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Den tyske østsone har fått en 
nasjoIlalbolsjevikisk 

, 
artne 

SOM BYGGER P Å GAMLE TYSKE MILITÆRE TRADISJONER 
SOM I IUTLER'rIDEN 

En hører ikke så meget her 
i vesterlandene om det som 
foregår bak muren gjennom 
Tyskland og det en hører er 
vel heller ikke alltid så kor
rekt. A v det en hører synes 
det imidlertid klart å fremgå 
at Tyskland hinsides muren 
ingenlunde er noen interna
sjonalismens ingenmanns
land. Det bekrefter seg påny 
at sterkere enn ideologiene og 
de økonomiske :systemer er 
et folks nasjonalfølelse. Og 
slik som Stalins Sovjetsam
velde i nødens stund måtte 
ta nasjonalfølelsen til hjelp, 
slik har den røde Ulbricht 
måttet gjøre det i sin del av 
Tyskland. 

Og spesielt interes:sant er 
det å notere seg hvorledes 
dette har preget den hær som 

~-.. ,p~ .. b.wn;;ct 0FP ~'f:iT kl:.m.d, bek 
muren. I den forbindelse er 
det verdt å merke cseg at Sach
sen, og spesielt Preussen, med 
deres rike militære tradisjo
ner, er hovedbestanddeler i 
Ulbrichts rike. 

Vi gjengir i det efterføl
gende en artikkel i DEUTS
CHE WOCHENZEITUNG om 
«Fødslen aven nasjonalboI-

1. }JICe 1ll!iJ01mer !I1uter JOIJ}ettJke hjelmer. HvorledeJ er det med 

hjertene? 

s~evikisk armc»på d~n anne. ni get .av motsetningsforholdet '. avhengige Ulbricht-Tyskland, 
sIde a.v ~u.ren. Arhklen er mellom det amerikan:ske I men nettopp derfor kan en 
naturlIgvIs I noen grad pte- Vest-Tyskland og det sovjet-I vel regne med at det dreier 

seg om nøkterne opplysninger 
hva de faktiske kjensgjer
ninger angår. Og vi :synes det 
er disse kjensgjerninger som i 
høy grad er interessante, for
di de bl. a. viser at den ster
keste «ideologi» ikke er noen 
av de hovedsakelig økonomis
ke systemer en vanligvis ten
ker på, men nasjonalismen, 
bIodets og historiens tale til 
menneskehjertene tvers over 
striden om samfunnssystem
ene. 

Her er artiklen i norsk 
oversettelse: 

LØSSALG KR. 1,50 

WINSTON CHURCHILL 
som hans livlege ser ham 

Hitlers og Gorings profetier om verdensrikets undergang 
som nu fullbyrdes for våre øyne. 

Det finnes knapt noen me
re indiskret, men også opp
lysende biografi fra vår tid 
enn dagboken til Churchills 
livlege. Selv om den mangler 
mange detaljer av betydehg 
inrte'resse, såsom den nådelø
se og forbryterske bombekrig 
mot den tyske sivilbefolk
ning, så gir den dog høY3t 
interessante opplysninger om 
den mann der i minst like 
høy grad som Adolf Hitler 
avgjorde Europas skjebne. 
Lord MO'ran, som utvilsomt 
næret ,stor hengivenhet for 
sin pasient, gjennomfører li- . 
kevel i sine memoarer en u- Arven efter ChurchIll 

'Jarmhjertig avglorifisering I 
av Churchill, som ikke ba're Churchill uttalte selv flere 
var en hypokondrisk, sutren- ganger at hele hans liv bare 
:le pasient, men dessuten ,led hadde være en forberedelse 
aven lett form for epilepsi. til denne kamp. Dette er så 

Churchill hadde i årene før meget mere interessant som 
krigen ikke en eneste virkelig Morgan saklig fastslår: «Men 
venn innen d.e tre partier'. i og I: han (Churchil,l) interesse'rfe 
som Moran beretter, kunne seg ikke et øyeblikk for hva 
han høller ikke huske noen- som foregikk i soldatens sjel. 
sinne nøyaktig å. ha visst I Han for'søkte heller aldri å 
~vorledes England still.et seg dele ham bekymringer. Hvis 
hl ham. Han følte seg bok- en soldat ikke gjorde sin 
stavelig talt isolert. Hans plikt, måtte han efter Chur
springende tenkemåte og u- chills mening skytes». Når 
bestandigheten i hans bedøm- han så tilbake, kalte ChU'r
meIse kan ha hatt en stor I ohill denne krig for «disse 
del av skylden for det. Imid-I vidunderliR"e år» og freden 
lertid, i det øyeblikk da kri- for «den fordømte freden,). 
g~n va'r der, var alt dette for-I Re:signert slo han fast alle
bl med et slag. Nu var han rede 22. juni 1945: «Jeg føler 
i sitt rette element og for meg meget ensom uten krig». 
alle dem som ville føre krigen I Politisk blir bildet av 
mot Tyskland den nøyaktig Churchill også meget klart 
riktige mann. For han var re- og tydelig korrigert i denne 
de Ul å føre en nådeløs krig, biografi. Churchill var Hke 
og slik ble den da også ført. (Forts. s;å, 7) 

Den preuSJiske soldaterånd fornekter seg ikke. 

For få år siden pleiet man 
i vestlige militærkretser 
spottende å betegne «hæren 
med de fleste desertører» 
som «Moskvas me:3t tvilsom
me våpen». Den nasjonale 
folkehær (NV A) i den kom
munistisk-tyske sepaTatrepu
blikk, hvi:s opprettelse ble be
sluttet for 12 år siden gjen
nom en lov av folk·ekamme
ret «på grunnlag av artiklene 
5 og 112 i DDR's grunnlov" 

(Forts. side 6) Avisklipp med bilde av Churchill for siste gang UnderhuJ~t 
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SIDE 2 

Norsk svar om tvangsarbeide 
på «høyeste moralske nlvå» 

Vi gjenoppfrisker offisielt hykleri fra 1949 

Bildet er taft våren 1949 og taler sitt tydelige sprog om det tvangJ
arbeide i Norge som man benektet 

Maken til det gjennomførte I 
hykleri som det offisielle 
Norge har betjent seg av i 
alt som henger sammen med 
det berømmelige «retts»-opp
gjøret skal en vel lete verden 
rundt efter. Vi minnes fira den 
siste tid klagen til Europa
rådet over de greske obersters 
brudd på menneskerettighets
konvensjonen efter at en selv 
kort tid forut baTe slapp unna 
en lignende klage mot Norge' 
på grunn av foreldelse. 

En av våre lesere har sendt 
oss et utklipp fra AFTEN
POSTEN for august 1949 som 
demonstrerer en lignende og 
tidlige'!'e frekk fortielse av 
de faktiske forhold. På dette 
tidspunkt hadde Norge gjen
nom flere år drevet den rene 
engrosforretning i tvangsar
beide med en rekke fangelei
re isving helt fra 1945 og med 
titusene'!' av tvangsarbeidere. 
Men da begynte det jo også 
å ebbe ut - skjønt det frem
deles satt mange av oss inne
sperret i sldke le,ire. Likevel 
bragte altså norske aviser 
dette telegram - for AF
TENPOSTENS vedkommen
de riktignok bortgjemt og 
med lite utstyr trass i skirytet 
over Norge: 

i enkelte tilfelle, f. eks. i for
bindelse med en lov om omstrei
fere, betleri og drukkenskap og 

i noen tilfelle når det gjaldt 
folk som ikke underholder kone 
og barn. 
«Antallet av personer i tvungne 
arbeidsinstitusjoner 1. mai 1949 
var 315 menn og 21 kvinner», 
het det i svaret. . 
Thorp rosre den ærlige og åpne 
karakteren av det norske svaret 
og- understreket at Norge-der
med direkte hadde erklært seg 
villig 61 å delta i enhver under
søkelse.». 

Reaksjoner 
- samvittighet? 

Da Hewinsboken kom ut på 
norsk før jul 1966, skrev den 
gode nordmann nr. 1 med 
stjerne, Sverre Offenberg Lø
berg, at han fikk vanskelig
heter med sin naUesøvn på 
grunn av boken~ 

Var det tvilen eller 'troen 
som plaget ham? Hvor blir 
det av hans foredrag i TV 
over emnet? Tvil og tro som 
var annonsert. Sover herr 
s'tortingsmannen godt nå? Det 
skulle væ're artig å få vite, 
og se - hva han tror og tviler 

«(Ass. Press) Den amerikanske på. Selv om han ikke gir seg 
sjefsdelegat ved FN's økonomis- ikast med mr. Hewins. «Let 
ke og sosiale råd takket i går us hear and see» som det ly
Norge for dets svar på en fore- der på nynorsk fra .Rauland 

til Skien. spørsel om tvangsarbeidsleirer. 
Han sa at svaret «lå på det høy- N å iår går filmen «Det 
este moralske nivå som noen re- 'største spillet» på landets ki
gjering kunne nå med et svar no:r, og den sagnomlYruste 
på dette spørsmålet.» «HlI'dm.ann>~ Gundvald Tom
Thorp kom med denne erklærin- stad bhr gjort. stor sta~ av. 
gen, etterat den russiske dele_lEtter at han .1 lokal~vlsene 
gaten hadde henvist til Norge har uttat~t, at fIlmen pa la~gt 
som et land, hvor det forekom- næ: er sa spenn~nde 150m Vlr
mer tvangsarbeide. kehgheten om srne opplevel-

ser, lar han ordene falle om 
Det norske svaret på spørsmålet at hans øru:;ke er å få glemme. 
er sendt rundt til alle regjerin- En merkelig reaksjon. Be
ger. Norge innrømmet her at skjedenhet? Tros3 alt skryt? 
det blir tydd til denne utveien Ettertanke? Er berømmel~en 
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«Morderne iblant OS8» «Jag ar nyfil~en - gul» 
I bladet TELEMARK TI

DEND, som er en avlegger av 
VARDEN i Skien finner vi 
dette innlegget - og med 
ovenstående tittel: 

«(Denne bok) Av Wiesen
thal stod omtala i Telemark 
'Didend 28. oktober av 
H. J. S. Skal ein få fr,ed 
i verden, må eiri gj~ra 
rett mot alle, også mot sin 
uven. Eit gamaLt ()lrd er: Den 
som er rein, kaste den fyrstE! 

Da det begynner å bli noen Hva skulle den bane vei for? 
år siden jeg trådte mine bar- For Sodoma og Gomorra, 
nesko er det ikke så ofte jeg antar jeg, full frihet for pø
går på kino. Jeg har forlengst I bel og dyriske instinkter. 
gjennomskuet løgnen og tå- Det var ganske stort publi
peligheten i disse makkverk i kum, og noen lo. Men jeg lo 
fra Hollywood, og synes å S2' ikke. Unde'r krigen en gang 
dj,evelen selv stå bak med et I fikk jeg være vitne titl en 
hånflir til de dumme men- henrettelse. Det var en elleve 
nesker. ganger tidligere straff.et for

stein. Det stend og same sta
den: Ve yver dei yvervundne. 
Krig er grusomt, då kjem alt 
det verste frem i menneskje. 

