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{( Vår ulykkelige politiske utvikling kunne 
ingen konge unngått uten fare for seg 

og sitt hus» 
({ Norge styres idag hverken av Storting, 

dier Regjering» 

Herr redaktØr. 

Deres interessante artikkel i siste nummer om avstem
ningen i november 190::; om statsforfatningen _ i formen 
en avstemning om kongevalget - ville vært aner oplysende, 
om det var blitt tilfØiet at den republikanske minoritet: 
69264 stemmer, representerte 21 pst. av de avgivne. Der var 
nemlig 259 563 for «et nasjonalt kongedj:lmme», mens de una
sjonale som ville nØie sig med det enkle schweisiske systent, 
var, som De sier, 69264. Historikerne vil nok være enig om, 
at valget ikke var fritt. Det ble ikke noe rent valg mellem 
republik og kongedømme. De ledende hadde på forhånd rodd 
sig ut i farvand som beherskedes av Union Jack, - her man
øvrerte Wedel med uforliknelig mesterskap - og avstemnin
gen ble for de ba,k kulisserne agerende et personlig prestisj e_ 
spørsmål. Kong Edwa,rd skulde ha grepet ind til fordel for sin 
svigersØn, het det. Man påberopte sig også det moment, at 
prinsesse M:aud hadde en årsappanage av ikke mindre enn 
10000 pund (titusen pund) fra England. Viktigere var nok 
prins Carls og prinsessens rent personlige egenskaper, de fikk 
lett venner og var overalt vel mottatt, vi syntes det var fint 
å kunne bryste oss med dem ovenfor «storsvensken», efterat 
Kong Oscar hadde nektet oss den svenske prins Carl. 

Spørsmålet republik eller kongedØmme i Norge er idag 
helt teoretisk. Vår ulykkelige politiske utvikling kunde ingen 
konge unngått uten fare for sig og sitt hus. Når der under 
jubileet tales om «Kongens faste styre i halvhundre år», klin
g'er dette helt parodisk, for Norge styres idag hverken av 
storting, Konge eller Regjering, men aven liten klikk, som 
si,yrer L.O., som igjen styrer Arbeiderpartiet, som bringer or

drene videre til Regjering og Sitorting. I virkeligheten et få
mannsvælde. Det vnde man heller ikke unngått under repu
blikansk styre, medmindre man hadde valgt den beste idag 
kjente form for dette: det sChweiziske, som i k k'e har 
p a r l ame n tar is m e, men hyppige folkeavstemninger. 

OG 
Lørdag 3. Desember 1955 Løssalg 50 øre 

• Fra eve,!tyrre~sen mot øst 

itii 

« Så store tenner du har da 
Bestemor» 

Fra bladet «Laboremus» som med rtor behendighet har satt 
en Don Pedro-tegning av Gerha rdsen inn i et bilde fra «Punch/». 

Rovdyrets natur 
, En kristen og en fritenker 

talte sammen om arvesynden. 
«Et spebarn gjør jo ingen 

synd,» sa fritenkeren, «ogl kan 
derfor heller ikke ha en syn
dig natur.» 

«En revunge gjør ikke ska
de på hØnsene,» svarte den 
annen, «men har den ikke 

I ~2:!~b~"~!o ~.~~te 
hele året. 

- Byggingen av atomreakto
ren i Halden forseres. 

- Bagdadpakten bY~,;Jer nå ut 
sin organisasjon. 

- Daglig kost på Kypern: Tå
regass, stein og drap. 

- Georgia: 6 av Berias menn 
er henrettet. 

- Mangelen på garasjer ko
ster oss 5 mill. kr. Dr. år. 

Røldalsordføraren 
er _ed att 

Det var Nils Medhus som var var vel framme, men eg ligg her 
ordfØrar i Røldal i okkupasjons- til imorgon, sa han. «Nei, det 
åra. Han var NS og miste stem- får du ikkje, du skal i arresten 
meretten sin for det fyrste. No i denne kveld,» svara Odda-lens
er han med att. Medhus vart mannen, for han var so mykje 
innvald i heradstyret i haust gromare til kar enn lensmannen i 
med det største røystetal som Røldal veit du. Nils ordfØrar kom 
nokon fekk i bygdL I Røldal var i godt lag. Me var 60-70,arrestan
det mange som dreiv med ustyk- tar der frå fØr, av ymse Slag, su
kje mot tyskarane, men dei vart me lystige, andre sturne. Attåt 
tekne og skulde truleg ha vare desse var det mange heimefron
sendt til Tyskland. Då var det tar, vaktmenn med hjelm og byr_ 
godt å ha Nils Medhus å gå til, sa, store karar i eigne augo. Det 
kor sinte surne elles hadde vore var serleg ein me la merke til, 
på han. Og ordfØraren greide han hade so altfor lite hovud til 
det, tinga med tyskarane og hjelmen, og såg løgleg ut. Dagane 
fekk gutane heim att. I 1955 gjekk. Me fann på mykje moro, 
kom lensmannen i Røldal til han men dess betre det lukkast, dess 
og sa at han var nøgd til å ar- verre var det med humØret under 
restera han og senda han til kon- dei store hjelmane. Når vaktene 
sentrasjonsleiren på Eitrheim i med ladd byrse ropa «Hev alle 

