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Vil bastardiserincen 
bli Europas Dudercan;:? 
Fellesmarkedets politikk vil fylle Europa med ikke-hvite . 

der kortere uker enn i noe 
annet Europeisk land. Er 
ikke dette en «utvikling» vi 
kan spore også her? 
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LØSSALG KR. 2,-

Flesteparten av de franske 
fremmedarbeiderne kommer 
fra Nord-Afrika og det ba
stardiserte Portugal. Paris er 
idag omgitt aven slum man 
vanskelig kan finne maken 
til i noen andre deler av 
verden. «Bidonvilles» - er 
disse strøk kalt. Her herjer 
sykdom og voldsforbrytel-

........................ ·.Duce! Duce! Duce! En ny 

OVERFLODSSAMFUNN? Raseproblemene rykker oss nærmere for 
hver dag - men demokratiets menn har hverken mot eller innsikt til 
å møte dem, bare til å øke dem. 

ser. 
som her i Norge har Frank
rike en lov som forbyr alle 
som arbeider for rasesegre-

Rasebl~n~ing er ~tageli~ sjon «å gå for langt». All 
mer vanlIg l FrankrIke enn l litteratur av rasistisk art er 
noe ~nnet land. Den rase- forbudt og lovene håndheves 
messlge egenartsfølelse og strengt. Intet skal få hindre 
b~skyttelsestrang som ha! bastardiseringen. 
hmdret en alt for rask aSSI-
milering i land som f. e~s.· . 
USA, England eller Tysk- Også andre europeIske land 
land, eksisterer ikke lenger er truet. 

«Vi lever i en overbefolket hos den hvite franske arbei-I i Frankrike. Rett etter de Belgia er europas tettest 
verden». «Vi må sette i gang. der til å oppnå større pro- Gaulle's død var det til og, befolkede stat. Likevel er det 
ert offifattende barnebegrehs-! duksjon og· høyere kvalitet I med en· vestihder j Gaston 1 også her et stort antall frem
ning». Dette er kjente toner I i industrien. Arbeiderne pen_o Monnerville, som var hans medarbeidere. Av de rundt· 
i dagens Europa. Og selvsagt sjoneres tidligere og arbei- etterfølger en kort tid. Og (Forts. side 6) 
har de som propaganderer 
for et slikt syn til en viss SIEGFRIED: 
grad rett. Det er ingen tvil 
om at overbefolkningen 
snart kommer til å bli vår 
planets største og mest pres
serende problem. Det våre 
hjemlige barnebegrensnings
propagandister gjerne «glem-

Da det «allierte» Norge ble snytt 
for tyske o vapen 

mer» å opplyse om, er at på Og hvorledes Norges nye Terboven, general Thome, forsøkte å få legenden til å 
tross av den raskt økende 
verdensbefolkning, holder stemme med den brutale virkelighet. 
den hvite rase på å forsvin
ne! Det var som kjent i sin tid var naturligvis også situasjo-

adskillig snakk om dette at nen litt pinlig. Folk flest 
man på den ene siden hev- oppfattet jo ikke dette at det 

Frankrike et foregangs- det at Norge var en alliert dreiet seg om en ny okkupa-
land». makt og altså tilhørte seier- sjon, hvor det i virkelighe-

Hva vil skje om vi oppnår herrene i annen verdenskrig, ten ikke fantes noen selv-
en null-vekst i Europas hvite men på den annen side de stendig og suveren stat Nor-
folketall? Svaret på dette vestallierte tropper, som ge - så foreløpig da. Og 
spørsmålet vil vi med dagens kom til Norge i mai 1945 britene har alltid vært flinke 
fortsatte utvikling ikke be- for å ta seg av avvæpningen når det gjelder å behandle 

bok om den italienske dikta
tor blir omtalt på side 3. 

I BRENNPUNKTET 
Ukens tema er Sovjetunion
ens rustningsbudsjett, slik 
det omtales i en rapport ut
ferdiget av Røde-Chinas ge
neralstab~ (Side 2). 

MIDTOPPSLAGET 
byr bl. a. på en artikkel om 
«Partipolitikerens syn på seg 
selv.), annet og siste avsnitt 
av G. A. Oredssons beret
ning fra Øst-Berlin og en om
tale av ((Seieren i vest 1940» 
slikt den er gjenoppstått på 
grammofonplater. 

AV ANNET STOFF 
nevner vi «Om kirkens stil
ling» (side 3), ((Politisk 
ABC» (side 5), «Sommar
gjestem) (side 2) og ((Miljø 
kontra arv» (side 4). 

Forsvarets krigshistoriske 
avdeling og som han behand
let i en rekke artikler her i 
bladet, kommer denne Nor
ges nye Terboven fra mai 
1945 og,så inn på spørsmålet 
om det tyske krigsmateriell 
og den norske misnøye med 
den behandling man fikk. 
Generalen skriver om dette 
i rapporten følgende: 

høve å vente lenge på. Det og hjemsendelsen av de tys- Winston Churchill var ingen ut- kolonifolk og okkuperte 
er allerede flere år siden I ke tropper i Norge, ingen- preget Norgesvenn. Når han støttet land. De ønsket å holde gode «Det var en sak som dessverre 
Frankrikes hvite befolkning I lunde l?ehandlet No::g,,: som i den norske fantomre.g;eringen i miner til slett spill så lenge ble et stridens eple mellom den 
oppnådde fullstendig stagna- en allIert stat. RIktIgnok, London, var det følgeltg ut fra helt dette tjente deres sak. Så allierte kommando og nordmenne-
sjon! drev de en slags lek med andre forutsetninger. lenge de selv bestemte og ne, og det var tysk krigsmateriell. 

D f k .. norske emigranter og med ordnet saker og ting slik de Det var antagelig først og fremst 
en rans e regJermg reg- de norske motstandsfolk Det er rimelig at de villed- ønsket, var det bare en for- en stor feil fra de allierte sjefers 

ner med at det innen 1~80 vil som hadde stått i deres tje- te hjemmefrontere og hele del at folk levet i en drøm side at de ikke i tilstrekkelig grad 
væ!e 1.650.000 arbeId~nde neste under krigen, og gav resten av det forvirrede nor- om et fritt og selvstendig gjorde det klart for det norske folk 
hVIte menn fær~e. enn Idag. dem visse privilegier og ske folk som i siste liten had- og alliert Norge. at det var De forente Nasjoners 
~ette er den ~fflsI~lle grunn skinnmyndighet, men når de reddet seg over på den Så hva skulle man gjøre sak å sikre varig fred og at grunn
tIl at FrankrIke l dag har I det tyske krigsmateriell som seirende jøssingsiden ikke for å bortforklare dette med laget for en slik fred var at tysk 
ov~r 3.500.000 fremmedar- et selvstendig Norge i aller forstod noe av dette. Man det tyske krigsmateriell som militærmakt aldri skulle bli istand 
beldere og at rundt regn~t høyeste grad trengte til å var jo «alliert» og «krigsdel-I ble ødelagt istedenfor å bli til å reise seg igjen. De skulle ha 
300.000 nye strømmer tIl bygge opp et nytt forsvar, så I tager», og den behandling overlatt det «allierte» Nor- gjort det klart at de hadde ordre 
hvert år. viste disse Norges «allierte» I man nå fikk syntes ikke· å I ge? fra S.C.A.E.F. om å ødelegge hver 

Et annet problem er at det ingen forståelse. De lot det I rime med dette. Så indigna- I den rapport fra general eneste bit tysk krigsmateriell som 
kommunist-dominerte fran- simpelthen ødelegge alt sam- sjonen var stor. Sir Andrew Thorne, som I ikke var nødvendig for å hjelpe 
ske LO har drept all vilje men. For de nye okkupanter Ralph Hewins oppsporte i (FortI. lid, 6) 

~ -.. 
s::: _ . 

.. 
r' 
er 
G 
,"ti 
:::s 
. ... 
... .i 

""J 

Stiftelsen norsk Okkupasjonshistorie, 2014 
 

SNO



SIDE 2 

I brennpunktet: 

Sovjetunionens rustninger 
Røde-Chinas generalstab bringer rapport om hvor meget 

Kreml bruker årlig på krigsforberedelser. 

Artilleri - tradisjonelt en russisk spesialitet. 

FOLK OG LAND LØRDAG 11. AUGUST 1973 

I ~O!AJ! mange institusjoner I ,Sommargjesten' Olav Brunvand 
i som er sterkt beskjeftiget: 
'med å formidle såkalt «u-I Den 12. juni hadde Heradstveitarbeid i departementene. Koht sier 
hjelp» til våre noe mørkhu- en «koseprat» i TV med Olav Brun- om dette: «Da jeg så at hele flok
dede «brødre», har hatt det l vand. Det var en selsom forestilling. ken gikk, kjente jeg det som om 
ekstra travelt i sommer. I Uten synlig anger eller blusel for- rottene forlot det synkende skip». 
Først måtte man foreta en talte gjesten at han hadde sittet i Dette må vel også være å sette 
rask tilbaketrekning fra alle: fengsel for antimilitær agitasjon i saken på hodet. Det var jo departe
prosjekter i Uganda og der- 30-årene. Og som forklaring på at mentsfolkene som gikk tilbake til 
etter har de vært travelt opp- han den gang var kommunistisk skipet. Rottenes rolle spiltes av 
tatt med å informere det nevnte han at Vidkun Quisling var rømlingene! 
norske folk om nettopp den- forsvarsminister. Han lot også til å Om Brunvand skriver en G. T. i 
ne tilbaketrekning. Det er være stolt av at han den gang «Dagbladet» nr. 21-1972: «l sin 
ganske merkelig at mens «kjempet» sammen med Willy ungdom var han en rødglødende 
man på den ene' siden hele Brandt. Han ga seg også anledning sosialist på venstre fløy i Arbeider-
tiden prøver å få inngitt de til å si at i den tiden «herjet» An- nes Ungdomsfylking. Han var mili
svarte litt selvfølelse, slik at ders Lange som sekretær i «Fedre- tærnekter og fikk 24 dager på vann 
de med litt hjelp utenfra kan landslaget» og at han var tilhenger og brød». Denne typen er det som 
få kastet ut hvite «under- av gatens parlament. nu synes å ha et særlig krav på å 
trykkere» og lignende, så er Går det an å få satt sakene mere bli kalt «gode no:dmenn». Kan sa-
man raske til å trekke seg på hodet? ken settes mere pa hodet? 
fra sitt ansvar når en av I Jeg nevner i denne forbindelse Om Brunvands «kampfelle» fra 
yndlingene lærer å følge og hva Einar Gerhardsen skriver i sin 30-årene, herr ~illy Brandt, skriver 
bruker oppskriften! Hva er I første «erindringsbok». Han fortel- Anders Lange 1 «Fa~mand» for 15. 
det egentlig man venter seg Iler der om et møte som utenriks- nove~bero 1969: «WIlly Brandt del
av de øvrige sorte terrorist- minister Koht hadde med noen tok 1 30-arene sammen med AUF 
bandene den dag de vinner j departementsfolk i Elverum i april- på mo~ne. AUF og de andre ven
politisk makt i f. eks. Syd- dagene i 1940. Disse hadde, i likhet streradlkale bar merket med det 
Afrika? Vi vil ikke glemme i med Gerhardsen og andre rømlin- brukn~ gevær på jakkeoppslaget 
hverken NORADs eller den I ger, forlatt sine stillinger og embe- ved SIden av det. røde fla%g. og 
Norske Kirkes ansvar, selv I der i Oslo og overlatt til befolk- h~mmere~. Deres mtense agItaSjOn 
om de da sikkert finner å, ningen å finne ut av flokene da gIkk ut pa at soldatene skulle kaste 
måtte foreta en rask tilbake- ' tyskerne marsjerte inn i byen. Disse I sine våpen,. eventuelt brekke. ge
trekning også ut av disse I folkene ga imidlertid nu uttrykk værene ~g gjøre opprør mot ~ff:ser: 

