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kritik mot slappheten gal- resultat. — Men arbetsbördan har
ökats genom stor bötesanhopning. — Exekutionsdirektör
Lundberg om verksamheten.

Den nye konseljpresidenten
Gaillard tillhör partimässigt
radikalsocialistiska gruppen.
Men hans finansprogram står i
själva verket de konservativa
mycket närmare än de radikala. Hur som helst blir hans
uppgift utomordentligt svår,
Men om han skall gå i land
med den måste han både ha
högergruppernas stöd och taga
största hänsyn till .deras program på det finansiella området.

Puris i november 1957
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Vill även Du garantera Fria Ords tillvaro?
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Teckna då en insats i dag!

Av

Stockholm. Huvudstadens i landsorten redan förut skamfilade anseende för sitt sätt
att sköta sina finanser fick en ytterligare belastning. Det f ramgick nämligen av siffror vid
årsskiftet, att Stockholms stads indrivningsverk under år 1956 fått avskriva icke mindre än 20 milj. kr. i ogulden skatt. Den väldiga summan får sin relief vid jämförelse
med avskrivningen fyra år tidigare, då den blott belöpte sig till omkring 4 milj, kr.
Icke titan skäl ansåg man sig kunna fråga, huruvida huvudstadens dåliga förmåga
att hålla efter försumliga skattebetalare hade sammanhang med den nya ordningen,
enligt vilken kommunerna ha rätt att få ut hela den debiterade kommunalskatten av
staten. Staden förlorade m.a.o. ingenting på de försumliga skattebetalarna, utan staten
fick taga förlusten.
Då det gällde att fastställa måga att indriva skatteford- året — det blir överskådligt
orsakerna till Stockholms oför- ringarna framhöll chefen för först vid 'årsskiftet — men så
indrivningsverket, exekutions- mycket kan jag i varje fall
direktör Alarik Lun d- säga, att det ser hoppfullare
berg med skärpa, att väsent- ut än i fjol. f del långa lopVår tidigare antydan om att ligt bättre resultat skulle nås, pet måste en avsevärd förbättfolkpartiets ståndpunkt i pen- därest man finge mera perso- ring inträda beträffande in,
sionsfrågan måhända icke nal till förfogande. I sitt re- drivningen, men det hela måsskulle visa sig orubblig håller missyttrande betecknade,han te ju vara ett .arbete på lång
som bäst på att besannas. I det som missriktat och i hög sikt.
nästa vecka upptagas förhand- grad oklokt att — som hittills
Det har bl.a. varit vissa relingarna mellan regeringen och skett — sätta indrivningsverkryteringssvårigheler, då det
de borgerliga partiledningarna let på 'Isparlaga".
gällt
ntt få tal. rlrrtn u mgi ftor
med -syfta på en uppgöres c;
— Gav denna kritik något kvalificerat folk.. Vår metod är
som herr Erlander ansett sig
böra kalla en samförståndslös- resultat, och ser det ljusare ut att först låta de nyanställda få
ning, men vars första och vik- nu än i fjol ifråga om skatte- en del praktiska erfarenheter
tigaste punkt skall vara god- indrivningen fråga vi exeku- om arbetsfältets karaktär, vartagande av huvudpunkten i tionsdirektör Lundberg.
efter följer en utbildningskurs,
det socialdemokratiska försla— Ja, vi ha fått bättre möj- men det dröjer ett par år, inget, nämligen den lagfästa tillnan dessa nytillträdande exeläggspens lon en. På denna ligheter nu att hålla efter kutionstjänstemän kunna anpunkt lär högern icke ge med skatteskolkarna. De önskemål, ses fullt kvalificerade.
sig, knappast heller centerpar- som jag framställde om ökning
av personalstyrkan, ha helt Vi äro nu emellertid inne på
tie t-bondeförbunde t.
Men inom folkpartiet pågår tillmötesgåtts och vi ha nu tio rätt väg, och den effektivare
som bäst uppluckringsarbetet. nya man anställda. Ännu fö- indrivningsapparaten skall
(rosts. 1 sitt. 8)
Innan ännu partiet som sådant religger ju inte resultatet för
tagit ståndpunkt, och innan
partiledaren herr Ohlin sagt
sitt ord, har sålunda en hel
pressfalang med Dagens Nyheter i tefen gått över på regeringens linje och rentav an- På senare tid har den ryska

kritik mot slappheten gal- resultat. — Men arbetsbördan har
ökats genom stor bötesanhopning. — Exekutionsdirektör
Lundberg om verksamheten.
I början av innevarande år slogs det larm över den slappa skatteindrivningen i

Den franska högerns
saneringsprogram

Ryska baser mot väster

Sedan den 1 januari i år ha
årets båda föregående frånska regeringar; Guy drIntlet's -och Bourges-Maunoury's, med
kommunisternas stöd lyckats
öka skattebördan med cirka
580 miljarder francs. Hur dessa närmare _fördelats är för
vidlyftigt att }sär ingå på. Dessutom har emellertid Banque
de France måst förskottera
statskassan 350 miljarder
francs. Förskottsbehovet är
emellertid därmed ingalunda
fyllt. Om ej 'utlandskrediter
träda emellan, måste decembers förfallodagar leda till en
minst dubbel ökning av förskotten.
Experterna i finansininistetensbåtbascr i Tahiti, Baltislci, riet räkna för närvarande med

Den franska högerns
saneringsprogram

— Vad blir följden, om den amerikanska ungdomens
"petting-parties" måste försiggå under ryskt månsken?
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årsskiftet, att Stockholms stads indrivningsverk under år 1956 fått avskriva icke mindre än 20 milj. kr. i ogulden skatt. Den väldiga summan får sin relief vid jämförelse
med avskrivningen fyra år tidigare, då den blott belöpte sig till omkring 4 milj, kr.
Icke titan skäl ansåg man sig kunna fråga, huruvida huvudstadens dåliga förmåga
att hålla efter försumliga skattebetalare hade sammanhang med den nya ordningen,
enligt vilken kommunerna ha rött att få ut hela den debiterade kommunalskatten av
staten. Staden förlorade m.a.o. ingenting på de försumliga skattebetalarna, utan staten
— Vad blir följden, om den amerikanska ungdomens
fick taga förlusten.
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ber g med skärpa, att väsent- ut än i fjol. f det långa lopVår tidigare antydan om att ligt bättre resultat skulle nås, pet måste en avsevärd förbättfolkpartiets ståndpunkt i pen- därest man finge mera perso- ring inträda beträffande in,
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pressfalang med Dagens NyExperterna i finansininisteheter i tefen gått över på retensbåtbaser i Tahiti, Baltiski, riet räkna för närvarande med
geringens linje och rentav an- På senare tid har den ryska
på Dagö och Oset, i Libau och att redan de automatiska utslutit sig till den socialdemoregeringen omorganiserat
Windau. Här finnas enligt giftsstegringarna, om inga
kratiska advokatyren, att rös- hela sin militära baslinje,
Observator
terna ej skola räknas lika, som främst mot. Europa till. Detta
'uppgift 250 u-båtar av den djupgående förändringar geeljest 1 en demokrati, utan att har skett samtidigt med att man tade baserna bilda nu en oav- s.k. W-typen på 1.600 ton med nomföras, årligen komma att
man endast skall taga hänsyn sökt lugna opinionen i väst- bruten kedja från Nordnorge en aktionsradie som möjliggör uppgå till mellan 1.000 och
till organiserade arbetare och länderna genom nedrustnings- till Rumänien och ge nu sov- långa atlantiska operationer.
tjänstemän, bland vilka linje pratet i London. Det är märk- jetregeringen möjlighet att De ryska robot-, raket- och 1.500 miljarder francs. Att täc1 påstås ha fått en majoritet. ligt att dessa förhandlingar från dessa baser direkt hota ett missil-baserna äro däremot ka detta belopp är knappast
Resten får nöja sig med att få tydligen alltjämt löna sig ur område som' omfattar förutom koncentrerade till Rtigen. Din möjligt ens med våldsamma
vara med och betala.
rysk synpunkt. Uppenbarligen flertalet hamnar vid Medelha- man bortser från de transkon- skatteökningar. Det olyckliga
Detta var som sagt anat, finns det alljämt naiva män- vet även Italien, större delen tMentala robotarna, rörande cirkelloppet: skatter, priser och
men det är Icke desto mindre nisko,r som tro att Sovjetunio- av Frankrike och södra Eng vilka den strängaste sekretess löner, kommer sålunda att
något ganska oerhört. "Kom- nen skulle tillåta en ingående land med London. Gentemot upprätthålles, förfoga ryssarna fortsätta, och mot detta anlopp
promissen" skulle i så fall främmande inspektion av lan- Norge, mot Atlantpaktens ba- här över "102-missilen" med kan valutan ej länge hålla
egentligen endast kunna gälla dets förvaltning och industri- ser för flyg och fartyg, bl.a. i en aktionsradie av 200 km och stånd.
detaljer. En annan inflytelse- centra — ty det var ju det Haakonsvern och Narvik, hår "103-missilen" med 1.200 km
rik folkpartigrupp är emeller- man "förhandlade" om i Lon- Sovjetunionen koncentrerat ett dito. Avståndet från Rågen- Tillgången på utlandsvaluta
tid lika klart mot, som Bon- don. Att varje vidgad möjlig- tiotal specialutbildade armedi- baserna till. Oslo är 600 km anses nu ha nedgått till 100
nier-falangen nu är för rege- het till sådan inspektion väs- visioner. mellan Petsamo och och till Stockholm 550 km. miljoner dollars, och betalringsförslaget.
terut däremot hälsas med Murmansk. Dessa arktiska di- Mellan Warnemilnde och Ro- ningsbalansens brist beräknas
Det kan alltså närmast kom- glädje 1 Moskva är självklart. visioner förfoga över 1.500 stock ligger en annan missil- nu röra sig kring 30 miljoner
ma att gälla partiets enhet och
anlaggning, riktad framför allt dollars per månad. Högst nåjakt- och 200 bombplan,
*
herr Ohlins ledarskap. Vem De ryska, mot Europa inrik- I Östersjön finnas undervat/Torts. å sid. St
(Farts. å sid. 8)
vill DN och Bonniers sätta i
hans ställe? På längre sikt kan
det bli fråga om den socialdemokratiska regimens förlängning genom en ny "vänstersamverkan" — osalig i
åminnelse — sannolikt med
försvaret som offerinsats.
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Oavvisliga anklagelser
ilen debatt, som vid ;Smets
fördes om
den svenska industrien och
dess konkurrenskraft, borde
ge eko långt mera än en sedvanlig diskussion mellan partierna om den ekonomiska
politiken i vårt land. Ty här
i Västerås blev det själva
partipolitiken som ställdes i
skottgluggen. En av industriens främsta talesmän, förre Volvo-chefen Assar Gabrielsson, inledde med att
vad han här skulle framföra
icke skulle bli en sargens låt
vid klagomuren utan en anklagelse. Och anklagelsen riktades just mot den svenska
partidemokratien. Partiledarna, sade herr Gabrielsson,
bilda "en pålitlig och aktiv
inflationsklubb", och bortåt
fem års produktionsökning är
redan bortlovad. Den enda
ljuspunkten var fjolårets löneavtal. Hittills har utlandet
också haft inflation, och vl
ha "kunnat hålla varandra i
handen i utförsbacken", Men
nu framträda deflations-tendenser på många håll, icke
minst i USA. Det är nu fara
för att penningförsämringen
skall fortsätta här hemma
medan den stoppas i andra
länder. Talaren rekommenderade bl.a. fria växelkurser,
så att "det blir klara papper
på vanstyret".
Andra industriledare och

haft icke ringa intäkter från annonsmarknaden. Men de
ideligen stegrade kostnaderna ha ändå blivit dem över-

mäktiga.
Fria Ord har inga ekonomiska understöd från partier

eller mäktiga intressesammanslutningar. Icke minst av
denna anledning är Fria Ords frihet och självständighet
ställd över varje tvivel. Dess tillvaro garanteras av en läsekrets, som — åtminstone hittills — varit redo att genom
personliga ekonomiska uppoffringar hålla ett organ, som
inom svensk publicitet med utgång från nationell, svensk
inställning ger en klar och svekfri information om skeendet härhemma och ute i världen, och som icke rädes för
att blotta förhållanden, vilka förtigas i "den stora pressen".
Men nu hänger Fria Ords öde på en mycket skör tråd.
Garantiteckningens resultat, som åskådliggöres bl. a. tt
pelaren på denna sida, visar, att knappt hälften nåtts av
den summa, som är erforderlig för att Fria Ord skall
kunna fortleva efter årsskiftet.- Ha Fria Ords ;:ii2nter
uppfattningen, att dess tidning spelat ut sin roll eller
komma de att stundande vecka ge bevis för motsatsen?
Tiden är mycket, mycket knapp?

