
ser og døde l løpet av året. klarer a overlevere sekken ha seg frabedt noen innblanTelefon 55 61 29 - Oslo
Hevn~rne oppgir et samlet til e~ k~mer~t. Da politifol- ding der _ så lenge de hol- PARYKKFELTTOG
tall pa 1000 døde.»
,kene ImIdlertId kom ?mbord der seg godt ut til venstre
Det er godt i disse vanskefor å undersøke sklbet ble da
lige tider å vite at en har påytterligere
sistnevnte redd og kastet'
*
litelige NATO-allierte, som
forgiftningsplaner
sekken ut gjennom luken i
for eksempel det forulykke«- - Disse menn hadde vaskerummet.» (Sidene 69,
FOLK OG LAND
de britiske imperium. EngElLERS BEFINNER
først til hensikt å stikke no- 70).
KierschowsRt. 5, Oslo 4
land
er
j
o
de
langhåredes
en tyske byer i brann. SeneSlik fortsetter det over MORGENBLADET SEG
Telefon 377696
hjemland
og
det
har
vakt
Boks 3214 - Sagene
re planla de å forgifte be- 305 sider. Selv fanatiske an- i samme bås som DAGBLA- stor harme blant den innfolkningen i Berlin, MUn- tinazister må vel bli forfer- DET når det gjelder synet kalte ungdom i utdannelses- Ekspedisjonstid: Tirsdag til
nazismens
vugge, det og opprørt over denne på Afrika-filmen. Det må væ- leiren Exeter at de som sol- fredag fra kl. 10 til kl. 15.
chen,
og lørdag holdes konNUrnberg,
Hamburg og skildring. Straffelovene i he- re ilde både å måtte handle dater har måttet anlegge Mandag
torene stengt.
Frankfurt. Teknisk var pro- le verden fastsetter at mord- mot egen overbevisning av kort militær hårfasong. For
Redaktør Melsom kan bare
blemet ikke uløselig. Det var forsøk kommer i klasse med frykt for en opp agitert opi- å utligne dette under per- påregnes
truffet efter forutgånion
og
å
befinne
seg
i
så
tilstrekkelig å tilføre drikke- mord og straffes overensmisjoner har ungdommen ende avtale.
slett
selskap.
vannsreservoaret gift. Den stemmende med det. I tallformelig stormet butikken
Abonnementspriser:
store vanskelighet var dog å rike tilfeller ble det imidler*
til stedets frisør for å kjøpe Kr, 40,- pr. år, kr. 20,- pr.
unngå at okkupasjonstrop- tid ikke med forsøket, men
seg parykker.
halvår i Skandinavia. Utlandet
pene og ikke-tyske flyktnin- fullstendig uskyldige ble på OG FOR NOK ENGANG
kr. 25,- pr. halvår. I nøytralt
*
ger som befant seg i de fem denne måte myrdet.
å peskjeftige oss med DAGomslag innenlands: Kr. 50,pr. år, kr. 25,- pr. halvår.
byer ble skadet.
Det vil naturligvis ikke BLADET, så har det en egen
{(- - Vi hadde utarbeidet komme til noen straffesak forfriskende måte å uttale MADRID KREVER SIN
Løssalg kr. 1,50
et meget komplisert plan, mot «Hevnerne», hvorunder, seg på. Både det og dets el- BETALING
som bestod i «time H» å av- selv en genial forsvarsadvo- lIers så overveldende demoSpania er som kjent .både
Bruk postgironr, : 16450
sperre vannledningene til de kat ville komme i stor for-! kratiske og folkelige me- det land vesteuropeere for- UtRiver AlS Folk OR Land
kaserner som var besatt av Ilegenhet med å holde selv en! ningsfeller brukte som kjent I trinsvis reiser til og det land
Viking Boktrykkeri
de allierte og til de kvarta- halvt antagelig forsvarstale. i i sin tid det verste skjelds- pressen i de reisendes land _ _ _ _ _ _••_ _ _ __
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