I ~~~~~~:!.r:..?~~~te~:~ __ ~_~,~le reise til~:..til sit.t ~~;~e \~~;reg~:te~~~b~~~~kso:t1ta; , O .. k · f .. o cl slike forferdelige frukter 9. april 
« tac t mISS orstan » 1:40. Vi har fotogr~fier av slike 

gjenger hvor han er SIkret plass for 
I SFEF-nytt nr. 2 i hostas hade tiet. G. A. Oredssons fru Vera, fremtidens sannferdige historie

vi en stor artikel om nynazisterna som fostrats i HitIer-jugend, har skrivning». 
, NRP och dess ledare Goran Assar också meddelat SFEF att flera folk- Her kan man bare til slutt også 

Sett fra Peking er selv Sov- t~I ca. 8 prosen~ av det rus- Oredsson frå Strangnas. Med ut- hogskoleelever hOrt av sig med sym- nevne at Nygaardsvold hånte «sa
jetunionen en vestlig stor- slske bruttonasJC?naiproduk- gångspunkt från de demokratiska patier. belraslerne», og karer som Einar 
makt. Den bærer endog kolo- tet, me~er den kmesl~ke ge- och manskliga varderingar som un- Nog visste jag att det fanns mån- Gerhardsen, Nils Hønsvald, Martin 
nialistisk preg idet den be- neralstaben at d~. utgjør ~a. dertecknad besitter betraktade jag ga typer av manniskor och ideal Tranmæl og Oskar Torp fikk feng
hersker visse deler av asia- 10 prosent. I kntl~ke peno-! artikeln ifråga som ett klart forsok I inom den svenska folkhogskolan, selsstraffer for antimilitær agitasjon. 
tisk territori~m, som Chi:r:,a der k~n de økes tIl 12 eller I att avskracka las arna från de nazis-/ men nazism ... nei, det trodde jag De betraktes alle s~m «gode. nord
selv hevder a ha krav pa. kanskje 15 prosent. tiska rorelserna i Sverige genom att inte. Jag hopp as att de som fallit menn» og borgerdadsmedaljen er 
Det er derfor rimelig at: En slik «Sløsing med folk- visa viIka manniskofientIiga och I for Oredssons tongångar begått ett også tildelt enkelte av dem. 
østens røde ledere omfatter e~s ei~ndom» har, ifølge ?-en sjuka ideer Oredsson & Co har. oteckt misstag, kanske till foljd av . D~n 7. juni 1971 la formannen 
Sovjets væpnede potenSial kmesIs~e rapporten, gjort I artikeln gjorde jag ju också di- I min anti-nazi-artikel, och att de 11 o Kn?sdel.tagerforbunde: en krans 
med en. viss inter~sse,. og det . mulIg f.or ~Y.[oskva allere- rekta jamforeiser med Adolf Hitler, vander om. pa k:lgsmmnesmerket pa Akershus 
gjerne VII ha rede pa hVIlke de l fredstId a sette opp en detta for att undanroja alla tvivel Jag ångrar verkligen att jag skrev festmng. Han sa blant annet om 
summer verdens største mi- stående hær på over 2 millio- NRP ft h'd l' 'd n de fallne at «de var ofrene for det om : s sy en oc 1 eo ogler. e. . . !. • 

litærmakt bruker på sine ner mann av verdens be~t Darfor blir man nu forskrackt Rolf Gildenløw I brukne geværs polttt~k»: o 
rustninger. I denne forbin- utrustede soldater. For ti ar nar raster hojs från lasekretsen som Etterhvert som agitasjonens take-
deIse har den rødekinesiske siden var størstedelen av dis- tycker NRP:s program ar bra och Noen kommentarer anser legging er avslørt, h~r store deler 
generalstab nylig. offen.tlig- se styrkene. stasjone~t i øst- vill ha vidare information om par- vi overflødig her. . . i av ~olket kommeto tIl ?enne opp-
gjort en rapport VIa Pekmgs Europa og l det vestlIge Sov- _ ._,, ___ .~,"- __ ~~_._..n...-.. _ "_~e'<~_~ __ "_ I fatnmg. Men det g~r alhkevel ~rem-
offisielle telegrambyrå,Hsin-, jetunionen. Etter 1963 har For den sovjetiske befolk- China. En nedtrapping av' deles an å stå frem 1 massemediaene 
hua. I det foregått en omdisponer- ningen skildrer rapporten det militære styrkeforhold i og gi uftryk~ f~~ stolthe.t o~er den 

Det heter i rapporten at ing: Nu skal det være om- med grelle ordelag hvilke Europa vil gjøre en slik an- . bedrevne antIrnlhtære agItasjo,?, O.g 
det egentlige militærbudsjett kring 40 divisjoner i øst-: skader overmilitariseringen ledning gunstigere og samti- i fremdeles utdeles hedersmedaljer tIl 
bare utgjør en liten del av, Europa og omtrent like man- : påfører sovjetsamfunnet. 3 dig gi russerne muligheter i denslags folk. 
Sovjets samlede rustnings-! ge langs den kinesiske gren-: fjerdedeler av Sovjets viten- til å sende flere tropper til Knut Sollid. 
utgifter. Resten av midlene sen. I det fjerne østen kom-! skapsmenn og teknikere er den kinesiske grensen uten å 
må søkes under rubrikken mer dessuten et ukjent an-' beskjeftiget i rustningsindu- innkalle flere folk. En fotgjenger kan bruke like 
«vitenskap og forskning». tall halvmilitære enheter i strien, og er således gått tapt megen muskelkraft i en tredemølle 
Slik kan man forklare uover- tillegg. nasjonaløkonomisk sett. Vi- Og for Kreml-lederne er i som på en

o 
landevei .. Fors~!ellen er 

ensstemmeisen mellom det Hensikten med offentlig- dere heter det i rapporten at det naturligvis et moment· bar.e at pa lande veten vzl krafte~ 
offisielle sovjetiske militær- gjøreIsen av denne rapp or- veldige summer også går om man kunne greie å lik-I brznge ham fr.emove~, mens han t 
budsjett på omkring 12 mil- ten fremgår tydelig av dens med til å sikre offiserk~qst- videre den ene av partene i tredemøllen tkke vzl komme av 
liarder rubler og de 20 mil- avsluttende del. Den har' ens materielle privilegier, det som for Moskva er den flekken. 
liarder rubler, som kineser- åpenbar adresse til NATO og' mens den menige soldat blir mest frastøtende mulighet: Thomas B. Macauly 
ne opererer med i sin rap- den sovjetiske befolkning. I avspist med det aller nød- en tofrontskrig mot USA og 
port. Regnet i norske kroner Kineserne er foruroliget' vendigste. Og selv om Sov- Vest-Europa på den ene, og! TRYKKFEIL 
blir dette et beløp på langt lover den tilsynelatende av- jetunionen er verdens stør- China på den andre siden. I min artikkel i nr. 12 av 
over 200 milliarder. Men i spenning mellom Sovjet og ste militærmakt, må dens Sett på denne bakgrunn for- F. og L. hadde det sneket seg 
virkeligheten dreier det seg I vestmaktene. Dette kunne innbyggere ta til takke med står man lettere tonen hos inn en beklagelig trykkfeil, 
om enda større summer, da nemlig sette russerne istand en levestandard som ligger de kinesiske generalstabsfol- som gjorde setningen me
man i sovjetisk rustnings-: til å overføre enda flere divi- på samme nivå som u-Iande- kene, når de snakker om at ningsløs. Mot slutten av før
industri ifølge rapporten' sjoner til den kinesiske gren- nese!). Vestens og østens fredselsk- ste avsnitt står det« ... kan 
regner med såkalte «militær-I! sen. Med denne rapporten Bak dette kinesiske utfal- ende mennesker må stå s'am- ødelegge deres gode og tro
rubler». vil Peking således forsøke å let ligger Pekings redsel for I men og sette «en stopper for faste borgerlige forhold». 

I motsetning til NATO-
j 
påvirke Vesten til ikke å re- at Sovjetunionen ved en gi- Bresjnev-klikkens militære I Det skal selvfølgelig være 

stabene, som beregner de dusere sine militærstyrker i ven anledning skal sette i I amokgang». ' «broderlige» forhold. 
sovjetiske militærutgiftene for stor grad. gang en preventivkrig mot Gelimer. 'Katharina Aall Normann 
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Duce! Duce! Duce! FOLK OG LAND 
UAVHENGIG POLITISK PUBLIKASJON 

Redaktør: 
ODD ISACHSEN, ansvarlig 

Redaksjonssekretær: 

10m kirkens stilling I l «Ansvaret for kirken kan I En bokomtale av dr. Z. 
ikk~ .utøves forsvarlig av de l' «Duce! Duce!» er tittelen 
'pol~tIske organer.». å den neste Mussolini-bio-

Sitatet er fra et oppsett 1 dags- p f· DY l k t 
. N· . 1973 gra len. en enge s e u ga-

Nyisztor 

aVlsen« atlonen» 12. mal - Il dIt· 60 000 
f l d 1 d ven er a ere e so g 1 med etter ø gen e omta e aven k l d·t l· OlS 1 k . . d e semp arer, og en 1 a len-saka te tøyen ommlSJonens utre - k tt l h • dd 

. k· k ·11· ose overse e sen ar na nmg av lr ens stl mg, og pastan-. t· å 10 000 

ERIK RUNE HANSEN 

Medarbeidere: 
ALEXANDER LANGE, ODD MELSOM 

d h d k . . opp 1 en omse nmg p 

I 
er om vor an ommlSJonen me- kl' d tt k· 

;...--------------------------- ner den fremtidig bør være i staten e semDP tarer l nI ar e e s ri-
l d d . ves. e p an egges nu en . . NATO Norge. B. a. me ant y mng om l k t M l k h l G 1 § 2· U sus-u gave, og ar on I n n e n r I S opp eve se av runn ovens . B d k l ·11 Il - . l· . ran o 's a SPI e ro en «Den evangehsk-Iutherske re 19lon M l·· . f·l 

forbliver .statens offentlige religi- bsom uS:)Qbmkl 1 en l m som 
Trenger vi et 

Norges inntreden i NATO ble begrunnet med at man 
ville skaffe landet sikkerhet mot kommunistisk aggresjon 
utenfra. Mange vil si at pakten for såvidt har tjent sitt for
mål hittil: terrorbalanse eller ikke - norsk jord har unn
gått direkte militær konflikt. 

Det man imidlertid ikke har unngått, er kampen om 
vårt territorium slik den vedvarende har foregått på det 
ideologiske plan og via undergravning. Og her har situa
sjonsbildet et ganske annet preg. Venstrekreftenes infiltra
sjon på alle plan i samfunnslivet og bolsjeviseringenav 
norsk mentalitet er idag så fremskreden, at den kommu· 
nistiske trussel NATO skulle verne oss mot, snarere må 
sies å være et indre enn et ytre fenomen. 

on». ygger pa o en. 