.v,arti allekrigførande grans
ka likt, ville mykje grufulL 
koma fram på alle partar. 

Og like5ns i stnider, .'nellom 
jødar og araberar. Jø0.ane fyl
gjer :Moselovene, som er deira 
religion, og det er auge for 
auge og tann for tan p . • ... ;;.r 
dei trur slik, er det ikkje til
gjeving der. Og les i det gam
le testamentet korleis jødane 
for fram mot fangane dei tok. 

Skal makt vera rett, eller 
skal ein gjera mot andre som 
ein vil at ,andre skal 6'jera 
mot seg. Vert det gjort urett 
mot meg, skal eg ha vederlag, 
gjer eg urett mot andre, SklI 
eg gje vederlag. Skal tru um 
ikkje dette e'r rette vegen til 
å få fred landi i millom. 

·Sigurd Haugan» 

* 
Vel talt! 

blitt en belastning? Er det 
ttvil eHer tro? 

Noe som ikke stemmer, n02 
som ikke kan glemmes. 

Et gammelt ord sier at man 
ikke skal ride på to hester, 
og ikke tjene to herrer. Ikke 
alle profeter er ekte sådan
ne. Noen er ekte, andre er 
det ikke. 

Men Guds kvern maler om 
enn langsomt. 

Den maler evig. 

Capitano 

Nå var det vel over to år 
siden jeg hadde kastet bort 
tid og kroner på en slik fore
stilling, men jeg syntes jeg 
måtte se denne filmen, et pro
dukt av svensken Vilgot Sja
man, som var så frekt at den 
klarte å bli forbudt i Norge 
og Finnland. 

Filmen begynner med at en 
Jente, Lena, som lik\3om driver 
Nymans Institutt, står det på 
døren hennes, Nyr rundt på 
gatene og vil intervjue folk 
hun møter. 

«Hva synes De om klas3e
samfundet?» er det stående 
spørsmål. Noen svare'!', andre 
vet ikke, og noen går bare 
videre. 

På hennes «kontor» er det 
,et virvar av møbler, reoler og 
kartotek. På veggene henge'!' 
masse billeder, soldater i krig 
og et stort billede av Franco 
i full uniform. 

Det henger en tavle der, 
også; og på den står et taU, 
det er visst 1735. Men efter
som Lena treffer og ligger 
med nye mannfolk, så pusser 
hun ut og øk,er de siste tal
lene. Hovedelskeren er en 
ganske tiltalende mann, men 
gift og har barn like om hjør
net .. 

Og alt får vi se, like til 
kjærtegning av partnerens 
kjønnsorgane'!'. 

Hensikten med filmen? 

Utenom å velte seg i sex og 
pOI'ir hadde den en brodd mot 
forsvaret, mot . USA, mot 
Franco og andre diktaturer. 
Men ikke mot Sovjets' eller 
Kinas. Den skulle bryte ned 
respekten fQir' religion, moral, 
orden og disiplin. 

Generalforsamling i A.s Folk og Land 

, 

holdes på kontoret i Kierschowsgt. 5, Oslo fredag 23. februar 
1968 kl. 12. 

Aksjeeiere innkalles til å møte personlig eller med skriftlig full
makt til en annen akrjeeier. Fullmakter kan eventuelt utferdiges 
til redaktør Melsom eller til undertegnende, under avisens adresse. 
På fullmakten skrives bare «Fullmakt for N. N. til å møte for 
meg på AfS Folk og Lands ordinære generalforsamling 1968», 
samt underskrift. 

Til behandling på generalforsamlingen foreligger regD;skap for 
1967, valg på uttredende styremedlemmer m. v. 
Styret innkalles til møte samme sted og samme dag kl. 11. 

OLAF HOLM 
Styrets formantl 

.,.....,...,.#~ ................. ......,....., ................... .,.... ..... ...,..,.....,. 

bryter som hadde desertert. 
fra sin avdeling og gitt seg 
utpå tyvtokt igjen. . 

Han ble skutt under over
vær aven hel bataljon, til 
skrekk og advarsel. Som ett 
skudd 'satt 9 kuler i hans hjer
te, og han var ikke mere. 

J eg syntes det var maka
bert, kvalmende. 

Men det var jo en hensikt 
med denne henrettelsen, og 
han var vel ikke me're verdt. 

Da j eg gikk fra denne gro
teske filmforestillingen var 
jeg som bedøvet av sorg. 
Sorg over at Nordens store 
folk var sklidd så langt ned i 
gjørma, at det knapt kunne 
ha lenge igjen. 

Denne filmen var på en 
måte en dødsdom over et 
folks livsvilje og evnen til å 
leve riktig. 

I erindringen dukket det 
opp en annen fitlm som den 
rene motsetningen til dette 
tragiske tidsbillede. Det var 
den vakre, plettfrie filmen om 
:skogen og skogens slitere og 
dyr, «Det grønne gull» av 
Ola Sørhus, Rena. 

Enkelte strofe'r fra store 
menn dukket opp i erindrin
gen. - «viljeløst, vimrende, 
vet ej hvorhen.» - Henrik 
Ibsen, seeren fra Norge. 

«Untergang des Abendlan
des», aV.Oswalld Spengler. -

Og Nietzs'che som la·r Si
byllen utbryte: 

«Akk ve, hven- skakt det 
går! Rom blev til horehus og 
skjøge. Cæsar til svin - Gud 
selv til jøde!» 

Men den norske filmsen
suren hadde rett, slikt er ikke 
noe å vise frem for andre enh 
fulle sjøfolk ihavnebyenes 
skumle bordeller. 

Ringer kirkeklokkene? 

Skal en åndelig pest knek
ke restene av Nordens vikin
ger? Jeg gikk vekk som fra 
en begravelse over en kjær 
venn. Det blir lenge før jeg 
igjen går på kino. 

Ola 

Sinnsyk beatle 
Yrkeshyleren i «Rolling Stones», 

Brian Jones, som ble straffet med 
9 måneders fengsel for rusgift-

I forgåelser er allerede løslatt fordi 
man fikk tak i en lege som be
vitnet manglende. åndelig sunn
het - og det kan vel knapt over-
raske hans fans? 
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FOLK OG LAND 
UA VHENGIG POLITISK PUBLIKASJON 

Redaktører: 
ODD MELSOM, ansvarlig 

ALEXANDER LANGE 
........................................... 1 ..... 

Nasjonal frigjøring 
En rekke politisk sett temmelig rødmussete personer har 

satt igang en aksjon mot Norges fortsatte NATO-deltagelse 
når det nu til neste år blir anledning til å komme ut. Den 
nevne rødmussetheten gjør at det faller vanskelig for mange 
med et annet livs- og samfunnssyn å opptre sammen med 
dem. Og dog bør ikke dette at så mange venstreradikale ut 
fra sine spesielle motiver går mot NATO hindre nasjonal
bevisste nordmenn fra å slutte seg til konklusjonen, om ikke 
til premissene. For her dreier det seg avgjort om en sak av 
den aller største nasjonale betydning. Og da får en skyve 
det politiske ubehag ved det selskap en kommer i tilside. 

Vi skal ikke her påny utførlig komme inn på hvorfor vårt 
NATO-medlemskap nu iallfall betyr det motsatte av sikker
het, nemlig den alvorligste fare for nasjonal utslettelse. Det 
kan ha fortonet seg annerledes for våre hjemvendte eksil
politikere og andre, som hadde levet seg inn i koloniforhol
det til Storbritannia og USA og hvis nasjonale bevis:sthet 
derfor var svekket, i 1948 da det var en viss grunn til å stole 
på den amerikanske atomparaply. Idag finnes det imidler
tid ingen slik grunn. Selv USA stoler ikke lenger på denne 
paraplyen, som iallfall ikke kommer til å bli slått opp for å 
beskytte Europa hvis det innebærer den ringeste fare for 
USA. Det er sagt med klare ord fra USA, som isteden av-

. spi:s~r oss med løfte om hjelp - iklie med atomvåpen og 
europeisk stasjonerte tropper, men med «brannvern» - i 
«begrensede kriger», slike som i I\:orea, Vietnam o. 1. 
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Fra de mange vanvidds i A. D.: . 

år i Norge Demokratiets krise 
En dag i 1945 møtte to NS

damer hverandre på gaten og til
feldigvis utenfor vår bys politi
kammer. Da de var kommet et lite 
stykke fra hverandre viftet den 
ene litt med armen hvilket ofte 
kan forekomme i adskillelsens 
stund. Men akk o ve, omgående 
ble hun innkalt til politikamme
ret og foreholdt det ulovlige i å 
bruke NS-hilsen!!! Damen ble jo 
himmelfallen og forskrekket, men 
vi hennes venner moret oss jo 
kostelig etterpå i all vår påførte 
bedrøvelighet forøvrig. 

Men politiet stakkars, var i sin 
gode rett ifølge rikspolitisjef A u -
l i e s forordning gjengitt i Oslo 
Dagblad den 17. sept. 1945 som 
følger: 

Frihet! maler dagens demo
krat og ser seg rundt med 
ondskap i blikket. Hans fri
hetspåståelighet e'r like hul og 
falsk som når presten med 
himmelvendt blikk hevder at 
Gud er kjærlighet. 

Demokratens frihet var 
ubegrenset næringsfrihet, in- 3. 
tet mere, intet mindre. Ved 
den industrielle revolusjon 
var borgerskapet blitt den 
herskende klasse, og som «fi
losofisk» begrunnelise for sin 
maktstilling skapte den evan
geli:et om den ubegrensede 
næringsfrihets velsignelse. 
Som himmel ove'r denne næ
ringsfrihet skapte man det 
politiske demokrati: folket i 

«Rikspolitisjefen har utstedt valg, statsmaktens tre-deling, 
forordning om at NS folk kan og som kronen, men også som 
ilegges portforbud for ikke å slangen i Paradiset, parla
vise seg på offentlig gate, og mentarismen. 
møteforbud seg imellom, da det' Over denne første himmel 
over hele landet antydes at de ble så annen himmel skapt -
kommer sammen og diskuterer ytringsfriheten. (Andsf'rihe
aktuelle politiske problem<;r og' ten). 

ger Egyptens udemokmtis
ke mørke. 
Og selv i demokratiene går 
velgerne til urnen med 
mørk mistenksomhet og et 
lite vakkert geip om mun
nen. 

Andsfriheten. Litteraturen 
og f,ilmen skildrer til over
mål liggende personer, for
trinnsv1s i sengen, en 
brunst 'som ikk.e svare'r til 
det levende liv. Demokra
ten bør ihukomme at ver
denslitteraturens mester
verker slett ikke er skapt 
under demokratiets ki
hetshimmel. 
Musikken og den bilden
de kunst, er den verd å 
nevne? Tidens musikk ser 
ut til å animere utøvere og 
tilhørere til kropsbevegel
ser som minner om oksens 
i forplantningens tjeneste 
og lyde'r som ligner geite
bræk. 

fremtidig politisk holdning. De- Den ubegrensede nærings-
res bevegelsesfrihet begrenses til frihet fikk nåd,estøtet ved 
nærmeste familie og naboer.» sammenbruddet på New 

Den sunde fornuft avgikk ved 
døden hos storparten av det norske 
folk etter 1945 hvilket kan bevises 
ved ovenstående politi forordning. 
Vår politi øvrighet kondoleres post 
morLem, rl1con --c l"ende ! 