Hvem har 
ansvaret 

for transportar -

beiderkonflikten 

N år skal sam

fundet bli spart 

for denslags 

våpen strid ? 
At transportarbeiderne 

fortjener høyelIe lØnn er 
uten tvil riktig. 

Odda, men lensmannen hadde so mann fenge spekesild? Hev alle deIse. - Millom dei 70 fangane 
liti tid til å fara med han nett mann fenge ei potet?» osv., så var var det mange av dei beste menn 
då. «Du treng det ikkje heller, eg helst til å le av, same kor i Hardanger, folk av alle yrke. 
kan reisa utan fylgje,» sa Nils, ringt det var med kosten. Når Kor gjeng det i Røldal skal tru? 
«den vegen har eg reist so mange ein no etterpå tenkjer på kven Nolmn kvar må ha kame til etter
gonger åleine.» Då Nils kom til det var som fekk laga til alt dette tanke, ettersom Nils Medhus er 
Odda, tok han inn til ein gamal I tøvet må ein undra seg over at teken med att. 
kjenn~ng, og derifrå telefonera dei skal sit ja og styra land og Helsing vestfrå. 
han til Odda-lensmannen at han ! rike. Det må enda med forfe.r- N. N. 

Da Eksilregjeringen 
avskaffet j u ryen 

Mange dissenser og betenkeligheter i 
Kongen talte for avskaffelsen Regjeringen. 

Juryen er folkets domstol 

samarbeide med sakkunn

skapen. Man kan like eller 

Frihagen hadde også betenke- l Ystgaard, Hindahl og Sven 
ligh:ter, men ville ikke stem-l Nielsen kom med en lengere, 
me lmot. Enden ble at det ble ,meget demagogisk formet d1s
holdt en votering, men Lie! sens, som gikk ut nå å onu-
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Kong Oscar hadde nektet oss den svenske prins Carl. 
SpØrsmålet republik eller kongedømme i Norge er idag 

helt teoretisk. Vår ulykkelige politiske utvikling kunde ingen 
konge unngått uten fare for sig og sitt hus. Når der under 
jubileet tales om «Kongens faste styre i halvhundre år», klin
g'er dette helt parodisk, for Norge styres idag hverken av 
Storting, Konge eller Regjering, men aven liten klikk, som 
styrer L.O., som igjen styrer Arbeiderpartiet, som bringer or
drene. videre til Regj ering og Storting. I virkeligheten et få
mannsvælde. Det vilde man heller ikke unngått under repu
blikansk styre, medmindre man hadde valgt den beste idag 
kj ente form for dette: det schweiziske, som i k k 'e har 
p a r l ame n tar i s m e, men hyppige folkeavstemninger. 
Ved dette system får folket sagt sin mening direkte til re
gjeringen, og L.O. er skjaltet ut" 

E. Blehr. 

Rovdyrets natur 
'" En kristen og en fritenker 

talte sammen om arvesynden. 
«Et spebarn gjør jo ingen 

synd,» sa fritenkeren, «ogj kan 
derfor heller ikke ha en syn
dig natur.» 

«En revunge gjør ikke ska
de på hØnsene,» svarte den 
annen, «men har den ikke 
derfor rovdyrets lyst og natur 
i seg -1» 

I Heime og ,ute aVSKarret . Juryen 
- 25 000 biler i Oslo står ute 

hele året. 
- Byggingen av atolnreakto

ren i Halden forseres. t 
- Bagdadpakten bYIi<;)<:!r nå ut 

sin organisasjon. 

Mange dissenser og betenkeligheter i 
Regjeringen. Kongen talte for avskaffelsen 

- Daglig kost på Kypern: Tå-
regass, stein og drap. Juryen er folkets domstol 

- Georgia: 6 av Berias menn i samarbeide med sakkunn
er henrettet. 