For de mange nordmenn som un- Forfatteren er den 45 år 
den den tyske okkupasjon av Norge gamle Richard Collier - for-
1940/45 opplevde at det store Eler- fatter og historiker av profe
tall av presteskapet opptrådte nær- sjon. Under krigen tjeneste
mest som et politisk parti - ned- gjorde han i RAF og ble se
leggelse av embede m. v. - overfor nere krigskorrespondent. Ar
det, etter legale rettsnormer, lov- beidet med boken har på- Er Mussolini atter på vei opp? 
lige styre i landet, åpner denne gått i tre og et halvt år, og 
kommisjons innstilling skremmen- i denne tiden har Collier solini et usedvanlig mot for 
de perspektiver. pløyet gjennom over hundre' dagen. En gang da han var 

Illustrerende for hva som frem- bøker og mer enn tusen fot på slang sammen med noen 
tidig kan komme til å skje også i med mikrofilm. Videre har andre unggutter, kom eieren 
Norge, i tilfelle kommisjonens vur- han intervjuet minst 500 per- etter dem med et haglege
deringer blir lagt til grunn ved' soner som hadde kjennskap vær og fyrte endog av noen 

Sommerens klimaks i så henseende er «freds»-professor eventuelle fremtidige endringer, er i til eller hadde hatt noe med I skudd over hodene på dem. 
Johan Galtungs utfall mot offiserstanden. På anti·NATO· det som skjer i vårt nærmeste nabo- i Mussolini å gjøre. De to ene- En av guttene ble så vett
konferansen i København uttalte han ifølge pressen at skap: i Nord-Irland, hvor det er! Iste personer som nektet å skremt at han ramlet ned fra 
«Propagandaen må rettes mot offiserene. Man må av- bortimot åpen krig mellom to ret-I snakke med ham, var Vale- treet og brakk benet. De an
skrekke unge fra å bli offiser ved å legge disse for hat ninger ~vo den ~ri?tne r~li~ion. rio og Audisio, kommunist- ~re guttene røm~e. som for 
som sosial gruppe. De skal utelukkes fra samfunnet, stig- TrettI ars rehglOnskng 1 Europa' partisanene som myrdet lIvet, men MussolIm stoppet, 
matiseres så det blir lite attraktivt å være offiser. Man må ligger heller ikke så langt tilbake i Mussolini. I tok sin venn opp på ryggen 
hele tida utfordre dem til debatt og føre en sosial fra- tiden. o.. Forfatteren har i sin frem-lOg bar ham til sykehuset. 

- . o Statens lover pa det klrkehge om- .. o 
støtnmgspolitIkk overfor dem.» råde har vært individets og sam- stIl!mg b~sert seg pa alle de I Selv da hans ,siste time var 

o . . funnets vern overfor egoistisk be-! sma daglIge hendelsene.' som: kommet, visste Mussolini 
De~t~ er Joo tydelIg taole, og professoren ~ar heller ~kk~ I tonte spekulasjoner i forskjellige former et ~enneskes l~v,. o~' det største mot. Da han ble 

- savidt Yl kan forsta - gitt noe entY~Ig deme~tI t~ll trosretninger, og for den del også har ~agt mm~re vekt pa a !!il: klar over at partisansjefen. 
pressens sitato Hele uttalelsen røper en ~Jel som star pa forskjellige religioner. i e~ blIde av d~kt~torens. P,?ll-I Valerio, virkelig ville skyte 
«~lasse~amp~ns grunn», og oselv om ha:n Ikke er kommet Det skulle synes mer nærliggen-I bske overbevlsm~g og Ideer.: ham, kneppet han opp jak
dIrekte I'!n pa det, regner v~ det s~m ~ikkert at ~~nsohat- de for tidens presteskap å beskjef- Allerede som lIten la MUS-I ken sin og sa: «Sørg for at 
paroler Ikke omfatter offIserer Isakalte «frIgJørmgs· tige seg mere med spørsmålet kris- Du treffer akkurat her, i 
hærer». I tendom, om den er bokstavtrell- mer seg et høyere kunnskapsnivå - hjertet». Hans elskerinne, 

o dom, eller om den - etterhvert er å tjene sannheten og livet. Claretta Petacci, var ikke 
Det interessante ved denne sak er at herr Galtung Ikke som menneskeheten langsomt nær- S. mye dårligere. Da Valerio 

er en hylende, venstreforvridd demonstrant på bunnen av hevet sin pistol og brølte til 
den demokratiske heksegryte, men en høy embedsmann henne: «Gå til side, ellerls 
med visse lojalitetsforpliktelser overfor det regime han Vi fant det i Dagbladet - en «glipp»?: blir Du skutt også!», sprang 
representerer. I egenskap av professor kan han ikke være Dansk socialdemokrat: hun frem mot ham i et for-
regelrett stupid. Det er derfor rimelig å anta at han er søk på å slå våpnet vekk 
fullt klar over rekkevidden av sine anfektelser. Og når E k kl d f· , men i det samme smalt det' 
han angir at det er hans viktigste strategi å se til at en S uer ri m u re re I og begge falt døde om i san~ 
«fremtidig Europa·hær blir unndratt soldater, offiserer, den. 
rustningsarbeidere og militærforskere», da må han også 
vite at hans virksomhet er til direkte nytte for den makt, 
som er NATO's formodede fiende. 

Politiserende offiserer har vært en sjeldenhet i Norge. 
Offiserene har tvert imot alltid vist lojalitet overfor lan
dets styre. Det bør derfor i anstendighetens navn anses 
som et rimelig krav, at regimets egne folk avholder seg fra 
å oppfordre til hat og diskriminering mot dem som velger 
offisersyrket. Det virker heller ikke særlig tillitsvekkende 
at angrepene kommer fra kretser hvis lojalitet overfor 
fremmede makter rangerer høyere enn deres lojalitet 
overfor Norge. 

Medlemmer av frimurer-I i Det kgl. Biblioteks lukke- Men det var også øyeblikk 
losjer bør eksluderes av so- de avdeling under forskjel- da Mussolini kunne virke 
sialdemokratiet, fordi de lige påskudd. svak og nesten kujonaktig. 
støtter et udemokratisk sy- - Medlemmene av frimu- Etter drapet på Matteotti, en 
stem som snobber for topp- rerlosjen er samfunnets begivenhet som var til stor 
skikkelsene i samfunnet. I toppfolk, både innen det pri- skade for fa,scismen, greide 
Dette foreslår formannen for vate næringsliv og i Staten. han ikke å gjøre skikkelig 
Det danske Socialdemokra- Ritualene deres er meg like- opp med den ekstreme fløy
tis aktivgruppe i Herlev ut- gyldige, selv om de kan være en i fascistbevegelsen, enda 
enfor København, Peter Pe- temmelig perverse. Men hva Graziani og andre forstand
tersen. er det de i felleskap finner dige rådgivere mente han 

Men forslaget møter en på når de er ferdig med ri- burde. Dette til tross for at 
viss motstand i partiet, noe tualene? sier Peter Petersen. han innså at mistanken ville 

Allerede nu lider Forsvaret under følbare bemannings· falle tl·lbake på ham og at 
som ifølge Peter Petersen Han erklærer at losJ'emed- , og rekrutteringsvanskeligheter . Sammenhengen mellom mange trodde han var den 
har sin årsak i at partiets I lemmene frivillig går inn for den forsvarsfiendtlige hetsen og den manglende interes- I som egentll'g sto bak mordet , ,parlamentariske leder, Orla foreldede systemer som på- . sen for soldatprofesjonen turde være hevet over tvil. Den, Senere, da han møtte Hitler 

såkalte «demokratiseringen» av forholdene i tjenesten har! Møller, og omlag 200 andre byr underdanighet for med- i Feltre, opptrådte han igJ'en 
d t b Od tt t'l' o F t tOl t th Id li ledende sosialdemokrater er lemmer av høyere grad. Det 

essu en l ra ,I a gJøre orsvare l e uu o e g frimurere. hører ikke hJ' emme i sosial- !ilsynelatende feigt idet .han 
sted å være for folk med offiserslegning. Ikke våget å fortelle HItler 

Peter Petersen forteller at demokratiet, sier han. .• 
Likevel finnes det stadig en mengde mennesker med frimurere telefonisk har tru- Peter Petersen vil få sitt I at Ita~Ia matte trekke ~eg ut 

sunne forsvarsinstinkter og en naturlig, nasjonal holdning et med å forlate sosialdemo- forslag vedtatt i den lokale: av krIgen, enda han pa for
i dette land. Det er på tide at dette reservoar aktiviseres, kratiet, dersom de får val- partiavdelingen i Herlev, og: ?å~d hadde bestemt seg .for 
slik at vi får en motvekt mot all venstrevridningen. For- get mellom partiet og losjen. deretter vil han sette det. a Sl det. Dette v~r på et tIds
svaret og befalet kan på dette felt gjøre en hel del selv, Petersen bygger aksjonen fram under sosialdemokrate-I punk~ da de allIerte bombe
enten direkte eller gjennom sine organisasjoner. Det er sin mot frimurerne på hem- nes landsmøte til hø~ten. Det i fly hJem.sø~te Ro~a, derfor 
en misforståelse hvis de tror at de tjener sitt land og sin melige skrifter om frimurer- er gode sjanser for å få det I sa han til sme adjutanter at 
stand ved å virke så lite militære som mulig. i ne, som han har skaffet seg vedtatt, ,sier han. (Forts. side 7) 
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SIDE 4 

FOR UNGDOMMEN 
Red.: Erik Bune Ilansen 

Men nye slekter fødest der korp og daude gol 

og nye heimar reiser seg av gruset, 
og borni spring på tun att og tindrar i sol 
og nye bjørker syng sin song kring huset. 

FOLK OG LAND LØRDAG 11. AUGUST 1973 

Nordenvinden: 

Partipolitikerens syn på seg selv, 

og andres syn på ham 

Under Stortingets avslutningsfest på Akershus Slott 
holdt stortingspresident Leif Granli en tale hvor han iflg. 
Aftenpostens referat bl.a. sa: «- Vi hører ofte at man 
dannes etter et forbilde. - Er eller skal politikeren være 
et forbilde for folket? Ja - han skal det. Mer enn folket 

En ny har å velge i, jo lettere er det 
for oss å lage en god avis ... 
.. Hvis det ~ produsere egne 

generasJ·on ti.ng k~n falle vanskelig,. er 
VI ogsa svært takknemlIge 

.. . I for innsendte klipp o. l. som 

skal være det for ham. Han er med på å forme folkets syn 
brev inneholdende ros ris på politikk. Politikerens oppgave i et demokrati blir i all 
og kommentarer til d~t vi I sin ferd. ~ være en politisk -yegyiser. Dette h!"r ~ke noe 
skriver noe vi gjerne mottar. med polItIske standpunkter a gjøre. Det har a gjøre med 
På den måten får vi en viss respekt for folkestyret. Slik politikeren er, vil folkets syn 
føling med vår leserkrets og på politikken bli. -» 

har holdt SItt mntog l Fo!k. kan være av interesse for re. 
o~ ~and. D.et bet!r. at nar I daksjonen. 

hva den ønsker å finne i Folk Stortingsrepresentantene I 
og Land. satt sikkert og nikket på ho· 

det i takt med det som ble I VI I?-a setter l.gang Igjen etter Og i særdeleshet er leser. 
ferIen står VI som har over- Sett igang! sagt her, men er dette egent· 

tatt i redaksjonen overfor 
mange velkjente problemer. Sk lb· · 
Vi liker ikke til stadighet å' O en egynner Igjen 
nevne det, men vi må minne 
om vår trange økonomi og 
slå fast at mangelen på kro
ner og ører er den første 
bøygen vi må overvinne i 
kampen for avisens fortsat
te eksistens. En støtte til 
driftsfondet er den beste ga
ranti for at vi skal vinne 
den kampen. 