"RABBINEN FÖRSÖKER RADDA
SHAPIRO GENOM NAMNBYTE
TELL AVIV, torsdag.
UP. Isractiske socialministern
Mosche Shapiro, fick ett nytt namn

Denna-UP-notis i 'DN synes
oss knappast ägnad att stödja
prof. Tingstens påstående om
den "västerländska kultur"
som skulle råda i Urael. Den
påminner -oss snarare om det
slags grova magi och vidskepelse, som brukar utmärka de
mest orientaliskt och afrikanskt mörklagda infödingsstammar i underutvecklade
länder.
Att israeliterna och deras
fränder ute i världens vimmel
då och då byta namn (och ännu oftare "nationalitet") är ju
ett sedan gammalt välkänt fenomen, som vi här icke behöva ingå på. Varför en mr
Forts. å sid, 6

ningen ger i klara sälln.,
åskådliggör på ett kusligtr
sätt avfolkningen från landsbygden: småbruken "rationaliseras bort" i allt snabbare takt — det räknas med
att fortsättningsis 10 svenska småbruk falla bort varje
dag! Under femårsperioder'
ifråga ha icke mindre än
19.000 enheter i gruppen 210 hektar åker försvunnit
som självständiga jordbruk,
och på basis av undersök
ningen kalkylerar man med
att under det närmaste decenniet omkring 37.000 småbruk komma att upphöra
SOM levande enheter.
Hela denna utveckling stod
klar för bondeförbundet; då
det för sex år sedan ingick i
regeringskoalition med socialdemokratin. Den uppfattades och kändes som en
ödesdiger och katastrofal
strukturförändring inom vårt
samhälle även inom kretsar
i vårt land, som icke politiskt bekände sig till bondeförbundet. I dessa kretsar ansåg man sig emellertid kunna hysa vissa förhoppningar
om att hrr Hedlund och Norop som god pris i kohandeln med socialdemokratin
skaffat sig bestämda löften
om att genom en aktiv politik kunna ge småbruken såtning. å sid. 31
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isatte Hissim tillgrep ed den gamla

pd-torsdagen, ett försök att i englohet med gammal judisk trallitinn
rädda hons liv, Shapira skadades
allvarligt genom ett bombattentat
mot det israeliska parlamentet den
29 oktober, Hans lio hängde på en
träd, och läkarna gav honans knappast någon chans att överleva. Ted
judiska rabbiner fana Irrrzog sch
Isaac Hissim tillgrep tid den gamla
judiska traditionen att ändra hons
namn. Han kommer i fortaäitnlnryen ett heta Halm, som betyder liv.
Den judiska traditionen gör gällande, att dödsängeln endast kan finna en person under det imma
han Sr inskriven i livets bok. Ändras namnet kas inte ängeln finna
sitt offer."

I ett föredrag härom dagen
inför ett möte med partifolk gav dr Gunnar Hedlund
en intressant förklaring till
bondeförbundets (landsbygdspartiets) namnändring. Han
hävdade, att det gamla namnet "inte på tillfredsställande sätt svarade mot partiets
politik", att slet var alltför
avgränsade och "av många
uppfattades som ett snävt
klassparti för enbart jordbruks- och landsbygdsbefolkningen".
Dr Hedlunds ytterligare
motivering för det nya partinamnet "centerpartiet" är
inte minst belysande med
hänsyn till hr Hedlunds taktiska funderingar: "genom
den pågående avfolkningen
på vår landsbygd räknar man
med att c:a 60.000 jordbrukarröster försvinna varje valperiod. — Erfarenheten
har visat, att de 'utvandrade'
efter att inte mera ha sin
sysselsättning vid jordbruk
inte längre anse sig kunna
tillhöra ett 'landsbygdsparti'
— trots att partiets program
på inte sätt hindrar dem att
fortfarande stödja detsamma." Nu ville hr Hedlund
alltså genom sitt "centerparti" få ett namn, som icke
"skärmade av" och utgjorde
hinder för att nå "en' stor
del väljare".
Avsikten är god — ur små
finurlig partitaktisk synpunkt. Underlaget för hr
Hedlunds resonemang markeras i den utredning, som
Jordbrukets utredningsinstitut i dagarna framlagt om
jordbrukets
storleksfördelning under femårs-perioden
1951-56 — alltså under Piet
dc år, då hrr Hedlund och
Norup haft att från regeringsnivå tillvarataga och
främja landsbygdens intressen. Den bild, som utied-

"Västerländsk kultur" i Israel

I sin i höst utgivna bok "Det
hotade Israel" har Herbert
Tingsten bland annat gått i god
för, att staten Israel "till hela
sin struktur och kultur är lika
västerländskt som Sverige,
Danmark eller Holland". —
Denna tes ha vi hört predikas
långt innan hr Tingsten tog
den i sin mun. Staten Israels
eget propagandadepartement
har nämligen sedan år och dag
icke förtröttats att upplysa
världen om att Israel är den
enda bäraren av- västerländsk
demokrati och civilisation i ett
hörn av jorden, där eljest feodalt barbari och österländsk
efterblivenhet dominerar bilden, Vad Israel vill att världen skall tro, önskar Bonniers,
att svenska folket skall' tro.
Och hr Tingsten är huset Bonniers egen stora professor och
ljusspridare.
Men stundom, slumrar Homeros — t.o.m. i Dagens Nyheter! Eller vad skall man säga om följande lilla "kulturbild" från Israel, saxad ur hr
Tingstens tidning den 8 dennes med rubrik och allt:

Bondeförbundets svek
mot landsbygden

D=agens pelare i

"Västerländsk kultur" i Israel

Oavvisliga anklacfelser
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ekonomiskt sakkunniga talade i samma anda. Professor
Montgomery uttalade oro för
vår svaga valutareserv och
förordade partisamverkan för
att genomföra nödvändiga
begränsäingar av budgeten. Centralorganisation — TCO -Från många håll, bl.a. av di- mobiliserades för att slå ihjäl
rektör Nils Lundqvist i Me- den ovälkomne nykomlingen.
kanförbundet, underströks Akademiker skola hållas kort
inför perspektivet av en fri och inte inbilla sig att deras
europeisk marknad vikten av långvariga utbildning och kvaökat och tillräckligt stöd åt lificerade arbetsuppgifter kunna ge dem rätt att uppträda
teknisk forskning.
med krav som böra förbehållas
Ett genomgående drag var sådana grupper av vilka intet
den skarpa kritiken mot bo- dylikt kräves. Regeringens relagsbeskattningens återhål- presentanter vägrade länge
lande verkan på företagsin- förhandlingsrätt, och kommuvesteringarna — vilka ju äro nernas "demokratiska" instanförutsättningen för vår kon- ser tillgrepo även de en rad
kurrenskrafts hävdande i det påtryckningsåtgärder för att
hårdare klimat som allmänt slippa erkänna akademikernas organisations- och föremotses.
handlingsrätt. På de anklagades bänk satt
Med stillsam fasthet men
sålunda i främsta rummet obönhörlig effektivitet hävdaden svenska partipolitiken. de emellertid den nybildade
Vid mässan närvoro två av akademikerorganisationen sin
dess främsta män: finansmi- samhälleliga rätt och bevisade
nister Sträng och högerleda- därmed att i dagens organisaren Hjalmarson. Den senare tions-Sverige går det ej att
sökte i sitt debattinlägg — utan skada för det hela unehuru icke helt framgångs- dertrycka en liten kvalificerad
grupp, därför att den ej backas
rikt — göra gällande att det av något "stort" parti — eller
allmänna fördömandet av den överhuvud vägrar att låta sig
förda ekonomiska politiken engageras i partisyften. Denna
icke borde drabba högern, hållning har nu segrat, såväl
som alltid förordat en före- över TCO-socialdemokratiens
tagsvänlig politik. I stort sett uppblåsta monopolanspråk som
är detta utan tvivel riktigt, över Dagens Nyheters-radikaåtminstone relativt sett, men lismens storkapitalistiskt förhögern som parti har icke aktfulla hållning.
Vad SACO åstadkommit på
desto mindre sin andel i den
ett årtionde är ett storverk,
löftespolitik för vinnande av varav dess ledning.och
Medväljargunst som tydligen är lemnär ha all heder. Anslutoskiljaktig från all demokra- ningen till organisationen från
tisk politik, och som med Sveriges olika kategorier av
osviklig säkerhet till sist le- akademiker har nu nätt en
der även väljarna i fördär- siffra som utan vidare dementerar allt tal om att SACO ej
vet.
(Forts, å sid. 3)
Forms. å sid. 7

En fråga för (lagen ...
sons Fria Ords ledning mycket enträget måste be sina Ideare och vänner att beakta. ur att Fria Ord k a st nödgas
upphöra vid årsskiftet.
För envar, som Läser detta, är det bekant, att tidningsdöden härjat svårt i vårt land under de senaste drev;
många dagstidningar ha fått nedläggas, andra ha övergått till att bli veckotidningar. I många fall har det hår
rört sig ont partiunderstödda pressorgan, vilka därjämte

Bondeförbundets svek
mot landsbygden

En fråga för (lagen ...

D=agens pelare i
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SACO 10 år
När Sveriges Akademikers
Centralorganisation — SACO
-- för tio år sedan törst trädde
fram inför offentligheten, möttes den av en fientlig front
som sträckte sig längs hela
den demokratiska paradlinjen
från socialdemokrati till högerparti. Särskilt hätsk var
dock illviljan hos socialdemokratien, där Tjänstemännens

När Sveriges Akademikers
Centralorganisation — SACO
— för tio år sedan först trädde sann Fria Ords ledning mycket enträget måste be sina läsare och vänner att beakta. är att Fria Ord k ar nudgitS
fram inför offentligheten, mötupphöra vid årsskiftet.
ilen debatt, som vid avels ekonomiskt sakkunniga tala- tes den av en fientlig front
För envar, som läser detta, är det bekant, att tidnings•1-7 Aros-mässa fördes om
de i samma anda. Professor som sträckte sig längs hela
den svenska industrien och Montgomery uttalade oro för den demokratiska paradlinjen döden härjat svårt i vårt land under de senaste drev;
från socialdemokrati till hö- många dagstidningarha }ött nedläggas, andra ha överdess konkurrenskraft, borde vår svaga valutareserv och gerparti.
Särskilt hätsk var gått till att bli veckotidningar. I nulizga fall har
ge eko långt mera än en sed- förordade partisamverkan för dock illviljan hos socialdemodet här
vanlig diskussion mellan par- att genomföra nödvändiga kratien, där Tjänstemännens rört sig ont partiunderstödda pressorgan, vilka därjämte
tierna om den ekonomiska begränsäingar av budgeten.Centralorganisation — TCO -- haft icke ringa intäkter från annonsmarknaden. Men
de
ideligen stegrade kostnaderna ha ändå blivit dem överpolitiken i vårt land. Ty här Från många håll, bl.a. av di-mobiliserades för att slå ihjäl
mäktiga.
i Västerås blev det själva rektör Nils Lundqvist i Me- den ovälkomne nykomlingen.
partipolitiken som ställdes i kanförbundet, underströksAkademiker skola hållas kort
Fria Ord har inga ekonomiska understöd från partier
skottgluggen. En av indu- inför perspektivet av en fri och inte inbilla sig att deras efter mäktiga intressesammanslutningar.Icke minst av
striens främsta talesmän, för- europeisk marknad vikten av långvariga utbildning och kva- denna anledning ärFria Ords frihet och självständighet
re Volvo-chefen Assar Ga- ökat och tillräckligt stöd åt lificerade arbetsuppgifter kun- ställd över varje tvivel. Dess tillvaro garanteras av en läna ge dem rätt att uppträda sekrets, som — åtminstone hittills — varit redo
brielsson, inledde med att teknisk forskning.
att genom
med krav som böra förbehållas
vad han här skulle framföra Ett genomgående drag var sådana
personliga ekonomiska uppoffringar hålla ett organ, som
grupper av vilka intet
icke skulle bli en sargens låt den skarpa kritiken mot bo- dylikt kräves. Regeringens reinom svensk publicitet med utgång från nationell,svensk
vid klagomuren utan en an- lagsbeskattningens återhål- presentanter vägrade länge inställning ger en klar och svekfri information omskeenklagelse. Och anklagelsen rik- lande verkan på företagsin- förhandlingsrätt, och kommu- det härhemma och ute i världen, och som icke rädes för
tades just mot den svenska vesteringarna — vilka ju äro nernas "demokratiska" instan- att blotta förhållanden, vilka förtigas i"den stora pressen".
partidemokratien. Partiledar- förutsättningen för vår kon-ser tillgrepp även de en rad
na, sade herr Gabrielsson, kurrenskrafts hävdande i det påtryckningsåtgärder för att
Men nu hänger Fria Ordsöde på en mycket skör tråd.
slippa
erkänna
akademikerbilda "en pålitlig och aktiv hårdare klimat som allmänt
resultat, som åskådliggöres bl, a. å
nas organisations- och för- Garantiteckningens
inflationsklubb", och bortåt emotses.
pelaren på denna sida, visar, att knappt hälften nåtts av
handlingsrätt. fem års produktionsökning är
På de anklagades bänk satt Med stillsam fasthet men
den summa, som är erforderlig föratt Fria Ord skall
redan bortlovad. Den enda sålunda i främsta rummetobönhörlig
kunna fortleva efter årsskiftet.- Ha Fria Ords ;:änner
effektivitet hävdaljuspunkten var fjolårets lö- den svenska partipolitiken. de emellertid den nybildade
uppfattningen, att dess tidning spelat ut sin roll eller
neavtal. Hittills har utlandet Vid mässan niirvoro två av akademikerorganisationen sin komma de att stundande vecka ge bevis för motsatsen?
också haft inflation, och vl dess främsta män: finansmi-samhälleliga rätt och bevisade
Tiden är mycket, mycket knappt
ha "kunnat hålla varandra i nister Sträng och högerleda- därmed att i dagens organisahanden i utförsbacken", Men ren Hjalmarson. Den senaretions-Sverige går det ej att
nu framträda deflations-ten- sökte i sitt debattinlägg — utan skada för det hela undenser på många håll, icke ehuru icke helt framgångs-dertrycka en liten kvalificerad
minst i USA. Det är nu fara rikt — göra gällande att det grupp, därför att den ej backas
för att penningförsämringen allmänna fördömandet av den av något "stort" parti — eller
vägrar att låta sig
skall fortsätta här hemma förda ekonomiska politiken överhuvud
engageras i partisyften. Denna
medan den stoppas i andra icke borde drabba högern, hållning har nu segrat, såväl I ett föredrag härom dagen ningen ger i klara sälln.,
länder. Talaren rekommen- som alltid förordat en före- över TCO-socialdemokratiens inför ett möte med parti- åskådliggör på ett kusligt,.
derade bl.a. fria växelkurser, tagsvänlig politik. I stort sett uppblåsta monopolanspråk som folk gav dr Gunnar Hedlund sätt avfolkningen frånlandsså att "det blir klara papper är detta utan tvivel riktigt, över Dagens Nyheters-radika- en intressant förklaring till bygden: småbruken, "ratiobondeförbundets (landsbygdspå vanstyret".
åtminstone relativt sett, men lismens storkapitalistiskt för- partiets) namnändring. Han naliseras bort" i allt snabbare takt — det räknas med
Andra industriledare och högern som parti har icke aktfulla hållning.
desto mindre sin andel i den Vad SACO åstadkommit på hävdade, att det gamla nam- att fortsättnings,s 10 svenårtionde är ett storverk, net "inte på tillfredsställan- ska småbruk falla bort varje
löftespolitik för vinnande av ett
varav dess ledning.och Med- de sätt svarade mot partiets dag! Under femårsperioder'
väljargunst som tydligen är lemnär ha all heder. Anslutifråga ha icke mindre än
oskiljaktig från all demokra- ningen till organisationen från politik", att det var alltför 19.000 enheter i gruppen 2tisk politik, och som med Sveriges olika kategorier av avgränsade och "av många 10 hektar åker försvunnit
92.000
osviklig säkerhet till sist le- akademiker har nu nätt en uppfattades som ett snävt som självständiga jordbruk,
der även väljarna i fördär-siffra som utan vidare demen- klassparti för enbart jord- och på
basis av undersök
terar allt tal om att SACO ej bruks- och landsbygdsbefolkvet.
ningen kalkylerar man med
(Forts, å sid. 3)
Forms. å sid, 7 ningen".
Dr Hedlunds ytterligare att under det närmaste demotivering för det nya parti- cenniet omkring 37.000 smånamnet "centerpartiet" är bruk komma att upphöra
inte minst belysande med SOM levande enheter.
pti
torsdagen,
ett
försök
alt
i
enI sin i höst utgivna bok "Det
hänsyn till hr Hedlunds tak- Hela denna utveckling stod
lighet
med
gammal
judisk
tradition
hotade Israel" har Herbert
Tingsten bland annat gått i god rädda hans liv, Shapira skadade, tiska funderingar: "genom klar för bondeförbundet; då
den pågående avfolkningen det för sex år sedan ingick i
genom ett bombattentat
för, att staten Israel "till helaallvarligt
det iiircettika parlamentet den
på vår landsbygd räknar man regeringskoalition med sosin struktur och kultur är likamot
211 oktober, Hans lie hängde på en
västerländskt som Sverige, tråd. och läkarna gav honom knap- med att c:a 60.000 jordbru- cialdemokratin. Den uppfatDanmark eller Holland". —past någon chans attöverleva. Två karröster försvinna varje val- tades och kändes som en
ödesdiger och katastrofal
Denna tes ha vi hört predikas judiska rabbiner Jane ITerzrip och period. — Erfarenheten strukturförändring
inom vårt
har visat, att de 'utvandrade'
långt innan hr Tingsten tog
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Veckans utrikeskommentar m
Moskva- festligheternas
sputnik-triumfer dämpades

