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Abonnements-

ARILD:

Er Det nye FOlkepartiet et riktig valg :=:~~!i~9ntilnå
for NS folk t-II høsten"
Akershus' lederstilling
r i !Iabonnementskampanjen

_

I

Noen steder kan imidlertid Senterpartiet være et alternativ

eri
det fremdeles ingen som.truer, og Nordland holder sin
annenplass. Det som likevel
er mest påfallende denne
gang, er at Vestlandet seiler
opp. Rogaland er rykket helt
opp på fjerdeplass, mens
Bergen og Hordaland, som
sist ikke engang var med på
listen over de beste, nå ligger som nr. 7. Sogn og Fjordane har også pene tall. EIlers merker vi oss Oslos go! de fremgang.
Her er listen over økningen i de ti beste fylker pr.
115. mars:

Like etter Venstres splittelsE> De færreste tidligere NS-! Senterpartiet der det ,står I
på Roros, hadde Det nye folk kan akseptere noen av gode og nasjonalsinnede
lkepartiet en ganske god de etab.lerte partier fullt ut, kvinner og menn på l~st~ne·1
oppslutning, ifølge Gallup. heller Ikke Det nye Folke- Der hvor halvmarxIstIske
Ved valget ble derimot rkke partiet. I denne situasjonen senterpartister har mulighet
oppslutningen svært mye å synes det likevel som om for å bli valgt, gjelder imidskryte av.
,DNF ikke bare er det minste lertid ikke dette. Vær f. eks.
En del av forklaringen på onde, men at det også kan oppmerksom på at fylkesdette kjenner vi: Svært man- .gjøre en positiv gjerning ved tings listene i enkelte fylker
ge tidl. NS-f:o'lk følte seg til- . for alvor å ta kampen opp har et sterkt innslag av halvtrukket av Det nye Folkepar-1m:ot våre fremste og farlig- I marxister, f. eks. i Hedmark
tiets klare kampholdning 'ste fiender, venstreekstre-' og Akershus, og at man der
overfor røde og halvrøde ,mistene. Konklusjonen på ikke må bruke SenterparAkershus
27,3 %
krefter og det gjaldt både I dette kan bli at NS-folk bør tiets fylkesliste, selv om man
; Nordland
16,7 %
avvisni~gen av halv- og hel- stemme DNF ved høstens stemmer på partiet ved herTroms
14,3 %
marxistene i det gamle Ven- valg.
:redsstyrevalget.
Rogaland
13,2 %
stre, og at partiet klart så Denne konklusjon gjeLder I Ting kan selvfølgelig en! Buskerud
11,9 %
hvilken fare venstreekstre- im~dlertid først og fremst i dre seg frem til valget i høst, Omkring femti tusen NS-stemmer Oslo
11,5 %
mistene representerer både byene. På bygdene kan det og vi vil i alle tilfelle komme' gikk til ALP ved siste valg. Hve~ Bergen og Hordaland 10,8 %
nasjonalt og internasjonalt. være rikt'igere å stemme på. tilbake til saken.
gjør seg fortjent til disse stemmer Østfold
10,6 %
Hva som hendte før valI
neste gang?
. Oppland
10,5 %
get, var imi~lerttd at Anders
Sogn og Fjordane
10,4 %
Langes PartI dukket opp, og ALARIK:
Landsgjennomsnittet lig~et syntes som om dette parger nå på godt over 10 %
tI b.etød et enda bedre alternye lesere siden kampanjen
nativ og en .enda mer rakstartet midt i november.
ryg~e~ ~oldmng overfo: all
La fremgangen fortsette!
SOSIallstiSk undergravmngsSend oss flere navn som vi
virks~mhet. Det snakkes
kan sende prøvenummer til
helst I~ke hØyt om ~et, men
Ir J
ri
I
og verv også abonnenter på
alle vet at flere tItusener
, nnen m' te'
tidl. NS-<folk ga ALP sin «Hvis man ser tilbake på krigene i det 19. århundrets Europa, vil man kunne konstatere at. a
a .
stemme. Anders Lange selv de alltid sluttet med en gjenopprettelse av maktbalansen. Efter hver omkalfatring presen-I _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ __
regnet etter sigende med at terte maktforholdene seg like utjevnet som før, men gruppert på en annen måte rundt
over halvparten av hans husene Rotschildi England, Frankrike eller Østerrike. De grupperte nasjonene slik at enhver som ikke lenger skal regnes
stemmer kom fra oss.
konge som forsøkte å bryte ut av mønsteret, fikk en krig på seg. Og hvilken utgang den som «strategiske varen> blir
Anders Lange er borte og fikk - se det var det finansene som bestemte.»
stadig lenger. Den omfatter
hans parti bare en blek skygf. eks. rengjøringsmidler for
ge av hva vi trodde det kun- I Ovenstående avsnitt er hen-, niskap mellom de «super- rekte understøttelse har bi- skytevåpen, elektronisk utne bli. Hvis ikke noe helt· tet fra boken «The Insiders» rike» og rnarx:istene. Han dratt til å bygge opp nettopp styr og radar-apparater.
spesielt skjer, kan ikke ALP av Gary Allen. Den utkom tror ikke på noen interna- den makt som er deres ho- Maskingeværer er stadig regbli det parti vi satser på ved f:or få år siden [ USA, hvor sjonal sammensvergelse av vedfiende i det internasjona- net for «strategiske varer»
høstens valg.
den hittil er solgt i over fem jøder eUer for den saks le spillet om verdenshege- - det er derimot ikke maskiner til fremstilling av masVi ser Magne Lerheim un-millioner eksemplarer, og er skyld frimurere. Men at de ,moniet?
der DNF's landsmøte har nylig også kommet i tysk nevnte «super-rike» samar-! Stalin uttrykte en gang sin kingeværer. Derfor leverer
sagt klart fra at partiet vil oversettelse.
Ibeider med marxister av alle' takknemlighet overfor ame- man det isteden. Ikke-stragjøre alt det kan for å stopAllens tema er det interna-, sjatteringer, det er han sik-. rikanerne fordi de hadde tegisk er også kjemikalier til
pe
venstreekstremistenes 'sjonale diktatur bankene ut-' ker på. Han f:orsøker å på- bygget opp over to tredjede- fremstilling av drivladninger
muldvarparbeide både i øver og det påståtte kompa-,: vise hva vi her i Folk og ler av all russisk tungindu- for ammunisjon. Det må i
massemedia, undervisning
Land har hevdet gang på stri, uten hvUken krigen vil- den forbindelose nevnes at
og på arbeidsplassene. Sågang, nemlig at amerikaner- i le vært tapt. Ut fra kortsik- Vietkong og nord-vietnamevtdt vi hittil har sett, er DNF
ne er med på å finansiere tige mål under Den 2. ver- serne mottar ca 85 prosent
det eneste parti som er villig
sin egen undergang. Det in- denskrig kan man forklare av sitt krigsmateriell fra
til å ta kampen opp. Høyre,
teressante er at det for en dette, men når bistanden Sovjetunionen og østblokkunntatt Wenche Lowzow og
gangs skyld er en amerika-I' fortsetter efter at Sovjetuni- statene. Da disse ikke selv
noen få til, har isteden vært
ner som bekrefter det.
onen er 'blitt den «frie» ver- har den nødvendige økonotravelt opptatt med å distanDet ledende prinsipp hos dens trussel nummer en, miske evne, trenger de hjelp
sere seg fra hva f. eks. Liberdisse rike, som øver slik en blir det vanskeligere å for-. fra kapitalismens lange arm,
tas har gjort for å påvise
inflytelse på amerikansk po- istå.
. hevder Allen.
hvordan de røde infiltrerer
litikk, . synes å være »bUSi-1 Selv under Kiorea-krigen I Og det får de f. eks. i form
NRK og skolen. Og Wenche,
ness for enhver pris». Eller 'og mens kampene raser i av verdens største lastebilLowzow ble da også ganske Selv ikke CIA har noe å stille oPP. hvordan skal man e'llers kun- 'Vietnam forsyner USA Sov- fabrikk, som amerikanske
rtktig strØket av Høyres by- I mot de «super-rikes». transaksjoner ne forklare at amerikanerne jetunionen med krigsviktige. konserner bygget for russerstyreliste i Oslo.
I
med kommunistene
Igjennom handel og annen di- varer. Og listen over hva I
(Forts. side 8)
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Det danske samfunds halve
medlemmer
Ved vor Danmarks·redaktion

Den ukjente soldat er identifisert

.