Men det er også andre 
ting. Da vi nå må prøve å nå 
et bredere og mer differen- / KUliS[ ZU)1 f)'ITETRICiI/ M'W17I.ETC';) / WE!TER,~ACIf",OI.r 
siert publikum, er vi nødt til '-'-......--'----1~ ~ 

å gjøre vårt stoffutvalg så '. (> !:'h l) ~ 
aktuelt og interessant som II ~t, '! 4l / /J / ~ ;"'iI ;J}Y" m~! '1\~) 
overhodet mulig. Vi må spil- \\ '''''~ ~ v·1I ~~ 
le over et bredere interesse· I r ;j \' 
spekter og for å kunne klare I ' \ ( -""-'" /D) 

dette, trenger vi assistanse i . . l I j ':.' I "..) J,.C I 
fra våre lesere. Særlig, siden I '"' \ I I \ ~ : i I,' 

dette er en spalte som retter I ~ , ~ , 
seg til ungdommen, ber vi I 
~peSielt om at. ~ yngre al- Ovenstående tegning, som viser den nye «trend» i skolekretser, har vi 
. ers~rb~PldPetr mS a domme mt.ekr , sakset Ira «Der Spiegel». Vi hadde ikke hjerte til å spolere de tyske 
Inn l le. en oss ar l - l'kk I k k d' k . I II d o t'k l t · Il d'kt P rep l ene, men or tys ·u yn zge an vz arte e at e gar omtrent s z : er, egmnger e er l . røv 
å ikke skrive alt for langt 
og gi ikke opp om vi måtte 
komme til ikke å bruke alt 
vi får tilsendt. Jo, mer vi 

1. Vis nu herr skoleråden at De ikke er venstrevridd! 
2. Reis opp! Rett! 
3. Klassen klar til å begynne undervisningen! 
4. Fortsett! 

lig i overensstemmelse med I 
alt det fine pratet om demo· 
krati som vi blir fortalt dag 
ut og dag inn. Stadfester ik· 
ke her stortingspresidenten 
det syn som vi lenge har ant 
at politikerne har på seg selv 
i relasjon til det folk de skall 
representere, nemlig som I 
formynder for umyndige 
(for ikke å si umyndiggjor· 
te) og uansvarlige individer ... et forbilde for folket. 
som ikke bør tillegges me· . .. 
ninger av betydning. at de Ikke VII mnse at dette 

Jo, så absolutt. Et eksem· I er konsekvensen av. deres 
pel er politikernes fullsten· i egne tab~er ~~ utrolIg. Har 
dige neglisjering av oPinion'j' den partIpolItIske selvgod· 
en mot u·hjelpen og da spe· het kommet så langt at ~~nn 
sielt negerskatte.n. Andre er: dømmekraft og selvkrItIkk 
for eks. partipolitiske presti.! (no.e som bør være en godt 

Isjeprosjekter (såkalte «feI· utv~~let egenskap hos enhver 
lesgoder» ), som ofte har vist ,I polItI~er) er forsvunnet full~ 
seg å bli dundrende fiasko·. stendIg? Det. har. des~verre l 

I er men som man av redsel i den senere tId blltt sa alt for 
fo~ fullstendig å tape ansikt: tydelig at så er tilfelle. 
ikke tør forandre eller av· I Samfunnet er på vei til å 
skaffe, og derfor bare lar bli et velferdsdiktatur styrt 
rulle videre med voldsomme I aven kaste av etablerte par· 
økonomiske uttellinger for tipolitikere som har trått si· 
skatteyterne som resultat. ne barnesko som småpam· 
Dette gjelder for eks. folke· per i kommunestyrer og di· 
trygden og momsen (også verse «demokratiserte» de· 
kalt EEC·skatten). ler av samfunnet, og hvis 

Som resultat av dette duk· kvalifikasjoner for opprykk 
ker det opp protestbevegel· er partilojalitet og subjektiv 

LØGNEN OM DE SEKS ser som Anders Langes Par· fremfor objektiv dyktighet, 

Miljø kontra arv 
MILLIONER» ti, hvis politiske målsetnin· og som er så lite lojale over· 

VG har nok engang be· ger er fengende, men tildels for det folk, som de påstår 
kymringer med <my·nazis· uoverveide. At de etablerte seg være valgt av, at de til· 
men». Denne gang har de partipolitikerne blir litt I: later og delvis oppmuntrer 
kommet over endel brosjy· skremt er bare naturlig, men til at de verdier som får fol· 

Det er en yndet teori blant Og til slutt: Hvis intelli· rer spredd av de to ung· ___ .uu###'##'##,##C###U __ U j ket til å identifisere seg som 
marxistiske pedagoger, at gens var resultat av velha· domsbevegelsene Nasjonal I et folk blir undergravd og 
miljøet er avgjørende for vende, akademisk utdannede Ungdomsfylking' og Nordisk hagen, Oslo 9. Porto må ved· tildels erstattet aven inter· 
menneskets utvikling, og at tungerappe omgivelser,hvor. Ungdomsfront. Særlig en legges. nasjonalistisk likhetsideolo· 
arven er uten betydning. dan kunne da sønnen til en trykt i Danmark av DNSU gi og en degenerert kommer· 
Dette er et tomt postulat fordrukken skomaker og en og betitlet «Løgnen om de NASJONAL siell ukultur. 
som på ingen måte holder i vaskekone kunne bli en av seks millioner», har tydelig· UNGDOMSFYLKING Hva kan gjøres? Vil polio 
virkeligheten. verdens listigste diktatorer, vis vakt en viss oppsikt. Den klarte --=- etter i.her~ig inn· tikerne se skriften på veggen 

- og den ensomme, fattige lille trykksaken er spredd i s~ts - a oppnå a blI omtalt før det blir for sent og hand. 
Hvordan kunne Bee~hoven, vaskekones sønn, H. C. An· Norge av Nordisk Ungdoms. pa Dagblad~ts berømte du~. i le deretter, eller vil den ene. 

som stammet fra fattIge for· dersen bli verdenskjent som front og stiller et spørsmål i teforb.undsslde rett før fe~l' ste vei ut av uføret være en 
h?ld, bli et geni,.hvis musik~ I eventy;forteller? Eller hvor· ved sannhetsverdien i den en. VI gratulerer - da JO fullstendig omveltning av 
gJen!l0m et par arl?undrer tIl dan bar Stalin seg ad med å fantastiske påstanden om bare det faktum at Dagbla· samfunnet _ en nasjonal re. 
stadIghet hører tIl det yp. overliste Churchill _ den seks millioner gassede jøder. det s.yne.s noe er «dustete», I volusjon - hvor partidemo. 
perste som er komponert? dyktige velutdannede politi· Ifølge VG er brosjyren blitt t~delIg Vls~f at bevegelsen er kratiet blir erstattet med en 

Hvordan ~kulle !febbel, ker fra en av verdens fineste spredd blant ungdommen i pa rett vel. I mer høvelig og motstands. 
på tross av sm .elendIge ung· skoler og med et anegalleri Stavanger og også Stavanger I dyktig statskonstruksjon fri 
dom, kunne blI en av Tysk· så langt som et vondt år - Aftenblad har vært ute med Vet De hvem som kan skaffe Ifra partipOlitiske manipula. 
lands største diktere? I såvel som den akademi~ke en kommentar. Vi har tid·' seg en liten formue under et sosial· sjoner. Utviklingen viser ty. 

Hvorfra stammer Knut· utdannede Roosevelt, som ligere i Folk og Land omtalt demokratisk styre? Det kan den delig at dette mer og mer vil 
Hamsuns store ordforråd og stammet fra en stenrik kulti· brosjyren og har nå fra Nor· som hadde en stor formue på for· peke seg ut som det eneste 
formidable uttrykksevne - vert familie, - Stalin, som disk Ungdomsfront fått opp· hånd. akseptable alternativ til det 
neppe fra hans barndoms· vokste opp i omgivelser hvor lyst at våre lesere kan få' Rudi Arndt styre av prestisjebundne og 
hjem, som var fattig og ord· en bok var en severdighet?! I trykksaken tilsendt ved hen· Overborgermester i Frankfurt tildels feige politiske svek· 
knapt. (fra «Minut» ) vendeIse til Boks 78, Grorud· am Main linger som vi har nå. 
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LØRDAG 11. AUGUST 1973 FOLK OG LAND 

G. A. OREDSSON: •• Politisk ABC I Fra vårtPlat:utvalg: • 

Resa i Ost-Tyskland i en oppløs- Seieren I Vest 1940 
ningstid . 

rna] månad i 1973 
Andre del ET FOLK 

Første staden vi nådde var i ost. Det bar inte vasttysken . er en gruppe mennesker som 
Straisund och dar intog vi till heder. Det tyckes mig ef-li har felles forfedre. Et folk 
vår fOrsta måltid på tysk ter resan i ost och bekant-. er altså en gruppe mennes
mark. Wienerschnitzel, som· skapen med vasttyskar, att i ker som er i slekt. 
var nestan lika stor som tall-I tyskheten lever hogst i DDR. I 
riken. Rikligt med potatis I TROTS KOMMUNISMEN! ET SAMFUNN 
och artor. Vi hapnade .nar vi I Nar darfOr f~ågan ?m I er etter .natl!r~n samh?ldet· 
fick hora det låga pnset. 2, Tysklands framtIda enmg . og de gJensIdIge forphktel- I 
mark och 75 pfennig! Till kommer på tal, fOrespeglar I ser mellom de som er i ~lek~., 
detta draeks en stor bagare l det mig, att den endast kan' Samfunnet er folkesohdan
tyskt harligt Ol, som kostade ske osterifrån i det tyskhe- teten. 
51 pfennig! I runt tal i sven- ten dar ar bevarad, men i 
ske kronor raknat kosta de vastra delen fOr varje år sud- SAMFUNNETS MAL 
denna festmåltid 4 kr och 50 das bort. er først og fremst å· trygge 
ore. I Sverige hade samma Låt oss kallt erkanna: Om folket. Det er i første rekke 
måltid kostat 15 a 17 kronor! ryssama kastas ut ur ost- å trygge folkets liv ved å be
Och betydligt mindre mat! I' Tyskland. Tyskerna blir her- skytte folkets livsrom 
På ett raststalIe drack jag en rar i eget hus. Då tar det ca 
kopp kaffe med smorgås. en månad att riva alle vid- LIVSROMMET 
Kaffet var under all kritik, riga monument over kom-I gir folkets dets matforsyning 
men vilka smorgåsar! Två munismen «storhet». Dopa og dets råstoffer til klær, 
med tjocka flaskskivor, två om gatorna till akta tyska hus og redskaper. Folkets 
med prickekorv och det kos- namn istallet fOr Karl Marx- liv forutsetter vern av livs-
tade inte fullt 2 mark. plats, Rosa Luxemburgstras- rommet. 