något av att nedtagandet av
rymdhunden uppenbarligen

misslyckats. Att det ej försökts är osannolikt. Detta är
beydelsefullt icke minst ur
militär synpunkt — och mins-

kar dessutom popularitetsframgången utanför Ryssland,
vad nu denna kan vara värd.
I stället har man gjort det
mesta möjliga av den kinesiske statschef en Mao Tse-tun g's
besök .i Moskva — en händel-

se, vartill det blir anledning

Ryssland

återkomma.

President Eisenhower och
Dulles synas ha viss framgång
i sina försök att åstadkomma
enighet om en amerikansk
jätteansträngning för utjämning av Sovjetunionens fram-

I ett nytt radiotal till den
Det förefaller som om de
amerikanska nationen på ons- ännu i offentligheten agerandagskvällen har president Ei- de koryfeerna från det andra
senhower klarlagt att någon världskriget icke skulle tro
nedsättning åv USA:s för- sig kunna motivera sin nuvagångar.
svarskostnader icke nu är rande antisovjet-hållning anDet nya . :franska skattepro- möjlig, samt att därutöver än- nat än med att de makthavangrammet ter sig redan allvar- nu mycket mera måste ned- de i Moskva på något sätt
ligt hotat. Och i Jordanien för- läggas på forskning och på fortsätta Hitlers politik — unberedes —. huvudsak/igen uti- konstruktion av nya vapen.
der det att det var mot samma
Härom torde uppfattningen antivästerländska makt i
från en ny storm attack mot
1
Amerika
nu
börja
bli
enig.
kung Hussein.
Moskva som Hitler kämpade.
Desto onödigare synes det att
Att ständigt omtolka världspresidenten ej kan konstatera historien för att få fram en
detta utan- en lika överflödig fiktiv konsekvens mellan tiditember vållat denna omsväng- som falsk påminnelse om Hit- gare missgrepp och nuvaranler-tiden,
då "inte tillräckligt de ståndpunkt brukar aldrig
ning, även om de r, aka. sputnikarna kunna ha gett social- många människor hade tagit i längden lyckas och är dessdemokraternas neutralitets- Hitler på orden", Man skulle utom en onödig black om fopropaganda vind i seglen. Det ju dock kunna tänka sig att ten för handlande politiker.
är väl snarare så, att den för- presidenten Roosevelts till Det är bättre för dem att lita
virrade socialdemokratiska sist framgångsrika strävan att till den barmhärtiga glömsutrikespolitiska propagandan få USA och Sovjetunionen i kan, en tillit, som sällan slår
vid förbundsdagsvalen var en gemensamt krig mot Tysk- fel.
Det amerikanska folket
beldstning för 011enhauer och land icke är bortglömd av alskulle säkerligen nu följa Eihans parti. Nu gällde det där- la i USA.
senhowers försvarsmaning
emot huvudsakligen lokalpoutan dylika fadäser.
li tik.
Bonde förbundets... även
Eller skulle Eisenhower
Dessutom 'har socialdemo(Forts.
från
sid.
2)
månne ha menat att det var
kratien, som regerade i Hambrug fram till 1953, stor mo- dant stöd, att avfolkningen beklagligt att Hitlers varningderation samt att uppvisa en från landsbygden skulle kun- ar för den kommunistiska
erkännansvärd tidigare insats na bromsas. Bondeförbunds- världsfaran ej på sin tid tillräckligt uppmärksammades?
för den stora hamn- och industristadens återuppbyggan- ledarna läto även påskina, att Tro det, den som vill.
de, och Brauer visade sig då sådana löften erhållits och
En annan enfaldig föreställsom en duglig förvaltningsle- att de gingo i godo för att de ningskrets ligger bakom det
skulle infrias.
dare.
ofta hörda talet om att den
Socialdemokratiens kontroll
Därav har emellertid ing- nuvarande regimen i Moskva
av Hamburg betyder 2 röster enting blivit. "Landsbygds- inte nämnvärt skiljer sig från
till mot Adenauer i västtyska partiets" ledare läto med god "den tsaristiska envåldsmakförbundsrådet, delstaternas min Erlander & Co dra sig ten!" I själva verket är det en
församling. Majoriteten rub- vid näsan.- Prderseitåtte hål- skillnad som mellan natt och
bas ej därav. Adenauer-koalidag! De som fabricera dylika
tionen får nu 26 röster mot 15 let har man sedan länge räknat med just det som hr Hedi rådet.
lund hade som motivering
för partinamn-förändringen,
nämligen att de småbrukar
familjer, som tvingas lämna
svenska socialdemokratiens sitt jordbundna hem, efter inDen politiska utvecklingen
finanspolitik k a n överhuvud flyttning till tätorter med an- i Argentina har efter Perons
icke försvaras med bärande ställningar i industrier o.dyl. störtande för två år sedan
argument inför ett ekono- komme att bli LO-anslutna tagit en alltmer oroande
miskt skolat forum och att socialdemokrater. Den allt vändning. I juli i år valdes
vänta sig att herr Sträng hårdare inställningen från äntligen den konstituerande
skulle säga rent ut att "vi" LO och socialdemokratin mot nationalförsamling som skulav opinionen tvingaS till en åtgärder, som skulle kunna le göra slut på det provisoriska regerande som bär preansvarslös ekonomisk löfteslandsbygdens avfolk- sident Pedro Aramburu's sigdemagogi, det vore väl också hindra
ning, har här sin förklaring. natur. Församlingens 'auktoför mycket begärt.
Bondeförbundet i rege- ritet var emellertid redan
Men eftersom herr Sträng ringssamverkan svek sin mest från början rubbad genom
icke saknar demagogisk fan- bärande programpunkt — att peronisterna röstat
tasi fann han till sist dock den som gällde bevarandet av blankt, och dessa blankröster
en utväg — icke till sitt och en levande landsbygd. Detta visade sig utgöra en så betyregeringens försvar, men till svek har centerpartiet ingen dande del av de i valet deltagande, att man började
att tala om något annat! möjlighet att dölja.
Forts. å sid. 6
Sputnikarna visa vad målmedveten energisk koncen- herr Sträng, hyser en "för
tration kan åstadkomma för oss helt främmande och oac- e
effekt när den inriktas på ceptabel uppfattning om inbestämda mål. Den kommu- dividens rätt och människans
nistiska världen, fortsatte personliga värde", men å an—

- Hamburg-valet
I Hamburg, delstat inom
den Västtyska förbundsrepubliken, har den 10 dennes
val av stadsparlament ägt
rum, varvid resultatet blev en
socialdemolftatisk seger. Hit11113 har det borgerliga blocket innehaft 62 mot 58 socialdemokrater av stadsförsamlingens 120 mandat. Nu blir
&ffran för socialdemokraterna i stället 68 mandat mot 52
borgerliga. Som en följd härav kommer också borgmästaren Sieveking att ersättas av
'den socialdemokratiske veteranen Max Brauer, tidigare
borgmästare fram till 1953.
Socialdemokraterna fingo
denna gång 53,9 proc. av rösterna mot 45,2 år 1953.
Det märkliga är att Hamburg i de för två månader sedan förrättade valen till västtyska förbundsdagen gav
Adenauer-partierna klar majoritet. Då fingo socialdemokraterna endast 45,8 proc. av
rösterna.
Det är knappast troligt att
händelserna sedan den 15 sep-

9avvisliga anklagelser
Forts. från sid.

Värre utsatt vår
1: herr
Sträng som hade att svara
för regeringspolitiken. Han
dröjde till banketten efter
anässans .avslutande. I stort
gett nöjde han sig i sitt sena
nacktal med att bestrida de
pessimistiska tolkningarna
ev vårt näringslivs läge och
/utsikter. Sverige stod sig
gott, internationellt sett, och
det fanns ingen anledning till
panik. Principiellt hade' han
för övrigt ingenting annat att
komma med än en hänvisning till det "kollektiva sparande", som i så hög grad låg
regeringen om hjärtat!
Att herr Sträng måste
kringgå det väsentliga problemet var en given sak. Den

dra sidan "hotas de fria de, mokratierna med att bli akterseglade just genom sin beAntal
nägenhet att sätta det egna
Kronor givare
jaget, individens personliga
Transport 38.606:— 271
fåfänga, en konsumtionsinKalmar län
595:— 7
riktning för lust och nöje,
Kopparbergs län
1.150:—
som riktpunkt för handlanGöt. och Bohus län
510:— 6
det."
Västerbottens län
440:—
Detta låter säga sig. Men är
Gävleborgs län
950:— 4
det icke just den svenska soJämtlands län
635:— 4
cialdemokratiens främsta fel
275:— 4
Västmanlands län
att dess politik helt inriktas
Västernorrlands län
350:— 3
på tillfredsställandet av mas1.435:L: 2
Blekinge län
sornas växande konsumtionsSödermanlands län
575:— 2
krav — som en hävstång för
Gotlands län
125:— 1
dess egen partikontroll över
Kronobergs län
75:— 1
svensk ekonomi och svenskt
Summa 45.721:— 317
samhälle?

Dagens resultat'
tockholms stad
tockholms län
:öteborgs stad
lalmöhus län
Ppsala län
karaborgs län
:ristianstads län
lvsborgs län
1rebro län
rännlands län
önlcöpings län
5stergötlands län
Torrbotu.ns län
lallands län

Antal
Kronor givare
11.775:— 90
3.785:— 26
4.025:— 24
2.336:— 23
2.065:— 18
2.195:— 17
4.690:— 12
2.030:— 11
1.010:— 9
935:— 9
725:— 9
1.035:— 8
925:— 8
1.075:— 7

Transport 38.606:— 271

Argentina mot
ökad anarki

fraser torde föreställa sig att
alla regimer som icke äro parlamentarisk-demokratiska i
det väsentliga äro lika. Huvudsaken är emellertid vem
som utövar makten, och hur
den utövas. Tsarismen handhades väsentligen av västerländskt — ofta alltför västerländskt — tänkande personer.
Dess förvaltning och rättskipning voro ingalunda utan brister, men i jämförelse med
sovjets polisstat var TsarRyssland ett rättsstat för
övrigt också i jämförelse med
åtskillig "demokratisk" rättskipning av 1945 års märke!
Den väsentliga förändringen i Ryssland mellan 1917 och
nu ligger i det totala utrotandet av tsartidens bildade överoch medelklass — utan att de
!Forts. å sid. 6

SACO 10 år ...
(Forts. från sid. 2)
skulle vara representativ lör
de kårer den företräder. TCO.
LO och även radikalismens
motstånd har också tystnat.
Ingen bestrider nu, längre SACO's förhandlingsrätt. Resultatet av dess insatser har blivit en avsevärd och välbehövlig höjning av de akademiskt
bildade gruppernas ersättning
för deras arbete. Redan detta
är en samhällelig vinst. Men
mycket kvarstår ännu att göra.
Sambeskattningen är en våld- 'Tam
sam orätt icke minst mot
akademikernas, även utan denna slentrianbörda hårt skattebelastade grupp. Frågorna om
studieskuldamorteringarnas
skattefrihet och studiebidrags
avdragsgiltighet äro ävenledes
olösta. Men ett gott verk har
som sagt gjorts. Det ökade allmänna erkännandet av det
akademiska arbetets värde har
också bidragit till en mera
harmonisk samhällsorganisation.
En särskild uppgift tillkommer också SACO som hävdare
av personalorganisationernas
ansvar inför samhället. I dag
borde det kunna erkännas sv
alla att det korporativa Sverige, som växt fram, men va, •
politiska konsekvenser ännu e i
dragits, skulle te sig som en
skev byggnad utan SACO' insats.