York-børsen 1929, siden da 
har vi hatt det statsdirigerte 
næringsliv f'ra S.S.S.R. til 
U.S.A. Dermed var demokra
tiets to himmelriker rokket i 
sin grunnvold. 

Kirkens krise, krise i ung
domsverdenen, avrsdøden, te
aterkrise, k'rise her, krise hist. 
Hvor er blosofen, hvor er den 
store dikter som kan tolke ti
dens kvide og og nød, og kan 
vise vei ut av krise, kaos og 
elendighet . 

A. 
~~#~~~##~##~#~~~ 

Vi skal ikke her gi oss til å være spåmenn om hva det en-
delige resultat ville bli av et sammenstøt mellom USA og men i forbindelse med an-
S . t Id .. I nen verdenskrig men ut over 

Verdenskrigen skapte en 
høyst uheUig allianse mellom 
S.S.S.R., U.S.A. og G.B. Disse 
stormaktene gikk i krigen på 
helt ulike p'remisser og ut av 
krigen kom det tredelte de
mokrati: libeml-demokcratiet, 
sosial-demokratiet, folke-de
mokratiet. Det er kun halve 
navnet de har felle's og kan 
bare 'takke atombomben for 
at de kan bestå side om side. 

Det vi bivåner er demokra
tiets krise fra nederst til 
øverst, krise fra grunnen til 
den høyeste topp. 

... oVJe samve et om Europa. Det spIller da heller mgen rolle d tt k .'kk. l' 
. • o •• e e an en l e egent 19 

for NOlge, for at vart land som NATO-medlem vIl bh øde-, snakke om aggresjon fra rus-
lagt og vårt folk utslettet gjennom krig og deportasjon er sisk side. Det samme kan ikke 
ial1fall skråsikkert. Og det er vel folket som teller, ikke sies om USA. 
ubebodd norsk jord og stein, som «befries» langt om lenge. 

Av Frankrikes politikk kanen lese seg til hva en der 
mener om den «sikkerhet» NATO kan gi. Og også i Bundes
tyskland begynner en å få kolde føtter efter at det offisi.elt 
er meddelt at de NATO-allierte iår vil trekke ut av det 
skandaløst tynt bevoktede Vest-Tyskland ytterligere 50000 
mann, derav 35 000 amerikanere og 6 000 engelskmenn. 
Dette synes ikke å tyde på noen stor vilje til iilnsats for det 
Europa en i sin tid utleverte til Stalins nåde. 

Dette er kjensgjerninger som de norske partipolitikerne 
med deres personlige ansvar for hele NATO-politikken og 
det vatersott angrepne norske offiserskorps ikke kan snakke 
seg bort fra. Så meget mere som vår nabostat Sverige på en 
måte som rydder bort enhver tvil har demonstrert at siklier
heten bevares like bra utenfor som i NATO. Riktignok ser 
vi at etterretningsmajoren i MORGENBLADET sier at det 
er NATO som beskytter Sverige også. Men hvis dette er rik
tig, så kan en vel regne med at også Norge vil være like 
godt beskyttet som Sverige utenfor NATO. Og da unngår 
en sannsynligvis den alvorlige risiko for fullstendig nasjonal 
utslettelse. 

Vårt NATO-medlemskap vil jo nemlig - som vår eng
landsavhengighet i 1940 - føre oss automatisk inn i enhver 
større konflikt mellom øst og vest som den has,ardiøse ameri
kanke utenrikspolitikk på dollarens vegne kan komme til å 
fremkalle, og det i områder som er uten enhver interesse 
for oss. 

Rett skal også være rett selv når det gjelder det røde 
Sovjet. Det har holdt på det Roosevelt forærte kommunis-

Ellers har spørsmålet om 
NATO-alliansen også en an
nen side som bør telle :sterkt 
for alle virkelige nasjonalsin
nete mennesker. 

N åT demokmtien' idag skal 
måle og veie verden finner 
han: 

Vi tenker på den selvsten-
dighet vi har måttet gi avkall 1. En statsdi'rigert økonomi 
på som følge av den politikk overalt i verden. 
våre partipolitikere har dre
vet helt siden før annen vel'- 2. 
den:skrig tok til. Bak folkets 
rygg ofret en dengang nasjo
nale interesser ved et skam
løst knefall for fremmede 
makter. Det førte til tysk ok

POilitik demokrati hersker 
bare i Skandinavia, G.B., 
Nederland, Belgia, U.S.A., 
Canada og Australia og to 
småland i Midt-Europa. 
over resten av verden ru-

kupasjon og tap av norsk ----...--_______ 
selvstendighet. Og enhver må 
kunne se at vi ikke har .gjen- eksil- og skibsredertypen kan 
vunnet den ennu. NATO-til- vanskelig finne noe å klamn 
slutningen var et nytt slikt seg til der lenger. Men nett
knefall som vi betaler med å opp derfor har vi nu sjansen 
være fullstendig umyndig- til nasjonal frigjøring iste
gjort. Riktignok får vi oppfø- denfor bare å !skifte lensherre 
re lokale fjelebodspill med ~n god begynnelse vil være 
partipolitikere og en meksi- a kaste NATO-lenkene av -
kansk horde av allehånde ge- helst sammen med storparten 
neraler og oberster, men det av det. an~re internasjonale 
er j.o bare skuebrød for folket. II t?vet VI dn!'er erne. d - og be
Bak kulissene er det andre smne oss pa vart eget. 
som bestemmer. Og kan det ven:streradikal(' 

Det Storbritannia vi har I frem~tøt bi~ra til å .l{~esett~ 
vært en ynkelig koloni av helt l en slIk n~]Onal polItIkk, sa 
siden 1905 er nu slått i stum- . bør det hIlses med glede og 
per og stykker. Selv berøm-I med gode ønsker. 
melige norske patrioter av r __ .. __ .. ____ 

Jo, VåT hjemlige demokrat 
kan nok føre en behagelig, 
akademisk diskusjon om de
mokratiets kriser, men trøs
ter seg med at holder bare 
dollaren sin verdi, Borten 
kommer med en skatte'reform 
og den rettmessige konge ven
der hjem til Athen, vil aH 
lage seg til det beste. Men 
imens må han være på vakt 
mot Egyptens mørke, ondska
pen og Satans arge list. 

. Vi er gått inn i et nytt år. 
For oss blir det vel som de 
andre 23, men for demokra
ten et skjebneår. 

A.D. 

Det er mange måter 
en kan hjelpe FOLK OG 
LAND på: ved å skaffe bla
det nye abonnenter, ved å 
ordne fornyelse av "abonne
ment punktlig, ved å gi oss 
en ekstra økonomisk hånds
rekning. Men også ved å gjø
re bruk av de tjenester som 
annonsører i bladet tilbyr. 
Det dreier seg så langt vi kan 
bedømme det om gode og so
lide tilbud fra anstendige 
mennesker - som regel gam
le meningsfeller, 'så bare av 
den grunn bør en søke kon
takt med dem. 
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#~####~##~########,###########~#####~#######~ 

ME:D EN SOVJETSOLDAT 
IV~=RDENSKRIGEN 

\ 

l FOR UNGDOMMEIN 
Bed.: lIaIIvard n. PaaIIC#W 

Men nye slekter fødes! 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 sang kring huset o 

Reguleringen av Femunden I «Modern PoHtioal Analysis»: 
Da Vassdragsvesenet of- « ... mange observatører va'1' 

fentliggjorde sine planer om pessimist1ske med hemyn til 
å regulere Femundvassdra- mulighetene for å gjennom-o 
get, det siste store uregulerte føre et demokratisk system i 
vassdrag i Syd-Norge, ble be- TysMand etter 2. verdens
slutningen møtt med beretti- krig». « ... I den senere tid 
get vrede fra naturelskeres er det derimot mange som har 
side. En slik regulering for å uttrykt mere optimisme i så 
skaffe tilveie en beskjeden måte, nettopp fordi de mener 
kraftmengde, når atomkraft- å kunne påvise at den autori
verkene står like om hjørnet, tære tendens i en rekke insti
og når de tillilm Imn produse- tutsjoner er i tilbakegang». 
re elektrisitet til konkurrer- Vi vet ikke om det siste 
ende priser, må betraktes som demokratiske tiltaket i Bun
voldtekt på norsl{ natur. destyskland kan bestY'rke den 

Hvilken langt større nytte amerikanske 'skribent i hans 
har vi vel ikke av Femunden syn på de autoritære tenden
og Trysilelva som rekrea- sers tilbakegang. For oss ser 
sjonsområde, med sine store det ut Som Kiesing,er er på 
fiskerikdommer og natur- vei tilbake til Hitlertidens 
skjønnhet, fremfor å ødeleg- idyll med bare ett parti. Rik
ge herlig natur med buIldoze- tignok nøye'r en seg forelø
re, gravemaskiner og opp- pig med bare to, men rethin
demming. gen synes upåklagelig. Og 

Når et område er regulert, han har fåM godt følge av 
er de sår og skavanker 'som Willy Brandt og hans unasjo-
er påført uopprettelige. nale sasialister. 

Femundmarka ligger innen 
rekkevidden aven ikke ube
tydelig mengde stressIidende 
mennesker som har behov for 
å slappe av fra den grå hver
dags mas og jag. La derfor 
Femunden i fred og bevar 
den i sin nåværende tilstand 
for tiden som kommer. 

Det er jo vi unge som i 
første rekke bør protestere 
mot slike overgrep mot det 
lille vi ennå har igjen av ube
rørt norsk natur. 

Demokrati? 
Erkedemokratene i Tysk

land ser med bevende hjer
ter frem til de kommende 
forbundsdagsvalg, på grunn 
av den SItore fremgang NPD 
har hatt ved de seneste del
statsvalg. Disse demokratiets 
voktere er bange for sin egen 
dominans innen tysk politikk. 
Derfor har de to partnel'e in
nen storkoalisjonen kommet 
frem til enighet om å inn
føre relativt flertallsV'alg for 
valget i 1973. 

HenSIikten med reformen er 
å sikre sin egen posisjon og 
utelukke de mindre partier 
fra å bli 'representert i For
bundsdagen. Resultatet aven 
slik reform vil bli at ikke bare 
NPD,' men også de frie demo
kmter blår uten representa
sjon i Forbundsdagen. Demo
kratiet girr se de merkverdigs
te utslag i dagens Tyskland. 

Overalt synes nydemokra
t1et å ville demonstrere Slitt 
demokratiske sinnelag ved u
demokrati'ske tiltak. 

P. 

Kinesiske tanker i Bodø 
I et privattelegram til VG 

heter det: 
«Maos tanker later hl å ha 

en viss appell til våre studen
ter og gymnasiaster her i 
landet og også i Bodø later 
det til at Mao har sine dilsip
ler. 