_ Mangelen på garasjer klO- skapen. Man kan like eller 
ster oss 5 mill. kr. pr. år. mislike systemet av forskjelli-

- Oslo: Vålerenga skal bavares ge grunner. Riisnæs likte det 
SOln småhusstrøk. 
___ Fortsettes inne i bladet. ikke, fordi han ønsket å diri-

Frihagen hadde ogSå betenke-l Ystgaard, Hindahl og Sven 
ligheter, men ville ikke stem.. Nielsen kom med en lengere, 
me imot. Enden ble at det ble ,meget demagogiSk formet dis
holdt en votering, men Lie I sens, som gikk ut på å opp
henstilte kraftig til de dis- r.ettholde juryen i disse saker. 
senterende tre ikke å oppta Sunde henstillet inntrengen
dissens i statsråd ... » de såvel i forberedende stats-

====== UTENRIKSPOLITISI(E NOTATER 

gere domsutslagene - og det 

lar seg lettest gjøre med der
til innrettede fagdommere. 
Det var dette de gamle demo
krater, de som virkelig for
tjente navnet, enten de' var 'av 
hØyre eller av venstre, ville 
unngå, da de fikk juryen inn 
i slutten av forrige århundre. 

17. februar 1945: «I går var' råd som da Kongen var til 
det stor bevegelse i statsråd stede, at dissensen måtte bli 
i anledning av den nye straf- forandret slik at det politi
feprosesslov i landssviksaker. I ske agitasjonsstoff ble tatt 
Statsministeren, StØs1lad og I Foru. afd6 4 

Vi vet alle at Washington har 
diplomatisk trouble med Israel. 
USA har Ønsket å styrke for
svarsalliansen ved avtaler med 
Jordan, Tyrkia, Iran, Irak lOg 

Pakistan, men Israels protest 
har fått USA til å tenke over det 
to ganger, heter det i Newsweek. 
Det sies også at GPU er begynt 
å arrestere jØder igjen, noe som 
stoppet etter Stalins dØd. 

* 
Under borgerkrigen i Spa-

nia ble gullbarrer til en ver
di av 400 millioner dollars 
(henimot 3 milliarder kro
ner) bortført til Sovjet-Unio-
nen (der de fremdeles be
finner seg). Denne opplys-

.... -----------:":'Moskvas forsøk på å bringe an

Lyse 

for 

utsikter 

verdens

freden 1 
, Fra 7. plass i 1940 er Sov

jet-flåten nå rykket opp på 
2. plass i verden, når det gjel
der antall skip. U-båtflåten, 
som teller 400 enheter, er dob
belt så stor som andre u-båt
flåter til sammen og 10 gan
ger større enn den u-båtflåt-
en Storbritannia 
kjempe mot i 1940. 

hadde li. 

dre asiatiske land under sitt 
velde. 

Det er også blitt kjennt at 
samtlige sOvjetrussiske agenter og 
propagandister i det røde Kina 
ble fengslet C/J henrettet ifjor, 
fordi de ville innsette en Moskva
lydig regjering i Kina. Også at 
det røde Kinas selvhersker, Mao, 
avslo en inbydelse til Moskva. 

Denne utvikling har åpenbart 
tvunget Moskva til å endre sin 
taktikk - om ikke sine planer 
- i vest, i et hvert fall i øye
blikket. 

ning kunne man nylig lese og sammen med den norske 

Etter at den kommende ver
densrevolusjon, og dertil hØrende 
verdensregjering, ble proklamert 
av Karl Marx i 1848, og etter 
etableringen av det røde velde i 
zar-riket ble virkelighet etter 
for.crige verdenskrig, har Moskvas 
agenter arbeidet uten opphør på 
det veldige asiatiske kontinent, 
sOm i verden forØvrig, med 
agenter, spi,oner, bestikkelser og 
propaganda, og delvis med over
veldende resultater. Skulle de 
røde,og lyserØde stater 1 Asia gå 
sine egne veier må det komme 
til å bety en katastrofe for 
Kreml, og få verdenshistoriske 
konsekvenser. 

inne 1 teksten, og uten uthe- arbeiderregjering i 1940, og 

velser eller kommentarer av med kongelig godkjennelse. 

noen art, i en artikkel i At- Siden er det visst ingen som 

beiderbladet angående muli- har hØrt noe mere til den. 

ge spanSk-sovjetrussiske Eller har noen av våre lesere 
handelsavtaler. 

Vi kan kanskje forestille 
oss overskriftene om det 
hadde vært Hitlers Tyskland 
som hadde tillatt seg et slikt 
rov! 