• Hjälpkomniitten för
Tysklands barn

sänder som vanligt sorterade och ändamålsenliga kläder
till barn- och ungdomshem i Västtyskland samt till fördelning även i östtyskland.
Lådor med julgotter och leksaker avgå under okt.—nov.
Kontantgåvor mottagas tacksamt!
Postgiro 19 73 73

HTB

Hjälpkommitten
för Tysklands barn

HTB

Postadress: Postfack, Stockholm 26
Godsadress: Odengatan 42, Stockholm Norra
Telefon: 30 42 85
(Lördagar stängt)
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vore bra, dels därför alt de vo- ro billigare ån de inhemska. Så
småningom steg den svenska exporten av klädnypor till 1 lp miljon gross per år. Det gör 210
.miljoner prima, svenska klädnypor, som satt där på klädstrecken från New York till San
Francisco. En manifestation av
svensk eller åtminstone småländsk företagsamhet

*

SVERIGE LEDER

Enligt schweiziska automobilklubbens nyaste rapport leder
Stockholm rusande antalet billån
bland världens storstäder. Rapporten uppger att under de senaste
tem åren inregistrerades i Mockholm 5.172 bilslölder, 1 Göteborg
3.540 och i Malma 3.119, vilket är
de högsta siffrorna i vadden, i lör-

☛

fundera över till omväxling med
ryska satelliter och annat elände.
Vi hoppas dock för presidentens
egen skull att problemet med de
svenska klädnyporna skall visa
sig något enklare att låsa...

Tag mu med darr på rösten kiaga
och snörvla fram est sorgsen trall
ty seklets största kärlekssaga
är nu förgången, slut och all.

fundera över till omväxling med
ryska satelliter och annat elitide.
Vi hoppas dock för presidentens
egen skull att problemet med de
svenska klädnyporna skall visa
sig något enklare att låsa...

Helt nyss det sattes punkt och 41/ en
får denna saga i Paris
och om den saken telegrammen
runt världen sändes metervis.

*

Skämt åsido, så har Eisenhower
själv uttryckligen förklarat, att
den ''fria världen" skall gemensamt utnyttja sina resurser till
det gemensammas bästa. Presidenten har också upprepade
gånger uppmanat länderna 1 vårt
efterblivna Europa att riva ned
de handelshinder, som tullar och
importbegränsningar utgör. Genom FN:s ekonomiska organ, har
USA på alla sätt stimulerat Europa till att söka bilda en gemensam, fri marknad.
Får man kanske i detta :sammanhang lov att påminna om
det gamla engelska talesättet
"eharity begins at borne", vilket
i detta sammanhang lämpligen
kan översättas med. ett eftersom
de amerikanska husmödrarna Bre
kända för sin renlighet, så höra
de även i framtiden få lov att
hänga sina tvättar med hjälp av
svenska klädnypar. Hena som
dessa äro både billigare och bättre än de amerikanska.
❑ m amerikanarna mot ull förmodan skulle vara så tossiga, alt
de begränsade importen av klädnypor så tycka vl att Ville Moberg borde åka "över pinan" igen
och visa vad man kan råka ut
för om man retar smålänningar.
De kan nämligen nypas tillbaks så att det känns.

Och Sputnik fick den dagen vara
i fred, men spalt på spalt
skrev re daktörerna i Klara
om det som undanskymde allt,
Otit det som kom på första sidan,
det Ingrid och Roberto var,
så itu vi går i stor förbidan
på seklets nästa kärlekspar.
Mest LO:s aftonblad, som hostsot
att redan ta sig saken an,
lär utan vidare ha funnit
dt Ingrid B. — ett tredje nian.
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kara nen du blir stor;
du från din docka hunnit
växa ...
Utav din hulda, fromma mor
tag, för din framtid, denna
läxa!"
Författaren?
2. Dagens namn är Edmund —
vilket land har haft en ratt
konungar med detta namn?
3. Vilket grevskap plägar kallas
'Englands tel
4. Vem har målat den berömda
tavlan "EU gossen'?
5. Ligger Göta hovrätt i Göteborg?
ä. Är ankan fågel ekler fisk?
7. Vid vilken svensk stad ligger
Apladalen?
13. Vad betyder det latinska uttrycket "paria vota"? 9. Vad menas mod oklokrati?
10. Och så till sist en liten, knepig
kuggfråga: Vad har herrarnas
kravatter med 30-åriga kriget
att skaffa?
(Svar på fragorna på ,;i1.1. Si
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"Bildspråket dr djarut hos Pars"Den bristande kunskapen ma
sell och i sen självsvåldigt-Otal,- Panten hoa den breda annubtheten
scandipa flaskfrihet ofta pinande. är resultatet att det 0111u:uvs nitMen det finns några diktrader anm dertafeithettaynder. Oms man där-

recensenten ännu i skrivande sinnet
inte hickats knäcka. Exempel:
En soldat kan stupa för ett
hugskott.
Ankra, Distried, Har 1 björken
iver.
Lyft honnias ombord.
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STOCKHOLM

yssarna

Mititärtekniska och
nautiska Instrument

hållande till städernas befolkningsantal.
Det påpekas tax. att London som
har precis 10 gånger fler invånare
11n Stockholm under samma tid bara
haft Må bilstölder att rapportera.
Hamburg som är dubbelt så stort
som Stockholm hade 429 bilstölder.
Amsterdam bara 135, Helsinki betydligt mer, 453 billån, Näst efter
de svenska storstäderna följer de
båda andra skandinaviska huvudstäderna Köpenhamn med 1.999
bilstölder och Oslo med 1.309. I
Znrich noterades 19 hitstölder under fem år, i Genive däremot' 139.
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inte får plats i kanslihuset. Kan
man förresten Pinka sig hr Rubba"Byar och gårdar bör Inte få plåstad sant vrå katt?"
nas ist av rationallserIngens ångvält,
når
vi samtidigt har alla bekymmer
(Kammarherre Dickson
i världen tör att skalfa bostäder åt
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felvin Andersson i bl.
av ett hena air det enda viktiga. att

ha sin "Sputnik", voro bra, dels därför alt de vo- amerikanarna ha 'vätebom- ro billigare ån de inhemska. Så
ben och engelsmännen ha sin småningom stegden svenska expräktiga, gamla flotta att yvas porten av klädnypor till 1 lp milöver, men vi svenskar ha min- jon gross per år. Det gör 210
sann också en fin produkt att „miljoner prima, svenska klädnyskryta med. En tingest, som trots por, som satt där på klädstrecsin litenhet nu säges hota en del ken från New York till Sats
av det amerikanska näringslivet Francisco. En manifestation av
med ruin, Det är den svenska svensk eller åtminstone småklädnypan! Den har plötsligt dykt ländsk företagsamhet
upp på scenen, och den amerikanåka presidenten i egen hög perMen protektionisterna i USA
ton tvingas att grubbla över Pro,
blemet om de svenska klädny- vakade ivrigt över utländsk konkurrens. beredda att hugga In så
porna under sömnlösa nätter.
Där sitta en massa företagsain- fort någon gren av landets rika
ma smålänningar och tillverka näringsliv hotades av billig immiljoner och åter miljoner sven- port från Europa. Amerikansk
ska lellidnynor. Det sker maski- uppfinningsgenialitet och företagnellt, och framställningen går samhet är visserligen som allt
fort. Två ernå träbitar formas i annat där över "biggest in the
en maskin, spiralfjädern 1 on an- world", men mot småländska
nan, de sättas samman för band kladnypefabrikanterna stod man
och — vips är den lilla klädnypan sig slätt så länge tullen bara vor
färdig. Miliontals svenska hus- 10 cent pr green.
mödrar nyttja dc ona praktiska
.Så nu liar madoriteten av den
tingestarna året runt, de (nypor. . alltid lika vaksamma amerikanullig) knipas fast på kläd-- ska tulltaxekoramittin skrivit ett
strecken ined vana nypor, och brev till presidenten, ett brev,
ingen ägnar väl klädnypan en som riktar sig direkt mot alla
tanke — annat än när man tap- Ville Mobergs landsmän. Tullpat bort så många att man måste taxekommitten konstaterar att
gå till affären och kapa några USA. har sex företag med i gedussin.
nomsnitt 400 anställda, vilka tillMen de företagsamma smålän- verkar klädnypor. noga räknat
ningarna ha får länge sedan 3,7 miljoner gross am året. Men
upptäckt att klädnyporna äro dessutom importeras det 1 1)2
en fin exportartikel. Trots USA:s miljon gross ,och det är en nagel
höga tullar- var det en god af-. i ögat för telltaxekommittän, sons
får ett sälja klädnypor över At- vill att importen. av klädnypor av
lanten. Och de amerikanska hus- trä med spiralfjäder skall begränmödrarna ville gärna ha svenska sag. till 650.000 gross om året.
klädnypor, dels därfar att de
Så nu rår Eisenhower något att

J
av Puck
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annat där över "biggest in the
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aoinsnitt 400 anställda, vilka tillMen de företagsamma smålän- verkar klädnypor. noga räknat
ningarna ha får länge sedan 3,7 miljoner gross im året. Men
upptäckt att klädnyporna äro dessutom importeras det 1 1)2
en fin exportartikel. Trots USA:s
miljon gross ,och det är en nagel
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med en klocka och en hammare.
Så kom den blonda och söta syrier Greta förbi och undrade vad
han sysslade med.
— Jag fiskar ...
— Med klocka och hammare?
— .1a, vad är det för märkvärdigt med det? Jag håller klockan
ovanför vattenytan. Fiskarna år
väldigt nyfikna, och isär dom dyker upp fa ratt se vad den kan
vara klipper jag' till med hammaren,
— Verkligen intressant, sa sys-
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upp på scenen, och den amerikanske presidenten i egen hög perkal tvingas att grubbla över Pro,
blemet om de svenska klädnyporna under sömnlösa nätter.
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ma smålänningar och tillverka
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och — vips är den lilla klädnypan
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båda parter känner LID den /nianaf eilmtåltssIngen."

IbärkebIalloPcn av Canterbury
i ett tal häromdagen]

Prenumerera
på

Fria Ord!

r

V eckans vers
,sr, aosn mötas några korta
ht ander,
bara av samma jord och

samma under,
på vår levnads storrnomflutna
näs!
Skulle karlekslöst vi il och
kalla?
Saninia ensamhet oss väntar
stia,
samma sorgsna ses på graven,:
V, t on HEIDENSTAM.
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Slut kretsen kring Fria Ord

ina n förresten tänka sig hr Rubba- "Byar ack Gårdar bör Inte få plå0. Är ankan /åarl eller fisk?
nas ut av rationallstrIngens ängvall,
7. Vid vilken svensk stad ligger siad som grå katt?"
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Harald Nielsen:
den holländska tidningen
ti"De Telegraaf" av den 11
april i år fanns en, uppgift
om att den amerikanske juden Meyer Levin inlett rättegång mot Anne Franks i
Schweiz bosatte fader rörande honoraret för den sceniska bearbetningen av den
dagbok, som går i hans dotters namn och som i översättning till många språk fått
en så stor spridning. Så långt
finnes inget uppseendeväckande häri. Det är ju rätt
vanligt, att såväl romaner
som biografier arrangeras för
scen eller film av skribenter,
som ha bättre handlag härmed än de författare, vilka
skrivit de ursprungliga verken. Icke heller är det så ytterst sällsynt, att oenighet
uppstår ifråga om det ekonomiska utbytet. Vad som i
detta fall intresserar är, att
meddelandet i den holländska tidningen för fram frågan om hur det förhåller sig
med själva dagbokens äkthet
och om inte just Meyer Levin
kan ha varit den, som givit
dagboken den form, i vilken
den föreligger.
0 —