I alle fall går en gruppe 
gymnasiaster i skolegå'1'den i 
friminuttene ved Bodø gym
nas og selger Maos tanker i 
rød salmebokformat. 

Prisen er kr. 5 pr. stk, og 

salget p'år strykende. Røde
gardistene, som fO'r anlednin
gen er utstyrt med Maomer
ket på jakkeslaget, selger og
så merket for kr. 1,50 pr. stk.:> 

Det e'1' ikke så mange åre
ne siden dagspressen forkvn
te at gymnasiastene i Bodø 
var smittet av nynazisme, så 
det er tydeligvis et livlig 
åndsliv nordpå. O. 

For FOLK OG LAND av armeneren Jerwand Dshanian 

:le Europa, og iført sine mili
:ære uniformer. De som ikke 
Jar militære, var iført sine 
nasjonaldrakter, hvO'rved de 
.,kilte seg ut fra hverandre, 
lIt efter hjemstedet. Der var 
~rimtatarer, armeniere, gre
kere, russere, ukrainere, og 
·oT3kjelIige slags folk fra 
Kaukasus. Der kunne man og
;å se bulga'rere og jøder. Det 
!ar en vakker bukett av sivi
e og militære fra aBe kanter, 
":ilfeIdig samlet omkring rin
-;en. Og i den korte tid jeg 
)ppholdt meg der, forekom 
ler ingen brutal handling fra 

Er det ikke bare de hvite som :le flotemmedes side overfor de 
driver rasekrig? ~gentlig innfødte. Tvertimot 

AUe aviser - med unnta- lot det til at alt forløp på 
ge],se av FOLK OG LAND - vanlig vis og i den mest ven-
har utrettelig forklart oss at .,kapelige atmosfære. 
dt": bare er de onde hvite Hva som ellers foregikk før 
mennesker som driver 'ra'3e- Jg efter mitt korte opphold 
hets og rasekrig på bekost- Den krim.tatariske daiiJerinne ASIJe der kjenner jeg ikke noe til. 

. d t k ldOg Men en ting kunne man mer-nlng avesvar -e us y l - Pashaeva, som Dshanian omtaler ~ 
heter. Så hvis bare vi ble snil- Od o o f Ik d k ke, nemlig at den indre glede 

I lag, t sm o e ra to bl· b t h f Ik S de nok og trykket de sv. arte v~r ltt ar e o~ o . o~ 
til vår barm. så ville tusen- sa mange av Sovjets byer l 
års'riket opp~inne. FOLKEFESTEN I syd var også Jalta en beleiret 

Det er da forbausende å På et av byens torv hersket by. Og under den krigstil-
lese et NTB-telegram i dags- det rene sammensti:(n1ing av stand som fremdeles hersket 
pressen om regulær rasekrig folk, som alle var spent opp- kunne byen bli utsatt for et 
på Mauritius uten noen slags tatt av hva som foregikk in- bombardement når som helst. 
hvit medvirkning. Det heter nenfor den store ringen. Jeg Innenfor en eventuell krigs
i telegrammet bl. a.: banet ~eg med stort besvær skue~lass var det ~ydelig at 

«Britiske tropper fm SinO'a- frem o P'len~om mengden o~ e~ VISS tretthet gJ?rde seg 
poore vil bli sendt til den ves-I' oppnadde a komme .fr~m hl gJeldende ?la~t de mnfødte, 
le britiske øykolonien Mau- I de for:,este nlassene l rmgen. so~ natuorhgvls nok følte seg 
ritius i Det indiske hav for å lO Noen ~enter og gutter d~nset USIkre p~ hva morgendagen 
stanse voldsomme ra'-oeopp- uten a ense noesomhebt og kunne brmge. De tok det som 
tøyer som hittil har kr~vd IS' noen.m~sikere blåste på sine det kom og h~pe.t på det bes
m~~nesk.e1iV' opplyst; de.n m.essmgmstru. :nenter, ledsa-I te. Det all.er VIk. tIgst; fc:r dem 
bntlske guvernøren pa Mau- get av taktfa~te t~o~me~lag. var endelIg engang a fa opp
ritius, Sir John S h a w R e n- Det var en 0ppvlsnmg ~ en leve freden. 
ni e mandag kveld folkedans ved navn Khaltar-. . 

. .. rna som danses til en melodi «He], Jerwand», hørte Jeg 
I enradlOtale kunngjorde is d· D d en stemme rope og en eller 

han også at politiet har fått av pen anan. l enn~ o Kan~en annell la a'rmen om halcen 
t ·d d f 11 'kt t·l o t eir megel- popu ær pa nm. ~ .:> 

U VI e e u: rna er l a a,' min. Og da jeg vendte meg 
'seg av urolIghetene s?m be-I Blant de fremmøtte så man om så jeg opp mot et svart
gvnte :ne~ gateslagsmal mel-, foruten tyskere også rumene- smuskøt, smilende ansikt som 
lom nvalIserende rasegrup-Ire, polakker, italienere, hol- jeg mente å kunne dra kjen
per.» Student Ilendere og ennu andre repre- sel på. Det var Alim, et med-

(Forts. side 8) sentanter fra det krigsherje- lem av det krimtatariske dan-
seensemble, som jeg hadde 
stiftet bekjennskap med len
ge før krigen. 

- «Asise er ikke her nu», 
sa han, «hun arbeider oP' bor 
i Simfetropol, men hun pleier 
å komme hjem til Jalta hver 
lørdag eller søndag», føyet 

I han til, tydeligvis for å tirre 
min nysgjerrighet. Asise var 
en danserinne som sammen 
med sangerinnen Satenik 
Spendiarian opptrådte i 
Krimtatarenes danseensemb
le, og hadde vært med helt 
fra starten av. Alle mine Jal
tabesøk forøvrig hadde på en 
måte en slap's forbindelse med 

I denne unge danserinne hvis 
navn var Asise; i noen år 

o hadde hun vært min kjæ'reste. 
Den verdenskjente profes

sor i statsvidensk'ap, Robert 
A. Dahl, Yale University, 
USA, 'skriver bl. a. i sin bok Vi savner medarbeiderskap fra disse. Hvorfor ikke bryte ut av flokken? 

Men dennegang var det ikke 
mulig å treffe henne igjen. 
Istedet traff jeg en del andre 

(ForIs. side 8) 
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Verdens ensomste fange «Utviklinga's» perspektiv 
INGEN NADE FOR «FREDENS FANGE» RUDOLF HESS 

Kelvin Lindemann sk'river 
i Farmand nr. 43 - 1967 
blant annet: 

Rudolf Hess' sønn, diplomingeniør W olf Riidiger Hess, startet med 

Hilfsgemeinschaft zur Freitassung von Rudolf Hess en plakataksjon i 
Munchen. Bildet viser W olf Rudiger HeSJ foran den første plakat 

i Munchen 

En norsk jurist ble sendt let meg den fulle innsats verd. 
ut til Moskva aven inter-! Jeg vet at dere kjenner meg: 
nasjonal organisasjon som var' Dere vet at jeg ikke kunne 
såre bekymret over at sov- handle annerledes. Deres Ru
jetborgere risikerte noen få dolf.» 
års fengsel fordi de ikke vil Brevet bærer datoen 4. 
bøye seg for landets lover. november 1940, Hyvningen 
Og denne store bekymring på fant sted seks måneder sene
vegne av de russiske opprø- .re, var ikk·e kronet med hell 
rere er jo både rørende og og brevskriverens optimisme 
storartet. Men her, som på de med hensyn til sin tilbake
fleste andre områder, eroll'l- komst ble heller ikke opp
sorgen for mennesker som har fylt. Inntil idag har han ik1'Ce 
det vondt såre ulikelig for- vendt tilbake, mere enn 26 
delt. Ja, så ulikelig at man år efterpå. 
får en mistanke om at det Ba're sjelden, om overhodet 
ikke er omsorg. for andre, noensinne, er et menneskes 
men politikk og spekulasjon ideelle vilje blitt belønnet så 
som ligger bak all menneske- umenneskelig som når det 
vennligheten. gjelder «fredsflyveren» Ru-

For mens norske jurister dolf Hess. Han ville redde 
og norsl{ presse flyter over freden og ble dømt som 
av omsorg for noen russeres' «krigsforbryter» og sendt i 
få fengselsår, så :sitter det i fengsel. For å nå sitt f'I'eds
Spandaufengslet i Vcst-Bcr- mål hadde Rudo~f Hess våge! 
lin en fange på 73 år, som alt, hadde satt ihv og ære pa 
har tilbragt 27 år i fengsel. spill og intet oppnådd. Hitler 
Nemlig han som Cl' kalt «fre-I vendte seg fra ham, britene 
dens fange», Rudolf Hess. trodde ham ikke, for medleilTI-

., Til jul søkte fru professor mene av krigspartiet i Eng-
Elly N ey om å få spille nocn land var han. suspekt, han 
Beethovenkomposisjoner for forstyrret deres sirkleT, som 
den musikk- og kunstglade omfattet tilintetgjørelseskri
Hess - slik som fanger ellers gen mot Tyskland. 
i den siviliserte verden får 
glede seg over litt sangogmu- Rudolf Hess uttalte under 
sikk i julen - men søknaden forhøret han ble underkastet 
ble avslått. På det tidspunkt ~. juli .1 941. ,,:,ed den britiske 
stod fengslet til og med un- mnennksmmIsoter. Loord ?i
der amerikansk kommando. mon: «Jeg rna t!lsta ~t Jeg 

Om denne verdens ensoms-, stod ove>rfor en alvorlIg be
te fange som ikke får se an-I s:utnir:g, ~elv~agt de~ alvor
dre mennesker enn sine men- lIgste l mItt lIv. Og Jeg tr~r 
neskevennlige fangevoktere at den .bare bl~ meg mulIg 
skriver NATIONAL-ZEI- ved at Jeg stadIg holdt meg 
TUNG i sitt siste nummer før for øye.den endeløse re~ke av 
·ul. barnekIster med gratende 
J • mødre bak både på tysk og på 

«Mine kjære, jeg tror fast på 
at jeg vil vende tilbake fra 
den flyvning jeg tiltrer en av 
de første dager, og at flyv
ningen viiI bli kronet med 
hell. Men om så ikke blir til
felle, så var det mål jeg stil-

engelsk ,side. Og omvendt, 
kistene av mødre med barna 
bak---» 

Og slik gikk det da også 
og slik er det fotrtsatt: i Ko
rea, i Vi'etnam, i det nære 
østen, og i morgen kan det 
igj en være slik som dengang 

i Tyskland, i England, slik 
som for 27 år siden da Rudolf 
Hess fløy til England for å «- De indiske filosofer, og det 
redde freden. gælder også Buddha, var mindre 