I en butik kopte vi en se m. m. Och det tar kanske I 
112 meter lång korv samt ~ tio år att återfOrskona de VERN AV LIVSROMMET 
brød (småfranska) 10 styc-! tyska staderna? Men det tar skjer i hovedsaken på tre 
ken. Det kostade något på kanske tusen år att rena det måter: 
3 mark. tyska blodet i vast. Att åter- a) Militært forsvar mot be-

Så sannerligen behover in- vacka den tyske kulturen, væpnede inntrengere. 
gen svaita i 0sttyskland. Iall- som nå besudlas av segrarna b) Lovens og politiets avvis
fall inte om hanjhon ar tu- i vast. Den fruktansvarda ning av sivile innflyttere. 
rist eller på genomresa med rasblandingen som overgått c) Naturvern. Det vil si at 

LEVENDEGJORT PÅ PLATER 
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några mark på fickan. Vasttyskland, snusk och sed- livsrommets evne til å Noen takter av «Kamerad, Luftwaffe og die Kriegsma-
Folk i DDR ar valkladda. ligt fOrfall. Dar hjalper inga produsere mat blir be- wir marschieren im Westen» ,rine har overtatt vaktholdet 

Fliekorna i minikort och det D-mark. l skyttet. blandet med lyden av kirke-j mot England. 
långa hårmodet fanns fak- (Forts. side 8) Olav Hoaas klokker, danner opptakten 
tiskt på ynglingar aven i #######################.U##########################_########### til denne kavalkaden av lyd-I Hitlers tale til den tyske 
DDR, dock inte bland uni- dokumenter fra en stor og Riksdag etter seieren i vest 
formerade medborgare. Nye sa m men støt J O L-N SW P P . begivenh~tsr~k ti~ .. Deretter er viet en stor pla~s på plate 

Några neger, mulatter sågs ! hører VI nksmmister dr. nummer to. Her gIr den tys-
ingen stans. Några ryska sol- I Goebbels karakteristiske og ke fører en oppsummering 
dater såg vi inte. Det enda Dennegang i forbindelse med feiringen av Adolf Hitlers uforlignelige røst idet han ta- av det militære hendelsesfor-
ryska som påminde om de- fødselsdag den 20. april. ler til det tyske folk i forbin-; løpet og holder samtidig et 
ras narvaro var på natten . o deIse med Saar-avstemnin- oppgjør med vestmaktenes 
nar vi for från Schwedt/ Lørdag den 21. ~pnl sa,?-I som fem mann pa hver gens lykkelige utfall for, renkespill og manglende vil-
Oder mot Sassnitz. Vi korde l~t en gru~pe n~sJonalsosu:- «stormtr<?oper» ble de straks Tyskland. Det hele rundes av. je til å motta hans appeller 
d~ forbi ty'enne tac,kta last-I hster~eg .1. Arlmgton fo~ a kastet tIlbake -. m~nge: med sangen «Deutsch ist ~ie ~m fr.ed. I his~orisk perspek
bllar ur Roda Armen. delta l felrmg~n av 84 ars. h~rdt sk~de.t. De ~lkk. l~ke I Saar», og dermed har vi fatt tIv VIrker HItlers ord ved 

. På dess dorr~r finns en 1 dagen for Hltl~r~ fødsel. sJansen tIl a angnpe I~Jen. litt bakgrunnsstoff for den denne anledning kanSkje en
Clrkel rød och ~lt med ham-I Blant dagens aktlvlte~e~ var I Straks etter kom ytterlIgere utvikling som skulle lede til, da mer overbevisende. enn 
maren och skaran. På de. planlagt en oppmarsJ ~ La-: 35 ~!-folk, og sammen med I vestfelttoget 1940, hovedinn-! dengang for over 30 år SIden. 
osttyska folkarmebilarna. fayette Park, som hgger i pohtIet dannet de en mur holdet i disse to dokumen-
finns p.~ samma satt de ost-! tvers over gaten for det HVi-1 rundt tale!stolen. Mens tal- tarplatene. Det samme gjelder mulig-
tyska fargarna med passare, te Hus. erne va:: 1 gang haglet det . ens i enda sterkere grad den 
hammare och sadesaxen. Klokken kvart over ett· med skJellsord fra de om- En s~or ~el av ~en første t l h h ldt t'l Id t 

SchwedtjOder var en mo- marsjerte syv medlemmer kringstående jøder. To av I platen 1 sene~ er vlet.opp.tak ' i a ~aff~~-S~ ve~ SjuI~i:~ 
dern stad. Tyvarr kom vi så' av de amerikanske storm- dem ble a:restert for å ha, fra tys~ radIO og .gl: gJen- 1940. Et utdrag av denne ta
sent på aftonen/natten att vi troppene inn i parken. Deres kastet egg Imot talerne. I n?m kngsk?mmumkeer, ra- len danner avslutningen på 
inte kunne se så mycket av I ordre var å sette opp en Etter møtet ble stormtrop- dlOreportasJ~r og soldatsan- d' t d k tIt .' ., . ger et godt mntrykk av at- Isse o o urnen arp a ene. 
staden; d Men l~fartSg~tan taler~t~. Dehvar ventet.~~er i f.e~ef kO~Phmeni~rt av ~?l~-; mo sfæren sommeren 1940 i Den bærer tydelig preg av å 
vbarb breI ocho habo ed mo.dern! h1001 Jø ter, t~lhorØavt °dm n~øg i ll~ °tr erets rdo 1ge og Id Sl- . da die Wehrmacht definitivt være en soldats. tale til sol~a-

e ygge se pa a a Sl or .. a vpar en 1 r e en J -: P mer e opp re en mens e . O", ter, og hva HItler her SIer 
Man arbetade tydligen dyg-· diske forsvarsliga ventet på ble s'pyttet på og skjelt ut. gJorde slutt 1?a «Sltzkneg»en I bl f h Id t 11 

O' ., ..' • og satte seg 1 bevegelse vest-lom . a. or o e me om 
net rundt pa fabnken, ty VI naSJonalsosIahstene. Deres I Flere hundre hVIte overvar i Bl t d k' t Id t I de kjempende menn ute ved 
fick omgående lasten lossad. i overlegne antall til tross -, også møtet og lyttet interes- lover. at de Je~.~so t -, frontene og befolkningen der 

Aven har, liksom annor-· tok kun ca. 35 av dem sjan-, sert til talerne som sto om- sange?e ra enne 1. en, In- hjemme burde være en tan
stades, mottes vi av osttys- I sen på et angrep. I flere uker: kranset av hakekors-faner og ner VI «Ann~ Katarm», «An kevekke~ i dagens Vest-Eu-. 
ken med stor vanlighet och hadde JDL truet med å øde- amerikanske flagg. I der Front 1m Westen» og ropa og Vesten for øvrig. 
kamratlighet. ! legge møtet. JDL-medlem- Samme kveld samlet man «Argonnerwald» represen-I . 

Att jag garna vill omtala mer var kommet fra både seg til en bankett. På samme tert på denne platen. ~latene har e~ samlet splI-
den saken beror på att mån- Philadelphia og New York måte var nasjonalsosialister I Videre er her opptak letI~ på ca. 2. tImer .og kan 
ga med mig i det fallet fått for å delta sammen med sine samlet i Los Angeles, Cin- fra våpenstillstandsoverens- be~tIlles fra var boktJeneste. 
vissa dåliga erfarenheter av lokale brødre som hovedsa- cinnati, Cleveland, Chicago, kom sten i Compiegne og ut- pn~en er kr. 120,00 pluss 
vasttyskar. De har något ov- kelig er plassert på «Ameri- Jacksonville, Phoenix, Seatt- drag aven tysk radiokom-I por o. 
ersittarmaner hos sig och can University» og «George le og flere andre steder i mentar til den britiske ma-
valtrar sig garna i skryt om Washington University». Og USA. rines senkning av denfran- OM KOMITEER: 
sina D-mark och tyska «un- nå angrep 35 av dem de 7 I Arlington talte Robert ske flåten. Vi får også være En dag da Fanden fikk i sinn at 
der» och talar t.o.m. ofta SA-folkene. Homan. Han minnet om at I med de tyske reporterne intet skulle skje - da satte han i 
nedsattande om sine broder Selv om det var noe slikt (Forts. side 8) langs kanalkysten, hvor die verden inn den første komite! 
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SIDE 6 FOLK OG LAND LØRDAG 11. AUGUST 1973 

Vil bastardiseringen 
(Forts. fra side 1) hetsmyten er raseblandernes , tjeøesteø (Forts. fra side 1) I det som var igjen. I løpet av høsten 

- Da det «allierte» Norge - - -
viktigste kort. For å unngå' til med å fortsette krigen mot Ja-' ble det som følge aven sterk hen-

600.000 fremmedelementene et bastardisert kontinent og har !o~tsatt endel eksempla· pan, eller var nødvendig i forsk- stilling fra general Ruge, som hadde 
er det et stort innslag av den europeiske sivilisasjons '. rer Igjen av ningsøyemed, eller kunne brukes etterfulgt kronprins Olav som 
marokkanere og asiater. I undergang må nå sannferdig til sivile formål. Det burde ha blitt øverstkommanderende for de nor-
Belgia, som i Frankrike og og riktig informasjon nå ut Werner Brochdorff: gjort det norske folk fullstendig ske styrker, søkt the Combined 
til en viss grad i England, Flucht vor Niirnberg. Hvor klart at all tysk eiendom og våpen Chiefs of the Staff in Washington 
oppfordrer man fremmed- til det hvite ~uropa - mens ble de av? En dokumenta- tilhørte, som i ethvert annet befriet D.C. om å tildele Norge et begren-
arbeiderne til å ta med sine det ennå er tid! sjon om hvordan de tyske land, den allierte sak og skulle for-I set kvantum av krigs materiell for 
familier. Dette gjør det lite!.. . . NS-ledere i 1945 planla og deles av den sentrale allierte kon-I utdannelse av de nye norske styrker 
,sannsynlig at de noen gang ~Istorlen. ~~n I~ke, oppVIse organiserte sin flukt til an- trollkommisjon. inntil det tidspunkt da the Royal 
vil komme til å vende tilbake en sort SIvIlisasJon. d ·d h dd k N . G bl' . I Q dre land. På en annen Sl e a e tys er-I orweglan overnment var ltt 1 

til hjemlandet. De sorte har en I som 288 s. ill. innb. kr. 62,00 ne berøvet nordmennene ikke bare 'I stand til å avgjøre hvilke typer av 
Tyskland har nå 2.250.000 ligger mellom 15 til 20. poeng I alt militært utstyr og statseiendom, våpen og utstyr de ville trenge til 

fremmedarbeidere. Storbri-! lavere enn hos de hVIte. Da Paul Hausser- I men hadde også rekvirert meget av sin etterkrigshær. Denne ansøkning 
tannia har over 2.000.000: samtidig de negroide genene S Id t .. a d h privat eiendom og varer. De eiere i ble innvilget og gjorde meget til 
ikke-hvite immigranter. Sam- kontra de hvite er d?mine~- E~ faen w~e l n e~e a~c f· som var fratatt dette ville naturlig' å gjøre slutt på de sterke følelser 
tidig har Storbritannias hvi- ende i forholdet 4 til 1, vII f ~~svar~mn ~gg. ~\t"l a -I nok gjerne ha tilbake sine tidligere • fremkalt spesielt i pressen.» 
tebefolkning minket enormt. altså resultatet avel?- sort og ke:~~t kilde~~~:ri~fe. ~~ke~! eiendeler, eller hvis de. var. for- • 
Dette er tegn som tyder på I hvit forbindelse blI hoved- r~ttferdiggJ. ør på en overbe. s~unnet søke kompensasjon 1 noe Sa langt l?ene.ral Thorne, 
at hele den originale hvite saklig ikke-.hvit. Det vil ~lts~ . d .t d t som li er tIlsvarende. Da V. J. dagen (V.]. = som sannelIg Ikke hadde 
engelske befolkning er iferd være umulIg for de hVIte a Yldsen et.tmt al e e ' gg seieren over Japan) opprant og det I noen lett oppgave når det 
med å bli utryddet. bringe de sorte opp på de 1 ens 1 e. 'kk l b h f • I . ldt • hold b d t med 372 "Il" b k 65 00 1 e enger var noe e ov or va-, gJa a e e rage 