O

DER er nogle, 'som udmelder
I nr. 1 står det en melding te var av betydning. Det ble' sig af samfundet. De synes, I
om en ukjent sQldat med fastslått at folk med merke I at det, der kaldes for rotte-I
identifikasjonsmerket SS·DF nr. 6213, -19 og ·22 var i sam· ræset, er for !hårdt og me·
6216 som ligger begravet på me tropp sam Bi 1941, sam· ningsløst. Derfor ønsker de
krigskirkegården i Hafkir· tidig er B den eneste som ikke at være med. Men der
chen i Bayern.
falt ved Donau.
er næsten aldrig tale om heDet kan være av interesse Man spurte også lederen le udmeldelser, kun om hal·
for leserne å få vite at man for «Dokumentation» i Tysk· ve.
nå anser det som sikkert at land - som også har 'samlet
den ukjente er en norsk beretninger fra nevnte divi· HVORFOR IKKE
frontkjemper B.
' sjon - hva han visste om B. HELT UD?
Historien har to avsnitt. ISvaret s'Om inneholder opp· DET er som regel V'ort sam·
Våren 1945 ble befal og ka-' gave over enheter m. v. stem· fundssystem med det,s pri·
detter ved Junkersclhule TOlz mer godt overens med det vate ejendomsret og «kapi·
_ hvor også B var - beoI1d· en før hadde hørt. Det står talistiske» erhvervsliv, som
ret som befal tU den siste bl. a. «Die Manner wurden disse udmeldere protesterer
SS Divisjon «Nibelungem>. von den amerikaniscn,en Sol· imod. De mener, at denne
Mannskapet her var stort daten schwer misshandelt. fOI1ID for samfundsopbyg·
sett 17·åringer fra RAD (Ar· Der OJ B (soll!) hieI4bei von ning tvinger folk til at slide
beidstjenesten).
,den US-So~date~ erschO'ssen og slæbe..Og den. 'Opfattelse
Deler av divisj'Onen kom i worde~. sem: Dlese Dars~l- har man JO lov. tIl at have.
kamp med amerikanske lung stut~t slch ~u:f v~rsCill1e- ~et er også muhgt at melde
styrker ved Donau, i et av- dene Be~IChte, dIe mlr zuge- SIg ~elt ud af dette saJ?fund:
snitt mellom en og tre mil gangen smd>~. (B skal herun- Man kan. blot sætte Sl% op 1
øst for byen Ingolstadt. Det der være blItt skutt av U~- toge~ og tage ~uren ~ll østvar mange nordmenn med s~oldatene. Denne framstIl- ~erlm og slå SIg varlgt ned Det er rart at være i et land, der være andre grupper i
(her, de fleste erfarne ,solda- lmg. støtter seg på fl~re be- 1 «D.D.R.» ell~r ~t ai de and- hvor der er personlig frihed samfundet, som er villige til
ter fra «Wiking». En av disse retmnger som er tilsendt re kommunIstIske: land~. og ikke findes tvangsar- at blive i systemet og stå
var S. Han førte en tropp og meg.)
Ingen dans~ myndlghed VII bejdslejre. Og det er betryg- ved maskinerne, losse og
ved byen Vohburg traff han Etter det som a er kom- mods~tte ,SIg en. sådan ud- gende, at et storstilet offent- laste skibene, hakke roer på
som den siste nordmann, B met .fram, er det Ikke sann- vandrmg, ?g reJsen varer lig hjælpeapparat altid kan markerne, bygge fabrikker
som var troppsfører i nabo- synhg at ~ndre: ~n B.har hatt kun nogle timer.
sørge for at bistå den, der og tage nattevagter på hossulter, tørster, fryser, bliver pitalerne. Meldte alle sig ud,
kompaniet. Avdelingen ,til S nevnte Identif!kasJonsmerkom i hard kamp, ('Og det ke. Og da am~nkanerne for- NOK ER DE VREDE,
syg eller på anden måde li· ville der hverken være råd
gjelder da også de ved siden ~røt seg temhg grovt P~ de~ MEN . der nød. Det er en af de til socialhjælp, !hospitalsvæav) ble angrepet av fly og 18 tid, passer det helt mn 1 MEN den s~ags udvandrm- lyse sider ved tilværelsen, at sen eller nogen anden form
panser, og trakk seg tilbake mønsteret at han skal være ger er der Ikke mange af, man kan få andel i alt dette for velfærdsanstaltninger.
over Donau i stoI1mbåter. S falt som offe!' for en av de- om overhodet n~gen. De, der - uden at deltage i rotteræmistet et lag som ble tatt til res mange krIgsforbrytelser. vender ~ggen .tIl vort 'sam- set.
KUN ARBEIDSSKY
fan e
. fund, reJser sJældent uden I
g ..
for Danmarks grænser. LænD~FOR kan det være vansgere end til «fristaden C!hris- EN FORUTSÆTNING
I kelIgt at tage mange ai de
I . k~lgsfangenskap - forøvrIg 1 Dach;al! - traff S detiania» kommer de som re- MEiN for at en gruppe af 'be- ,prot~sterende udII1;eldere aller av laget l!gJ~n. De fortalte
gel ikke. Nok er de vrede på folkningen - nemlig udmel- ,vorl~gt. De ønsker lkk.e at gå
at B ble tatt tll.fange og sevort samfund, men der er derne _ kan få understøt- så VIdt med ~eres utIlfred~ner~ skutt fo.rdl han nektet
allikevel ting ved det, som telse, lægehjælp og meget hed, at de SIger f.arvel til
å gl oPplys~l~ger om egne
de nødigt vil giveafkald på. andet uden at arbejde, må vort s~und og dra~e~ af
styrker og stIlhnger. Mer var
Isted til de kommUnIstiske
det ikke mulig å :flå greie på
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~I@,~~~~ stater, der ligger så t.æt op'
dengang.
ad O'S. De melder sig kun ud
Etter løslatelse fra norsk
af den del af vort sarnfund,.
konsentrasj.onsleir var det
som forlanger,. at man selv
må gøre en mdsats, men
flere som fIkk henvendelser
fra familien, S fortalte om Vi har bragt i erlaring at en
I en artikel om pøbelvæl- sation»
(udkommet
på ønsker at forblive som meddet han kjente til, videre un- av våre trofaste, Wilhelm det omtales den amerikans- dansk hos C. A. Reitzel) har lemmer af den del af samdersøkeiser må ha vært ne- i Kliiwer den 2. april fylte 85 ,ke psykolog Watson, hvis samlet statistisk materiale fundet, der gør det muligt
gative, bl. a. nektet Røde 'år. Vi bringer post festum! teorier endnu er «god latin» som det er yderst interes- at høste frugterne af andres
Kors å hjelpe!
!en hjertelig gratUlasjon bå- I hos mange højtbetalte «sam-sant at gennemgå med hen- indsats.
Så i 1974 kom det i !bladet defra denne avis og fra de fundshjælpere» her på bjer- blik på ascociale familier, De udmelder sig harmdirtil HIAG (ty;sk: hjelpeorgani- I lesere av bladet som gjen- get. Ville det ikke være en der f. eks findes i Randers rende og vrede, når det dresasjon, off. registrert) en· nom årene har lært !ham å· god ide, om der på vore uni- gennem flere generationer, jer sig om ydelse. Men lægmelding om den ukjente. kjenne som hedersmannen versiteter, gymnasier og se- og nobelpristageren Konrad ger tilsyneladende en vis
med nevnte merke, man et-! og vennen, den levende per- minarier blev oprettet studi- Lorenz har·i sit her i bladet vægt på at bevare medlemsterlyste folk som hadde I~ sonlighet med det unge sinn egrupper, der beskæftigede omtalte værk: «Die acht skaibet, når der er tale om
kjennskap til merket. Enkel- høyt oppe i de såkalte stø- sig med spørgsmålet: Arv TodsUnden der zivilisierten nydelse.
te norske som leste dette vets år. Dypt religiøs som contra milieu? Der findes en Menschheit» fremsat syns..
H. E.
mente det kunne være en han er, preger den levende righoldig litteratur om em- punkter, som giver stof til
nordmann, man husket bl. a. I tro hele hans liv og handle- net på verdenssprogene, men alvorlig eftertanke. De fOre- ...........................
tilfellet B. Det ble meddelt I sett. Han lever i. sannhet sin listen over førende værker, slåede stUdiegrupper kan na•
• •
til bladet at nr. 6000 var gitt I tro, og dette preger også bøger og tidsskrifsartikler turligvis ikke påregne veni Graza i 1941, og kamerater hans forhold som NS·vete- kan ikke rummes i en blad- streorienteret
velsignelse,
i Oslo fikk beskjed om mis- ran. En god nordmann, en notits, og dessuden skal en endsige bevillinger, men hel- Valgår, står det i vårt uoffitanken. De sendte ut et rund- god kristen. Et menneske vi studiegruppe kunne arbejde digvis findes der blandt den sielle leksikon, er det når de
skriv.
trenger flere av i dagens uden bamepige. Men det kan vågne ungdom selvstendigt folkevalgte henven,der seg til
Da S fikk det tenkte også samfunn. Hjertelig til lykke, llige nævnes, at Watsons sam- tænkende enere., der gør en oss istedenfor at vi må henhan straks på tilfellet B, og Wilhelm!
tidige, Lothrop Stoddard, i indsats uten at have økono- vende oss til dem.
han husket også. navnet. DetK. N. «The Revolt against .Civili- misk fordel for øje.
(- innsendt)
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UA VHENGIG POLITISK PUBLIKASJON
Redaktør:
ODD [SACHSEN, ansvarlig

SIDE 3

'\ Kan vi redde og styrke familien?
2. Familien og den «seksuelle frigjøring»

Redaksjonssekretær:
ERIK RUNE HANSEN
Medarbeidere:
OLAV HOAAS, ALEXANDER LANGE, ODD MELSOM

len artikkel i Arbeiderbladet nylig skriver Odd So'lumsmoen:
«For pornografien' er kjønnsdriften menneskets eneste drift og barnet, avkommet, som driftens dypeste motivering, eksisterer ikkeo»

Spørres det efter spyd?