Winston Churchill, en av interessert i den ydre verdens me
de medskyldige i utbruddet kanik. Hvad der interessere de dem 
av og utvidelsen av krigen var selve livets bærere, mennesker 
av 1939 til annen ve'rdens- og dyr, som de for mange tusinde 
kri,~erkjente 'sent, for sent år siden blev klar over var en 
som så mange landre, den biologisk enhed. Dette synspunkt 
sannhet at «parlamentæren er jo også den biologiske viden
av egen beslutning», Rudolf skab i Vesten kommet til. Ifølge 
Hess, var blitt tilføyet en evolutionsteorien er der ingen etisk 
fryktelig urett og han be- eller sjælelig forskei mellom dyr 
kjente i sine memoarer: «Når og mennesker. 
jeg tenker ove'r hele affæren, Der kan' fra Vestens side rettes 
så er jeg glad for ikke å være sønderlemmende kritik mod meget . 
ansvarlig for behandlingen i indisk religion og religionsud- Dtrektør Halvard Roald i Norges 
av Hess. Hvilken moralsk øvelse. Hvad sluges der ikke af tid. Vassdragsvesen 
skyld en tysker som stod ved tomme, rituelle handlinger til I . 
Hitler nær enn kan ha, så gudernes ære, ofte 4 timer om da. have flere køer alene ford! børne
har Hes5 i mine øyne gjen- gen der kunne benyttes på en æd- dødeligheden er så uhyggelig stor 
nom sin oppofrende og fana- lere' måde. Men ut fra Vestens - 50 pst. Fødselsprocenten i In
tiske gj.erning av sinnsyk egen videnskabelige opfattelse af dien er ikke så urimelig som. man 
godtroenhet sonet. Han kom naturen, kan der logisk og etisk ik- gerne ser det omtalt. Den er mmd:e 
til oss av fri vilje og skjønt ke rettes nogen kritik mod den end i USA. Det er de mange mll
han kom uten fullmakter, var indiske «ærefrygt for alt levende}). lioner som er der allerede, der er 
han en slags sendemann». En Her er tale om to forskellige problemet. 
fredens sendemann. Det og traditioner. For at forstå indernes Det gale er ikke kø erne, men 
intet annet ville han være. harme ved at dræbe dyr og især at man ikke har foder til dem! Det 
Fremdeles sitter han i fe ngs- køerne som står dem meget nær, anslåes at mere end 40 pst. af 
let i Spandau. Den eneste må man forestille sig, at vi havde Indiens matproduktion går tabt på 
fange i en anstalt som har indisk-uddannede planøkonomer, markerne eller under transporten. 
600 seIler, bevoktet av et som under henvisning til at bil- FAO's undersøgelser viser, at alene 
vaktmannskap på nesten kørslen hvorav vel halvdelen er rotterne spiser 25 millioner tons 
kompanistyr~e,o 73 å; gam- overflødig, hvert år dræber 300 000 brødkorn om året - 2500 store 
mel, u~rutt l ha;pe~ pa .at e~-' mennesker i den vestlige Ilerden, skibsladninger. 
gang ~II lian bh gJengItt fn-log derfor foreslog at der skulle fo- Den pakistanske professor Ha
heten l æ're. retages et blodbad på biler. Det mid Al Khan, der var præsident 

Verdens ensomste fange ville gi ve anledning til de samme ved British Medical Associations 
står ikke alene. Hans hustru tumulter som koslaktningen gør i konferance i Karachi i 1966, ud
og hans sønn, som siden eng- Indien. talte ved den lejlighed, at miseren 
landsflyvningen har modnet På et økonomisk plan kunne man er, at mennesket ikke mere adly
titl mann, er hans mest tro- paradoksalt sige, at Indien burde der naturens regler. Og han cite-

(Forts. side 7) rede Sir Charles Darwin's pessimis. 
tiske udtalelser om at «jorden vil 
blive plyndret over hele planeten, 
både luft, vand og jord vil blive 
ødelagt af menneskene. Den vil 
blive ud nyttet indtil de organiske 
og minerale ressourcer er udtømt. 
Flora og fauna, uerstattelige minder 
om skabningernes fortid, vil blive 
udslettede, art efter art. Så vil hun
gersnøden komme ganske logisk 
og til sidst en vild og forgæves 
kamp for at overleve.» 

Man regner med at der omkring 
år 2000 vil være 6 milliarder men
nesker - og allerede nu sulter 
hvert andet. -

* 
A kjempe mot denne «ut

viklinga» av golde industri
samfunn og for et rasjoneUt 
landbruk :skulle synes å være 
det mest brennende spørs
'TIål i tiden! Christian Michel
,en gikk i skrift og tale mot 
1t Norge skulle bli et funda
'TIent for sto'rindustri på alle 
l;;:anter. Hadde han Isett det 
lnaftutbyggingsraseri som nu 
lJå kort tid vil ha likvidert 
~tørsteparten av Norges vass
irag med omgivelser under 
ledelse av gene>raldirektør 
T{alvard R o a l d i Norges 
Vassdrags- og Elektrisitets-

(Forts, sid, 7) 
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SIDE' 

Den tyske 
(Forts. fra side 1.) 

Begrunnelse: «Gjenopprettel
sen av den aggressive milita
risme i Vest-Tyskland og ska
pelsen av den vest-tyske leie
hæ,r er en stadig trussel mot 
det tyske folk og alle Euro
pas folk.» Den alminnelige 
verneplikt ble innført seks år 
senere, 24. januar 1962. Var 
det et rent tilfelle at 250 år 
før, 24. januar 1712, ble Pre
ussens mest berømte monark, 
seierherren syvårskrigen 
født? 

Som hos de underlegne ved 
Kunersdorf, så stakk også he
le bataljoner av frra kamerat 
Ulbrichts hær. I Uden mellom 
1956 og 1964 gikk 16.500 sol
dater fra folkehæren enkelt
vis eller i grupper, oftest 
medbringende sine håndvå
pen og under den største livs
fare over den 1183 km lange 
sonegrense. En krigs sterk di
visjon. Rekrutter, underoffi
serer og offiserer. Bare i året 
1964 lot 192 mann, tallmessig 
svatrende til et helt kompani, 
hammer og 'sigd-fanen i stik
ken. 

Imidlertid er dette fortid 
idag. Overløping i massevis 
har opphørt, ikke bare på 
grunn av at det avskrekkende 
eksempel med hundrevis av 
nedskutte flyktninger og «de
:sertører» daglig lever i sol
datenes bevissthet. Ikke bare 
fordi 800 km totaU minelagt 
grense med 1600 vakttårn 
med dobbelt piggtrådhinder 
og en dødssone på 15 til 50 
meters dybde har redusert 
sjansene for en vellykket 
flukt til minimum. Fredrik 
den store innkasserte efter 
nederlaget ved Kunersdorf 
den alt overstrålende seir ved 
Torgau, og - uten å sam
menligne fippskjegget med 
der alte Fritz, så ha'r også Ul
bricht kunnet skrive inn i den 
tyske kommunismens histo
riebok sit t «Torgau». En 
seier som riktignok ikke er 
tilkjempet med militære vå
pen, men med raffinerte me
toder i den po'litiske og psy
kologiske krrigføring! 

FOLK OG LAND LØRDAG 3. FEBRUAR 1968 

østsonehær I anger og selvpålagt plikt til I mot en «vestlig diktator» og 
soning for en tysk offisers usurpator. Idet man går ut 
brutte ære -. I fIra dette historiske forbilde, 

Ved militæ>rakademiet «Fri-I bHr det av de meUomtyske 
vissthet som på ingen måte et forsvinnend~ mi~dretall av edrich. Engels» i J?resden- kor,nmunister trukket en lir:je, 
må kalles militaristisk. Ved de tyske offIserer -o ofte Neustadt som ble apnet 5. hVIS endepunkt er «befnel
innføringen av den alminne- medl.emmer ~v den saka~te januar 1959 underviste ved sen av Vest-Tyskl'and fra 
Mge verneplikt ble folkehæ- «Nahonalkomltee ° Freles siden av mange tidligere kapitalister, amerikanere og 
tren befriet fra den negative Deutschland» - sa ydet de stabsoffiserer og troppekom- storgrunneiere» Som stamfar 
nimbus til en leiehær, avstan- dog som verktøy for den sov- mandører fra Wehrmacht og- til den nasjonale folkehær 
den og mistroen mellom be- jetrussiske imperialisme Ul- så den i mellomtiden avdøde blir ikke i første rekke en 
folkning og soldat utjevnet. brichts innk,ase.rnert~ folke- f'eldmarskalk Paulus og hans Marx, Engels, Thalmann, 
Utrustningen i alle tredeler I politi .uvurderlIge tJenest.er. adjutant, obe>rst Adam. Ul- Baumer sitert, men preussis
av st:idskreftene med !ll?der- 1!ten dIsse fagfolk fIra den ~ld-I bricht forkynte dengang ved ke hærførere, med:emmer av 
ne vapen betyr samtldlg en I hgere tvske Wehrmacht VIlle I innvielsen av NVA's første «feudalkasten». TIl ære for 
psykologisk opprustning. Re- ikke o.no~yggingen, gjenn?m- kadersmie (<<hohe Schule des August Graf Neidhardt von 
sultatet er øket og fastere orgalllsermgen .og den kngs- militarpolitischen Geistes»): Gneisenau f,ant der i de siste 
selvtillit. MiUtær stolthet! messige skolermg av folke- «De demokratiske stridskref- oktoberdager i 1966 i hans 
Den ideologiske skole>ri~g av politiet og seneroe ~olkehæren ter ,llar seg bare bygge opp på fødeby Schildau ved Torgau 
rekrutter, mar:nskapstJene~- ha kunnet f?rega sa forskrek- grunnlag av e>rfaring!» De sted et militært storstevne, 
tegrader og offIserer foregar kende hurbg. fleste av de idag 46 aktive hvorunder oberst Raupach, 
på to felte~: på fe~tet til den Eksempelvis: den tidligere p'eneraler i den nasjonale fol- sjefen for politiforvaltningen 
kom.munjlstr~k.e fnskare- og Luftwaffenmajar Heinz Zorn, I kehær (6 generalløytnanter, i Militarbezirk Ill, ove>rfor 
parbsant'radlsJon (Røde Ru~r- som i 1942 ko~ i russisk fan- 36 generalmajorer, 1 armee- unge arbeidere, skoleelever 
armee, :<Spartak~s~, Thal- genskap, organisatoren av general og 3 gen.eralobe'rs~e.r), og s~udenter feiret pr:usse~en 
mann-Bngade) og l anden fra, KVP's 'luftstridsmakt stab- de 14 generaler l folkepohbet Gnelsenau !som den andehge 
frihetskrig~n i 1~13. Efter den sjef 'i NVA-luftvåp~et og og de 8 aktive generaler i forløper for NVA, som stifte
demonstrabve ~llbakevende.n l' ftforsvaret med general- statssikkerhetstjenesten (SS- ren av den første ekte folke-
til wehrmachthgnende Ulll- U. g 'd g 55 aOr gam D) har passert gjennom Pau- hær på tysk jord. 
f . k .' maJors ran, l a - . . . 
ormer og preUSSlS marrsJ- l ,lus-smien» i Dresden-Neu- Da KVP 18. Januar 1956 ble 