I Holland er det over hvites nivå gjennom rase- s. l . Inn. r. , fpen og utstyr til krigsteatret i det det «selvstendige» .og «alli-
300.000 indonesiske flyktnin- blanding. Derimot vil de sor- W.lh I T. k . fjerne østen, begynte folkeopinio- erte» Norge gående hvor. det 
ger fra de tidligere holland- te sakte, men sikkert, senke l ~ ~ le e.. nen å kreve at alt tysk krigsutstyr, som her kom i direkte kon-
ske koloniene. Det er også den hvite rase ned på et sta- Trago~Ie um dIe Treue. En i uten hensyn til om det kunne ut- flikt med den brutale virke
omkring 45.000 negre fra det dium som historien har vist beretmng om det lILl nyttes til sivilt bruk eller ikke, lighet. Men, som britiske 
tidligere hollandske Guinea. oss at det er l!~l!lig.å op:p- (germ.) SS - Panzer - Korps skulle overleveres til det norske diplomater flest, klarer han 
I tillegg kommer 155.000 an- rettholde en SIVIlIsasJon pa. kamp og undergang 1940- folk. Deres økonomiske sans ble det jo på sett og vis. Man 
dre fremmedarbeidere. Etter Den kjente hi,storikeren, Ar- 1945. .. krenket ved synet av at alliert per- kan imidlertid legge merke 
Frankrike er Holland det no Id Toynbee, har satt opp 244 s. ill. Innb. kr. 52,00. soneli formålsløst, som de følte det, til at generalen aldri snak-
land i Europa hvor blan- følgende interessante over- ødela kostbare våpen, utstyr og ker om noe selv,stendig, alli-
dings ekteskap er mest van- sikt over kjente sivilisasjo- Das Morgenthau Tagebuch maskiner. De forstod ikke at de ert Norge. Han bruker for
lig. De Hollandske masse- ner som klart viser, at den (v. H. Schild). ikke ville være istand til hverken muleringer som <mordmen
media driver da også en sta- sorte rase ennå har til gode Den amerikanske finans- å bemanne eller å vedlikeholde det nene», «folkemeningen» o. l. 
dig propaganda for likhets- å oppvise skapelsen aven minister HenryMorgenthaus, og at vedlikeholdet ville nødven- og han skriver ikke om «den 
prinsippet og for det «gode eneste sivilisert eller viktig egne rystende «dagboks»- ! diggjøre at fremstilling av reserve- norske regjering», men om 
prinsipp» å blande rasene. kultur!: opptegnelser, som forteller' deler fortsatte ved tyske fabrikker. «den kongelige norske regje-

Den vesterlandske kultur om hvordan en forvirret Personell av alle grader i de norske ring.» 
Vil Europa få dødsstøtet Den bysantisk-ortodokse mann ~ille 3:vslu~te et s!yk~e forsvarsstyrker følte ikke mindre En annen side av saken er 
gjennom EF? kultur europeIsk hIstOrIe :ved a gJø- sterkt: de hadde i fortiden forgjeves jo den at bakgrunnen for 

Fellesmarkedet er et øko- Den russisk ortodokse kul- re .Tyskland om. til en «p~- drømt om slikt kostbart utstyr, og uviljen mot å la det nye 
nomisk system med det mål tur tetaker». Et verItabelt antI- her ble det ødelagt mens forhand- Norge som man aktet å slip-
for øye å samle alle de eu- Den persiske kultur germansk do~ument. Illu- linger allerede hadde begynt om for pe til' etterhvert få overta 
ropeiske land i et Europas Den arabiske kultur strert. 416 s. Innb. kr. 41,00 enhve: pris å sikre seg alliert krigs- tyske våpen, utstyr og am-
forente stater. Når dette er I Hinduenes kultur matenell... munisjon _ ikke minst de 
oppnådd vil ikke veien være I Det fjerne østens kultur Ralph Hewins: The Alhed Jomt Commanders mektige forsvarsanlegg langs 
lang til FN's drøm om en i Hellenernes kultur Quisling, profet uten ære. ~or~l~rte ?ffis~elt og pr~vat ~en norskekysten nok var bun-
verdensstat og en verdens-I Syrernes kultur En kjent engelsk histori- jundiske sltuasj?n med ~lhert elen- det i noe annet enn dette at 
regjering. Indernes kultur kers arbeide for å sette ting- dom.srett og skje~nen tIl. de tyske det ville forutsette at tyske 

Innen fellesskapet kan de Den kinesi,ske kultur ene på sin rette plass. ytter- fabnkker for kngsmatenell, men fabrikker ble holdt gående 
forskjellige lands arbeidere I Den japansk-koreanske kul- ligere presentasjon unødven- d~res ans.t~engelser gjor~e :ite til å ,og kunne være en fare for 
fritt flytte rundt og tilby - tur dig for norske lesere. Illu- stIlne krltl~ke~ e!ler tIl a stans.e ny tysk militærmakt. For 
og kanskje fallby - sin ar-, Minos-kulturen strert. 408 s. ppb. kr. 20,00 ønsket om a fa eIendomsretten tIl I dette siste er åpenbart vrøvl. 
beidskraft. Dette gjelder og_· Den sumeriske kultur 

##_####".##_#_######_~##########~##_####_###- i Det sønderbombede Tysk-
så for de forskjellige lands Den hetittiske kultur , 
nåværende fremmedarbeide- Den babylonske kultur fellesmarkedet blir det sta- hvite arbeider må virkelig' laJ?d, delt i to og besatt ~v 
re. Da det ble kjent at Eng- Den egyptiske kultur dig opplyst at Europa tren-I jobbe for å få endene til å selerherr.ene, hadde man 
land ville komme inn i EF, Andes-kulturen ger flere fremmedarbeidere I møtes. Den rikdom EF og fullstendIg. under kontroll 
kunne man selv i Holland- Den mexikanske kultur for å opprettholde den ster- industrialiseringen har gitt i hva dett~ gjaldt. Og ha~ man 
ske aviser se forskrekkede Den yucatanske kultur ke industrielle veksten man I Europa har aldri fordelt seg I vel fa~tlsk den dag 1 dag 
overskrifter som denne i Te- Mayakulturen nå er inne i. Vi skal innbil-Ilenger enn til billion-kartel- trass 1 dets NATO-medlem-
legraaf: «De farvede i Stor- des at innvandringen er med ler som Rothschild. For den skap. 
britannia vil strømme inn i Europa har lenge vært et på å sikre oss en høyere leve- vanlige arbeider er ikke Dertil kommer at det var 
Holland.» oppkomme av briljante fors- standard og en stabil økono- fremtiden lys. Dr. Waldraff, så overveldende mengder 

Frankrike kan komme til kere, teknikere og ledere. Nå mi. en av direktørene i det store tysk krigsmateriell i Norge 
å bli et viktig brohode for en er denne høyt utviklede kul- tyske firmaet Bosch, har i forhold til det norske for-
fredlig afrikansk invasjon av tur i ferd med å ødelegges Sannheten er at fremmed- sagt: «Jeg vil ikke bli over- svars behov, at man ville 
Europa. De store mengder på samme måte som Romer- invasjoner. har J;llir brukt I rasket om halvparten av vå- være selvforsynt med reser
av farvede fra Marokko og riket engang ble ødelagt - som. et mIddel til å ho!de re arbeidere vil være ikke- vedeler i uoverskuelig frem
Algerie, som nå strømmer l' gjennom ukritisk raseblan- lønmngene l?-ede. Ve~ ~ Im- tyskere innen 10 år». tid. Det samme gjaldt am
inn i Frankrike vil - takket ding. Det er faktisk kun en bO~Je~e ~~adll?l m;\bIllIg ba~- Samtidig arbeides det in- munisjon. Rent bortsett fra 
være EF - f;itt kunne få folkegruppe i dagens EurO-I el s ra ,VI VI ~ ar e~- tenst for å få dannet frem- at våre egne fabrikker, 
spre seg over hele det euro- pa som nøye passer sin rase- dere. kunne komme.I den SI- medarbeiderforeninger. Dis- Kongsberg og Raufoss, na
peiske kontinent. På tross av messige integritet - jødene! tuasJon, at de ved a be om se arbeider igjen for å få turligvis også kunne ha over
den høye utdannelse de euro- Strenge bestemmelser sør- h~ye~e lønn ganske enkelt rett til å stemme og delta i tatt meget av fremstillingen. 
peiske folk stort sett har, er ger for at ikke-jøder blir l VII blI erstattet ~v en ~arvet, de forskjellige lands fore- Nei, det man ikke ønsket 
det få som virkelig kjenner holdt utenfor jødenes blods- I S?n:t Ill:er enn gjerne Jobber ningsliv. var naturligvis at Norge 
til de alvorlige konsekvenser fellesskap. Av ,samme grunn bIllIg. 1 ~uropa fremfor å skulle få et så sterkt .kyst-
en slik invasjon vil få på det er det umulig for ikke-jøder I sulte 1 hjemlandet. Det brenner et blått lys forsvar m. v. at det kunne få 
europeiske kontinent. En å emigrere til Israel. Vi opplever idag den ster- I for Europa. Kontinentet kan, en virkelig selvstendig stil-
mengde viktige ting innen . keste inflasjon i Europa på· bare reddes fra bastardiser· I ling i fremtiden. Det skulle 
raseforskning og historie l' Fellesmarkedets rolle i ba· over 30 år. Prisene står ikke ing og undergang hvis det er i man ha seg meget frabedt. 
har bevisst blitt holdt skjult stardiseringen. Ilenger i noe særlig forhold tilstrekkelig mange av oss: For både England og USA 
for de hvite europeerne. Lik- Fra offisielt hold innen til lønningene. Den vanlige som ser faresignalene. I tenkte naturligvis først og 
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LØRDAG 11. AUGUST 1973 FOLK OG LAND SIDE 7 

Sett dem 1 arbeid! 1"~###### ____ #########_# ___ #4N~# ___ # 

De sosiale utgifter stiger syke og grunle skal selvfølge-I Vørt pl"feufu" 19 
(Forts fra side 3) 

Duce! Duce!· . . 

til de store høyder. Det er hg ha hJelp, en god hJelp. I omføtter "U fø'øe"~e 
dessverre et faktum at det Med «uføre» mener jeg per- ! 

i Norge eksisterer misbruk- soner som ikke er istand til; tit'er: 
ere av sosiale stønader. Det å arbeide, ikke personer som i 
har kanskje aldri eksistert ikke vil arbeide. Man kan! 
så mange «arbeidsskye» men-I·lese om frisk ungdom på 16 
nesker som nå. I enkelte -18 år som med en rekvisi
strøk er man (<upop» om sjon fra Sosialkontoret går 
man ikke går på «sossialen» I til et motehus og tar ut det 
og henter skatteyternes pen- : beste som er... Flere ana
ger. loge eksempler kan selvføl-

Personer som er uføre, gelig nevnes i fleng. 
Mange hevder at man skal 

fremst· på seg selv og sin sløyfe en del trygdeordnin
egen strategiske stilling. ger som barnetrygd, mors-

Kanskje man også hadde i trygd m. fl. og heller bruke 
tankene frykt for at Sovjet- disse midler på en slik måte 
samveldet, som hadde vist at eldre mennesker kan få, 
slik interesse for norske hav- unnskyld klisjeen, mennes
ner under annen verdens- keverdig avslutning på sitt 
krig, kunne gjøre et kup og liv. Mon tro om de mennes
sikre seg ikke bare støtte- ker som gjennom et langt liv 
punkter, men også et ferdig slet for å få den levestan
solid forsvar av disse. darden vi idag nyter godt av, 