Boken berättar som bekant
om ett par judiska familjer,
som gått under jorden i Amsterdam. Just vid krigsslutet upptäckas de av den tyska notisen och skickas till
skilda koncentrationsläger '—
Anne Frank till BergenBelsen, där hon säges ha avlidit strax före kapitulationen. Enligt en epilog plundrade tyskarna efter sin vana
— till skillnad från andra
länders soldater — gårdshuset på allt, men dagboken
mellan staplar av gamla böcker och tidskrifter undgick
dem. Detta är naturligtvis
tänkbart, men det må dock
vara tillåtet påpeka, att manuskriptet inte kan ha varit
så obetydligt till omfång.
Med det skriftprov, som reproduceras i boken, måste det
ha fyllt 3-400 kvartosidor,
och en handskrift av denna
storlek borde, tycker man, ha
påkallat nyfikenheten hos en
hemlig polis. Låt oss emellertid utgå ifrån att så icke
varit fallet — tyskarna äro
som bekant icke blott grymmare än alla andra nationer
utan även dunimare och därför mycket lättlurade. Detta
äro emellertid i allmänhet icke nyfikna kvinnor och i synnerhet icke nyfikna mödrar,
och i den lägenhet på ett par
rum, där de åtta judiska
flyktingarna uppehöllo sig,
fanns det två: Annes egen
mor och modern till den något äldre Peter, som hon förälskar sig i. Detta förutsättes helt visst icke ha gått
spårlöst förbi och det väcker
också betänkligheter hos Annes far, men trots att ingen
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JUDISK PSYKE
En studie kring Anne Prunk och. Meyer Levin

kan ha något för sig utan
att det uppmärksammas av
de andra, skall man alltså utgå från, att Anne både kunnat skriva sin dagbok i hemlighet och fått ha den i fred.
—o
Av smärre anmärkningsvärda ting må noteras, att det
skriftprov som medföljer, är
daterat före påbörjandet av
dagboken och att det i övrigt intet bevisar om dennas
äkthet, eftersom det kan ha
skrivits post festum av vem
som helst. Därest det hade
varit maktpåliggande att
verkligen övertyga läsarna,
borde man ha väntat, att manuskriptet hade blivit deponerat i ett stort bibliotek och
att dess äkthet garanterats
genom edsvurna förklaringar
från dem, vilka funnit det.
Så som boken nu föreligger,
har man intet annat att hålla
sig till än en bedömning efter eget skön av själva innehållets beskaffenhet, och
detta verkar icke obetingat
överbevisande. Ty nog äro
judar intelligenta och tidigt
mogna, och-nog höra varken
spontaneitet eller naivitet till
deras mest framträdande
egenskaper, men likväl må
man förbluffas över den kallblodigt intellektuella ton,
60111" uf klia: a.itecknhigatrna
från början till slut. Icke en
enda fumlighet avbryter eller sätter en plump i framställningen, och, trots att hon
säges ha genomgått en stark
utveckling, spåras ingen skillnad i uttryckssätt eller uppfattning, som kan antyda
denna. På ett märkligt omtänksamt sätt sörjer framställningen för att få allt
med, t.ex. hennes föregående i skolan bland kamrater
och lärare, samt även som
en skådespelsförfattares scenanvisning om hur det ser ut i
det hus där de söka skydd.
"Det är måhända litet svårt
att förstå för den utomstående, därför skall jag förklara
det närmare", heter det i den
då 13-åriga flickans skrift,
varefter hon ger en hel sidas
topografisk beskrivning av
byggnaden. På liknande sätt
redogöres för hennes eget
och omgivningens själsliv.
Tingen sättas på plats i formuleringar, som icke kunnat
vara mera "vuxna" och välövervägda.
o
0
Hon har förälskat sig i, den
ävenledes inspärrade, något
äldre judepojken Peter. Hon
är glad, när hon har honom
för ögonen, säger hon. "I går,
när jag skulle tvätta håret,
var jag övermåttan uppsluppen, jag visste nämligen, att
han satt i rummet intill. Jag
kan inte hjälpa det, men ju—

- Första artikeln —
mera stilla och allvarlig jag
blir i mitt inre, desto mera
högröstad blir jag.
Vett blir den p:'rsic, som
upptäcker och brilvor genat»
detta passar?"
Nåväl, psykologien är förvisso nog så riktig, men är
så fallet även med det sätt,
på vilket den uttryckes?
Skulle en 14-åring verkligen
skriva meningar •tom denna
sista i sin dagbok? Senare bli
de unga mera intima, de sitta smeksamt omfamnande
varandra, och det hela är une
derbart, men det väcker betänkligheter hos henne, som
skulle varit - en duenna värdiga. Ty det finns ett "meri"
— "kommer Peter att låta
det stanna härvid? Jag har
inte glömt hans löfte, men
han är ju blott en ting man."
Anne och Peter — är det
för övrigt icke en säregen
omständighet, att två heljudiska familjer ha valt just
dessa båda eljest i judekretsar så sällan använda namn,
men förvisso hade, om de
hetat Moritz och Rebecka,
verkan icke blivit helt densamma. Vad det kommer an
på är just som i Shylocks berömda replik a. t understryAr de. allas s r Tatt
inkassera den generella sympatin för det särskilda tillfället, men om vi skola hysa
medlidande, låt det då omfatta alla som icke drabbades mindre hårt än Anne
Frank, de tusenden och åter
tusenden tyska kvinnor och
barn, vilka lågo kvar som
förkolnade: rester, när engelska och amerikanska flygare övergjutit dem med brinnande fosfor. Vår för sig voe
ro de ju lika saklösa som
hon, och åtskilliga av dem
säkert lika intelligenta.
0

—

0

Enbart av denna anledning
är det ju icke berättigat att
ge henne den särställning,
som hon fått reserverad åt sig
i det allmänna medvetandet
genom boken och skådespelet, men det finnes även annat som talar för, att icke så
bör ske. Härom bör just
Meyer Levin kunna ge oss
en eller annan vink. Vid den
tidpunkt, då hennes betraktelser med eller utan hans
hjälp offentliggjordes post
mortem, var han en författare, som redan hade en ansenlig rad romaner och översättningar bakom sig — däribland även en dagbok från
Buchenwald. Detta är självfallet icke ett tillräckligt bevis för att han även haft något att göra med hennes, men
i varje fall kunde ett av de

Redan som - pojke är han
på det klara med, att han
skall bli skriftställare, och
då han kommer till universitetet, anmäler han sig till en
författarkurs. Senare • följer
journalistik av skilda slag
vid halv- eller heljudiska
tidskrifter och tidningar.
Hans far har emellertid•köpt
och sålt fastigheter med sådant resultat, att han nu har
ett sexvåningshus i ett finare kvarter och en Bula, medan sonen på rekommendation av sin fanatiske rasfrände Ben Hecht, vilken han senare tar avstånd från, blir
anställd som reporter vid en
stor tidning. I denna egenskap får han att göra med
den beryktade LeopoLd-Loebaffären, om vilken han senare har skrivit en roman. Saken rörde sig som bekant om
två judepojkar i tonårsåldern, söner till välbärgade
föräldrar, som för nöjes skull
'mördade an annan judepojke. Detta senare förnimmer
Meyer Levin som en lättnad,
enär det då icke kan vara
tal om rasmord, men, säger
han, samtidigt med rädslan
inför det djup av pervers —
han använder icke ordet artistisk — ondska, som man
skådade ner i, "fanns det en
undertryckt stolthet över dessa ynglingars strålande begåvning (brilliance), en sympati för deras underkastelse
(being slaves of) under deras
intellektuella nyfikenhet, en
stolthet över att denna nya
grad (new lovel). av • brott,
även den uppnåtts av judar."
Man tänke sig en icke-ju- •
disk romanförfattare använda karakteriseringsdrag som
detta för att åskådliggöra judisk intellektualism, och man
behöver icke sväva i tvivels-mål om vilken behandling
hän skulle få. Det behövs
mindre än så. Då Meyer Levin själv i en av sina romaner har skildrat, hur de olika
raserna hålla sig var och en
för sig, har han svårt att finna en förläggare, och då den
utkommer blir han inviterad
till frukost hos sekreteraren i
"The Anti-Defamation League", den judiska organisation som skall bekämpa allt
som kan skada judiska intressen, och det menar man
uppenbarligen att detta gör.
Hans rasfränder, säger han i
annat sammanhang, kunna
icke tåla se att det markeras,
hur de hålla samman.

uttalanden, som i denna tillskrives henne, lika gärna ha
honom till upphovsman, nämligen hennes understrykande
av att hon och hennes ras
aldrig kan "bliva holländare,
engelsmän eller representanter för någon annan nation,
eftersom vi helt enkelt fortsätta, att vara judar och det
vilja vi också. gärna."
Detta är nämligen som talat ur hans hjärta, så som
han blottlägger detta i sin
självbiografi, "I n Searc h",
Constellation Books, London
1951. Det, som Meyer Levin
är på jakt efter, är en hållpunkt. Hans bok erinrar i
detta hänseende om hans rasfrändes, den amerikansk-judiske kritikern Ludwig Lewisohns motsvarande verk
"Up Stream" en människoålder tidigare. Ludwig Lewisohn kom till Amerika först
när han var tio år gammal.
Meyer Levin är född där i
Chicago i början av århundradet. Hans far var en invandrad lappskräddare och
klädmånglare, som med rasens medfödda energi sliter
sina tolv timmar om dygnet,
vänder på slantarna och placerar sina sparmedel i fastigheter. Bl.a. i en trevåningsbyggnad ,som ställer till
bryderi för honom på skilda
sätt, såsom I. ex. problemir
om han skall låta lägenheter
stå lediga eller hyra ut dem
till italienare, om vilka han
vet, att de komma att utöva
skadegörelse på dem. Gången i utvecklingen var, säger Meyer Levin, först irländare, sedan judar, därefter italienare och sist negrer.
För ögonblicket voro alltså
italienarna i färd med att av
lösa judarna. Båda parter sågo ned på varandra, men —
säger han — när barnen blevo
vuxna, ville italienarna icke
längre vara "dago"s, medan
däremot judarna ville fortsätta att vara jticiar, Jämväl
ett annat drag från samma
tid understryker skillnaden.
Efterhand bier det fler italienare än judar i den skola,
som han går i, och de, som
finnas kvar, måste efter skoltiden gå i en judeskola för
att lära sig hebreiska, men
ingenting förljudes om att
italienarna skulle gå till någon italiensk skola för att
lära sig italienska eller latin.
Den fasta anknytning till judendomen, som sålunda skapas från barnSben, brister
icke, oavsett vilken utveck— BREVLÅDA —
ling vederbörande genomlöper. Sålunda slår det' honom, Varmt tack för nedanstående 5.:då han kommer Paris, att drag:
kr. 65: —
synagogan är det första, som L. R., Malmöhus län
en jude uppsöker i en främ- "Två vänner av Edra syften"
kr. 10: —
mande stad, även om han
Fria Ords exp.
inte längre är troende.

— gör Eder -teckning för 1958

FRIA ORD

6

TRO och LIV *
•.
Kännemarken

-

fålla.

Det andra, som utmärker
låren i den gode herdens
hjord, är detta: herden käriL
ner dem. Vad betyder det?
Man kan ej gärna känna någon i djupare mening utan
att stå i ett mycket nära förhållande till honom. Och det
är enligt Jesus just detta nära förhållande mellan Honom och dem, denna andliga
gemenskap med Honom, som
är kännetecknet på, att de
verkligen höra till Hans fålla.
Plåt manifesteras denna gemenskap kanske tydligast i
bönelivet. Också härvidlag
händer det, att människor
mena: man kan väl. vara en
god kristen även om man ej
i tid och otid knäpper händer
eller ligger på knä. Det
myckna bedjandet framstår
lätt sona något osunt och
överspänt. Och visst är, att
det finns former av "bön",
som mer liknar något som
rinner ur skvalande välsmor-

Aktuell debatt

två stora artiklarhar man ile
FOLKOMRÖSTNING OM
senaste dagarna bokstavligt talat
FÖRSTA KAMMAREN?
Under remissdebatten lyss- "bett för sinsjukamormor"och
nade knappast någon påförsta i djuptkänslovigagerade tonfall
kammaren, somdock avgjorde fört pornografinstalanochsucden senasteregeringsbildning- kat djupt över att enfolkopinion
en,framhållerSkånska Dag- eventuellt kan komma den köra
bladet, som häri vill aktuali- hanteringen att bli mindre lönensera frågan om "senatens" av- de.
Det finns en förklaring till denskaffande. Den skiljer sig numera inteväsentligt från an- na Dagens Nyheters iver att värdrakammaren:den endaskill- na omdenna sak: Myklebokan
naden är, atti första kamma- ges ut på Bonniers förlag!
ren sitta allariksombudsmän
Och mycken annan p
'Att Dagens Nyheter gira i spet- och att denblivit ettålder- grafi!
sen för detta undermineringsar- domshem för enrad ledamöbete överraskar inte. Sådant liör ter från medkammaren:

FOLKPARTIET OCH PENSIONSFORHANDLINGARNA
Det är, kortsagt, en bedrövlig syn attse, att en rad
folkpartitidningar omedelbart
före underhandlingarna med
regeringen ipensionsfrågan
formligen tävla medvarandra
om att raseraden utgångspunkt, frånvilken hr Ohlin
har att föraförhandlingarna,
skriver folkpartiorganet Eskilstuna-Kuriren:

"Mina får lyssna till min
röst, och jag känner dem,
och de följa mig.-

Joh. 10: 27.
Människor söka sig här i
livet till olika fållor. Man säger, att man har skilda intressen eller att ens håg står
till skilda ting. Till någon
fålla höra vi alla. vi må vara
medvetna därom eller ej. Det
hör helt enkelt till jordevarelsernas villkor. Men naturligtvis är det icke likgiltigt,
till vilken vi höra. Det finnes blott en fålla, som i längden ger livet full mening och
överflödande rikt innehåll:
den som Jesus Kristus förestår. Att höra till Hans fårahus är att vara under en god
herdes vård — den ende gode
herdens.
Nu finns det förvisso människor, som låtsas vara Kristi
egna utan att i verkligheten
vara det, eller som falskeligen inbilla sig. vara det. Därför är det viktigt att lägga
märke till de kännetecken,
som enligt Jesus ange, vilka
som höra till den gode herdens fålla. "Mina får lyssna
Ull min röst". Det första
kännemärket är alltså lyssnandet. Martin Luther, vars
"namnsdag" och födelsedag
vi nyss ha firat, talar i "lillkatekesen" om, vad det vill
säga att helga vilodagen. Det
är att "icke förakta predikan
och Guds Ord, utan hålla det
heligt, gärna höra och lära
det". Därmed har han också
kuf:akter= en sann och levande kristen. Man hör
ibland det påståendet, att
man kan vara en god människa och t.o.m. en god kris•en, även om man inte läser
Bibeln stup i ett eller ränner i kyrkan jämt och ständigt. Ja, en hygglig och bra
.människa i vanlig världslig
mening kan man alldeles säkert vara, även om man tar
det lätt med lyssnandet på
den gode herdens röst i Ordet. Men någon god kristen
är man absolut icke, om man
föraktar predikan och Guds
Ord. -Det står fast, att ihärdighet och trohet i Ordets
bruk, både i dess skrivna och
förkunnade form, är det för,sta och i förstone mest iögonenfallande kännemärket på
den, som tillhör Jesu Kristi
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da kvarnar än ett talande
med Gud i anda och sanning.
Men det ståt likafullt fast,
att ett av kännetecknen på
VECKANS UTRIKES...
en levande och äkta kristen till dess traditionella beteende7tväkanniarsystent är inte minär, att han står i en daglig mönster. Men att inte he/teran- dredemokratisktän enkammar- (Forts. från sid. 3)
bönegernenskap med sin Her- dra liberala tidningar insett slet system. Det bör understrykas. Avre. "Att bedja är att komma sjå/nk/ara utiatt manbör ge görande är i vad man en första
Gud - så nära, att Han blir li- partiledaren ett fairchans att på kammare behövs och vilken bredare folklagren därför 1
vet i mitt eget liv" (Stina till förhandlingarna med ryggen funktion den har. Det kan knap- minsta mån fått det bättre än
fri är verkligen ägnat att för- past hävdas att vår nuvarande de även eljest skulle fått —
Andersson).
Det tredje kännemärket på våna. Att sådant vittnar ont då- förstakammare fyllernågra spe- och då förmodligen i långt
fåren i den gode herdens /lut politiskt omdöme katt svår- ciella uppgifter som andra kam- högre grad.
Den stora nyheten i Rysshjord är, att de "följa" ho- ligen förnekas.Det kan ju dock maren inte klarar lika bra.
nom. D.v.s. en sann och le- icke förutsättas att de funnit det Kamrarna är i densvenska riks- land sedan ett eller ett par årangeläget
att
gå
hr
Erlanders
vande kristen är den, som
dagen likställda. Detkan räcka tionden är framväxandet av
vandrar lydnadsvägen i sin och socialdemokraternas ärenden med en kammare och då den en ny medelklass, som när den
mognat kommer att taga hand
Herres efterföljd. Det bety- och lätta på deras bekymmer.
folkvalda. Detskulle sparas bäom Rysslands öden.
Ilade de tidningar, som nu
der tyvärr icke, att han allde. tid och pengar, en inte alldeles
Så länge all insikt om dessa
tid lyckas lyda Kristus och tävlar om att springa rött i fam- ovilctig synpunkt.
väsentliga förhållanden sakuppfylla Hans kärleks lag. I nen på hr Erlander,haft något
Om
andra
kammaren
ökanas
i väster tyckas dess statsklart
att
invända
mot
hr
Ohlins
så fall bleve hans liv syndoch skuldfritt, och så väl är tillkännagivna respekt för både destill 300 ledamöter skulle män i förhållande till Ryssplats
senatens
elit
kunna
få
landaldrig kunnahandla andet icke. Att vara kristen är folkviljan och partiets intagna
att leva på syndernas förlå- ståndpunkt borde de i ärlighetens där — resten fårbetraktas nat än av okunnighet eller i
som
ganska
pensionsmogen
—
panik.
intresse
ha
sagt
ifrån.
Att
först
telse. Men även om fåren
Frånsett motiven är det
komma långt efter herden på i själva startögonblicket öppet säger centerpartietshuvudoremellertid
glädjande om den
lydnadsvägen, står det ändå demonstrera sin defaitism vittnar gan,som undrar ominte första
kammarens
bestånd
skulle
militära
maktbalansen kan
last: höra de till Hans fålla, inte i något avseende gott om
kunna
göras
till
föremål
för
återställas
genom Eisenhodå äro de verkligen på den deras omdöme i care sig poliwersoch Dulles' samtden nuvägen. Detta är också och tiskt eller taktiskt avseende. För nästa folkomröstning.
mera tillkalladedemokraten
med rätta-det kännemärke, jsar5.slare»-.4,,,ec,
BONNIERS DED PORNOStevensons bemödanden.Den
som de utomstående framför de innebära en smärtsann uppleGRAFIN
bättreinsiktenfår — måste
allt söka hos Jesu trogna, att rets,', så mycket mera som han
DagensNyheter är mycket man hoppas —följa senare.
de åtminstone försöka leva med gott samvete kan såga sig angelägen ,attingendag går
;:om de lära. Där skillnaden att han icke förtjänar den.
utan att någotförekommer i
a-nellan lära och liv blir så
spalterna, som påett eller anpåfallande stot, att icke ens Man vill hoppas det senare nat sätt kanhålla intresset för frukta föratt ett verkligt
full förståelse för mänsklig och alltså icke ansluta sigtill pornografin vid liv,påpekar fritt valskulle kunna återsvaghet kan skyla densamma, misstanken om att folkparti- Dagen:
föra den störtade diktatorn
må man ej förundra sig, att ledaren är besluten tillfredstill makten.
Bl.a. offrar kulturredaktionen
respekten för den kristna re- ställa sin taburetthunger —
Nu har den utsedda förmycket arbete på denna sak. I
ligionens sanning och kraft so oder so.
samlingendessutom upplöst
vacklar. Omvänt, ju flera
sig själv. Det har skett icke
kristna. som påtagligt vangenom ett formellt beslut —
dra lydnadsvägen i sin Herutan de fact o, dvs därigeres efterföljd, desto större (Fort
nom att så många av dess
s, från sid. 2)
Men
man
kan
ju
dock
fråga
aktning och dragningskraft
medlemmar avsiktligt lämtillvinner sig Kristi kyrka- i Braunstein i
USAen vacker sig, varför israelerna i sinegen natförsamlingen attde åternya
stat
alltjämt
hänga
fast
världen.
dagfinner det bättre attgöra
ståendeej äro beslutmässiga.
dennaförkärlek för namnDOIVIINICUS.
världshistoria under namnet vid
Presidenten och hansomTrotskyeller varför en Apfel- byten?Israelsföregående ut- givning,som representera en
rikesminister
Sharret
tog
sig
baum en dag uppenbarar sig
slagsallmän vänsterorientenamn, då han blev ut- ringmed
upder namnet Sinovjev — för detta
Svar på frågorna
sneglande åtkomrikesminister.
Förut
hette
han
att ta ett par klassiska exemmunisterna, ståsålunda nu i
1. Anna Maria Lenngren.
pel ur Rysslandssenare histo- Shertok. Hans efterträdare, spetsen för enregering, vil2. England.
ria — torde heller icke vara som tillträddesitt ämbetestrax ken legalt sett hänger iluf3. Kent.
någon gåtfull hemlighet. Ju- före Suezkriget, hetteförut ten. Dess förmåga att hävda
4. Gainsborough.
diska namn bli sällan popu- Gälda Meyersohn mentogsig sin auktoritet äräven frånnamnet Meir.O.s.v.
5. Nej, men i Jönköping
lära — inte ens 1 blodiga re- dåAtt
sett detta pinsamma förhåldessa
besynnerliga landemycket svag. Mer
på volutionstider. De låta sig då
6. Fågel (sydsvensk benii c
och
namnförändringar
måste ha mer framståå ena sidan komkajan).
medfördel utbytas mot mera
7. Värnamo.
"nationellt" klingande, såsom i något bestämt syfte förefaller munismen, å den andra en
8. Lika mänga röster (
Il
ofantligt stor utsträckning sannolikt, men vilket?
Nu 'läsa vi i självaDN, att återupprättad peronism som
tering).
skedde iRyssland1917 och så de judiska rabbinernaändra deenda praktiskt tänkbara
9. Pöbelvälde,
som det sker i allavästdemo- namn på sina trogna,då des- alternativen.
10. Ordet kommer frän
kratier än idag. Icke minst i sa befinna sig i livsfara.De
ska cravate, av croate
kroat.
BREVLÅDA —
mena sigdärmed kunna lura
De kroatiska soldaterna an- USA.
Utan tvivelha sådana namn- själva Dödens ängel! Äro de Varmt tack för nedanstående bivände under 30-åriga kriget en
icke ringa ut- israeliska statsmännenhem- drag:
halsbeklädnad, som på franska förändringar i
helt enkelt kallades croate, vil- sträckning hjälptisraeliterna fallna åt samma svartamagi? "Mao-Matt-vän"
kr.10:—
ket senare förvanskadet till ute i
världen attdölja sin Professor Tingsten fårursäkta
cravate och blev namnet pä en identitet för folk,80n1mera oss, att vi betvivlahans för- Svar tillsign. "Talvi":
säkringar om denvästerländ- Med varmt tack för Edertbrev
herrhalsduk överhuvudtaget.
"se till namnet än gagnet". ska kulturensdjupa förank- vilja vimeddela,att Edrabåda
ring idetnutida Israel.Noti- bidrag å kr.100,— kommitoss tillsen i DN vittnar påett rent handa irättordning.
Fria Ord, exp.
groteskt sättom motsatsen.
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varje pris gällde att stödja och
bevara mot de "fascistiska
blodhundarna". Hur omsvärmades icke Sovjets judiska diplomater och emissarier av
kulturfrämjarna i väster, som
påstodo att Hitler var ute efter
en "världserövring"- och därför måste krossas,— med Röda
armens hjälp.
Det ryska hot, som idag
skrämmer "den fria världen"
hart när från vettet och förorsakar dagliga hysteriutbrott i
Nerv•YorkTårres•----cch- -fess
hundratusen' likasinnades spalter, vad skulle detta hot idag
ha varit, om Hitler och hans
Tredje rike fått fullborda sin
historiska uppgift att göra en
ända på den stalinistiska diktaturen och dess världsfamnande tyranni? Det var med
demokratiska statsmäns, generalers och soldaters hjälp och
bistånd, som "proletariatet" i
Kreml förmådde erövra halva
Europa. Det var med västjudendomens intensiva medverkan, som dessa demokratiska
makter förrådde Europa åt
den omättlige kommunistiske
tsaren Josef Stalin och hans
bödlar. I "demokratins" och
"frihetens" namn!

DET ÄR EN EGENDOMLIG
ödets ironi, att man idag i
väst-judendomens ledande organ, New York Times, får läsa en ledareartikel (den 3111)
däri den leninska oktoberrevolutionen karakteriseras med
ord och uttryck, som lika gärna kunde vara hämtade ur ett
Hitler- eller Goebbelstal i mitten på 30-talet. Vi tillåta oss
här citera ett provstycke:

nins makttillträde, var precis
lika sant och riktigt, då Hitler
och hans män sökte väcka
världen till insikt härom, som
det är i dag. Men på den tiden
var det ett annat ljud i aclockan på de stora judiska-västdemokratiska tidnin gsoff ic inorna. New York Times i all
synnerhet borde vara mycket
försiktig att nämna ordet hyckleri i sina syndigs spalter! Har
det här i världen funnits ett
hyckleri, som i fräckhet och
cynismväl kunnat tävla med
Kremls, så har det varit den
judiska västpressens och den
västliga demokratins under
åren före och under det sista
världskriget. Hur ansträngde
sig icke då dessa Stalins såta
bundsförvanter att i världens
ögon utmåla den moskovitiska
biodsdiktaturen som en salongsfähig och framstegsvänhg "demokrati", som det till

DA HENRY FORD år 1920
sände ut sin uppseendeväckande stridsskrift, "Den interna.
tionelle juden", däri ett par
kapitel ingående analyserade
oktoberrevolutionen i Ryssland, bestod den "ryska" regimen i Moskva av följande råd
och folkkommissariat:
Folkkommissariernas rå cl,
22 ledamöter varav 17 judar
Krigskommissariatet
43
„
33
Ut rikeskommissariatet
„
13
16
Finanskommissariatet

"Till mr Repbad Selulan.
Kåre Kamrat!
Bankirhuset M. Warburg har
öppnat ett kusk) för krnnrat
Trotakys räkning 1 enlighet med
ett telegram från ordföranden I
en-IVestplum len-Syndikrite I Ea
jurist, sannolikt nar Kestroff, har
anskaffat ammunition och arga-

nieernt bannpock sv—darboa titt-

gammans med penningarna. Den
av kamrat Trotsky begärda summan skall utbetalas till honom.
Med broderlig hälsning
Ffi rs te eGcrg."

Det i telegrammet nämnda

finanshuset avser uppenbarligen dåvarande Hamburgbankiren Max Warburg, broder till
den Paul Warburg, som var
meddireklör och svåger till
New York-bankire n Jacob
Schiff i ch..) beryktade WallStreetinstitutet Kuhn, Loeb th
Co, vilket otvivelaktigt var
den främste finansiären bakom Lenin-Trotskys "proletära"
revolutionsriivetag. Som en
känd "svenska länk i kedjan
framträdde ju som bekant bankiren Olof Aschberg och hans
herostratiskt ryktbara "Arbetarbank" med stor filial i
Moskva. I Bernhard Baruchs
nyligen utgivna memoarer berättas f.ö. om hur ivrigt Lenin
sökte förmå denne Amerikas
ledande judiske finansman att
bli hans ekonomiske rådgiVare.
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Justi i lekommissariate t
21
„
20

Folka, pplysningskommiss.