tradisjon ble NV A av befolk- me. stadt _. omdøpt m «nasjonal folke-
ningen bragt i forbindelse Eller den tidligere våpen- hær» var den på rundt regnet 
med den nasjonale hær-arv, mester Ottomar Pech, årgang Om Ulbrichts KPD i året 110000 mann og omfattet syv 
dehnis til og med med de tyske 1918, siden mars 1962 sjef for 1945 anstrengte seg fOll' å ut- divisjoner av hæren, luftvå
frontsoldaters ytelser i begge NV A's' kaderforvaltning, dvs. rydde den preussiske arv med penet og krigsmarinen. Der
verdenskrige>r. Ja, mange i- personalforvaltningen for of- roten, så satte det tre å,r til kom 'rundt regnet 45000 
dentifise!'te den med dette! fiserer, utnevnt til gen'eral- sene!'e, begynnende med opp- reservister, offiserer og 

major i 1958. Eller karvetten- byggingen av det' innkaser- mannskaper. Idag er den na
Mobiliseringen av nasjo- kaptein Heinz Neukirchen, nerte folkepoliti, inn en sjonalbolsjeviske stridsmakt 

nale følelsesmomenter er ikke som kom i fangenskap i 1945, grunnleggende propagandis- vokset til det dobbelte. I hær, 
ba!'e av nyere datum. Straks 52 år gammel, siden 1951 tisk og massepedagogisk for- luftvåpen og marine står til
efter at Midt-Tyskland ble kontreadmiral, i mars 1962 vandling, sammen 209000 mann under 
okkupert av den røde hær var sjef for NVA-krigsmarine. SED (det sosialistiske en- våpen, tallet på rese'rvister el' 
det oppgaven (beordret av Mange av de tidligere wehr- hetsparti) fastslo i en erklæ- steget til rundt regnet en halv 
Stalin) til den mest promi- machtsoffiserer ble efter ut- ring 20. oktober 1951: «Tysk·· million, dertE kommer 300000 
nente russiske omskolerer, ført tjeneste sendt ut i ørke- lands historie inneholder ikke mann SED-kampgrupper og 
oberst Sergei Tulpanov fra nen av regimet, avskjediget bare skammelige gjerninger 500 000 medlemmer av SeI
den sovjetiske militæradmi- fra NVA eller trass i tjeneste- av den herskende klasse, men skapet for sport og teknikk. 
nist'rasjon i Karlshorst gjen-I dyktighet og fagkunnskap ik- er også rik på frihetselskende, For ikke å glemme 80000 
nom nærmeste kont'akit med ke beholdt i hæren ut over revolusjonære gje>rninger, på folkepolitifolk, 20000 bered
wehrmachtoffiserer å frem- aldersgrensen: i russiske An- betydelige ytelser av store skapspoliti, 8 000 mann tran
me det romantiske minne om tifa-leire «omkjemmede» tid- sønner og døtre av det tyske spo'rtpoliti (Trapo), 9000 vep
det tys.k-ruSisiske våpenbror- lige>re yrkesoffiserer, dels folk for utvikling !iw tysk kul- nete, militært organiserte 
skap fra 1813 og gjenopplive medlemmer av den gamle tur og verdenskultur.» Den tollsoldater, så vøl som flere 
Tauroggenmyten, og å vinne preussiske adel, som for ek- baltisk-tyske slavist og his- militære særorganisasjoner av 
erfarne offiserer fra den slag- sempel genena,l Arno von toriker G. von Rauch kom Gehei:mpolizei SSD. 
ne fiende for kadrene i en Lemski (årgang 1893), Walter allerede i 1955 til den inte- Alt i alt rundt regnet' 
satellithær, under h~nvis?ing I Lekwess-Litzmann (~rgang ressante erkjenne)ise, at, i 1 126 000 soldater, borge'r
til den røde hærs hJelp l ty- 1907), Rudolf Bamler (argang likhet med Stalin som fra 
veårene under oppbyggingen 1896) og endelig generalløyt- 1934 av slo en bro til den krigskjempere, partisaner og 
av Rel·ch·sw'e·hr. I 1948 ·da det nant Vincenz Muller, tidlige- . . k f ri'd f politifolk, utrustet med 6500 

russisk-tsanshs e o l «or kanoner, «:stalinorgler» og 
innkasernerte folkepoliti (K- re sjef før XII. Armeekorps påny å herorisere storfyrster, panserskytskanoner, et ukjent 
VP) ble holdt over dåpen, be- ved Heeresgruppe Mitte, som genel'a,le>r og helgener», så antall batterier med russiske 
fant det seg i ledende stiHin- i mai 1961 (efter et hemmelig. gikk også Walter Ulbrichts jODd-Jluft og jord-jord mket
getr i denne moskvalydige tys- besøk av den da avgåtte Bun- SED med uttrykkelå.g under- ter (de siste har en rekkevid
ke stridsmakt høye og aller- desfinansminister Fritz Schaf- støtteIse fra Kreml ivei med de på inntil 250 km), 2 700 

Tolv år efter opprettelser:-, høyeste kommandører fra den fer) tok sitt eget ~iv ved ~ å forme «(tYSkerne. s) nasjona- granatkastere, 2 300 luft
av den føsrte regulære hær l tidligere Wehrmacht. Selv om kaste ,seg ut av et vmdu, vell le historiebevissthet en ny skyts, 500 fly, innbefattet 
en kommunistisk tysk stat må det her bare dreiet seg om den sene erkjennelse av ekte nasjonalbolsj·evikisk preg- tunge helikoptere og MIG 21, 
det nøkternt fastslåes: En- ning.» d Id l 
hver politisk eller moralsk til- 1800 stridsvogner me ti e s 
trekningskraft f'ra det ikke~ DDR's nasjonale folkehær høymoderne sovjetiske typer. 
kommunistiske Typskland på er idag en nasjonalbolsjevi- Krigsmarinen forføyer over 2 
den unge våpenføre genera- kisk folkehær par exceHence! ubåter, 45 enheter under 1000 
sjon i den annen del av fedre- Det beviser dette at dens bri- tonn (Schnellbåter, minesø-
landet har nesten opphørt. En gader, eskadrer, kaserner, of- kere, fregatter, u-jagere, lan-
flukt tH den liberal-kapita- fiS'ersskoler og ordner bærer dingsskip) og 2 middelstunge 
li;stiske Bundesrepublik over- navnene til be>rømte tyske ge- enheteIr over 1000 tonn (Zer-
veies bare av et ubetydelig neraler, diktere og frihets- storere). 
antall folkesoldater, og blir kjempere: Gneisenau, Scharn- Spørsmålet er ikke idag om 
forøvrig bare i de aller sjeld- horst, York, Schiller, Korner, folkesoldatene vil skyte på 
neste tilfeliler gjennomført av Stein, Clausewitz, Bliicher, at bundeswehrsoldater hvis 
dem som måtte overveie det. man på offisersskolene spe- Moskva gir ordre til det. Av 
Offiserskorpset i NV A føler sielt intenst beskjeftiger' seg I avgjørende betydning er bare 
sep' som nasjonens elite, kjær- med hendelsene under befri- spørsmålet om hvorledes en 
ligheten til «militært hånd- Allerede i 1959 marsjerte enheter av NV A forbi partiførere i Leipzig elseskrigen fra 1812-14, da tysk nasjonalbolsjevikisk 
verk» utvikler ganske auto- tyske og russiske tropper troPD, i yorkske uniformer, 
matisk en eliternessig selvbe- - som i~ Hitlertiden. skulder ved skuLder kjempet drillet i Gneisenaus og Clau-
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LØRDAG 3. FEBRUAR 1968 FOLK OG LAND SIDE 7 

Winston Churchill _! «Utviklingas'» - Verdens ensomste fange -

(Forts. fra side 1.) I Som man ser var Sir Winston (Forts. fra side 5.) 
lite utviklingen voksen i kri-! Churchill meget mere 'realis- vesen, ville han ha korset seg. 
gen som efter krigen. På den I tisk og ærlig når det gjaldt Denne s,tore kraft Roald 
ene side erkjente han klart hans rolle i tysk historie enn s?m er hån~plukket til stil
allerede fra 1944 av at Sovjet for eksempel dagens tyske hngen av Emar Gerhardsen 
stjal seiirem resultater fra politikere er det. - skuNe permanent vært an
vestmaktene, og han an- I sannhet rystende er det å bragt i. s~illingen som land
strengte seg ennu mens kam- følge i denne opplysende bio-- bru~smImster. 

(Forts. fra side 5.) I Rudolf Hess hadqe et godt 
~aste kam~r~ter, s?m år efter ord på seg hos dem som ble 
ar offervIllIge kjemper fO'r forfulgt av NS-regimet. Den 
ekteI?annens og far;ns frihet, tidligere fange i Dachau, den 
og tIl hvem det ar for år nuværende statsministeT i 
'slutter seg flere og flere med- Bayern, Dr. Alois Hundham
kjempere. Personlighetetr av mer bekjenner: «- - så skal 
internasjonal rang og navn det dog ikke oversees at «kon
som går inn for frihet for tor Hess» i årene mellom 
Rudolf Hess, som appellerer 1933 og 1945 for mange for
til samvittigheten hos de fulgte og nødstedte var en 
mektip-e blant fengselsmak- siste tilflukt i deres nød noe 
tene og som også har vunnet de satte et siste glimt a~ håp 
gehør hos de ansvaI"lige i Eng- til med sine bønner og søk
land, i USA, i Flrankrike, bare nade'r og med sine appeller til 
i~ke i Sovjetsamveldet, som menneskeligheten. Jeg går 
nadeløst holder fast ved :sin derfor inn for å oppheve 
innstilling og vil at Hess skal fengslingen av Rudolf Hess 
ha livsvarig i bokstavelig som den siste av dem som i 
forstand. sin tid ble dømt i Nurn-