Dette får nå stå hen. Det ville slitt så mye om de had
som interesserer oss i denne de visst hva de skulle bli av
forbindelse er først og spist med i sin alderdom. 
fremst det klare bevis en Politikerne, de eneste som 
også her har på at Norge' etter Willocks mening kan 
ingenlunde ble betraktet! bære et ansvar, skam dere! ~ 
som noen selvste?dig og al-I Ut aven. artikkel 0I? Fol- , 
liert stat. Det var Ikke Norge; ketrygden l en Oslo-avls kan : 
som sådant, altså staten' man lese følgende: Fra 1967 
Norge, som hadde deltatt i til 1972 økte antallet alders
annen verdenskrig etter 10.' pensjonister med 4,5 %. Den 
juni 1940, men en flokk emi- prosentvise økningen i sam
granter som hadde stablet me tidsrom for gruppen med 
på bena noen tusen frivillige uførepensjon var 58-femti
til de britiske styrker, og åtte! Alle eventualiteter tatt 
som h9ddeskaffet seg hånd i betraktning så forteller dis
omden norske handelsflåte, ! se tall ganske mye. Hva slags 
den som under denne krig mennesker består den nor
som under første verdens- ske nasjonen av? 
krig trofast hadde seilt for I La oss bruke 10 mill. kr. 
England. At disse emi gran- av trygdebudsjettet til å eta
ter, sammen med den hjem- blere et apparat som har til ~ 
memotstand mot en okkupa- oppgave å luke ut dagens I ~ 
sjonsmakt som alltid vil snyltergruppe. Det eksister-! ~ 
oppstå, etter krigens slutt da er idag familier der 3. og 4'1 ~ 
tiden var inne, ble overdratt generasjonsmedlemmer går ~ 
makten i Norge fordi deres på sosialen. Man kan føle seg ~ 

Nr. 352 W unschkonzert fur die Wehrmacht. Tyske slagere fra 
krigstiden fremført av datidens kjente vokalister og orkestre.· 

Nr. 353/354 Aus dem Fiihrerhauptquartier. Den 2. verdenskrig 
i ord og toner bundet sammen av tyske Wehrmachtkommuni
keer. 

Nr. 355/356 Ein Volk, ein Reich, ein Fuhrer. «Eterkrigen» 
eller radiopropagandaen slik den hørtes over alle stortyske sen
dere. Kampsanger, taler lydeffekter. 

Nr. 357/358 Fuhrer befiehl . .. Tsjekkoslovakia-krisen 1938-39 
belyst ved utdrag av bevarte opptak av taler som Hitler og 
Goebbels holdt i Riksdagen og på Partidagen i Niirnberg. 

Nr. 359/360 Volk ans Gewehr. Polenfelttoget 1939 i lydbilder 
og taler av Adolf Hitler. Dertil der Fiihrers appell til England. 

Nr. 361/362 Aufbruch der Nation. Fra maktovertagelsen i 1933 
til innføringen av verneplikten og Hitlers tale på Riksparti
dagen i 1937. Marsjer, kampsanger m. m. 

Nr. 363/364 Vorwarts voran! Fra Saar-avstemningen 1935 til 
vestfelttoget 1940. Riksdagstaler av Hitler, radioens «særmel
dinger», frontrapporter fra kanalkysten og marsjmusikk, fan
farer og kampsanger. 

Nr. 365/366 Einigkeit und Recht und Freiheit. Hitlers berømte 
tale den 28. april 1939, da han holdt et oppgjør med Roosevelts 
«spørreskjema» og fikk selv diplomatlosjen til å gi seg latteren 
i vold. Taleren Hitler på sitt beste. 

Nr. 367/368 Aufruf an das deutsche Volk. Hitlers radio-opprop 
den 2. februar 1933 efter maktovertagelsen. Goebbels' tale i 
Berliner Sportpalaståtte dager senere. Deres visjoner, forhåp
ninger fastholdt i platerillen. 

Nr. 369/370 Holle, wo ist dein Sieg? Fra Niirnberger-prosessen. 
Goring i kryssforhør, en hemmelig tilleggsprotokoll, Jodl i egen 
sak, Rundstedt og Brauchitsch som vitner samt noen av de an
klagtes sluttinnlegg. 

Alle dobbeltnummer består av to plater som hver koster 
kr. 60,- pluss porto. Bestillinger rettes til vår Boktje-

neste. 

han unnlot det fordi han 
ikke ville gi Romas innbyg
gere det inntrykk av at· han 
stakk av fra bombingen. 

Da retten i Verona dømte 
. hans svigersønn, Galeazzo 
. Ciano, til døden, hadde han 
ikke mot til å vise barmhjer
tighet og redde ham, enda 

I han forgudet sine barne-
I barn. Få dager senere tilkal
te han presten som hadde 
tilbragt de siste timene hos 
de dødsdømte før ek!seku
sjonen. Mussolini ville vite 
I hvordan de siste timene had-
i de artet seg. Presten uttalte 
seg nådeløst og like opp i 
ansiktet på diktatoren: «De· 
døde akkurat slik De øns-

I ket!» 
I Men den engelske forfatte
i ren trekker også frem det 
! faktum at Mussolini aldri 
i var grusom, men alltid opp

, i trådte generøst, selv overfor 
sine fiender. Han var aldri 
hevngjerrig, ikke engang 
mot slutten av krigen da par
tisanene dreven stadig mer 
intens terror. Han ville ikke 
utgyde unødvendig blod. 

Han var en selvlært mann, 
og hans medfØdte intelligens 
satte ham i klasse høyt over 
samtidens politikere. Særlig 
viste han en slående evne 
når det gjaldt å gjøre de rik
tige sjakktrekkene, som kun
ne bringe ham til makten. 

~ Denne klarsyntheten forlot 
~. ham aldri -selv om han på 
~ høyden av sin makt nok ble 
, noe vaklende, usikker på seg 

~~ selv og ofte traff feilaktige 
~ avgjørelser. Han opplevde 

to store skuffelser: Mens 
han levde, ble han gjenstand 
for megen falsk berømmelse 
- og etter sin død for urett
ferdig fordømmelse. 

en annen side av saken. «arvelig sykdom». , 
krigsherrer hadde seiret, er I fristet til å snakke om en ~ Spesialbrosjyre sendes på forlangende. 

Og selv det var vel ikke så Mange vil selvfølgelig hev- !#_##_#### ___ #_### __ ##_## _____ ## 

Det har vært meget tale 
om de brevene som Chur
chill sendte til Mussolini et
ter krigsutbruddet. Da Mus
solini var død gjorde Chur
chill alt som sto i hans makt helt uten baktanker fra bri- I de at det er få misbrukere 

tisk side. For Storbritannia av trygdene. I den store sam
under den konservative menheng er nok dette riktig, 
Churchill satset på AP's men ettersom tiden går vil 
emigrantregjering. Det var. flere og flere forstå fordelen 
som kjent stor strid blant av sosiale midler og sosiale 
emigrantene om denne regje-: forpliktelser uten å gjøre et 
ring, men britene holdt på, dagsverk. Hvorfor arbeide 
Nygaardsvoldsregjeringen, I når man kan, med den rette 

Oder-Neisse-linjen kommer aldri I NAR BEGYNNER MOTST ANDS- . for å få brevene tilbake. For-
til å bli anerkjent. Et hvert demo- PLIKTEN? I fatteren innrømmer at han 
kratisk valgt parlament vil avvise .. ~ til tross for iherdig leting 
et slikt krav med et overveldende Etter Panser-kommunen er all- -aldri har funnet noen spor 
flertall. ting mulig over hele Europa, særlig I etter dem Men han bekref-

fordi det overalt finnes gode, an- ter at Ch~rchill hadde stor 
Kurt Schumacher, 1951 

Formann i SPD 

og det samme gjorde natur- I kombinasjon, høste mer pen- ~-------
ligvis da kong Haakon. Eller ger ved å gå på sosialkonto- kunne utføre et dagsverk. 
slik som Sir Laurence Col- ret? Arbeid er en rett, men Under krigen fantes det vel 
lier, ambassadør til eksilre- også en plikt. I ikke en frisk person som var 
gjeringen, uttrykker det: Hvorfor skal jeg være med «syk» nok til, etter dagens 

«Den nåværende norske på å betale for andres gle- normer, å få «uføre» pen-

I ~tendige og liber~le mennesker, som respekt for Mussolini, og en
zkke helt nøyaktzg er klar ove~ hvor gang skal ha uttalt: «Hvis 
grensene for rett og urett gar, og jeg hadde vært italiener, er 
hv.or motstands- og selvforsvars- jeg sikker på at jeg ville 
plzkten begynner. I fulgt ham med' sjel og sinn, 

Jacob Burckhardt. fra begynnelsen til sluttem). 

Har De noen kjente som kunne tenkes å være interessert 
i å lese Folk og Land? Vi ekspederer gjerne et par 

GRATIS PRøvEEKSEMPLARER 

regjering under innflytel- der? I dag har man jo stø- sjon. Og vedkommende ord
se av utenriksministeren nader til alle kategorier net seg sikkert en jobb om 
(Trygve Lie) har forbe- «mennesketyper». Vi har en- det å overleve var hensikten. 
redt en bestemt etter- gangsstønad og hjelpestønad I Slik systemet virker i dag så 
krigsordning som vil bli til ugift mor, og man får vel j blir det færre og færre yrkes
til stor fordel for oss og I snart «barselspenger» til far. aktive som bærer byrdene. 
som kan tjene som en pre- i Man må prøve å få innpren- Folk får lære seg til at der
sedens for hele etterkrigs- tet i folk at de får stå på eg- som de er arbeidsføre og hvis De bare sender oss vedkommendes navn og adresse. 
tidens sikkerhetssystem. ne ben, ikke på andres. Dess- mener de har en rett til å Vennligst fyll ut: 
Der er derfor ikke i vår uten får man lære seg til å eksistere, så får de, som an-I 
interesse at denne regje- leve i livets harde skole. I dre, arbeide for pengene. Vi Navn ......................................... . 
ring skal bli erstattet av Om man stoppet med å gi I får snu litt på DNA's motto 
en annen som ikke har det I· sosialtrygd til såkalte «snYI-/ fra mellomkrigstiden. «Sett 
samme syn - - -» (Dagbla- tere», så ville man fort opp- hele folket i arbeid.» 