Dessuten er det jo så sin 
saik: med forsvunne gullbe
holdninger. Den norske gull
beholdning forsvant jo ogSå, 

Det høyeste i verden er 
ikke Ørnefiukt, men med 
sitt hjertes vinge å dekke 
andre smukt. 

Jonas Dahl. 

._------------------~ 

'oplysninger å gi? 

På den meget omtalte Ban
dung-konferanse for noen måne
der siden møtte delegerte fra 
flere asiatiske stater for å under
streke uavhengigheten av ameri
kansk, britisk, fransk, hol
landsk og belgisk koloni-herre
dømme, og den internasjonale 
finans. 

Det mest bemerkelsesverdige 
var imidlertid at Sovjet-Unionen 

Mao-Kina er et lukket land, 
og vi vet selvsagt lite om det 
som Virkelig foregår, og ennda 
mindre om de plutselige en
dringer som kan inntre. Den 
overalt herskende presse-censur 
bidrar jo også til den herskende 
uklarhet om det som egentlig 

som den neststørste asiatiske skjer. 
makt ikke var innbutt. På kon-
feransen sto flere delegerte fram Det hendte nylig under en av 
og rettet direkte angrep på det de mest fantastiske banketter 
bOlsjevikiske voldsherredømme og som er holdt i Kreml, at fØrste-

? • 
Det fins ikke sånt som 

moralske eller umoralske 
bØker. BØker er enten 
godt skrevne eller dårlig 
skrevne. Det er det hele. 

Oscar Wilde. 

sekretær Krustjev igjen tok en 
tår over tørsten. Etter mange 
glass og dusinvis av skåler, og 
etter å ha vist gjestene, de fle
ste av dem ledende østtyske kom
munister, hvordan man tømmer 
en flaske vodka, kysset Kruts.iev 
Grotewohl og Ulbricht og ut
talte, at Sovjet er for sameksi
stens mellom kapitalismen og 
sosialismen, men sosialismen vil 
vinne til slutt. Deretter utbragte 
Krutsjev en skål for .Marx, En
gels, Lenin og Stalin. 

Hva Krutsjev mener med «so
sialismen» fremgår av nedenstå
ende: 

Vi vil ha selskapelige forbin
delser med alle land. Men hvis 
noen tror at vi bak, våre smil 
kommer til di tvilelpå marxis
men og leninismen, må de ven
te til påskeaften kommer på en 
tirsdag. 

Juryen, med hemmelig av
stemning i hvilken 4 neier 
av 11 stemmer fØrer til fri
finnelse, er ikke egnet til po
litiske avrett:elser. 

Hartmann forteller hvorle
des det gikk til da eksilregj e
ringen avskaffet dette vikti
g,e palladium for en selvsten
dig rettspleie. I regj erings
konferanse 8. februar 1945 la 
Wold frem «sitt store forslag 
om straffeprosesslov». Der 
ble tatt forbehold om dissen
ser når saken kom i statsråd 
uken etter. «Det var tydelig ,at 
ingen hadde lest forslaget, 
SOiffi var et veldig trykt verk. 
Jeg støttet Wold bl. a. med 
hensyn til juryens avskaffel
se i landssviksaker, men ut
talte sterk tvil om riktigheten 
av å anvende forelegg i så stor 
utstrekning som foreslått.» 

13. februar 1945 (regjerings
konferanse): «Debatten om 
den nye straffeprosesslov kom 
opp igjen etter at det lot til 
at noen flere hadde lest noen 

, av sakens dokumenter. Lang 

TYS,K DEMONSTRÆSlJON 
for lØslatelse av krigsfanger. 

Flaggene vaiet på halv stang 
på alle offentlige bygninger, da 
Vest-Tyskland sist lØrdag ,innledet 

------- Forts. side 4 

debatt om faren ved å fravi
ke juryordningen. Ystgaard 
og Hindahl var avgjort iIIllot 
justisdepartementets forslag. 
N'ielsen var ustø og forbeholdt 
seg å ta standpunkt senere. 

DANSK RØST: 

Et spør;:smaal som 
kræwer swar 

I anledning af at Niels Bohr nylig modtog S,torkorset 
af Danebrogsordenen «med brystst';erne af diamanten, 

har en og anden maaske været nysgerrig nok til at 
spørge om, hvem andre den dansse regering fØr ham 
har fundet værdig til at modtage denne udmærkelse. 
Han vil da opdage, at den sidste var v. Ribbentrop og 
den næstsidste Hermann Goring, begge dØmt til dØden 
som krigsforbrydere. Af' dem undgik Goring sin straf 
ved at komme den i forkØhet og selv exekvere den. 