pene og konferansene pågikk grafi hvorledes den gamle Sa hadde norsk landbruk 
for. å få dannet en enhets- mann som begynte å sykne på kort. tid blitt gjen~eist i 
front :sammen ~ed amer.ika-I hen fo'rstod at han hadde ført modermsert form, og VI h~d
nerne mot Sovjets fremtren- England og Europa ut i ka.- de sluppet denne endelIge 
gen, men uten resultat, fordi· tastrofen. Således sa han 8. nedsementeringen av vårt 
amerikanerne praktisk talt juni 1959 møysommelig til sin land til fordel for en kanskje 
gav 'russerne alt de ønsket! livlege: «Jeg skulle ikke ___ sna'rt avlegs kraftkilde. Hva 
På den annen side henvendte, jeg burde ikke - gjøres an- kommer det forresten av at 
Churchill seg til Stalin i de I svarlig - - for alt __ som det er nesten bare et skrem
mElst glødende ordelag og kal-' har gått galt.» Og på et annet mende tullingperspektiv i alt 
te ham «Stalin den store».' sted resonnerer han:. «Jeg det som det offisielle Norge 
Han skålte til og med for. medgir at England er en har foretatt seg i de senere 
proletariatet. For forbunds-: svekket 00' redusert makt årtier? 
fellene hadde han lite til- som har f~rødet en stor dei Skyldes det at pa'rtipoliti- Bernard Levin ,skriver i 
overs. Han var en forbitret av sitt verdensrike __ De kerne er fremmedgjort for DAILY MAIL: «Det er på ti
fiende av de Gaul,le, som han er blitt 'så store og vi nu så ,realitetene i sitt eget land? de å si at 20 års omhyggelig 
var det av polakkene. Da po- små! Stakkars England! Hva ~ar flukten inn i urbanise- regulert tortur, som enefeng
lakkene fO'rtvilet forsøkte å kastet vi ikke bort i 1945.» rmgen og de offentHge kas- sel betyr, er nok og bør kun
oppnå innfriing av de løfter sen; dulmende nærhet sløvet ne avsluttes. Og at de 3 nasjo-
England hadde hetset seg innj HITLERS OG GØR.INGS hjerne, sinn og sans for NO'r- neI' som er rede til det -
i krigen mot Tyskland med, PROFETIER ges presserende problemer? nemlig England, Frankrige og 
knurret han 24. juli 1945: Avviklingen av det stolte A.L. USA - uten nøling skulle 
«I?'isse fordømte polakker britiske imperium foregå'r nu gjøre det. Hvi,s den fjerde 
stIkker meg allerede langt ut for alles øyne og vil være deltagende regjering, den 
av halsen. Jeg vil ikke se dem fullbyrdet i 1971 efter de siste ikke strakk m for ennu i sovjetiske ,ikke går med på 
mere.» Hvis ChurchiU hadde vedtak av den britrske regje- siste minutt å fremtvinge en det, så la den være innbudt 
sagt dette til polakkene i Ding. Da trekkes Storbritan- bedre innsikt hos Dem, nem- til å begvnne den tredje ver-
1939, så ville menneskeheten nias stridskrefter østenfor lig forståelsen av at tilintet- densk'rig av den grunn. 
ha blitt spaI1t for annen ver- Suez tilbake og bortsett fra gjøreisen av Tyskland også Da de fire makter hver må
denskrig. Og Polen ville ennu Gibraltar er det ikke annet betvr innledningen til tilin- ned skifter vaktmannskap, er 
idag ha vært fritt og udelt. igjen av verdensriket enn det tetgjøreisen av den britiske det intet problem å foreta 

verdensmakt. den nødvendig. e bek]' entgJ'ø-
som nu spottende kalles Lille-' 

Churchill snudde og vendte britannia. - - - reIse herom i en av de måne-
seg slik han hadde bruk for I denne stund da enhver Jeg skal vite å gå min vei der vestmaktene har ansvaret 
det. Han understøttet Mor- kan se hvorledes Churchill og til slutten i den faste forvis- i Spandau. Selv om Kosygin 
genthauplanen, som ble ivrig britene forvaltet sitt pund da ning om at jeg som tysk na- også skulle bli foruroliget, så 
propagandert av Lindemann de satte igang kTigen med sjonalsosialist dog har vært bør en ikke ta tanken om en 
den :senere Lord Cherwen' Tyskland, har det sin spesiel- en bedre europee'r enn De. tredje verdenskrig for rede 
men da det begynte å lukt~ le interesse å minne om hva Med fullstendig ro overlater penger. Vårt utenriksdeparte
av saken, forsikret han tro- de to tyske ledere Hitler 00' jeg bedømmelsen herav til ment ville utvilsomt kunne 
s~yldig: ~Jeg hadde ikke tid Goring sa om England i sin~ efterverdnen, en efterverden finne en antagelig, velklin-
tIl selv a befatte meg med siste timer. som - det er mitt oppriktige gende erklæring.» 
den såkalte Morgenthau- Adolf Hit ler skrev i det ønske - De bør få tilhøre så Den ame'rikanske universi
plan.» Det er dog utvilsomt I politiske testamen"te han ef- lenge :som mulig. I så tilfelle tetsprofessor Klaus ~. Herr
at han har støttet slike tanker terlot seg bl. a.: kommer kanskje skjebnen til mann, Montreal .skrIver 20. 
helt til han di:stanserte seg da «Vi kan med sikkerhet å gi Dem samme sjanse som nov~mber 1967. tIl Hes.s-søn
man måtte trekke de aller sis- fremsette en spådom _ at De har latt meg få, nemlig å I nen. «S.o~ beVIsst bekjenner 
te uhyggelige konsekvenser. hvorlede.s enn resultatet bli'!' få si et sannhetens ord i un- av: den ]ødIS~e tro er det efter 

Denne «spiHernatur», som av denne krigen, blir den dergange:nis øyeblikk» mm oppfatmng en æressak å 
Lord oMoran forsiktig kaller slutten på det britiske impe- Churchill kom ikke tt! å gå inn far løslatelsen av Deres 
det, gar som en rød tråd gjen- rium. Det er blitt dødelig så- oppleve iat Wilson satte igang far.» 

berg - -». 

Gledelig er også ekkoet i 
pressen, som med få unnta
gelser uten forbehold går inn 
for frigivelse av den siste fan
ge i Spandau. Fje'rnsynet i 
Tyskland tier. 

Når juleklokkene i Berlin 
ringer festen inn, når i kir
kene og i hjemmene sangene 
klinger om «fred på jorden 
og i menneskene hans velbe
hag», så sitter Rudolf Hess i 
et kjempemessig tukthus, 
alene, med den bitre visshet 
at påny gikk julens gledes
budskap ham forbi. «Våtr ge
nerasjon», skriver den tidli
gere fengselsnrest i Spandau, 
Pastor Schrantz, Strassburg, 
til familien Hess «vil ikke 
kunne helbredes for sine 
komplekser hviJs den ikke be
stemmer seg for endelig en 
gang å leve i en ånd av opp
riktig og hjertelig forsoning». 

Tanker er strømmer av 
kraft - i det gode som i det 
onde. AUe mennesker av god 
vilje vil med sine tank,er jul
aften være i Itukthussellen i 
Spandau og hilse Rudolf Hess 
som en der ofret seg fO'r fre
den. Rudolf Hess vil spore 
disse gode tanker. Kanskje 
merker de dem også disse 
som har makt ove,r ham. 

K.M. 

nom hele hans liv. Eiendom- ret. Det britiske folks frem- det siste opphørssalg, men Det er i sannhet en æressak 
melig er hans forhold til tys- tid består i å dø av sult og han levet som vi :så foran og det har tallrike personlig- Slik gjør Rudolf Hess' skjeb
kerne. Da det b~gynte å gå tæring på sin forbannede øy!» lenge nok til å bli klar over heter uten hpnsyn til konfe- ne inntrykk på mennesker 
mere o.g mere tIlbake med Og HeI~mann Go ri n g den vei det bar. sjon, parti eller verdensan- hele verden over - ba're ikke 
ChurchIlls sunnhetstilstand :skrev i et brev fra dødssellen ~-___ . skueIse (anarkister og kom- i Norge. Her er det hverken 
0!5 han ble undersøkt av pre- til Winston Churchill etpar ~ ........ ~ __ ~ ............. _~--.."""" munister unntatt) e'rkjent og store eller :små personlighe-
sIdenten for det kongelige 1e- dage før han snøt bødlen for har sluttet seg til «Hilfsge ter som ilegger to pinner i 
gek?lle!5ium, tHs~od han: «Na- byttet ved å ta gift: ANNELlESE PAROW meinschaft Freiheit fUr Ru- kors far at menneskelighet 
turhgv.Is føler Jeg meg litt «Det jeg nå beklager som TANNINNSETNING dolf Hess e. V. (med sete i of? rettferd skal skje når det 
underlI~ nu og da, for eksem- et av mine og den nasjonal- Trondheim Munchen 95, Postfach 950- gJelder «fredens fange». Her 
~el da Jeg hørte at tyskerne sosialistiske tyske regjerings G l 205). Denne samm·enslutnl·ng er det in.gen som slutter opp 
lIkte m g dt ft l f l is e Johnsonsgt. 5 - v/Lade-e go - e er at V'erste ei tagelser er ba're har satt seg s·om oppgave aO om akSjonen «Freiheit fur 
det ]'eg h . t t dl' moen kirke - Voldsminde ar gJor. mo em.» ene og 'a ene den skjebnesvan- stadig vinne flere mennesker Rudolf Hess». En kan påny 

gre feilbedømmelse vi gjorde for aksjonen «Frihet for Ru- bli beskjemmet på vegne av 

sewitz ånd vil forholde seg i 
tilfelle aven nasjonal og so
sial folke(eller arbeider)-opp
stand mot det separatistiske, 
moskvalydige SED-regime! 
Vil den følg,e eksemplet til 
den ungarske folkehær fra 
oktober 1956? Vil det finnes 
en tysk Pal Maleter? 

oss skyldig i da vi verdsatte ------.,.----...... -- dolf Hess», i håpet om at en nasjon hvis menneskelige 
Deres vidsyn som statsmann, menneskelighetens stemme f~~elser ba~e synes å stå i po-
Jeg beklager at jeg tiltrodde Hvorledes er det dog engang også må bli hørt hhkkens tJeneste. 
Dem forståelsen av at tilS>tede-! i Moskva. ~O-
væreisen av et tilfreebstillet' med Rudolf Hess var en trofast 
og livskraftig tysk trike var en I BLADPENGENE ? tilhenger av Hitler. Det er 
verdenspolitisk nødvendighet l' ubestridelig, men han hadde Tannlege 
og dermed et nødvendig vil- ! ingen andel i de forbrytelser M ART I N KJE L O A A S 
kår også for at det britiske Har DE betalt? mot menneskeligheten som Hans/unJgt. 2 
rike lmn bestå. Jeg beklager I han beskyldes for å beordret. Tlf. 447' '4 
at våre stridskref'ters styrke ;,.,.,. __ .............................. __ Det kontor som ble ledet av __ .~_.o.o ___ O'<N>_<'''O'O'~ 
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SIDE 8 FOLK OG LAND 

Sovjetsoldat -
(Forts. fra side 4.) 

ERDEN 
kjenninger, som kom for å 
hilse på meg, en efter en, ef
terhvert som de fikk rede på 
at jeg var her. 