,Ja, riktig, men dette kan
man si, ikke bare om pornografien, men også om den
Situasjonen i den politiske andedammen her hjemme er «seksuelle frigjøring» som
i øyeblikket noe labil og preget av den almindelige opp- f. eks. fhv. helsedirektør
løsning, som i større eller mindre grad kjennetegner alle Karl Evang har vært en ivrig
Vestens land.
talsmann for her i landet.
Kjønnsdriften
betraktes
Ute på venstrefløyen forsøker Arbeiderpartiet uten sær- først og fremst som et midlig hell å finne en fører (unnskyld) til politikken sin, og del til personlig forlystelse,
på høyrefløyen strever et antall såkalte borgerlige partier mens dens egentlige biqlogiske funksjon trenges mer
med å samles om en politikk til førerne sine.
og mer tilside. Befruktning
• •
o .
må nærmest ansees som en
Alle dem so~ ~ette I særlig gra~ burde anga, nemlig arbeidsulykke _ derfor også
velgerne, later tIl a være de som mmst bryr seg om det. det meget lettvinte syn på
Det kan synes noe uforståelig, da de samme velgere jo i abort
en årrekke har støttet k~aftig opp om disse forskjellige
De~ stikk motsatte holdbærere a v den demokratIske samfunnsorden.
ning finner man i den krist-I
ne kjønnsrnoral: Avholden- særlig tenåringer, at det er
Hvis det igjen blir den doMen så var det dette med «tillitskrise» da. Forklaringen het før ekteskapet, troskap i deres menneskerett å følge minerende holdning i sampå deI?- man.giende interesse kan jo ligge der. For det er et ekteskapet. Evang og hans enhver seksuell impu}s, har funnet at det seksuelle samuomgjengelIg faktum at den norske velgermasse er kom- apostler anser dette for å man lagt grunnen vel tilrette liv i første rekke hører ektemet på ~li. ~an det og.så være slik at den ser seg om være «livsfiendtlig» og mør- for en utvikling som skader skapet til, da vil denne holdefter et VIrkelig alternatIv?
kemannstale, og alle omfat- både individet og samfun- ning virke som en avdemter det vel som meget stren- net.
pende og normerende kraft
Situasjonen for de etablerte partiene er i så fall en g~dkrkav. At det på dten anlnedn I Når vi ser hvordan stadig for vår ungdom, og den vil
smule tragikomisk, og minner påfallende om den rike men Sl e an .være en s or g e e flere helt unge og umodne unngå det sterke og ofte
udugelige arvingen, som på en lettvint måte skaffer seg for en kvmne og en. mann at mennesker sekisuelt lever fryktskape!lde seksualpress
mange «venner» så lenge han har noe å spandere på dem. det seksuelle samhvs lykke fullstendig a la carte, så er s~:ml: den na er utsatt for. D~t
Men når pengene er satt overstyr, forsvinner også ven- er noe man bare har og har det klart at de går inn i ekte- VII Ihve::tfall kunne før~ tIl
nene i erkjennelse av at han når alt kommer til alt ikke hatt ~ed hverandre, det skal skapet med helt sviktende en forstaeise for at de~ å mner noe å satse p~.
manhlkllke l?kkkke øtynetne l~~krt forutsetninger. Til sin part- gå en .seksuell fO~bmdelse
e er l e a e Sl
h
d
t rt å . fører tIl ansvar bade rent
helt monogamt forhold med- ner ar . e svær le· gl , kr k
'1 k
.
. Følgende uttalelse av Dagfinn Vårvik er for såvidt ty- virker til å knytte ektefelle- som de Ikke all~rede har pra. IS og mora s ,.
pIsk. På SP's landsmøte nylig sa han at «I et funksjons- ne meget nær sammen. Per- delt med hundreVIS av and-I VI mener denne hol(~.mng
dyktig ~em?krati bør .de~ være et alternati,:; ~il den til sonlig tror vi også å vite at ~e, og ~t monogamt fo~hold utmerket lar seg kombme:r:,e
enhver tId sIttende regJenng. Og velgerne ma Ikke bare slike lykkelige monogame 1 det VIdere ekteskap l1gg~r med overbærenhet 'C?g forstatro på at et slikt alternativ finnes. Det må de ha visshet forhold forekommer langt ~test utenfor deres f(~restIl- else fo:: dem som Ikke helt
for.»
hyppigere enn det er vanlig lmgs.verden. Sel,:følgehg.kan klarer a følge normene, men
å anta. Allikevel ~ kravene et sh~t forho~d 1 !loen tIlfel- ~a ut fra det ord alt «det e~
Vi tror vi har mange av velgerne med oss, når vi spør er meget strenge, og svært ler bh ~ykkelIg p~ grunn av I~gen skam å falle, men å bh
hvor dette alternativ har befunnet seg hen siden 1945. Da mange vil ikke være istand andre tmg som bmder ekte- lIggende».
de for noen år siden fikk oppleve den første borgerlige til å leve helt opp til dem.
I fellene sammen, men nor-I
Å dempe ned de tildels
.
.
.
'malt
kan
de
fleste
av
oss
IdO resu Ita t er av
regjering efter Arbeiderpartiet, var dens politikk ikke til
Den «seksuelle frIgjørmg» °kk
f
t
d
meget u h eIge
å skjelne fra den forriges. Man kunne ønske seg at de kan for,stås og et stykke på l eb~ædre doruk enft en sal~- den «s,eksuelle frigjøring» og
.
men m en e ra som Ig- . .
å l
kt
k
borgerlige, som efter eget utsagn representerer det eneste vei godtas som en reaksjon er i ihvertfall mono ame IgJen. egge ~e
pa se sanne alternativ til venstresidens marxisme og sosialisme, på victorianismens hyklers- g k I l i
l
g
's~aldnftens prImære funksJon som slektens opprettiallfall ville formulere sin «motsatthet» slik at den var' ke og virkelig livsfiendtlige. se sue e opp eve ser.
til å få øye på.
holdning til seksuelle spørs_10m man har til mål å styr- holder, er en vesentlig forutmål. Å late som om kjønns- ke fa:milien og gjø~e den har~ setning ders0ID; ~i vil redde
Det overraske o
11
'kk
t d t I t . k drift ikke eksisterer å la mom, sk og lykkelIg, kan VI og styrke famIlIen som en
e paro ametnt ans e I være å snaJkke om de~ men vanskelig se at det finnes uunnværlig del av vårt samdemokratI.· sVI'kterr aSksk'euraertsn lå r le,anad e t som
sares renger i
••
b d
Jt
t·
.f
en handlekraftig og innsiktsfull regjering. At man i tidersamtldlg t~le alle slags ({dl~- noe e. re a. erna IV enn. mo; unn.
med fred og høykonjunktur har ridd lystig på bølgetop- krete» aVVIkelser fra de off1- n?gamlet. !lva ,ska~, VI sa
Til slutt: Mange, som nok
pene, er ikke kvalifiserende i og for seg. Det er når kri- sielle og «selvsagte» normer, gjøre når .VI I?å. erkjenne at kan være enig i det som her
o
d emonst rere sm
. d uge l'Igh e.
t D::"J.
sene kommer man f ar
el. det kan bare
, .føre til ødeleg- fmonogamIet
b t· l sm
t absolutte
1° er skrevet, vil anse det aller rimelig at velgerne mister tilliten, når de får se at de gende ko~flIkter og dyp orm er or Imo en umu Ig- deles håpløst å snu tidens
som ledere skulle være slett ikk h
. l
.
o
menneskelIg ulykke.
het for svært mange mennes- strøm. Til dem er å si at
,
e ar noen øsnmg pa
D
k
l f · · .,
ker?
h· t ·
å· b 1
problemene og kanskje ikke engang kan mønstre en
en «se suel e ngJørmg»
.
! IS OrIen g r l ; ø ger,
og
regjering. '
har imidlertid ikke nøyet seg
Hvis idealet er riktig, skal tegn tyder på at «frigjømed å rydde opp i uhumsk- og kan man ikke avskaffe rings»-bølgen så smått er på
.
heter og hykleri, men har det, selv om ikke alle kan retur. Vi kan i den situasjon
Vi tror forøvrig ikke at et «tilbud» om en ny politikk ført oss rett ut i en tøyles- leve opp til det. Det er imid- gjøre to ting, nemlig å sette
kan komme fra noen av de tradisjonelle partigrupperin- løshet som på sin måte fører lertid nettopp dette den større fart på denne «retuger. Og hvis - som i vårt tilfelle - den nye politikk skal til like sterke konflikter og «seksuelle frigjøring»s pro- ren», men samtidig prøve å
v.ære et svar o_g (hels~) et motangrep på 30 års sosialis- like mye menneskelig ulykke feter har forsøkt å gjøre, og forhindre at den igjen skal
tlsk fremmarsJ,. kan tIlbudet iallfall ikke komme fra alle II som victorianismen. Ved å derfor må vi sette kreftene ut i sin victorianske ytterdem, som har gjort denne fremmarsj mulig.
innbille mennesker, og da inn for å stanse dem.
llighet.
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I De

hvite folk må holde sammen

Finnes det en fellesnevner for de ulike
fraksjoner?