Hvis han søger videre, vil han linde, at i samme 
periode fra 1940 til 42 (for Gijrings vedkommende dog 
allerede i 1938), tildeltes samme hæderstegn (dog 
uden diamanter) til fØlgende repræsentanter for axe
magterne: den, rumænske, den finske, den ungarske 
og den japans!;::e gesandt tillige med generaldirektØren 
for det italienske udenrigsministerium. I samme tids
rum, fra 1910 til 42, fik 14 tyslie herrer, mest officerer, 
kommandØrkorset, og ca. 20 det almindelige ridder-

'" kors, for fremragende arbejde udfØrt under besætteI-
ser.. Den danske regering havde jo nemlig pa,a det~~ 
tidspunkt endnu ikke opdaget, at vi var i krig med 
Tyskland (jfr. Scavenius' tidligere citerede ord); den 
opdagede S9m bekendt fØrst i sommeren 1945, at det 
var en fjende, vi havde haft i landet. 

Vi vil derfor for en sikkerheds Skyld spørge rette 
Vledkommende: forholder dette sig rigtigt, og hvem 
har i saa fald ansvaret for disse udnævnelser? Hvem 
har indstillet disse herrer til disse udmærkelser? 

Hvis det er rigtig: - hvilket andet bevis behøver 
vi da for forræderiet? 

Johannes Hohlenberg 
i Slesvigeren. --
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___ FOLI( OG LAND ___ _ 
pr -UAVHENGIG UKEAVIS ~ 

Ansvarlig redaktør Johannes Kringlebotn I 
Darjo I~ommer hjem. Men 
hva blir det til med ware 

egne fancer? 
Det· €'r ikke mangE: dagene vil andre skal gj Øre mot deg. 

siden statsminister Gerhard- Gerhardsen sitter derfor 
sen kunne vende tilbake fra med et kort som aldri fØr, 
Moskva, styrket til kropp og når det gj elder våre egne 
sjel av gylne solmette vin- straff-fanger av politisk far
druer og overdådig russisk gelegging. En del av dem frl
gjestevennskap. Hans bØn- ster jo fremdeles en kum
ner ble møtt med en velvilje merlig tilværelse bak norsk 
som dypt måtte vamne hans piggtråd. Fortsatt dypfrys
hjerte i en tid med så mye ing vil virke hØyst merkelig, 
vinterkulde. Vi tør endog dri- for å si det i all 'enkelhet. 
ste oss til å tro at vår stats- Snart ringes den glade ju
minister etter dette vil kom- letid inn. Her er hundretu
me til ågå med større over- sener av mennesker i vårt 
skudd enn noensinne og at en land som nå ber Gerhardsen 
aldri så liten ekstra-utdeling I om ikke å være mindre imØ
av hans egen hånd nå ville ,tekommende mot oss som ber 
bli tolket som et tegn prt en I for våre gjenværende NS
lett oforståelig takknemlighet. I fanger enn hva den russiske 

Pa hans minste vink opp- statsminister Bulganin var 
nådde han i Moskva å få Os- II mot ham. 
vald Harjo frigitt. Smålig Skulle vår regjeringssjef i 
snakk om hvordan den sam-I siste instans bli pårent av 
me Harjo måtte ha forbrutt I ondartede rådgivere, får han 
seg mot Russland ble over- være vennlig å ta fram sin 
hodet ikk'e nevnt. Fangen I bibel og gjenoppfriske for 
hadde i rikt mål fått sin i dem den meget veiledende 
straff, og frihetens time sto lille historien som han finner 
endelig for døren. i Ma,theus 18, 21-35; Det er 

Det er et velkjent ord som alltid bestå ha fast grunn å 
sier: Gjør mot andre som du stå på. 

R~daksjlQl)en av dette nr. av
sluttet onsdag 30. november. 

Riktig! . 
En då,fli~nnretning og 

slett . ledelse . av statens og 
kommunenes.husholdning vil 
alltid være til skade for.de 
enkelte',: borgere . og . virke 

- Endog Tito har nå gitt 
sine politiske fan.ger amnesti, 
deriblant 18 prester. Samtli
ge har sittet på det 11~ år til 
straff for påståttsamai'bei
de med tyskerne. 

Knut Hamsuns 
stjerne lyser 

Det heter om stj ernene 

når de slukner, at lyset 

fra dem når fram til oss 

mennesker i hundreder 

av år etter at de er sluk

net ut. 

Noe liknende kan sies, 
om enkelte rmenneske'r 
~ om de største genier 
- når de går bort. Lyset 
fra det de skapte gj ennom 
sine strålende verker ved
blir å skinne og være til 
nytte og gledet for oss 
mennesker gjennom hun
dredera v år. 