manifestationer av makt, ståt rilla till Ryssland. Syftet häroch pompa i hela det ryska jät- med var att bringa det ryska
teriket, men framför allt givetsamhället i total upplösning
vis i Moskva —
vad var dess och därigenom påskynda Ryssinnebörd?
verkliga, faktiska
lands bortfall som krigföranVÄRLDEN HAR NU I 40 AR
vant sig vid att betrakta Leningruppens (bolsjevikernas)
oktoberrevolution som den stora "ryska revolutionen". Sedan årtionden ha kommunisterna själva och deras herrar
1 Kreml lagt största vikt vid
att framställa revolutionen de makt och motståndare i ösifråga som ett genuint natio- ter. Tyskarnas syfte lyckades
nairyskt uppbrott, låt så vara helt. Bolsjevikerna fraktades
att det ägde rum under marx- hemligen i plomberade järnismens och det "internationel- vägsvagnar genom Tyskland
la proletariatets" signum och alldeles som om de varit bäraemblem.
re av en farlig pestsmitta,
Nu, under det röda jubileet, kåt de ju i verkligheten också
med all den tendensiösa pro- voro!) Vid den ryska gränsen
paganda och alla de försök till öppnades vagnarna och vederhistorieförvanskning, som det- börande, släpptes läsa att börja
samma otvivelaktigt kommer sitt destruktiva verk. Efter
att draga med sig, är det på- några få månader var den
kallat att med några koracen- gamla ryska staten en ruin,
trerade_påpekanden erinra och
om tyskarna kunde för bolett faktum, som varken rys- sjevikregeringens emissarier
sarna själva eller deras sym- diktera freden i Brest-Litovsk.
patisörer och motståndare ute
DET ÄR EN EGENDOMLIG
i den övriga världen torde finna opportunt att draga i åmin- ödets ironi, att man idag i
nelse. Vi syfta här kort och väst-judendomens ledande orgott på det faktum, att okto- gan, New York Times, får läberrevolutionen 1917 alls icke sa en ledareartikel (den 3111)
var en rysk revolution utan en däri den leninska oktoberrevojudisk, att dess ursprungliga lutionen karakteriseras med
syfte alls icke var att gagna ord och uttryck, som lika gärdet ryska folket och riket utan na kunde vara hämtade ur ett
tvärtom att utnyttja och ut- Hitler- eller Goebbelstal i mitbygga de slaviska folkens stör': ten på 30-talet. Vi tillåta oss
sta välde till ett citadell och här citera ett provstycke:
ett kampmedel för en total
"Den ryska regimen är icke
världsrevolution i judisk regi. en proletariatets , diktatur utan
Den "ryska" rådsdiktaturc n, en diktatur över proletariatet;
sådan den introducerades av det är en diktatur, utövad av ett

tionsoron redan hårt medtagDet viirldsskakande historis-. na landet. Det var i denna sika händelzeföriopp, vars be
tuation som den tyska genegynnelse inträffade i Ryssland
1917 (ok- ralstaben fann på den infernai början av november
tober ena rysk kalender) och liska lösningen att från
vars 40-årsjubileum i dessa da-Schweiz importera Lenins och
gar firas med överväldigande
hans judiska revolutionskama-

AND NATION '''''\ . 1.3e. -'3

A

Cr

vår utlandspost:

DEN REVOLUTION, som utbröt i Petrograd i mars 1917
under ledning av den liberale
demokraten Kerenski, hade
möjligen kunnat utvecklas till
en rent rysk revolution ont
den • fått fortsätta utan yttre
inblandning. Misslyckandet berodde väl i första hand på de
västliga ententemakternas försök att spänna Kerenskiregimen framför deras egna krigsansträngningars vagn i kamVAD DEN STORA 'New
Så länge de kommunistiska
pen mot Tyskland—Österrike. York-tidningen här säger om
Detta var en omöjlig uppgift bolsjevismens krigshot och fa- "proletärerna" i Kreml danför det av kriget och revolu- ra för världen alltsedan Le- sade efter världsjudendomens
LÖRDAGEN DEN 16 NOV. 1957

Trotsky, Sinovjev, Kamenev,
Sokolnikov, Kaganowitsch,
Uritsky, Litvinov, Joffe, Voladarsky, Larth och Radek, Att
större delen av dessa judiska
regeringsgrundare i sinom tid
blodigt likviderades av Stalin
är en senare historia, som vi
här må förbigå.

„
42
53
"Den ryska regimen är Icke
Socialkommissariatet
en proletariatets, diktatur utan
„
6
6
„
en diktatur över proletariatet;
Provinsförvaltningarnas k omm.
det är en diktatur, utövad av ett
vida mindre antal personer kr:
23
„
91
de som styrde Ryssland ps tsar
Kommiss. för allm. arbeten
Nikolaus' tid; det är kort sagt
8
DET HINDRAR r4-1,T ICKE
det största hyeirlerE som vä•ldsDet fanns alltså icke ett enNew York Times att skriva:
.historien har att uppvisa.
da departement, där icke juDet skulle Inte ansa oss, vem
"'Demokratin' i Ryssland liksom härskar .1 Moskva, om icke
som 1 varje annat kommunis- darna voro representerade med
dessa hiirsks;re, vilka .7de än äro,
tiskt land Sr en cynisk skänd- minst 75 proc.
Trots alla Stalins utrenshotade världens fred såsom
lighet. Varken Ryssland eller
Chrusjtjev gör, som Stalin gjornågot annat land, som kallar sig ningar förblev förhållandena
de och som också den överrekla- 'folkdemokrati', dr vare sig en desamma ända fram till anmerade (overpraisedl Lenin gjorrepublik eller ett folkstyre. Detta dra världskrigets utbrott. Likde. Rysslands "proletariat" har
är den nattmara, som den marx- viderades en grupp höga juerövrat ett brett bälte av länistiska drömmen urartat 1. Kan-. diska makthavare från tid till
der i hjärtat av Europa, har in- ske skulle även den renaste)
annan, så trädde alltid en ny
spirerat och igångsatt reaktiomarxism Löda tyranni, ty statgrupp av likartade element
• nära (?) krig i Koren, Vietnam
lig kontroll över alls produkoch annorstädes och håller nu på
tionsmedel måste alltid innebära fram i stället. Notoriskt är f.ö.
att fullfölja en politik av våld
att denna kontroll utövas av ett att ett stort flertal av de ickeoch bedrägeri i Mellan-Östern
fåtal individer av vilka en del judiska potentaterna i Kreml
och Nord-Afrika. Förvisso är
äro svaga, andra korrupta och voro gifta med judinnor. Det
detta icke vad "arbetarna i värlen del fullständigt ondstnnade gällde bl.a. Lenin själv likden", till vilka Marx och Eng(evil). Men våra dagars Moskva som det gällde Stalin och Moels Söt ett århundrade sedan aphar gått över det nödvändigas lotiv, för att blott nämna de
pellerade, skulle ha trott och
alla gränser. Det år här fråga om mest kända exemplen.
önskat..."
ett tillbakafall I barbarisk orienDen sovjetiska rådsdiktatutalisk despoti."
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pipa, voro de alla hederliga
män och mänsklighetens välgörare. När de började spela
upp en egen musik, som inte
gick i harmoni med Wall
Streets contra-punkt, utnämndes de till "orientaliska despoter" och "barbarer". Det måste alltså ha skett något alldeles särskilt någonstädes, eftersom vägarna till den grad
kunnat gå isär och en sådan
intressegemenskap
gammal
bringats att brista. För att förstå vad som skett — låt oss
återvända till Lenins dagar.
I den första bolsjevikregeringen sutto inalles 31 personer,. varav 18 judar och 13
icke-judar. Av de sistnämnda
var det blott Lenin och Bucharin, som gingo till historien
som ledande namn. Av de 18
judarna däremot har världen
idag god anledning att minnas
följande samling: Sverdlov,

Nu, under det röda jubileet,
med all den tendensiösa propaganda och alla de försök till
historieförvanskning, som detsamma otvivelaktigt kommer
att draga med sig, är det påkallat att med några koneentrerade_påpekanden erinra om
ett faktum, som varken ryssarna själva eller deras sympatisörer och motståndare ute
i den övriga världen torde finna opportunt att draga i åminnelse. Vi syfta här kort och
gott på det faktum, att oktoberrevolutionen 1917 alls icke
var en rysk revolution utan en
judisk, att dess ursprungliga
syfte alls icke var att gagna
det ryska folket och riket utan
tvärtom att utnyttja och utbygga de slaviska folkens stör':
sta välde till ett citadell och
ett kampmedel för en total
världsrevolution i judisk regi.
Den "ryska" rådsdiktaturc n,
sådan elen introducerades sv
Lenin och hans judiska kumpaner 1917, har aldrig i Sovjetunionens 40-åriga historia
varit en "proletariatets diktatur" utan ett främlingsvälde,
för vilket det ryska proletariatet blev det största slaktoffset,
sedan den gamla ryska aristo
kratin först hade totallikviderats i en obeskrivlig mordorgie.

de makt och motståndare i öster. Tyskarnas syfte lyckades
helt. Bolsjevikerna fraktades
hemligen i plomberade järnvägsvagnar genom Tyskland
alldeles som om de varit bärare av en farlig pestsmitta,
kåt de ju i verkligheten också
voro!) Vid den ryska gränsen
öppnades vagnarna och vederbörande, släpptes läsa att börja
sitt destruktiva verk. Efter
några få månader var den
gamla ryska staten en ruin,
och tyskarna kunde för balsjevikregeringens emissarier
diktera freden i Brest-Litovsk.

DA HENRY FORD år 1920
sände ut sinuppseendeväckande stridsskrift, "Den interna.
tionelle juden", däri ett par
kapitel ingående analyserade
oktoberrevolutionen i Ryssland, bestod den "ryska" regimen i Moskva av följande råd
och folkkommissariat:
Folkkanunissariernas råel,
22 ledamöter varav 17 judar
Krigskommissariatet
43
„
33
Ut rikeskommissariatet
„
13
16
Finanskommissariatet
30
24
Justillekommissarialet
21
„
20
Folkupplysningskommiss.
„
42
53
Socialkommissariatet
„
6
6
„
Provinsförvaltningarnas k omm.

emblem.

Den blodröda sanningen
om året 1917

ra. Tvärtom: Aldrig någonsin i
historien har en regim byggts
upp på ett blodigare ntsvettningssystern fin den judiska
statskapitalismen i Sovjetunionen, och heller icke har någonså i historien hänsynslösare
imperialism tillämpats än den
de sovjetryska folkgrupperna
i 40 år svultit, blött och försakat under.
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VÄRLDEN HAR NU I 40 AR
vant sig vid att betrakta Leningruppens (bolsjevikernas)
oktoberrevolution som den stora "ryska revolutionen". Sedan årtionden ha kommunisterna själva och deras herrar
1 Kreml lagt största vikt vid
att framställa revolutionen
ifråga som ett genuint nationalryskt uppbrott, låt så vara
att det ägde rum under marxismens och det "internationella proletariatets" signum och

"Till mr Raphael Schnlan.
Kåre Kamrat)
Bankirhuset M. Warburg har
öppnat ett konto för kaMrat
Trotakys räkning 1 enlighet med
ett telegram flin ordföranden I
en-IVestphalen-Syndikats i. Ea
jurist, sannolikt mr Kestroff, har
anskaffat ammunition och arga-

manifestationer av makt, ståt
och pompa i hela det ryska jätteriket, men framför allt givetvis i Moskva — vad var dess
verkliga, faktiska innebörd?

tionsoron redan hårt medtagna landet. Det var i denna situation som den tyska generalstaben fann på den infernaliska lösningen att från
Schweiz importera Lenins och
hans judiska revolutionskamarilla till Ryssland. Syftet härmed var att bringa det ryska
samhället i total upplösning
och därigenom påskynda Rysslands bortfall som krigföran-

ETT KAPITEL FÖR SIG är
den sällsamma historien om
hur bolsjevismen introducerades i Ryssland och finansierades där med både den amerikanska och den tyska judendomens förmedling. Ford har i
bok mycket att berätta därom,
varav vi här blott kan erinra
om ett par fakta. Den direkta
överföringen av den judiska
världsrevolutionens agenter till
Ryssland skedde som sagt genom den tyska generalstaben
1916-1917. Som främste förmedlare tjänade han den tyske judemiljonären ParvusHelphand. I den s.k. Sissonrapporten, framlagd officiellt
av The American Committee
on Public Information (1918)
framgår otvetydigt det intima
ekonomiska sambandet mellan
de tysk-judiska bankirhusen
och bolsjevikerna. Bland andra
dokument i denna rapport
återfinnes följande telegramkopia, difterad Stockholm 21
sept. 1917.

Det viirldsskakande historiska händeiseföriopp, vars be-.
gynneise inträffade i Ryssland
i början av november 1917 (oktober ena rysk kalender) och
vars 40-årsjubileum i dessa dagar firas med överväldigande

ETT KAPITEL FÖR SIG är
den sällsamma historien om
hur bolsjevismen introducerades i Ryssland och finansierades där med både den amerikanska och den tyska judendomens förmedling. Ford har i
bok mycket att berätta därom,
varav vi här blott kan erinra
om ett par fakta. Den direkta
överföringen av den judiska
världsrevolutionens agenter till
Ryssland skedde som sagt genom den tyska generalstaben
1916-1917. Som främste förmedlare tjänade han den tyske judemiljonären ParvusHelphand. I den s.k. Sissonrapporten, framlagd officiellt
av The American Committee
on Public Information (1918)
framgår otvetydigt det intima
ekonomiska sambandet mellan
de tysk-judiska bankirhusen
och bolsjevikerna. Bland andra
dokument i denna rapport
återfinnes följande telegramkopia, ddterad Stockholm 21
sept. 1917.

Det i telegrammet nämnda
finanshuset avser uppenbarligen dåvarande Hamburgbankiren Max Warburg, broder till
den Paul Warburg, som var
meddireklör och svåger till
New
York-bankiren Jacob
Schiff i det beryktade WallStreetinstitutet Kuhn, Loeb th
Co, vilket otvivelaktigt var
den främste finansiiiren bakom Lenin-Trotskys "proletära"
revol utionsriivetag. Som en
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ra. Tvärtom: Aldrig någonsin i
historien har en regim byggts
upp på ett blodigare ntsvettningssystern fin den judiska
statskapitalismen i Sovjetunionen, och heller icke har någonän i historien hänsynslösare
imperialism tillämpats än den
de sovjetryska folkgrupperna
i 40 år svultit, blött och försakat under.
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pipa, voro de alla hederliga
män och mänsklighetens välgörare. När de började spela
upp en egen musik, som inte
gick i harmoni med Wall
Streets contra-punkt, utnämndes de till "orientaliska despoter" och "barbarer". Det måste alltså ha skett något alldeles särskilt någonstädes, eftersom vägarna till den grad
kunnat gå isär och en sådan
intressegemenskap
gammal
bringats att brista. För att förstå vad som skett — låt oss
återvända till Lenins dagar.
I den första bolsjevikregeringen sutto inalles 31 personer,. varav 18 judar och 13
icke-judar. Av de sistnämnda
var det blott Lenin och Bucharin, som gingo till historien
som ledande namn. Av de 18
judarna däremot har världen
idag god anledning att minnas
följande samling: Sverdlov,

Trotsky, Sinovjev, Kamenev,
Sokolnikov, Kaganowitsch,
Uritsky, Litvinov, Joffe, Voladarsky, Larth och Radek. Att
större delen av dessa judiska
regeringsgrundare i sinom tid
blodigt likviderades av Stalin
är en senare historia, som vi
här må förbigå.