En del skribenter i Folk og
Land representerer utenrikspolitiske holdninger som
mange av oss har vanskelig
for å godkjenne.
. .
..
Alle norske og nordiske
Det er gjentagne ganger i VI som hører tIl «rettsopp- ke og de usympatlske -Ismer. '-nasjonaliteter er selvfølgelig
Folk og Land blitt framhe- gjørets» ofre, har en gang Særlig gjelder dette detaljer positivt innstillet til et nærvet at debatt og meningsut- bekjent oss til «fører-prin- som går på hverdagens lø- mere nordisk samarbeide
vekslinger nå er nødvendig sippet». Fremdeles den dag pende småproblemers løs- men en «troll vær deg sel~,
for å få brakt på det rene i dag anser. jeg prinsip~et, n~ng. Vi må f. e~s. i~ke av- nOk»-politikk har vi liten
hvor «vi» står - og for å for et effektlvt og sunt prm- IVIse et bra praktlsk tIltak av sympati for Dessuten bør
klargjøre vår profil ~or an-I s~pp i en akutt krise-situa- den grunn at det tilfeldigvi~ det vi går i~ for, være en
dre. Jeg slutter meg tIl dette s~o~. Men det forutsetter i så dagens lrs . første gang l noenlunde praktisk politikk
- som til så ma~ge a!ldr~ rlktIgnok også e~ ,selvskre- . et kommumstlsk l8:nd - el- og ikke livsfjerne sverme-,
redaksjonelle memnger l aVl- ven leder-personlIghet som ler har vært praktlsert der. rier
sen. (Det samme gjelder for- det vil ~øles unaturlig å de- Jeg vil gå så vidt at je~ anT~ppen hittil av nordisk Sk;ebnetimen er nær for de hvitr:
øvrig også «Observators» ut- ,battere lmot.
. ser det for usannsynlIg at naivisme presterer den dan- nas;oner, hevder artikkelforfatteren.
merkede artikler.) ~eg.. ser I Det var også en gang at VI Karl Marx se.rve~te bare ske medarbeider Jørgen Jundet likevel n~dvendlg a ta erklærte oss for en sterkere vrøvl, selv 0I? Jeg mnser at ker i Folk og Land nr. 6. Når
visse reservasJoner: Den anenhver detalj hos ham set- han for alvor skriver om en samme nummer, Teutonius,
tes inn i en kontekst jeg må «nordisk Rigsmagt» at «der betrakter åpenbart U.S.A.
befalte debatt eller meningsAV LlTTERATUS
avvise.
er en mulighed for at dette som minst like ille som Sovutveksling må ikke bli å betrakte som en engangsforeNår f. eks. en student i Rige kan modstaa Ruslands jetimperiet. Det er jo s~
teelse, noe man snarest må!
China må gjøre «arbeidstje- krav om at herske over hele volds?mt populært med antIse til å bli ferdig med. Det sentralmakt på det inn~n- n.este» i l~dbruket - un~er verden og særlig i vort om- amerlkaniSme for tiden, så
bør etter mitt skjønn være rikske plan. ?enne erklærl!1g SItt studmm - ans~r . Jeg råde», da befinner han seg da s~'.
.
en kontinuerlig og normal kunne forelIgge som aktlvt dette ~om et sunt prmSlpp, så langt utenfor alle politisIgjen gar man UVItende
tilgang i en politisk enga- tilsagn eller passiv taushet. s?m VI med fordel kup~e ~o- ke og militære realiteter at Moskvas. ærend.. E! det så
sjert avis.
., En s~ik ster~ sentralmakt plere ~er hos oss: <?ro ~deen det bare er å melde pass. forferdelIg vanskelI? å. for«Den krystallklare polItls-' har VI sannelIg fått, om enn er å. fI~ne også l I~k~kom- Dette skal til og med skje stå at en av de ~øde mtrlg~
ke linje» som «Observator» med andre folk ved roret mumstlske land, blIr l den· samtidig som Norden trek- ters største seIre etter krIønsker å få trukket opp, vil enn de~ vi kunne ha tillitt ne forbind~lse av u~derord- ker seg ut av alt samarbeid g~n er nettopp d~n anti-arneogså jeg se som sterkt øn- til. Vi fIkk en sterk sentral- net betydnmg. Et tlltak av med andre folk som står oss rlkanske stemmng de har
skelig. Men igjen en likeså makt som brukte sin makt denne art kunne muligens nær. Det er vel ganske nytte- klart å hisse opp i Europa?
«krystallklar» reservasjon: som middel til fremme aven redusere det plagsomt store løst å peke på dette: Hva ar- Det de har tatt sikte på og
De klare linjer må gjelde de politikk vi stort sett tar av- antall av. akademik~re s0!ll tikkelforfatteren gjør, er å lang~ på v.ei greid, er å så alstore linjer. Går man for stand fra: And~rs Langes v~ studIets avslut~mg star, gå Sovjetsamveldets ærend, vO~lIg splId ~ellom v~rde~s
sterkt i detalj med hensyn mange «VI er leI av» vak.!e fjernt fra reelt arbeId.
omenn aldri så Ulbevisst. Det hVIte folk. HVIS man VIrkelIg
til de praktiske tiltak for gjenklang langt inn i APe-' . S~den jeg neynte den «~o- er jo de røde herrers nær- vil være med på den gallei,
sIalIsme» som Ikke var blItt meste mål å isolere Norden så velbekomme. Det er nepløsning av detalj-saker, kan ernes rekker.
de «klare linje~» for indivi- Det var vide~e en ga~g .vi f~rurenset av Marx' og Le- politisk og militært, slik at pe m~ge i~eolog~ske bevi~s
duelt selvstendIge personer kalte oss «nasJonal-soslalis- nms hatefulle klassekamp- vi lett og greit kan inIikas- te naSjonalIster l den hVIte
komme til å føles som en ter». Sosialisme har vi da teorier, ~en retning som av seres.
"verden som vil følge dem.
tvangstrøye man nødig; tar også fått, i den gra~ at den Marx flk~ klen?e~avnet Både Jørgen Junker og en . Hvis man i dag ikke forpå seg, uten at det forelIgger sitter oss langt opp l halsen. «Den utopIske SOSIalIsme», annen artikkelforfatter i står at de hvite nasloner
en tvangssituasjon som til- Den var og er imidlertid ikke vil jeg her peke på d~n mer
nærmer seg sin skjebnet1me,
sier at man inntil videre lar nasjonaltpreget, men marx- ~oderne. norske varlant og
og at vår eneste sjanse til å
mindre stridsspørsmål fare istisk og internasjonalt. Nå vIdereførmg: Bertram Dybberge oss, 'er at vi står sammen, da er man utillatelig
og opptrer enhetlig utad. Det kan en jo med vemod dra wad Brochmanns ideer. Ogvar vel noe av dette som seg til minnes at det vitterlig så «Observator» nevner detnærsynt.
skjedde da ~S fikk så stor fan~es en art «sosialisme» t~ navn, og har n?e godt å ~i
Til Teutonius vil jeg si at
oppslutn~ng I.de første år av ,ogsa fø.r Karl Marx kom tll det, om enn Ikke særlIg Sålenge man henger med, motsetningene mellom ChiokkupasJonstlden.
,
:med sme klassekamp-på- mye. Jeg får ~eppe «Obserer man ung
na og den halvasiatiske SovForutsetter man en kry- stander og serverte dem un- vator» som mIn debattmotjetsamveldet er en gudestallklar og detaljert politisk der etiketten «den vitenska- ,stander n~r jeg hevder at Ov~r gene:al ~aoArthurs sendt gave som vi må være
ideologi som skal følges pelige marxi~e» ..(Et rekla- BDB's s~nfter, so~ enhver sk:lvebord l Mamlla fant en takknemlig for. A bebreide
«blindt», har man eta?l~rt me-psy~ologisk trlck for å annen filoso~s. skrl~ter,," må krl~skorrespondent . følgen- U.S.A. for at man prøver å
Iutnytte og å spille på denne
mulighet for et samvittIg- gjøre SIne varer salgbare for ~eses med krItisk blIkk. Der- de l glass ?g ramme.
hetsproblem av samme art et publikum S0n;t næret en Imot k~n det nok t~es
Ingen blIr ~ammel av bare motsetning, hører ingen stesom det som kunne ramme nesegrus beundrmg for: alt - at. J~g «tar alvorlIg» ad- å leve et VI.sst antall år. der hjemme. Istedenfor å
det enkelte me~neJ? av ~(All- som kunne smake av VItenSkillIg mer, også av ~en- Menn~sket b~Ir g~mmelt når spy edder og galle, burde
gemeine SS» l gItte situa- .skap?)
.
..
ne f?rfatters økononuske det SVIkter sme Idealer. Hu- Teutonius være takknemlig
sjoner.
Den ~e~te Ikke-marxlstI~teor~e~, ez;tn «Observator» den f~r rynker av årene, for hva som i denne samke SOSIalIsme appellerte til
er VIllIg til.
men Sjelen får rynker av at menheng skjer
!hva som nå må kalles «det - Når jeg hevder at BDB's begeistringen sykner bort.
.
Sofus·
sosiale» - et begrep som
filosofi er vel verd et nær- Det er ikke årene, men bealdri kan bli kompromittert
mere studium.
kymring, tvil, sviktende selvslik som tilfelle nå er med. - Når jeg hevder at Karl tillit og mismot som stanser .._ _...._ _......_ .._ ......
begrepet «det sosialistiske).
Marx' klassifisering av åndens vekst.
~
Hva vi står tilbake med,
hva som er realistisk, hva
Du er så ung som din tro ~
blir begrepene «det nasjosom var utopisk, ikke var - så gammel som din tvil,
OBS!
nale», «det sosiale» og «den
holdbar.
så ung som ditt håp - så
enkelte persons integritet». 1- At vi kan komme i dår- gammel som din håpløshet.
Det strømmer stadig
Men bare dette er ikke så
lig marxistisk selSkap Så lenge du har ditt mottapost til vår gamle
når vi uten videre avviser kerapparat i orden og kan
adresse. Vi ber alle
I"ganske lite. De nødvendige
hoved-konturer i en aktuell
BDB's ideer som utopis- ta imot budskap fra medsom skriver til oss
IpOlitisk ideOlogi tar unekteke - noe man ikke behø- mennesker, fra jord og him- ,
lig til å tegne seg klart opp.
ver å ta alvorlig.
mel om skjønnhet og storo, ' å merke seg at vi nu
Men selv vil jeg her se det - Når jeg hevder at BDB's sinnethet og kraft - så len- ~ er flyttet til
som min oppgave å advar,e , filosofi klassifiserer seg ge er du ung. Når alle de! Enerhaugplassen 4
mot en for skjematisk rUb-1
til marxistenes skjellsord usynlige telegraftrådene er I'
OSLO 6
... usannsynlig at Marx hadde
risering av hva som skal
«utopiS'k» hovedsakelig blåst ned - da er du gambar e vrøvl å fare med. . •
henføres under de sympatis(Forts. side 6)
me1.
_ .........___............._._
Il'
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9. april 1940

Apropos tidligere NS-folk
og Senterpartiet

Resultatet av den største feilvurdering i nyere norsk historie

I en artikkel i Folk og Land var vi da i sin tid så vold- En liten, men ikke uvesent-' rede for hvorfor troppene ikke vanskelig å forstå. Polifør påske ble det opplyst at somt begeistret for den bor- lig bok så dag~ns lys i bok- ikke var på plass, et resultat tikerne hører til samme prien del tidligere NS-folk idag gerlige politikk stort mere, flommen like før jul:
'av «den største feilvurdering viligerte klasse som adelen i
sto som medlemmer av Sen- enn for deres nuværende
John Høgevold: HVEM i norsk historie i senere tid» Storbritannia. De kan bare
terpartiet. Dette er kanskje motstanderes? Jeg skriver SVIKTET?
Eller som han noe bittert dømmes av likemenn.
naturlig nok for dem som ikke dette fordi jeg selv har
Generalmajor John Høge- avslutter med: Derfor faller I Man gjør seg bare igjen
fremdeles gjerne vil gjøre tatt noe endelig standpunkt vold var knyttet til general- en stor del av ansvaret for sine refleksjoner etter å ha
en positiv innsats for folk til denne sak. Kanskje har staben i årene 1931-40. Han katastrofen på den politiske lest denne meget interessanag fedreland, slik samfunnet de ytterliggående røde nu hører til dem som etter kri- ledelse i mellomkrigstiden. te bok. Hvem var de egenter idag. Mange NS-veteraner fått så stor makt også her i gen har vært utsatt for hård Den fikk også sin dom av lige landssvikere, og hvem
husker vel også godt at Vid- landet, at et mellomstand- kritikk: Hvorfor kastet dere Vndersøkelseskommisjt"men I hadde rett til å dømme?
kun Quisling, da han kom til- punkt ikke lenger holder. ikke tyskerne på sjøen? Og av 1945, men ble ikke stillet
Truls
bake fra sin stilling i den Men jeg har lyst til å minne han hører til de få~oI? tør til ansvar. Det er i grunnen 141 sider. Pris kr. 39,50.
norske ambassade i Moskva, om at Bjørn Vnneberg har o.g kan s~are, men hlttIl.har I
glødende av iver for å redde vist seg å være en ualminne- tIet. I sm dokumentanske
~
..
Norge og den vestlige ver- lig renhårig og dertil modig form leg~er Høgevold !reT?
den fra den truende bolsje- mann. For da vi hadde skan- et matenale som tydellg VIvisme i øst, straks satset på dalen i Stortinget med de to ser de militære myndighedet som dengang het Bonde- tidligere NS-folk som var t~r~ manglen~e m~ligheter'
partiet. Han mente at nett- stortingsrepresentanter for ~ll a reagere pa fart:;.slgnalene
opp der ville han først og Sosialistisk
Valgforbund, l slutten av tredvearene. En,
fremst finne den gamle ufor- .var Vnneberg praktisk talt stor ~el av ans,:a.ret må leg- I
dervete norske kultur og den eneste mann i Stortinget ges pa den polltIske «ledel-I
mennesker som ville forstå som tok absolutt avstand fra se», sier Høgevold, hadde'
hans budskap.
:den forfølgelse disse to ble ~orske.tro~per vært på plas~
Til min forundring kom utsatt for, av representanter l. rett tId, VIlle den tyske mlder i omtalte artikkel en for partier utenfor Sosialis- lltærmakt møtt st.ore pro~le
slags advarsel til disse tid- tisk Valgforbund. Som for- mer. GeneralmaJoren gJør
ligere NS-folk i Senterpar- mann i Justiskomiteen ut- i
tiet om å være på vakt og talte han dengang at det ville - - - - - - - - - - straks melde seg ut, hvis den være grunnlovsstridig å kas- måtte ta til en borgerlig samlinje som stortingsrepresen- te dem ut av Stortinget, og menslutning idag. Men jeg
tant Bjørn Vnneberg hadde at de representerte ca. hadde allikevel lyst til å nevgått inn for ville slå igjen- 100.000 av landets velgere. ne noe som unektelig ikke
nom. Som vel alle kjenner Dette kom fra en mann som har kunne unngå å gjøre et
til, tilhører han en fraksjon under okkupasjonen hadde I sterkt personlig inntrykk på
som mener at hans parti vært motstander av NS. Det Ien. I det hele synes det for
nettopp fordi det står i sen- er klart at dette i og for seg meg urimelig å oppfordre
trum ikke uten videre ved ikke kan være avgjørende folk til å gå ut av sitt parti
given anledning skal slutte for hvilket standpunkt tidli- i ved første litt større diver- i
seg til en borgerlig samling. gere NS-folk i Senterpartiet gens.
I
1940: Den norske generalstaben til sjøs