Når en i 1945 kunne hØ
re durmskrytav en del 
mennesker her i landet 
som hadde båret Ham
suns samlede dikterver
ker til offerbålet for å for
tæres der, da visste en ne
sten ikke om en skulle 
gråte eUer le over den 
overdådige dumhet, som 
kunne gi sånne merkelige 
utslag. Det måtte være 
tydelige tegn på' stor ån
delig fattigdom hos disse 
«offervillige» ! Men la oss 
være overbærende og 
klippe tornene, for det var 
nok av dem som ikke vis
ste bedre å ta seg til i de 

dager. - --

Hvorom alt er. Knut 
Hamsuns dikterstj erne 
har gj ennom lange tider 
kastet strålende lys, den 
lyser i dag og vil vedbli å 
lyse for oss menneskebarn 
gjennom hundreder aV år. 

Ullensaker i november 

1955. 

.. 
FOLK og LAND 

Yorbrø drin;:! 

Generalmajor B. A. Øen, Norge, og gene'l'aIIøytn:ant 
Adolf Reusinger, tilhØrende de n.ye Deutsche Streitkriifte, 

,. i hyggelig samtale., 

En gruppe på 21 norske of
fiserer under ledelse av ge
neral Øen, har avlagt besøk 
i Bonn, fOr 'å orientere seg 
ang. våre tyske VåpenbrØdre. 
General He$inger r,edegjor-

de for utbyggingen av det 
nye tyske forsvarsopplegg, og 
en del utenrikspolitiske spØrs
mål ble behandlet i et fove
drag av statssekretær Hall
stein. 

---------_._-------

Nederlenderne hedrer Sinnerud 

Hva har 
og Joh. 

N j1s Sl(amsar 
Storbråtå med 

lensmannsansettelser i Oppland å gjøre? 
Ny praktblomst av norsk demokrati 

Den i vårt blad tidligere! på forhånd å være forelagt 

omtalte norske «K1aksvik- Skjåk kommunes vedkom
sak» ---; lensmannsansettel- mende - lagt fram i fylkes
sen i Skjåk i Oppland fylke rådets ansettelsesmøte, med 
- beskjeftiger fremdeles i det resultat at herredssty
hØY grad sinnene oppe i den rets innstilling ble forbigått. 
lille fjell-bygda. Vi kan ikke nekte oss for-

! Som kjent hadde herreds- nØyeisen av å gjengi et av
'styrets flertall _ i samsvar snitt av Joh. Storbråtås skrl~ 
med den overveiende stem- velse til fylklesmannen. Det 
ning innen kommunen _ heter: 
innstilt som nr. 1 den tidli- «Det var ca. 100 N5-med
gere «utrenskede» lensmann lemmer i Skjåk, og da disse 
Harald Wiker. Og det ikke ba- fikk sin stemmerett tilbake i 

1951, gj orde de seg sterkt 
re en gang, men gjentatte gjeldende ved siste kommu-
ganger. Likevel gikk fylkes- nevalg. Den nu foretatte 
'rådet utenom herredsstyrets lensmannsinnstilling må be
ønske og tilsatte nr. 3 på inn- traktes som et av utslagene.;,) 
'stillingen, Sylfest Skrinde. Må det være oss tillatt å 

Fylkesrådets forføyning spØne herr fylkesmannen i 
vakte både oppsikt og forblt- Oppland hVa han har gitt 
reIse, og man hadde vanske- Joh. Storbråtå til svar på 
lig for å forklare seg hva denne «demokratiske» prakt

grunnen kunne være til den- blomst? 

ne desavouering av de folke- Er det to Slags stemmerett 
På det n~,~erlandske sk/Øy- Sinnerud har som kjent gjen- valgte. i Øyeblikket i dette land? En 

te forbunds ~øte lØrdag ble nom en årrekke tatt imot de Nå har man imidlertid fått for tidligere NS-medlemmer 
d~t besluttet; å tildele Pete~ ',n.ede~landske. skø:teløpere I forklaringen. Bak herredssty- og en for de såkalte «gode»? 
Smnerud forb .•.. undets livsvarl-I' som gjester pa sin gard Fjet- rets rygg h. ar to mann, den Vær så elskverdig, herr fyl
ge; æresm:edl~U1Sk:aP' Pete, re ved Hamar. tidl. områdeSjef for Milorg. i kesmann, å opplyse oss om 

Skjåk, Nils Ska I!ll sa r, og hvor den lovlige begrunnelse 

Hjelp delu 
Milorg.s nestkommanderen- for en slik gradering finnes. 