NORSK INNSATS norsk patriotisme. «Det ble 
ARMENSKE BERØMMES traktent med kjøtt og melk i 

FRONTKJEMPERE Britisk agent Nr. 24 Kjakan ren overflod, og hjemmebakt 
Med ett tok folkemengden fylte år forleden og ble be- brød som virkelig smakte. Og 

til å TØre på seg og gikk fra hørig hyldet i pressen for sin på hjemturen var digre geit
hverandre til ane kanter for virksomhet i britisk tjene1ste oster obligatorisk balast i 
'så å stille seg opp på begge under Englands krig mot det ryggsekkene.» Men de mat
sider av gate!} som' førte til okkuperte Norge. At det var glade rasjoneringsbrytere va·
torvet. En kjent armensk fol- i britisk tjeneste han virket 'retok natuI"ligvis også den 
kesang hørtes sunget av ar- er bekreftet både av VER- patriotiske side av saken. Et
menske frontkjempere med DENS GANG, som skriver at I ter å ha tittet nok engang 
geværelI' over akslene. På I han «ble snart britenes 'spe- efter at det ikke var noen 
høyre arm hadde de et em- sielle tilLitsmann i NO'rge,» og «nazister» i nærheten laget 
blem med armensk inskrip- I åv kollega Max Manus, som man bål og brente bilder av 
sjon i gull eller hva det nu i AFTENPOSTEN skriver at Quisling, malt av jernbane: 
var. En kjempe aven arme- Kjakans bok «Rapport f,ra nr. mann Mandrup Hovland. VI 
nier gikk foran i ,toget og bar 24» «er basert på rapporter synes faktisk det bør reises 
på den armenske nasjonale 'Som ligger i The War Depart- en aldri så liten statue. på 
standard i tre farver TØdt ment i London». Og Kjakan 0sterbø og anbefaler DAG
blått og omnge. ' , berømmes for at han begynte ~LADE:r å sette igang en 

I likhet med russerne og denne tjeneste f. ø ~ noen I mnsamImg. 
ukrainerne hadde også ar- annen - og naturhgvIs lenge * 
menierne og andre kauka- før det var gått opp for noeh 
siske folk 'sine egne hæravde- at Norges krig fO'rtsaHe trass DET NYDEMOKRATISKE 
linger som sammen med tys- i aUe a:,"taler om deto motsatte. TYSKLAND 
kerne kjempet mot det for- For KJakan va::- sa ung og synes å ha vanskeligheter 
hatte stalinistiske 'regimet. uerfaren, fremgar det av Max med å skaffe ubelastede poli
Og tyskerne hadde lovet dem ~anuS" s.kildring, at han .va~ tiske forgrunnsfigurer. Bun
allesammen selvbestemmel- l full svmg med sabotaSJe ldeskansler Kiesinger er som 
sesrett såsnart krigen var fedrelandet på ve~ne av Eng- kient gammelt NSDAP-med
over. Og alle trodde vi nokså lan.d før det ekslstelrte no:n lem m. v. og det har lenge 
naivt på disse løfter. De HeImefront. Og «sener~, ~ar I vært hevdet at også forbunds
marsjerende armeniere sang I de voksne og mer ~esmdIge president Lubke var sterkt 
en velkjent armensk sang som forstod at det var hap om at belastet fra Hitler-tiden. Det 
kalles «Zeytun», mens folk tyskerne kunne tape krigen, ble faktisk hevdet at han 
applauderte ved å klappe i og at man burde gjøre mot- hadde vært med på å bygge 
hendene og ropte bravo. San- stand (!), var den unge gutten en kOll'S'entrasjonsleir. Riktig
gen var en lovprisning til de Gunnar Sønsteby allerede en nok ble dette benektet hård
modige folk fra Zeytun som veteran i ille?alt arbeide.» Vi nakket fra offisielt hold og 
gjennom sin vekslende histo- gratt~lerer bntene med denne det ble sagt at dokumentene 
rie opp gjennom tidene alltid dyktIge norske sabotøren og som viste det var blitt for
har kjempet for sin uavhen- i agent nr. 24. hvis rap~o~ter falsket av østsonetyskerne. 
gighet. l' oppbeva'res l det bntIske Nu har imidlertid en fremtre-

kngsdepartement. Men som dende amerikansk skrifteks
..................................................... iallfall har gledet 'sine lands- pert erklært at dokumentene 
F U d menn med. boken om ane er ekte og at underskriftene 

or og ODlmen· norske verdIer han ødela. virkelig er Lubkes. Resulta-
(Forts. fra side 4) tet bekj'entgjøres i det ,tyske 

OG SA EN INNSATS billedblad STERN. 
Nordisk samling? Vi leser ellers i det velsig-

Vi har her i dette blad all- nede DAGBLADET om en * 

LØRDAG 3. F'EBRUAR 1968 

lønnet naturligvis velviljen kanske president som har 
med å blåse til kamp mot vært mest truet med døden. 
oberstene straks han var Den amerikanske Secret Ser
utenfor 'landets grenser. Han vice har iallfall gjo'rt kjent 
hadde også gode råd å gi at fra midten av 1966 til mid
kong Konstantin om ikke å ten av 1967 ble det arrestert 
vende tilbake til Hellas før 425 pemoner som hadde truet 
«demokratiet» og Papandreou II med å myrde Johnson. 
var gj eninnført. 

FORSNAKKELSE? 
PROFETEN BEN GURION En kan faktisk :lure på om 

16. januar 1962 sendte det det var en forsnakkelse eller 
amerikanske magasin LOOK en sen e'rkjennelse som for
ut et spesialnummer med tit- anlediget den amerikanske 
len «The next 25 years» (De, vi:sepresident Humphrey til å 
ne.st.e 25 år). Det bragte for-Il uttale følgende: «USA vil for
utsigelser av Kennedy, Aden- hindre utbredelsen av kom
auer, Ben Gurion, Luther munismen i Asia på samme 
King, Saroyan, Boothe-Luce I vis som det forhindret utbre
og biskop Pike. Ben Gurion deIsen av kommunismen i 
sa bl. a.: «- - I Jerusalem Europa under annen verdens
vil FN oppret,te en helligdom krig.» 
og herfra forene alle folk., 
Byen vil også bli sete for en <:N:>"<N"""'~~""""'''''''''~'''''''~_''-';_ 

verdenshøyesterett og spille 
den rolle som profeten Esai
as ha'r lovet - -» Ben Gu
rion visste altså allerede for 
6 år siden at Israel skulle ta 
Jerusalem i besiddeIse. 

JØDEMORDPROSESSENE 
FOR'A STANSE NPD? 

Den berømmelige Simon 
VJ"iesenthal erklærte i et fore
drag 11. januar i Brussel at 
jødemo'rdprosessene hadde 
bevart Tyskland for radikali
sering og nynazisme. Hvis 
prosessene ikke hadde fun
net sted ville allerede idag et 
høyreek'stremistisk parti som 
NDP ha sittet med 50 repre
sentanter i forbundsdagen. 

GOLDWATER OM 
SØR-AFRIKA 

I et fjernsynsintervju har 
republikanernes siste presi
dentkandidat, seantor Gold
water uttalt seg om Sør-Afri-

Arkitekt 
HUSTAD 

Bærumsvn. 5 - ø. Ullern 
Telefon 55 61 29 - Oslo 

KRISTNE VENNER 

lfar du lyst til å treffe gamle ven; 
ner i et åpent miljø? - Kristne 
Vemner møtes den første freda;.; 
hver måned i Collettsgate 43. Etter 
en tale er det bevertning og an
ledning til selskapelig samvær. 

Møtetid kl. 19.30. 

~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 

; $ 
$ Månadsbladet ~ 

@ FRIHUG @ @ @ 
~ ~ ~ Frisinna tidtrøyt- og opp- .". 
~ lysningsblad. Fritt ordskifte $ 
~ om NS, rettsoppgjeret m.m. ~ 
~ Fylgjetongar om Hunzafol- ~ 
(j keI, Jack London (ill.), sjø- @l 

~ romanar m.m. Arspris kr. iffo 

tid sett det som en vesentlig 
utenrikspolitisk målsetting å 
nå hen hl en virkelig nordisk 
samling som kan sikre Nor
den den plass det fortj ener i 
et kommende større samar
beidende Europa. Derfor le
ser vi også med interesse i en 
dagsavis som drøfter Nor
dens stilling i forbindelse med 
avslaget på å komme inn i 
Fellesma'rkedet følgende: 

annen form for berømmelig 
innsats i hine hårde dage. Det 
er fra fjellgården 0sterbø i 
Aurdalen i Sogn den heltesa
gaen kommer. Gården ligger 
avsides, vel 800 meter over 
havet, og der kunne en leske 
både legeme og sjel dengang, 
berettes det. La det norske 
folk i sin alminnelighet sulte, 
på 0stebø levet man Herrens 
glade dager ifølge DAGBLA
DET. Dedor var det også 
trangt om plassen der. Alle 
de prominente motstandshel
ter strømmet på naturligvis. 
Og efter at man hadde for
visset s'eg om det ikke var 
noen skumle «nazister» blant 
de matglade, kom de lekre 
rette,r frem. «Det var som det 
aldri hadde eksistert noen 
rasjonering», forteller DAG
BLADET .S'tolt på vegne av 

KATOLSK-JØDISK ka. Han fastslo at det i de 
! 25,-. i ! Postgiro for bladp. 80 821. ~ 
: Utgjevar: Erling Seim, Kinn ; 

«Sverige leker med tanken 
om at man burde lage en nor
disk tollunion, 'som i det 
minste kunne bringe Sverige 
ut av dets isolerte posisjon 
ved neste korsvei, når for
handlinger med EEC igjen 
blir aktuelt, og de,rmed druk
ne det svenske <møytralitets
dilemma» i en slags nordisk 
samling.» 

Det er ellers vårt håp at 
Norge også om ikke altfor 
lenge. får det avisen så. for- I veien til en nordisk samling 
aktehg kaller <møytmhtets-' skulle gjøre det enda mere 
;dilemma» v~d .å t're ut .av. NA-I tillokkende. . TO. At det l tIlfelle VII Jevne , _______ _ 

GUDSTJENESTE amerikanske storbyer hersket 
Uten kommentar gjengir større spenning og fiendskap 

vi denne meddelelse i en enn han hadde kunnet spore 
dagsavis: «En felles guds- i Sør-Afrika. Efter et besøk i 
tjeneste for jødør og katolik- Sør-Afrika fikk han stadig 
keI' med ca. 1200 deltagere ble spørsmål om rasehatet der, 
nylig holdt i en romersk-ka- men han hadde altså merket 
,tolsk kirke i Spania. mindre til det der enn i sitt 
Under denne usedvanlige, hjemland. Levestandarden 
gudstjenesten sang en blandet· hos de ikke-hvite i Sør-Af'rika 
kor Salme 126 og 136, en Ilå 'også vesentlig høyere enn 
katolsk prest Leste stykker fra hos indianerne i USA. Det 
Det gamle testamente, og en: er kanskje derfor i USA som j 
representant for !synagogen i Norge - spesielt da blant 
Madrid sang en bønn om fred topp demokrater - at det er 
på hebraisk. lettere å se splinten i nestens 

* øyne enn bjelken i det egne. 

MILITÆRJUNTAEN 
I HELLAS 
må sannelig være bedre enn 
sitt rykte her i Norge. Den 
innvilget iallfall uten videre 
en søknad fra sin bitre mot
stander Andreas Papandæou 
om å få Ultreisetillatelse. Og 
partipoli tikeren Papanareou 

* 

I LEV FARLIG! 
Det var som kjent Musso

Hni som i sin tid preget slag
O'rdet «Lev farlig!», men det 
ser ut til at også prøsident 
Johnson følger det - omenn 
kanskje uten egen vilje. Iall
fall er Johnson den ameri-

.. ~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 
FOLK OG LAND 

KierschowsRt. 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 

UtRiver AlS Folk Of! Land 

Viking Boktrykkeri 
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