SN

O

I

I

av statlig støtte til pressen. mot har vi uten at staten har Iblikum å trampe i klaveret
Avisene får som andre - og grepet inn år ut og år inn .for. Han gjorde det med stor
som vi selv må - sette tæ- vært utsatt for boikott og I bravur og med håp om fremring efter næring. Det opp- andre. straffbare ulovlighe- deles å være særdeles «in»
lyses at Morgenbladet har 42 ter slik at ingen andre heller før påske, da han «Huttetu»fast ansatte utenom det rent våger å annonsere. Så ingen ttet over bøker vår boktjetekniske personale. Selv har kan forlange at akkurat vi neste selger. Blant annet
:Vi vært med på å drive en skal gråte over manglende over at vi også, sammen
!like stor avis som Morgen- støtte til andre publikasjo- med bøker om andre lands
bladet med 5-6 mann og ner.
soldater, selger bøker om
Idet attpåtil en avis som drev
.
uniformer, våpen og utstyr
DET ER VEL MULIG
. , pe mn me? m~re pressestøt- virkelig reportasje og ikke DET ER JO ELLERS
hos Wehrmaclht, Waffen-SS
at noe av de~ som her Sk::l- te! Det matte l det. hele tatt som Morgenbladet baserte TYPISK
m. v. Det tør være kjent for
ves kan ha blltt uaktuel~ nar mere pressest~tte tIL, for de~ seg på vesentlig å trykke for den demokratiske dau- folk flest utenom klaveristen
det l~ses eftersom tryknu:gs- var man&,e av~ser som var l ekstra betalt artikkelstoff. deigen det norske folk har Bækkelund - som vi alltid
tekmske he~s~ h~r g~ort samme SItuaSJon, skrev bla-, Dertil kommer at når nå så utviklet seg til at aviser som har innbildt oss befant seg
det nødv~ndlg a sknve~lsse det .. Flue .1: Se hvo~ demo- få selv av de sterkt sta.tsstøt- Morgenbladet - og i all be- langt ute på venstre flØY,
betraktm~ger
f~r. paske .. ~ratlske .VI ;r, som VII holde tede aviser klarer seg, så skjedenhet Folk og Land men som altså godtas av det
Men det far da sta sm prøve. lIv selv l vare .motstandere! må da journalistlønningene knapt kan holde hodet over allsidige VG - at det lenge
Flue .2: Det e! l.første rekke være for høye. Og vår rne- vannet. De er begge noe har vært «in» å samle på
MORGENBLADET ER I
ArbelderpartIaVISene, som ning er at folks lønnInger utenom det vanlige, publika- militæreffekter m. v. fra kriVANSKELIGHETER
trass i massiv pressestøtt,,: må være avpasset efter hva sjoner som henvender seg til, gens dager og at det er et
igjen som så ofte før, eller Imed st~tsannonser etc. er l den bedrift de er ansatt i tenkende individualister, og godt marked for bøker om
var det iallfall før påske og i vanskellgheter ~g trenger kan klare.
Idet er mangelvare i Norges disse ting. Men ,TYSkland må
truet med å innstille hvis' m~re stø~te. Denblant kan-I
land. Der hører man hJem- altså ikke være med. Det delikke lesere og venner påny skJe ArbeIderbladet selv?
SELV SLITER VI SOM
me i den store saueflokken. tok tydeligvis ikke i annen
ilte til hjelp. Og det hykleKJENT
som massefores hos Aften- i verdenskrig. Og trass i at en
riske Arbeiderbladet fikk an- HVA SKAL SÅ VI hardt økonomisk uten stats- posten og des like kjønnsløse I stor del av de bøker vi selger er utgitt i angelsaksiske
ledning til å slå to fluer i en som i denne forbindelse ba-' støtte av noen art. Tvertimot organer.
smekk der det slo fast at det re er alminnelige skatteytere hadde vi nær sagt, eftersom'
land, så føler den store motvar både synd og skam om som skal betale moroa og porto, telefon, lys, avgift til MEN VG ØKER MEST,
standshelt Bækkelund, som
Morgenbladet skulle innstil- støtten - si om politiker- folketrygden m. v. bare sti- hevder det selv. Og det for-. hadde det så hardt under
le selvom det vaklende blad nes svindel med våre pen- ger og stiger og vi ikke en- undrer oss slett ikke. Der- okkupasjonen
tydeligvis,
var Arbeiderbladets verste. ger? Vi er - i likhet med: gang får den aller minste med har også mannen som men hittil har lidt i stillhet
politiske motstander og fien- ' Morgenbladet selv før den l' lille offentlige annonse til å ikke ble ved sitt klaver, Kjell
at FOLK OG LANDs Bok(Forts. side 6)
de. Så her måtte Staten gri- I siste misære - motstandere dekke utgiftene med. Tverti- Bækkelund, fått et større puSIEGFRIED:

MENING ER

OM DAGENS POLITIKK
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(forts. fra side 4)