~om de ~amme sted, Joh. Sto r- Ør det virkelig slik at 100 
~ brå t å, sendt fylkesmannen tidl. NS-medlemmers stem

· haredet "Verre {~lln dIt! 
i Oppland, den fra de nylig merett kan vippes aven el
avslØrte militære samarbeids- ler to Milorg-stemmer, ja, da 
planer i Finnmark i 1940 kan i et hvert fall ikke vi 

Hjelpeorgan1sasjonen for front
kjempere hal;" bedt oss· hjølpe 
krigsinval!ide irontkjempere og 

etterlatte etter: falne frontkjem
pere. I sitt opprop skriver Hjel-
pecrganisasjonen: «Men av de 
registrerte må. 23 betegnes som 
sterkt trengeU4e og 16 lider di-
rekte nØd.» 

~r~gendte ogdseksten som lider kjente fylkesmann H. G a- forstå at tidl. NS-folk i det 
e svar e nø . hele tatt har noe hverken 

. Hver har vi vår bØr å bære, lb r le Ise n, to henvendelser, 

hemmende på den . Økonomi
ske og kiilturene' utvikling, 
hvorimq~,envelordnet stals
og kommunehusholdningun
der kyil.dtg ]~delse ihØ~ -grad 
bidrarliI å··sikre borgernes 

Det såreste,Jninne jeg bærer 
fr:afangetideri;~r minnet om vå
re invalide frontkjempere. Sam

... som skinnsykt ihemmeligholder let ble de ·fje.rnet frafeltsyke-Mellom ven ner hvem eieren er. Samlingen ,om- I huset og satt på celle .. Der måt
fatter alle originalutgaver og 00- te de sitte sommeren over, ut på 

- Den polSke primas, kar
dinal· Wysziiisky:, som uten 
dom har sittet innesperret 
to år, er løslatt. 

Arthur Lodding; 

L t 

ofte kan det synes grått og håp~ I inneholdende protester mot med off. valg eUer off. sam
løst, men vi bØr tenke over, og I Skjåk herredsstyres flertalls~ funnsadministrasjon Il gjø.:. 
være takknemlig for at vi i all_.innstilling. Begge skrivelser re. Da får de Som åpenbart 
fall har vår fulle førlighet. Og: ble av fylkesmannen _ uten har alt å s1.·- -selV om det 
nå står! hjelp30rganisaSjonen 1 skjer ad bakveier -ta hånd 
~er med en bØnn til deg, til meg; . --Man bØr dØmme men- om det hele. 
tIl lOSS alle. Det er en invalid- , 
fron1;k.iemper bØnnen gjelder, det nesken~ etter deres hand- Var det noen som nevnte 
er en fallen frQntkjempersenke. Unger, ikke etter deres ordet demokrati? Norsk de-
det gjelder, det er en fallen lord. mokrati? 
frontkjerners barn det gjelder. Vi Med det foreliggende som 

gynner med kjærlighetsfortellin- hØsten fikk· de komme ut· i 1ei-
«D aadefu1de». som f" - Boktrykker Georg' Gjærder 

har hver for oss kanskje ikke så Sta o r d eksempel må dette begrep 
mye å avse, men det er de man- ver en være såre begrenset. 
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En dafli~nnretning og straff for påståttsamarbei

slett ledelse' av statens og de med tyskerne. 

kon:u;nunellesbusholdnlng vil - Den polSke primas,· kar
alltid være til skade for ,de dinal Wyszinsky:, som uten 

Ullensaker i november 

1955. 
enkeIte::~ borgere c og virke 

hemmende pa.den Økonomi
ske og kulturelle" utvikling, 

hvorimq* en velordnet stats

og kom~un~husholdnil1g un

der kyfi.t'l1g I~d~lse lhØY grad 
bidrar tiT å sikre borgernes 

Økononliskevelvære og befor
dre det hele samfunns frem
gang. 

dom' har sittet innesperret 

to år, er løslatt. 

Mellom venner 
- Boktrykker Georg Gjærder 

har utgitt en ny komposisjon, 
«Glade minner», 
polka. 

en morosam 

Arthur Lodding. 

Fra åpningskapitlet i pro- - Vårt daglige brØd: Det er 
fessorOscar Jægers·finans- sannsynlig at poteta i vinter 
lære. 

f justitiarius Albert Pedersen, 
kjent' stavanger-mann, 8lår. 

t Redaktør Roald Kristoffer
sen, Skien, 49 år. Var av utdan
nelse teolog. Styrte Varden siden 
1935. -

fPater Lutz, Oslo, 80 år. Han 
varen lærd mann og en av de få 
vismenn Norge hadde i vår tid 

kommer mere til· heder og ver
dighet enn noen gang fØr i vårt 
overindustrialiserte samfunn. Pass 
bare på! Både Sverige og Eng
land trues av' potetkrise,. det 
skulle undre oss om vi' blir stort 
bedre stillet her på berget. 