Adresse ......................................... . 

det 12. april 1973). dage hvem som aller nådigst Per B. Borge ~~~.o.oo~~ 
\ 
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SIDE 8 FOLK OG LAND LØRDAG 11. AUGUST 19~ 

Resa i Ost-Tyskland II 

(Forts. fra side 5) 
Som Hitler sj~ilv sagt: «Ett 

folk går aldrig under på 
grund ,av krig eller umbar-I' 
anden. N ej ett folk går un
der fOrst nar dess blod upp-
blandas av frammande folk- . «TOFOLDIG I frokost-kabaret for persona- Pax forlag selv har sendt ut. slik dag, og her er historier 
raser». i UNDERTRYKT» I let. Høydepunktet i denne fo- «Vi ville bli forbauset om - Igår skjøt jeg en hare 1= 

Vilken stat i varlden kan I ! restillingen er en praktfull, det fantes noe annet land i 100 meter. 
idag mera tavla om denne Dette med å være under- velskapt strip-tease-danse- Vest-Europa der Stalin blir - Det var en lang hare. 
riktighet an Bundesrepubli- trykt er visst blitt rene for- rinne. Offisielt begynner ik- utgitt med støtte fra et of- - Jeg mener at jeg skjøt e 
ken. Som norska vanner en retningen. Det fortelles at de ke frokostpausen før ved fisielt oppnevnt «klassiker- hare med gevær på 100 m 
gång i Folk og Land skrev, greske oberstene ikke hadde middagstid, men det er til- utvalg», heter det i notisen. ter! 
nar de kom till Berlin (Vast) hatt makten i mer enn noen latt for arbeiderne å innta I Så sant som det er sagt. I - Det var et langt gevær. 
møttes de av mulatter som få timer, før de første un- plas'sene i kantinen tidligere, følge Lenin skal jo kapitalis- - For f .. jeg mener at jE 
frågade på tyska: «ar ni ut-. dert rykte og «torturerte» an- dersom de har fullført sine tene selv selge det repet på 100 meter skjøt en hal 
Ianningar». ! kom til nabolandenes havner formiddagskvota. Dette pri- kommunistene skal henge i med gevær ~ 

«Vi kande oss faktisk i og flyplasser. Og slik arter I vilegiet begunstiger selvsagt dem i. Vi formoder det er 1- Da var det sannelig flaH 
denna stund som mera tys- det seg med usvikelig sikker- ,de dyktigste og raskeste ar- nettopp dette man nu er i I at ikke haren traff deg førs: 
kar an dessa exempel på het hver eneste gang demo- beiderne, som derved får de . ferd med. '* 
den' djupaste fOrnedringen i kratene er blitt kastet på beste plassene i kantinen.! '* MODERNE TIDER ELLER 
Tysklands historia,» skrev dør noe sted. Des,sute~' e~ Fullt så beg~istret er ikke de SKATT PA UNDERSKUDD? KULTURENS KRETSLØP 
norrmannen. Och jeg kan det penger og gOOdWIll a yngre, urutmerte karene - i Hvis man har penger i ... fenomenet er dessverr 
bara insUimma i denna de-. tj:ne. på slikt: Hvis man att- : ~en det sies at de legger en banken, og noen få slike ikke nytt i historien. Ta 
ras kansla. . I pa tIl kan VIse frem noen sjelden lærelyst for dagen og . mennesker finnes det vel en- man det gamle Hellas fra bl 

Intrycket. efter resan ge- I arr, blir man «person8: very I kommer fort etter. I nu tilbake, så vil de vite at gynnelsen til slutt, finnE 
nom DDR ar således: TYSK-' grata» nes.ten over al.t l Ves- o '* de får en rente på f. eks. 4%. man i utviklingen av litter: 
LAND LEVER TROTS ALLT ten, hvor mgen for SItt bare OGSa EN FØRTIDS. Samtidig vil de av den sene- tur, skulptur og samfunn e 

Nar man skådade de långa liv tør nekte en noe som PENSJONERING re tids skattenekterdebatt klar gang fra hyldest av ide~ 
alle rna av blommande frukt- helst. Men s?m over alt el-I Sommerens sosiale karri- i ha sett at det årlige forlis på til tro på individ - og t 
trad, som kantade vagarna, le~s fører. mIsbruk og ove~-: ~re er det en av veteranene I grunn av inflasjonen beløper slutt dyrkelse av last. Bekh 
så forstod man, att dessa drIv~lse til at selv gode «I:ll- i l Rådhusstrøket~ «lette gar-Iseg til 8%. Et bankinnskudd ger, men slik er det: 
osttyskar tar vare på varje storIer» PTofaneres og mlS- i d.e» s~m ~an skIlte med. De er med andre ord en regel- En kultur går i oppløsnin 
turnsbredd tysk mark fOr att ter almen mte~esse. Sam~en i SIste fIre arene har hun truk- rett underskuddsforretning. ved å profanere seg selv -
leva vida re till trots att Po- med sex & CrIme har VI nu ket på strøket, og ellers for- Allikevel må man av sine 4% og derved bli sin egen pare 
len har fått de bordigaste fått så meget tortur og an- sø~t det meste - fra forbe- renter, som altså er en «ne- di. Det groteske er at de: 
områden. nep uhumskI:et, at det er drmgsanstalter, .fengsler, al- gativ» inntekt, selvfølgelig samme kulturs Establisl 

Och nar man skådade blItt. I?ødvendlg å ,forsterke kohol og narkotika. ~eno nu betale skatt til regimet. Det- ment (ikke bare borgersk~ 
stumparna av autostrader, medlsmen for. at v~ skal r~a- mot~ar hun kr. 900 l I:?ane- te minner foruroligende om pet, men ungdom og intelle1 
raststallen, bensinstationer . gere. Derfor har krmgkastm- den I uførhetstrygd. I tIllegg noe man i hårdere tider kal- tueIle) begeistres av lasten 
m.m. m.m. som måste varit g.en laget e.t program ~nder ~ommer en etterbetaling på te «konfiskasjon» _ hvilket oppløsende virkning og jul: 
moderniteter av h~gsta slag I tIttelen «VI ble .tofoldlg un- Kr. 12·900. . oss bekjent ikke er tillatt lende deltar i skjendingen a 
under 1930·talet, da fick man i dertrykb>, nemlIg. D~ stak- - ~a heretter o behøver Jeg ifølge Grunnloven. Det ville sine egne verdier. 
kanslan, at har har en stor' kels hovedpersoner l dette bare a trekke pa gaten halv- interessere oss å høre stat- fra Farmand 
ideologi, en stor samhalls-I dramaet va:r to f~rvede kvi~- ~arten av hva je!? gjorde tid- ens motargumenter i dette '* 
stravan lagt ner sin arb et- ner fra GUlI?ea-B!ssau ?g SI- lIgere, er gatepIkens glade tilfellet, selv om de ingenlun-I NEO·PAGANISME 
stav. I erra Leone I AfrIka. VI had- kommentar. Hva var det han de ville få oss til å la være å' eller ny-hedendom, har ida 

Men till skillnad mot nar d~ nær sa%t at der~s beret- ~ang, Alf Prøyse~? Var det stemme på Anders Lange til I' en oppblomstringstid på s~ 
man betraktar ruinorna ef- mng var lIke farverIk - de Ikke noe om at l Bakvendt- høsten. gaøya Island. Odin, Tor o 
ter den grekiska eller romer- var blitt undertrykt både av land, der kan alt gå an ... ? '* Loke sitter atter i høyset 
ska kuituren får man inte koloni,satorene og av sine '* EN SKREMMENDE og de Islandske myndighete 
kanslan: «att detta var en, egne menn! Men nu har Nor- . MARX· SPIST ESTABLISH· PRAKSIS har allerede godkjent de: 
gång». I ge tatt saken - - - MENT. Argumentet kunne være I nye «religionen». En ung il 

Nej man overvaldigas av '* Pa~ forlag tilstår åpent at erketypisk for hvilken som lending, Sveinbjørn Beir 
kanslan; DETTA KOMMER STA CHA NOV PLUS de gjerne mottar .0ffeJ:?-tlig helst norsk avi,splante, men, teinsson, er Islands først 
TILLBAKA! ,!JET SOVER VEI;LYST .. I støtte, og hv.em VIlle Ikke denne gangen fant vi altså «allsherja!ode» på 950 ål 
BARA SIN ToRNROSA- I Pa en fabrIkk l nærheten, det? Men det mnrømmer og- utsagnet i «SUddeutsche . Et tegn pa en ny nordisk rE 
S0MN! ,a:v Hamburg. har man .virke- i ~å at det er et. styk~e igjen Zeitung». Der anføres det I nessanse? 
____ ". ____ "._"._".#_ hg satt fart l produkSJonen. : mnen det kan fmanslere hele som en vektig innvending' ----

En ~istig fabrikkdireksjon drifte~ med statsstøtte, slik mot den greske statssjef KLINKENDE KLART 
Nye samme.nstøt _ l' har mnført noe den kaller I som tilfellet er med Det Nor- papadopoulO. s at han. «har Det er bedre med «White Power 

. _#############_#####_#######< ske Samlag~t... latt alle viktige stillinger be- enn «Black Out»! 
(Forts. fra SIde 5) has inspired millions Bla~t de I~stI~usJoner etc. settes med lojale folk». Du (Lucifer) 

over hele verden var nasjo- with the Holy Truth. som bIdrar ti! virksomhete~ slette tid! Da må han jo være 
nalsosialister samlet i hyl- I . med . pengebIdrag både til renspikka naztst! Enhver 
desten av den største leder. From all over the earth, t:ykkml? og oversette~ser, idiot vet da at man i møn- FOLK OG LAND 
vår rase har hatt. I faintly at first, comes fmner .VI Norges ~lmenvlten- sterdemokratiet Norge og el-

Lysene ble slukket og fak- the sound of marching boots. skapellge Forsknmgsråd .og lers i verden kun bruker folk I 
ler ble tent, og mens flam-' - louder and louder I Norsk KUlturråd .. Det dreIer som det enten «glipper» for 
mene kastet lange Sk. ygger they grow! Listen! Theyare seg o~ .«betydelIg~ beløp», eller som «lekker» så det er /' 
opp over veggene, leste Lt.1 singing! leser VI I noen notIser, som en fryd. Disse oberstene er 
Homan, Lincoln Rockwells «Die Fahne Hoch! Die Rei- ;#####_#######l'###########_#t sannelig til å få hodepine av. 
dedikasjon til Adolf Hitler i. hen fest geschlossen!» Etter dette hilste bankett- '* 
boken «This Time the: deltagerne med germansk FRA V AR MUNTRE 
World»: Out of the mud and slime of hilsen mens partiets kamp- AVDELING 

I lies, your hOly, red I sang ble spilt. Riktignok er ikke Folk og 
Like spiritual giants before white and black Swastika Da sermonien var over ble I Land et vittighetsblad, selv 

you - you were I has been flung back I det vist farvefilmer fra den i om det vel finnes folk med 
cursed ~~d driven te;> death : into the skies ... a~d we ,siste partikongressen og • en så apart form for humor I 

by sP.lrItual pygmies ! pledge you our lIves, kampene ved El Monte-ho- at de ler av oss. Likevel hen-I 
for darmg to stand up for a Adolf Hitler, that we shall vedkvarteret i Los Angeles der det at vi får lyst til å 

new and vital truth. not flag or fail until den 4. mars. Som en verdig komme med en «god en», 
we shall have utterly des- avslutning på det hele ble slik vi ofte finner dem i de 

The Welt~eind cr~ges like troyed the forces of Leni Riefenstahls berømte mangeartede periodika, som 
the Devll at the SIgn of I Marxism and darkness. film fra 1934, «Viljens tri- så å si daglig dumper ned i 

the cross. Your mighty spirit HEIL HITLER! um!», vist. ; vår postkasse. Dette er en 

Kiersrhowsgt. 5, Oslo 4 
Telefon 377696 

Boks 3214 - Sagene 

Ekspedis jonstid : Tirsdag til 
fredag fra kl. 10 til kl. 15. 
Mandag og lørdag holdes kon
toret stengt. 

Abonnementspriser 1973: 
Kr. 70,- pr. år, kr. 35,- pr. 
halvår i Skandtnavla. Utlandet 
kr. 40,- pr. halvår. I nøytralt 
omslag innenlands: Kr. 80,
pr. år, kr. 40,- pr. halvår. 

Bruk postgironr.: 16450 
Løssalg kr. 2,

Utgiv" AlS FOLK OG LAND 

Viking Boktrykkeri, Oslo 
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