nytt fra

Norsk
nasjonalisme •••

INSfITUTT FOR NORSK
OKKUPASJONSHISfORIE

O

NUF og «NAZISMEN»
Iat den sterke idreUsnasjofordi den går ,så sterkt på
Herr redaktør!
nen S.ør-Amerika ute:ukkes.
«det sosiale», så sterkt
Jeg ser aven løpeseddel som
NylIg satte den hVIte sør-I
imot «det sosialistiske». Mange melder seg som medlemmer etter krigen. Disse arbeidsgruppene
er spredt på Universitetet i afrikaneren John van. R~e(Mitt «forslag» om en ren- Inntil midten av mars hadde INO bør holde noenlunde regelmessige
Oslo at NASJONAL UNG- ner ny verdensrekord l dIS- tefri stats-bank må imidler- fått ca. 35% flere medlemmer enn møter for å planlegge og fordele
DOMSFYLKING går imot kos. Det var en idrettsbragd tid «Observator» så gjerne Forbundet for Sosial Oppreisni:ng arbeidet. INO vil i nær fremtid ut«nazismens herjinger».
lav dimensj~:mer å slå Jay Syl- stille seg .skeptisk ~il. Det er hadde ved sin oppløsning, og påal'bdde et opplegg nor slike grupDa jeg antar at det er en vesters 7 ar gaml~ rekord. for meg Ikke statlIg kontra det tidspunkt v.ar det bare vel halv- pers arbeide.
viss forbindelse
mellom Men dessverre får Ikke John privat bankdrift som er det parten av Forbundets medlemmer Alle som er interessert i å delta
FOLK OG LAND og Ung- van Reenen og andre sør- primære økonomiske spørs- som hadde overført s'itt medlems- i en lokal arbeidsgruppe, bes skrive
domsfylkingen kunne det afri~ans~e idr~ttsmenn. an- må~. O~så jeg. ser det beten- 'skap til INO. Vi regner derfor med til INO snarest mulig.
være av interesse å høre ledmng tIl ~ stllle opp 1 <?L kelIge l å stIlle ~nd~ me! at vårt medlemstall ganske snart I
hvordan avisens redaksjon/ neste år. Pa grunn av SItt makt og penger tll dISPOSl- vil bli dobbelt så snart som Forbun- S . l
. f
eventuelt NUFs ledelse ser lands kamp for å adskille sjon for sosialister. Men en dets og det er et godt resultat
'INPeosta sedrlvtce or unge og yngre
.
,
.
-me emmer
P å den tyske nasJ' onalismen. ra.sene er J o h n van R eenen eller annen form for effe k tlv I Medlemmene kommer selvfølgebl tt
t
k
Vi har ganske mange medlemmer
Spesielt hvorfor man tar avl mar yr.
motvekt mot ~e høye ban - lig fra hele landet, men det er dess- som' er for unge til å ha opplevet
stand fra «nazismen», og
NUF-medlem, Stavanger renter går denmot hos meg verre tre fylker vi er nokså skuffet
huske krigen, og det er klart
I på en pr~nsipiell bekjemyel- over, nemlig Aust-Agder, Sør-Trøn- eller
hvordan man ser på bevegelat disse kommer i en spesiell stilser som idag fremdeles sverse av mISbruk av penge sy- delag og Hnnmatk Vi synes også ling. Mens våre middelaldrende og
ger til hakekorset?
BEN ER INKONSEKVENT stemet av dem som pnsker å Oppland, relativt sett, henger litt eldre medlemmer har en høyst perTrond Holst stud. real.
Herr redaktør.'
leve som snyltere pa andres etter selv om dette meget gode
l'
f'
h
h d
b'd k ff
. '
son 19 er anng om va som en te
'
Signaturen «Ben» skriver, i ar el , s a e seg en mn- NS.fylke allerede har en god slump. f b' d 1
dk"d
.
nummer 6 at han ikke for- tekt de ikke har arbeidet for, INO-medlemmer. Særlig i de drs- ~ or m oe s~l med ;~gsotl ~n l
gge
V't f'mner spørsm~Olet f or genere l t .t"l
vi våre
e un
t står folk som avviser et sam- hverken
kt D tdirekte
. 'dleller
t'd indi'kk trl'kter VI' her nevner'ber
p
aoorhge,
va mda
,e laeser
og 'ehrører. aDr,et Yk an
at ~i k~n greie a besva:e det ~kt~- arbeid med visse land fordi re e. e er I~I er l. l e medlemmer o~ å spr: opplysninger som kj.ent vrore så mangt.
ke.ltg pa den plassen Vt har ttl ~a- de ,ikke liker den POlitikk, de spar~r~e son: tJener pa .det- ,om INO og vart arbeIde.
[ Som en s,pesialservice for sine
dtghet her. Men ved a følge lttf respektive regjeringer fører. te, ~ar mflasJonen h~le tlden I
unge og yngre medlemmer, vil INO
med i avisen, vil. De selv kunn~ Hvilket grunnlag skulle man forrmger~engeverdlen mer, Lokale INO-grupper
derfor fra tid til annen sende ut
danne Dem et btlde av hvor Vt ellers avvise et politisk sam- en? rentetlllegget kan ?PP- D
kl
INO ,'Lk ,b,
k1
dl' 1
. Id f, _
. Id NUF'
dveIe Ingen rente men tIlba- et er art at
.lJK. e
are s a en e matena e som gJe er or
• N° d
star'k afr e~.gJe. er D ~ stan arbeid på? Ifølge «Ben» kan keb' t l"ng ette 'indeks vil arbeide for å belyse krigstidens his- holdene før, under og etter kvigen,
Pdun Dt, or~ls aNUrVFt da~ k e Fenvb~n- man selvsagt samarbeide li- I'kk e ag.I negatI' rt ut'bytte' tI'l torie på riksplanet. Det er like vik- skrevet spesielt for disse yngre.
er em tt
tre te. or m- k
l
t'd"
'nn for
el'
V
. o
.
h
D ' 'kk h k
1
d l
II
NUF
F Ik
eve og sam l I.g. ga l
spare ne slik det nå er til- tig a samle opplysmnger om va I
a VI l ,e ar omp et te oppe sen me.,
ogb' o
og å endre den polItlkken man f Il )r ,.
som hendte og b1e gjort rundt om lysninger om våJ.1e medlemmers alLand bestar t at avtsen rmger en- "kk l'k
M
.
rioden e e.
.
b
D
db'
Il
.
NUF . d k '
l e l er. "en l pe •
I T'l l tt
• 'eg bek~enne l alle norske bygder og' yer. ette er, er VI om at a e som er mteff
del sto
t en utstre nmg nedenfor skrIver «Ben» sa at
. l t s u ~a.J f tt ,J
"arbeide burde ha vært gjort for ressert i å motta slike opplysninger,
det er av mteresse for leserne Red. han ikke kan .tenke seg et ~~~h::n~mI r:Uli~. ~;:~l~ lenge siden, men det er ennå ikke gir oss beskjed. Oppgi alder. Også
norsk samarbeIde med Sve-.. k '.
"kk å
t
for sent.
andre yngl'e og unge lesere av Folk
Irige. Det er urealistisk, sier ons er dJeg Id' e oP~ ~kmer Vi håper det vil være mulig å og Land kan få tilsendt dette matehan - og grunnen er den at enn nø ven Ig av o ' og d
l 'k l INO
'd . 1
d b
d
RØDE CHINA OG VERDEN
..
Lands kostbare spalteplass anne o a e
,grupper run t na et om e er om et.
han Ikke lIker det som for D
"
t'k'k l bl l . om i de forskJ'e1l1ge distrikter, grupl·t·kk Henne mm
ar lke
. med a fmne ,Var
o adresse: Institutt
.
for Norsk
"d
k
Herr redaktør!
It l en er svens po l l . va
"ø
t e
L'k en-l per som kan arbeIde
Artikkelen om Røde-China· er dette for slags?
~:~ e~~ J;;dt n~e~d~ ~t ej:g fr.em stoff.om hva som hendte på Okkupasjonshistorie,
i forrige nummer var inteNUF-medlem, Oslo også denne gang kan ha ut- det lokale plan både før, under og I Enel'haugs plass 4, Oslo 6.
r~ssant. Den sluttet med" et
trykt meg for lite tydelig, I
SItat ~v NapOleo~, som f I k k ,
slik at f. eks. «Observator», '®'®'®'®'@/@/@/®'@,i@/@/@/@.i%i@/@.i®'®'®'®'®'®'@/M1AY®,®,®,®,®,®,®,®@i®'@/@A%,'®'®'®'®,@/®
meg tIl å tenke. pa noe annet «I SEIER EDELMOD»
'1 k
k Il d t
l
VI unne a e e (mnyanden samI?e Napoleon har
Herr redaktør!
serte påstander». Det får så som kjent med den aller marsj mot undergangen.
s~gt: «Chma er en sovende, d krig fasthet, i nederlag være. også minemenings-yt- største skepsis på NATO og Rundt i hele verden svikter
kJemp~. Men l:: ham sove, tross, i seier edelmod, i fred ringer springer ut aven irra- all annen norsk utenrikspo- tilliten til USA, bare ikke i
for hVIS han. -:,akner, kom- velvilje.»
I sjonell kjærlighet til dette litikk direkte rettet mot en Europas mest utsatte land
mer verden tIl a bevre». Det
Disse ord er skrevet av landet 'Og folket som har på- av de to store maktblokker Norge. For der vil maI?- ikke
var neste:n hundre år før den Winston Churchill og burde ført meg så mye menings-: .som vil dirigere verden. Men være nøytrale trass l læ~
tyske keIser laget uttrykket stemme hans beundrere til løst ondt.
Idet er jo ikke militært sam- dommen om hva unøytralI«~en gule fare». Idag er ettertanke. Om noen har for-I Med dette vil jeg anse for' arbeid med de europeiske tet førte til i 1940.
k.Jempen lys våk~n "og setter søkt å gjøre en slik hold- avsluttet min direkte debatt makter i sin alminnelighet
SItt ~re~ på utY-Iklmgen fn-, ning til sin, så er det dess- med «Observator» _ og jeg' og aller minst med det tyske
ten VI VII eller Ikke.
i verre ikke dem, men heller takker for spalteplass.
frendefolk som får oss til å ET ORD AV QUISLING
Kalfatrus, Drammen vi Norske Frontkjempere.
.
innta en slik holdning. Men rinner oss ihu:«Vårt ford seier edelmod» - det
risikoen for å bli trukket inn svars oppgave er ikke «å forvar nettopp den tanke som
i enhver konflikt USA roter svare demokratiet» eller å
SØR-AFRIKAS
lå bak da våre politiske leseg bort i uten at vi kan reg- avgi kanonføde i folkefronMARTYRISKE KAMP
dere og vi - under krigen
(forts. fra side 5)
ne med hjelp som monner tens og jødenes «krig mot
Herr redaktør!
- forberedte et Frontkjemdet aller minste. Det var ba- fascismen» det som vi
Sør-Afrika har på grunn av perforbund, der vi også øns- Meninger...
re atombomben som kunne oppfordres til av partipolitisitt «umenneskelige» apart- ket å ha dem med som kjemsikret oss effektivt og den kerne».» De som ville ha oss
heid-system ikke anledning pet på den andre siden. For tjeneste burde gjøre holdt har USA tydelig og klart sagt til å slåss for demokratiet
til å ta del i internasjonalt oss tellet mest det hederlige h
T kl d
virkelige fra at man ikke vil bruke var dengang som nu USA,
samkvem.
motiv og viljen til å sette li- k v?r
{~~n s
t
såfremt det bringer USA i England og slike stater som
Årsaken til dette ligger i vet inn for Norges sak.
f rIgsmo s ~~ er~ k s evn;~ fare.
:man fortsatt hevder er «norat kommunistene og deres
Er det helt urealistisk å årem og s~ h~\ s ~e over
[diSke», skjønt de jo ligger
lakeier er anførere for sam- tro at vår drøm om et slikt r gamme IS OrIe.
utenfor Norden. En må vel
arbeidet mellom folkene. De fellesskap en gang skal gå i!
ET NYTT EKSEMPEL
også ha stor tro og et di.gert
er internasjonalister over al- opfyllelse?
! RENT BORTSETT
på hva avtaler med USA er forstørrelsesglass for å fmne
le grenser og deres fiender
Frontkjemper, Oslo NATURLIGVIS
verdt har man ellers nylig spor av nordisk ånd i dagens
er da naturligvis personer og
Ifra at Norge jo, under stor fått i Indo-Kina som nå trass amerikanske politikk. Det er
stater som har sans for de
tilslutning bl. a. fra VG, sam- i alle amerikanske forsikrin- nok en annen ånd som svenasjonale verdier.
arbeider med tyske soldater ger og løfter er utlevert til ver over vannene der og som
Den internasjonale 'OlYmSI DIN MENING
,i NATO og vel kunne ha kommunistene. I Kambod- såvisst intet har med norpiske komite, CIO er også
I grunn til å høre litt nærmere sja lakker det mot slutten disk ånd å
gjøre. Det var
blitt forulempet av de unasI FOLK OG LAND
lom
samarbeidspartnerne. 'for anti-kommunistene og sannelig ikke noe slikt Quisjonale. En følge av dette er
Selv ser jo FOLK OG LAND også Sør-Vietnam er på rask Iling ville samarbeide med!
o
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Det hvite mindretall5regimel~1 /
Stuga, torp errer mindre
gård i s6dra Norge.