A

nins makttillträde, var precis
lika sant och riktigt, då Hitler
och hans män sökte väcka
världen till insikt härom, som
det är i dag. Men på den tiden
var det ett annat ljud i.klockan på de stora judiska-västdemokratiska tidnin gs off ic inorna. New York Times i all
synnerhet borde vara mycket
försiktig att nämna ordet hyckleri i sina syndigs spalter! Har
det här i världen funnits ett
hyckleri, som i fräckhet och
cynism väl kunnat tävla med
Kremls, så har det varit den
judiska västpressens och den
västliga demokratins under
åren före och under det sista
världskriget. Hur ansträngde
sig icke då dessa Stalins såta
bundsförvanter att i världens
ögon utmåla den moskovitiska
blodsdiktaturen som en salongsfähig och framstegsvänlig "demokrati", som det till

sammans med penningarna. Den
av kamrat Trotsky begärda summan skall utbetalas till honom.
Med broderlig IF
iäälsrnti en ng4,e,

utlandspost:

varje pris gällde att stödja och
bevara mot de "fascistiska
blodhundarna". Hur omsvärmades icke Sovjets judiska diplomater och emissarier av
kulturfrämjarna i västyr, som
påstodo att Hitler var ute efter
en "världserövring"- och därför måste krossas,— med Röda
armens hjälp.
Det ryska hot, som idag
skrämmer "den fria världen"
hart när från vettet och förorsakar dagliga hysteriutbrott i
rres•----ceb - dess
Ncsv- • York hundratusen' likasinnades spalter, vad skulle detta hot idag
ha varit, om Hitler och hans
Tredje rike fått fullborda sin
historiska uppgift att göra en
ända på den stalinistiska diktaturen och dess världsfamnande tyranni? Det var med
demokratiska statsmäns, generalers och soldaters hjälp och
bistånd, som "proletariatet" i
Kreml förmådde erövra halva
Europa. Det var med västjudendomens intensiva Medverkan, som dessa demokratiska
makter förrådde Europa åt
den omättlige kommunistiske
tsaren Josef Stalin och hans

vår

Den blodröda sanningen
om året 1917
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BOLSJEVISMEN ÄR kort
sagt icke rysk — lika litet som
Marx var ryss. Bolsjevismen
är judisk, och dess syfte var
världsrevolution och världsherravälde i judisk regi. 1 april
1919 publicerade brittiska regeringen en vitbok om revolutionen i Ryssland. Där ingick
bl.a. en rapport, som Nederländernas minister i Petrograd,
M. Oudendyk, i sept. 1918, hade översänt till premiärminisren utgav sig Min begynnelsen för att vara "antikapitalis- ter Balfour. I rapporten lästes
tisk" och "anti-imperialistisk". bl.a. följande satser:
Farts. å nästa side.
Den har aldrig varit någonde-

Ryska baser mot väster .. .
Forts. från första sidan.

att därifrån kunna hota Istanbul, Ankara och Saloniki. Avsikten är dessutom att med
egyptiska regeringens bistånd
utbygga en missilanläggning i
närheten av Alexandria, för
missil-projektiler modell 103.
Överhuvud strävar man från
ryskt håll att få fotfäste
på så många håll som möjligt i Nordafrika, som ju är
strategiskt område av första
ordningen.

mot England och mot Midlands industricentra. Till London är avståndet 800 km och
till Liverpool 900 km. Roosevelts och Churchills överlämnande år 1945 av Mecklenburg till Stalin har alltså kommit till rik välsignelse.
I Pommern, alltså numera
på polskt område, ha nya
krigshamnar upprättats i Kolberg, Riigenwalde och Stolpmände. Stettin är bas fin,en
jagareflottilj.

*

De mest betydande missilanläggningarna äro emellertid
belägna i Tjeckoslovakien. Hela Böhmen fästningsfyrkant
har blivit en rysk offensivbas.
Fyra anläggningar äro här under utbyggnad: en belägen öster om Jakirnov„ i Duppaubergen, en nära Kubeny--•berget, en i Iser-berget, nordöst
om staden Liberec, och slutligen en i Littau-området i Mähren. Avståndet från dessa baser till Strassburg är endast
350 km. till London från Duppau-basen 800 km, under det
att Po-dalen, AtlanAvrkörnas
sydeuropeiska centrum, ligger
på endast 350 km:s avstånd
från Kubanybasen. Ryssarna
förfoga för övrigt, här ej endast över "103-missilen" utan
även över A 9'A 10-projektilen med atomladdning och
1.500 kms skottvidd.
I Adriatiska havet förfogar
Ryssland främst över den mycket omskrivna nek flott,
basen på Saseno-ön, uthyrd
av albanska regeringen till
Sovjetunionen på 99 år. Med
hjälp av denna bas behärska
ryska u-båtar Otranto-sundet
och utgöra därutöver ett fruktansvärt hot mot all sjöfart i
Medelhavet.
I Rumänien har sovjetregeringen nu beslutat upprätta en
missilbas i Constanza i syfte

Den största faran ur Västerns synpunkt är emellertid
förmodligen dock icke missil-'
anläggningarna utan den nya
ryska flottan på 400 oceangående u-båtar, vilka nu förses
med anordningar för att även
under vattnet kunna sända i
väg moderna raketbomber. Ända intill ett avstånd på 500
km från .kustlinjen uppges
dessa u-båtar vara i stånd att
från undervattensläge kunna
sända i väg missilbomber utan
varning. Sputnik-satelliter
skulle visserligen vara i stånd
att upptäcka och lokalisera
dessa u-båtar i havetå djup —
om de kunde föra med sig e:n
mänsklig observatör, men detta är ännu ett olöst problem.
Världen lever för närvarande i en terror-fred, där såväl
USA som Sovjetunionen anstränga sig att skjuta fram sina missilanläggningar så nara
fienden som möjligt. Härvid
arbetaS å ömse håll med politiska, medel, vilket innebär
ständig fara för lokala konflikter: Sovjetregeringen, försöker att börja med bygga upp
ett slags skyddsmur av neutrala stater: från Sverige, Österrike och Jugoslavien till Afghanistan, Indien och Kina.
Ryska bombmål i USA äro
exempelvis aeroplanfahrikerna
i Los Angeles och Seattle, högkvarteret för Strategic Air
Command i Omaha, atom-
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rots att de hel- eller halvkommunistiska kretsar 1Frankrike,
som leva kvar i den s.k. motståndsrörelsens atmosfär och som ha ett
icke ringa inflytande i fransk politik, uttrycka sin "ängslan" däröver,
lär Västtyskland nu få komma att
stärka det europeiska Nato-försvaret genoni arbete. och upprustning
med fjärrstyrda robotvapen.,
Det är ,som man förstår, de ryska sputnikarna som fått USA till
insikt om att alla möjliga tillgångar i Västerlandet måste skrapaa samman för att kunna uppnå
och överflygla det ryska försprånget. Med tanke på. vissa företeelser i samband med krigsslutet och den hederliga RooseveltChurchill-Stalinska - överenskommelsen kan man förstå de be.svärligheter, som Bonn har jiGt
nu och som berättas av Christer
jäderlund i St.T.:
En stot. aktion har inletts för
att leta upp alla tyska vetenskapsmän och ingenjörer. framförallt f.d. med/emntar av den
gamla tyska armens Reeresamt
och konstruktörerna as, "V4 och

V-2 i Peeneiniinde.
EU ur Pisk synpunkt tråkigt
faktura är ett anför många av
de vetenskapsman, som man nu
gärna skalle he ve/at ha med i
arbetet, pil sin tid kidnappades
av ryssarna arts amerikanerna -och de kommer 71101 nu inte åt.

Men med dem som finfes kvar är
man besluten att göra allt nian
kan för att stödja A-pakten i den

Sotoet.
På de ställen, där hrr Roosevelt
och Stalin nu uppehålla sig, ha de
säkerligen ganska muntert tillsammans över följderna för Europa av
sin pactum turpe. Men vad säger
hr Winston Churchill?

hombsanläggningarna i Los
Alamos, industricentra i Chicago, Detroit och Pittsburgh,

Till FRIA ORD:s Expedition
Kaminakargatan 38, Stockholm Va.
Till stödjande av FRIA ORD:s utgivning under 1958 förbinder sig undertecknad, att
1. Betala till Garantifonden i bidrag kr.
2. Betala 1 frivillig prentanerationsavgKt kr. 100 :

Den franska högerns...
Forts. från första sidan.

gra månader till kan man sålunda upprätthålla den absolut nödvändiga importen av
råvaror och olja. Sedan måste
nya utländska krediter komma
till.
Felix Gaillard har meddelat
att han nu skall förhandla om
dessa
nya utlandskrediter,
främsta amerikanska
men
även från VäSttyskland. Han
har också meddelat att han ej
kommer att reflektera på några för Frankrike förnedrande
villkor. Detta låter bra -- men
för att få sådana krediter utan
dylika villkor kräves det att
Frankrikes politiska läge förbättras, främst genom en lösning av den algeriska frågan.
Men hur skall detta snål kunna nås?
Exporten hålles alltjämt tillbaka av de höga inhemska pri-

Skatteindrivning...
Forts. från första sidan.

även visa sig i betydligt gynnsammare resultat. Samtidigt
må det dock hållas i minnet,
att skatteindrivningen nu sker
i ett betydligt hårdare ekonomiskt klimat än tidigare på
grund av kreditrestriktioner
o.dyl. Åtstramningen på arbetsmarknaden har även gett
sig tillkänna i form av viss arloetslöahet. Dessa omständigheter påverka givetvis möjligheterna till indrivning. Till
detta kommer, att vårt arbete
med bötesindrivning undergått
en högst väsentlig ökning, vars
orsaker torde få sökas i det
stegrade antalet fylleriförseelser efter spritens frigivande
samt — icke minst — den
våldsamma ökningen av böterna för parkeringsförsyndelser inne i stan. Såväl när det
gäller oguldna skatter som böte• är det ju staten, som tar
hand om de indrivna pengarna. Här får man anpassa och
fördela indrivningen bl.a. med
hänsyn till preskriptionstiden,
som ju är fem år för skatt och
tre år för böter.

(Stryk efter eget vall
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flottbasen i Norfolk, storstäderna New York, Washington
och Philadelphia samt ej att
förglömma den lätt sårbara
Panamakanalen.
Marskalk Zjukovs fall är i
detta sammanhang desto mer
oroväckande, som han sökte
undvika väpnade konflikter
och betraktade Chrusjtjevs aggressiva utrikespolitik som en
fara.

Ovan tecknade bidrag och/eller prenumerationsavgift erlägges:
Årligen senast den
halvårsvis med kr.
kvartalsvis med kr.
den

/
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och den
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, den

och dess

månadsvis den
Beloppet
insättes på postgirokonto nr 45 TO 63 — inkasseras förfaltodagkena per postföl kolt.
(Stryk de/ icke önskade)

F R I A. ORD
kan leva
endast om dess läsare och
vänner samlas i en gemensam insats för tryggande av
sin tidnings ekonomiska
grund.
Har D tt gjort D i st insats i

den pågående bidragsteckningen? •

sansa. Och den 1 januari 1958
börjar kanske tillämpningen av
den avtalade gemensamma
europeiska marknaden. Den
kommer för Frankrikes del att
innebära att diverse utländska
produkter, framställda till billigare pris, då komma att tullfritt konkurrera med franska.
De franska högerpartierna
ha detta läge klårt för sig, under det att de radikala grupperna alltjämt vägra att se
sanningen i ögonen. På konser-.
vativt håll vill man därför genomföra en grundlig finanssanering, med radikal nedskärning av många hittills sons
"absolut nödvändiga" ansedda
utgifter. Men detta hindras av
det parlamentariska regeringssättet, där alla framför allt eftersträva att smickra väljarna. Alltså — och detta blir de
konservativa gruppernas slutsats — kan Frankrikes läge ej
räddas och finanserna ej saneras utan genom en politisk
reform: ett nytt och fastare
regeringssätt.

Vår utlandspost...
(Forts. från sht. 7
"Jag anser att omedelbart undertryckande av bolsjevismen vara vår viktigaste uppgift i världen, alldeles oavsett det pågående 'kriget, ty om icke bolsjevlsmen kväves i sin linda omedelbart, så kommer den att spridas
1 den ena eller andra formen
över Europa och hela världen.
eftersom den organiseras och le-

des se judar, som icke ha någon
nationalitet och vilkas enda mål
är att för egna syften förstöra att
bestående ordning." (Vår kursiv.)

Då Adolf Hitler och hans
nationalsocialistiska Tyskland
20 år senare såg sig tvingade
att följa den holländska diplomatens råd, var det försent,
och dessutom slöt hela den ka
pitalistiska världen upp på
Stalins sida för att nedkämpa
den ende europeiske statsman,
som instinktivt insåg bolsjevismens roll som vägröjare för
ett judiskt världsherravälde.
Tredje riket krossades och drog
i fallet med sig den hatade och
fruktade Manen: Men så mycket hade Tysklands långa,
tappra kamp på de ryska vidderna i alla fall betytt och uträttat, att det 'Ryssland, som
utgick som segrare ur dödsbrottningen, redan stod färdigt
att taga ett steg i ny riktning
— i riktning bort från det judisk-stalinistiska slakthuset, i
riktning bort från judediktaturen. Ännu vet ingen, var Ryssland slutligen' kommer att
hamna. Knappast vet någon
ens, var det idag står. Men u0,
penbart för hela världen är,
att Sovjetriket av idag .har
uteslutande ryska män i sin
högsta ledning, och att Sovjetrikets oförsonligaste motståndare i vår tid är samma judiska storfinans i väster, som
1017 hjälpte till att installera
och finansiera den röda oktoberrevolutionen.
11.M.P.