ET APROPOS

:

15.000 svenska kronor
Syd-Afrika og Rhadesia blir et «hvitt mindretallsregime».
kontant.
til stadighet amtalt sam
Det er nærliggende å trO'
«hvite mindretallsregimer». at de sam til stadighet gjør
SVAR Tlll:
At de hvite har makten i dis- sitt beste far å stikke en
N. R. P. (Privat) Box 162
se land, skal da tydeligvis dalk i ryggen på våre rase15201 STRANGNAS/
vise hvar farkastelige regi- feller idet sydlige Afrika,
SVERIGE
mene er.
ved å gå inn far en svart
Et farhald sam disse bru- maktavertagelse der, ville
ker uttrykket «hvite mindre- være nae mere tilbakehaldne
tallsregimer» imidlertid ikke i sin kritikk av de «hvite ••- - - - - - - - - -...
kan ha tenkt på, er at disse mindretallsregimer»,
når
SAMLER
land, med hensyn til befalk- den lagiske kan sekvens nødningens sammensetning, ik- vendigvis må bli at de selv I interessert i å kj6pe NS'
ke er nae annet enn en mi- må være villige til å underÅrbok 1943 el. 1944 og
niatyr av verden sam helhet. kaste seg farvet herredømlegionsminner, eksemFar å ta Syd-Afrika sam me på verdensbasis.
plarer av Munin og lige~sempel, utgjør den eura- I
nende publikasjoner.
peiske andel av befalkningen
Tore Rygh
Eksp. anviser
amtrent samme prasent sam
farmann i
far hele verden under ett.
Aksjanspartiet _ _ _ _ _ _ _ _ _ __
Den hvite del av verdens
befalkning har i dag den militære ag økanamiske makt.
Verden sam helhet er derfar
I'

I

,
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BOKTJENESTENS
LITTERATURLISTE
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Georg Lincoln Rockwell:
White Power. Amerikaneren Rackwell var den første til å
arganisere en Hitler-trO' NS-bevegelse e!fter krigen. Hans
bak, White Pawer, er blitt kalt «Det tredje bind» av «Mein
Kamp!». Når man har lest den, farstår man lett hvarfar
Rackwell ble skutt.
482 s. ill., ppb., kr. 35,-.
Helmut Damerau (red.):
Deutsches Soldatenjahrbuch 1975. Ny årgang av et anerkjent ag impanerende bakverk, sam blir bedre fra år til
år. I lettfattelig tekst ag med massevis av bilder i svart/
hvitt ag farver presenteres her det beste i tysk «Saldatentum» ag militærtradisjan. 432 s., innb. kr. 65,-.
I. V. Hogg:
Die Deutschen Pistolen und Revolver 1871·1945. En våpenhåndbok for pistolskyttere og samlere. Stort format med
en mengde illustrasjaner ag tillegg am ammunisjon etc.
206 s., ill., innb. kr. 77,-.

KAMERATKLUBBEN

SN
O

Olaus Ulven:
Lange skygger. En «landssviker» fartelIer am sine egne
minner om sine møter den annen tirsdag i hver måned. applevelser i krig og fred - fra «mabiliseringen» i 1940
til innesperringen i narsk kansentrasjonsleir i 1945.
Neste sammenkomst finner sted
128 s. hIt. kr. 5,-.
tirsdag den 13. mai
i lokalene på Enerhaugplassen 4 (inngang fra Smedgaten) . Finn Kjelstrup:
Svetten Fremmøte
Den norske kapitulasjon og krigføringsproblemet 1940klokken 19.00. Kåserier, hyggelig samvær.
1945. Kart og lettfattet aversikt aver et amstridt kapittel
Vel møtt!
i Narges nyere histarie. Med dakumentanhang. 64 s. hIt.
kr. 10,-.
Ta savjetiske vitenskapsmenn kam i samtale med ##### ... _ ......###..._ ............... _ ............_ .....................~#..._ ...# _ # # #...~...# # # _
A.Olesen:
hverandre, en filosof og en
BOKER FRA NUF
Fra utrykte kilder. Rastockmødet og Danmarks besætnaturvitenskapsmann.
telse. Avslørende staff fra farspillet til okkupasjanen av
Naturvitenskapsmannen: .
Lektar Olav Haaas:
,Danmark under Den 2. verdenskrig. 92 s. hIt. ill. kr. 5,-.
«Det har aldri blitt helt klart
Det Nye Menneskebilde. Human-etologiens
I
.
far meg hva filasafi egentlig
resultater. Kr. 15,-.
Adolf Hitler:
er. Kan De farklare dette
Min Kamp (i 2 bind). Den meget omstridte bok av Det
ganske kart?»
I Olav Haaas:
Germanernes fortid og fremtid. Omriss av
tredje rikets fører fareligger nu i ny dansk aversettelse.
Filosofen: «Jeg skal prøve:
et
histariesyn.
Kr.
15,-.
Tils.
460 s., ppb., kr. 35,-.
De tenker Dem en svart katt
Marcela
Maturana:
i et mørkt ram. De er filasaSannheten om Chile. ' En avsløring av den
Chrls Ellis:
[en sam har til appgave å få
«demakratiske marxisme». Rikt illustrert.
German Military Combat Dress 1939-45. Alt man trenger
øye på katten.»
I
Kr.l0,-.
vite am Wehrmachts uniformer, bransjemerker, gradtegn
,«Jeg takker far svaret.
Nasjanal Ungdamsfylking:
a. L med et kart tillegg am medaljer ag infanteriets håndMen nå taler man ja agså
Den nasjonalistiske samfunnsøkonomi. Det
våpen. Gjennamillustrert i svart/hvitt og farger. 88 s. innb.
om marxistisk filasofi eneste alternativ til privat- ag statskapitalkr. 32,sam skal være vesensfar-I'
ismen. Kr. 5,-.
skjellig fra annen filasafL»
Vedlagt hver besthlling er et eksemplar av HaaasR. J. Bender:
«Det er rik.tig. Den er anskriftet Vern din Rase!
The Hitler Albums. Et praktverk i starformat. Billedberetnerledes. Fremdeles kan De
NASJONAL UNGDOMSFYLKING
ning am Mussalinis statsbesøk i Tyskland i september
riktignak tenke Dem at DeBax 5331, Majorstuen, Oslo 3.
1937. Velegnet sam gavebok. 144 s. innb. kr. 70,res appgave består i å få øye
på en svart katt i et mørkt'
Fosten & Marrlon:
~amt· dD et særpregedke bttest~r
_ # _... _ _ ..._ _ _ _ _... _ _ # ..._ _ _ _ _ # # # _ # #
Waffen·SS, its uniforms, insignia and equipment. En håndI a
er er mgen a na.
bak med masser av illustrasjaner i farger ag svart/hvitt.
Dette blir da marxistisk filg- ET BEGRENSET ANTALL BØKER
flott utstyrt ag trykt på kunsttrykkpapir. p2 s. innb.
sofi.»
kr.
32,«Javel. Men så tales det ag- fra Logos Forlag (etter krigen) kan enda skaffes:
så om den marxistisk-Ienin- «Grunlovsbrudd og rettsoppgjør» av Bjørn Vardaas kr. 15,istiske filosafi - og den skall «Rettsliv og rettsstat» av Bjørn Vardaas ........ » 10,- Ralph Hewins:
igjen være annerledes enn' «Mens vi venter på § 100» av Toralv Fanebust ..»
2,50 Quisling, profet uten ære. En kjent engelsk histarikers
den rent marxistiske.»
«logos», et minitidsskrift av Toralv Fanebust . . ..»
2,50 arbeide far å sette tingene på sin rette plass. ytterligere
«Også det er riktig. Men «Trollspeilet» av Einarson (flere nr.) ..........»
2,50 presentasjan unødvendig far narske lesere. IlLustrert.
agså nå har De sam appgave I «Vi diskuterer» av Ingvald Førre .............. » 10,- 408 s. ppb. kr. 20.00.
å få øye på en svart katt i et: «Til mentalundersøkelse» av B. D. Brochmann .... » 20,Erich Kerns kjente Hitler·biografi I-Ill.
mørkt ram. !Jer e!" ingen Send bestilling til: Det Frie Samfunn, Postboks 156,
Bind I: Der ParteifUhrer (til 1933) 392 s. ill innb. kr. 60,katt. Det spesIelle na består, 2401 ELVERUM
Bind Il: Der Staatsmann (1933-39) 468 s. ill. innb. kr. 60,i at De vet det - at der ikke
er naen katt i rammet. Like- ________.,..,..,..,..,._.,..,.__.,..,..,..,..,..,..,._ _ _.,....,..,......,._ Bind Ill: Der Feldherr (1939-45) 464 s. ill. innb. kr. 60,vel, med visse mellamram
Toliver /Constable:
skriker De ut med høy stemKINGE GÅRD
Holt Hartmann vom Himmel! Beretningen am verdensme: «Der så jeg katten!» Og:
tar
imot
barn
i
alderen
6-12
år
i
skoleftlriene.
histariens
største krigsflyver, Erich Hartmann, mannen
«Der så jeg den igjen». Dette
Hester på gården. For sommeren kr. 40,- pr. døgn.
sam appnådde 352 luftseire under Den 2. verdenskrig.
blir da marxistisk-leninisEfter 11 år i russisk fangenskap, vendte han tilbake til
tisk filasafL»
Henv. Grethe og Rolv Olsen, 2725 Olum.
Tyskland for å bli ~ommandør for det nyopprettede Luft(- Innsendt av
...
...
...
...
...
...
...............
Spennende lesning. 334 s.,
«Litteratus» )
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Business ••.
ne. Lastebiler er av uvurder- .
lig betydning for en krigsmakt. Dessuten kan denne
fabrikken lett omstilles til
.
produksjon av stridsvogner. ARME UTVALGTE!
tNyerere i Tanzania bruker JAMMERKVAD OM
Med en slik fabrikk øket be- Da den amerikanske general norske skattepenger til nas- SKATTEN
hovet for bildekker enormt Brown for en tid tilbake ut- jonal-sosialistiske(!) ekspe- En svensk leser undrer seg'
hvorfor man også reiste
talte at jødene hadde ufor- rimenter». Som svar på Fry- 'på om ikke skattene har
gurnmivarefabri~ker samt to holdsmessig stor makt i denlunds reaksjon, svarte skapt et nytt livegenskap
FOLK OG LAND kan kjøpes
i løssalg følgende steder:
spesielt f:or fremstilling av USA, ble han for det første han at ordvalget kom fra med den sosialistiske stat
syntetisk gummi. Dertil kom nesten avsatt og for det an- president Nyerere selv, og at som «brukspatrDn». ForøvOSLO:
et aluminiumsverk som le- dre rykket den angjeldende forholdene i Tanzania kunne rig har folks mening alltid
Narvesens butikk, Stortingsgt.
verer aluminiumsplater til minoritet ut med store ord sammenlignes med dem i, vært at skattene er for høye,
Narvesens kiosker, Østbanen,
russiske jetjagere.
i for ~ fortelle den me~ige Tysk!and under Hitle~. Vi,! men mon ikke dette 72 år
Vestbanen og i Stortingsgaten
Man kan spørre hvor re- amerIkaner at det slett lk~e vet Ikke hva herr GJems- gamle svenske jammerkvad
Bladets ekspedisjon
gjeringene får penger til sli-' var sant. De hadde nesten m- Onstad har sett i Tanzania, likevel er enda mer aktuelt
ke investeringer da summe- i gen makt i det hele tatt, hvis men vi noterer med interes- idag:
FREDRIKSTAD:
ne ofte overg1å~ det de tar man skulle dømme efter hva se at selv det å minne om
Narvesens kiosk, Blomsterinn i skatter. Selvsagt må de den amerikanske judo-pres- positive sider ved 3D-årenes Skatt på vatten} mjol och salt}
torget
.søke kreditt et eller annet sen skrev. Nylig hendte det Tyskland altså blir å opp- skatt på korn och råg och malt}
MO I RANA:
sted, og det er her de «su-I' seg at president Ford fikk' fatte som negativt.
skatt på humle} skatt på ol}
Narvesens kiosk, Langmohel
per-rike» (tidligere kalt fi- ~t spørsmål ~m h:rorfor USA
skatt på hastar) kor och fal
MOSS:
nansfyrster) kommer, inn. lIkke også gIkk IIlD: for. at
skatt på vaxlar} punsch och vin
Narvesens kiosk, Sparebanken
Den amerikanske statsgjel-' an~re fDlkegrupper l SO,:"Jetskatt på hundar} kattor} svin}
den er for tiden på 455 milli-I um~men skulle f~ lov til. å
skatt på rikedom och nod}
BODØ:
arder dollar og hver eneste emIgrere. Det er JO bare Jø- INFLASJON OGSÅ I ØST
skatt på silt} potatis} brod
Narvesens kiosk, Royal-Sentr.
cent er lånt mot renter og dene .som blir st~tt~t ay den Vi hører stadig at under det skatt på luft att andas i}
TRONDHEIM:
renters rente.
amerIkanske regJermg. l de~-I overlegne økonomiske sys- skatt på skamt och svarmeri}
Madsens Bladforretning, Olav
Professor Btuart Crane ne sak, hev~et spørsmalsstIl- .tem i Øst-Europa finnes det skatt. på vagga} sang och grift}
Tryggvasonsgt. 47
forteller hvordan denne me- leren. PreSIdent ~ords sva! I ingen inflasjon. Virkelighe- skatt på ungkarl} ungmo} gift}
Narvesens kiosk, Nordregt. 4
kanismen virker. Det finnes var enkelt og grelt, s~es VI: 'ten ser annerledes ut trass i skatt på månsken} sol och ljus}
to måter, hvorpå man kan Det f?rholder seg sllk fordI COMECON-statenes
pris- skatt på nykterhet och rus}
DRAMMEN:
garanter~ de mid!er. som lå- det fmnes sterke «pressur~ Istopp-politikk. På tvers av skatt på altt på jordens rund}
Narvesens kiosk, Bragernes
nes ut tIl en regJerIng. Når groups» ~om o~ptrer pa 'prisstoppen steg detaljistpri- skatt ock på vår sista stund.
Torg
et handelsfirma låner et vegne av Jødene l U~A. -Isene med 87 prosent i PoSTAVANGER:
.s~ørre beløp, får. kreditor Var det noen som sa «Jaså»? lens samvirkelag i 1974. Og . Når. det så i siste omgang
Narvesens kiosk, Arneageren
gJerne en stemme l «the mapå torvene bøndenes frie i Ikke fmnes mer å skattlegge,
SAUDA:
nagement» slik at han kan
marked SD~ ikke ble ram- fDreslår - eller spår - POeNarvesens kiosk, Trlangelbyg.
overvåke sin investering. På
met av' prisstopp steg pri- ten en skatt på s:æatten. I
samme måte kan ingen re- FÆLE :t.:'0LK
.
sene med hele 33 '7 prosent. dagens Sverige har man
FAUSKE:
gjering heller nekte sin lån- Av o~ tIl later det tI! at SS lEt r.estaurantmåltid ble i det' utrolig nOk. også gjennomNarvesens kiosk
giver en viss medbestemmel- o~ slIkt ennu kan gJøre en samme tidsrom 22 prosent I ført en slik skatt, skriver
HOLMESTRAND:
ses rett som sikkerhet for VISS n~tte for .seg. ~om f. eks: ,dyrere. Ja, selv kålen, som er 'vår leser, så det som hos
Narvesens butikk, Torget
lånkapitalen. Visse interna- nå: smte a~lsskrIvere er l I polakkens nasjonalrett kos- poeten var en absurd vits,
BERGEN:
sjonale bankierer, som dis- belt for «?llder» som ut- ter idag 213 prosent' mer har blitt bitter virkelighet i
Narvesens butikk, Oasen
ponerer hundrevis av mil- try~k for sm avsky. Således enn for ett å~ siden.
vår tid.
Butikksenter
liarder dollar har således en skrIver en herr Gerhard AspNarvesens kiosk, O. Kyrres gt.
betydelig inrrllytelse på de hei~ i. Aftenposten o.m N~rrespektive regjeringers poli- ges krIg med narkotIkahale*
KRISTIANSAND S.:
tikk.
ne, og anfører i den forbin«KAMPEN MOT
Kiosken Børsparken
Den fordelen eller det delse at det bare yar d 7t EN SOLID MINORITET
KOMMUNISMEN»
SVOLVÆ.R:
overtaket som långiveren «tyske SS ... som VIste slIk I
.
.
GÅR VIDERE
Svolvær Bykiosk
derved får over regjeringen en. menneskef~rakt under Den amerIkanske aVLs en
Parallelt med ødeleggeler at han kan finansiere krIgen som nåtldens narko-I «The Thunde~bD~t» har reg- sen av Vestens indre motVi antar gjerne kommisjondens motstander, dersom re- ti.kaselgere». PersDnlig tyiler 'n7t ut at .den J~diske .befolk- standsevne skal Vest-Tyskærer på steder hvor vi ikke
er representert. HenvendeI.gjeringen avviker fra den VI sterkt på om de allIerte nmg utg~ør 4 Vo .av 1l1I~:byg- land levere 9000 tunge lastelinje bankierene har trukket, terrorbombere, commando- gertalle.t l US~. LIkevel mne- biler av typen Magirus til
se bladets ekspedisjon.
opp. Derav følger også, at! so1dater eller de. ma:nge har de ~kk~ mmdre e~~ 85% I Sovjetunionen. Disse laste- - - - - - - - - - - - det er fordelaktig fDr långi_lhåndhe,:"ere av «hlst?rlenS ~v de vlktlg~te topp-Jobbene bilene er også anvendelige I
veren å ha en slik politisk i rettferdighet» fra ~al 1945 l de~. amer.lkanske sentral-I til militære formål. Og for - - - - - - - - - - - .
motstander i reserve eller log .utover yar sær.hg bedre ad~IllIllst!asJonen. ~g, føy~r I liksom å sette prikk over
skaffe seg en _ hvis han' utvlkle:t fllantropl~k sett. aVIsen tIl, de er Ikke blItt i'en skal russerne slippe I FOLK OG LAND
ikke allerede e:æsisterer.
Men ;n ~odtar .at slIke s~- valgt engang~ m~n har over- I med å betale bare 22 proEnerhaug pl. 4 - Oslo 6
Under slike omstendighe- .men!lgnm~er VIlle være utIl- tatt makte~ l stIllhe~. Jo, jo, sent av kjøpesummen. Res-I
Telefon 190671
ter kan en regjering se seg, børllge hVIS man skal ha no~ men de er Jo. så dyktIge. . .
ten, 790 milliDner D-mark,
Ekspedisjonstid: Tirsdag til frevil bli gitt i kreditt. En over- dag
tvunget til å akseptere mo~ Ihåp ~m å komme på prent l
fra kl. 10 til kl. 15. Mandag
nopoler innen bankvesen, en aVlS som Aftenposten.
ensstemmende avtale er inn- og
lørdag holdes kontoret stengt.
naturrikdommer, transportgått mellom den sovjetiske
* LAND
bank for utenrikshandel og
vesen eller hva det måtte
FOLK OG
«STAKKARS TYSKLAND» diverse bundestyske kredittvære. Det mest eftertraktede
I DANMARK
monopol for de internasjoKonsultasjonsbyrået «In- anstalter. Kremls logikk sy2800 KONGENS LYNGBY
Postboks 27
nale «super-rike» er kontrol- iNEGER-«NAZISME»?
terfinanz» i Diisseldorf had- nes å være følgende: Lever
len av en nasjons pengeve-' Vi vet ikke om Gjems-On- de følgende sluttkommentar lastebiler til Den røde arme
sen. Og oppskriften er enkel stad har tenkt å erobre An- til sin årsberetning 1974: og lån DSS pengene til å beAbonnementspriser 1975:
nok: Man har kontroll Dver ders Langes plass som dema- «Fabrikkarbeidet gjør tyr- tale dem med. Når det gjel- , Kr. 80,- pr. år, kr. 40,- pr. halvår
den, som står i .gjeld til en. gog og ver'balfenDmen på kerne, grekerne og jugosla- der tilbakebetalingen, så I Skandinavia. Utlandet kr. 50,halvår. I nøytralt omslag InI 'tinget, men han skriver iall- verne.
Ledelsen overtar kan vi snakke om den efter pr.
nenlands: Kr. 100,- pr. år, kr. 50,\.l'K'\r>I~C\n.rY\.rt.r'.r.r\.rW'V"\.I""",,,,",,nr fall ord i villen sky, selv om amerikanerne, hollenderne I n~st~ krig: Det er slikt re- pr. halvår.
han - av hensyn til seg selv og sveitserne. EurDPa-poli-1 gJe~l~gen l Bonn kaller østBruk postgironr.: 16450
FOLK OG LAND - nok burde være noe mer tikken ivaretas av fransk- polItlkk.
løssalg kr. 3,DET NASJONALE OPPOSI. kritisk i valget av og til. Ny- mennene og kulturen av jøUtgIver A/S FOLK OG LAND
SJONSORGAN
lli~ ~ådro han seg utenrik.s- dene. Og hvis araiberne ikke
I politikken er 2 pluss 2 ofte 3.
.mlmster Frydenlunds vrede kjøper noen tyske aksjer, undertiden 5, men aldri 4. .. ..
Vikil., .ektrykkeri, 0.10
idet han hevdet at «president går det skitt på børsen.»
Aristide Briand)
_ _ _ _ _ _ _ _ _ __

Folk og Land i løssalg:
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