- Margaret Trumann forsØkte 
seg som sangerinne mens hennes 
far var president, men nu har 
hun begynt en helt ny karriere 
og med adskillig større hell. Hun 

~"'-"'------------.- opptrer på televisjon med små 

Norge 
I alle aldersgrupper opp til 

omkring 50 år har vi i Ilag 
flere menn enn kvinner, og et 
stykke ut i .1960-årenebEr 
mannsoverskuddet absolutt. 
Denne «utvikling» har fore
gått ganske umerkelig gjen
nom de siste decennier. I den 
gifteferdige alder 20-30 år 
var 4et: 

Menn Kvinner 
1930 232180 mot 241 763 
1946270711 
1950 250356 

~> 

» 
265248 
240965 

Overgangen fra kvinne- til 
mannsoverskudd i .. denne al
dersgruppe foregikk altså. 
upåaktet i lØpet av 1930-årc~ 
ne, og det ser ut Ul å bli sta-

dig større med u e nye år
ganger. De fleste har på en 
eller annen måte fått fØle til
bakevirkningen. Praktisk talt 
alle hjem savner den kvinne
ligearbelJshjelp som regel
messig var for hånden i ea 
eller annen form før i tiden. 
Vår baHldoms «tanter» og 
«gamle jomfruer» er ved å gå 
over i historien sammen med 
husjelpen. 

--------------------

referater fra sine besØk i Frank
rike, Sveits,Italia, Spania og 
England, og kåseriene er blitt så 
populære at hun i dag er en av 
de best betalte i fjernsynsbran-
sjen. 

- Godt nytt: Moskva radio eksamen artium. Mens den eldste 
har meldt at russiske vitenskaps- studerer på teknisk hØyskole i 
menn har framstilt en medisin Østerrike, har den andre kontor
som kan helbrede kreft. Medisi- post i Oslo og sender hver ene
nen framstilles aven bLomster- ste krone han tjener til sin bror. 
plante som vokser i lI{aukasus. Kontoristen greier akkurat å dek
Den oppløser' svulstene uten å be- ke utlegg til studier og opphold, 
skadige organismens sunne vev. 
Det meldtes sam.tidig at man og-

I så har funnet fram til et lege
middel som helbreder tuberkuløs 

, meningitis. 

forsakelse og savn. Han satser 
dette i solidaritetskjenslelike
overfor såvel broren som forel
drene. Under normale forhold 

_ En delegasjon fra det dan- ville disse selv ha kostet sine 
ske folketing er invitert til Sov- barns utdannelse. Hva den vor

dende ingeniØr angår.' forutset-
I set. ter han siden å kunne hjelpe til 

- En film om Gerhardsens be- på tilsvarende måte med sin bror 
SØk bak jernteppet vises nå i kontoristens utdannelse, men det 
Moskva. vil ta minst 5 år fØr hans tur 

- I et kålhode som hun kjØp
te hos sin grønnsakhandler f,or 
120 franc eller kr. 2.50, fant en 
fransk husmor en papirlapp 
gjemt under et av kålbladene. 
Det var et kort brev fra bonden 
som opprinnelig hadde solgt kål
hodet: «Jeg fikk 12 franc for 
I det. Hvor meget må De betale?» 

I - Danmarks største og fine
I ste Hamsun-samling er frambudt 

I til salgs for 6000 kroner i Lyn
ge~ Antikvariat i København, 

kommer. 

Det er langt fra 
virkelig avspenning 
uttalte fylkesmann Trygve 
Lie i et foredrag om inter
nasjonal politikk i Oslo mili
tære samfunn mandag. 

Fra Ru~sland Bartsen. 
Ivar Johan Vik, fØdt 1923, 

ble tatt til fange av sovjet
iske tropper på TysklandS 
territorium. l. september 
1945 ble han frigitt fra krigs
fangeleir i byen Poznan. 

Hans Sveen, fØdt 1925, ble 
26. juni 1944 tatt til fange av 
sovj etrussiske tropper på 
finsk terri tori um. 27. sep
tember 1945 ble han overle-

Mic'hel Angelo, Dante ,og 

Arne Garborg. 

.' 

Utenriksdepartementet an

tar at det kan .foreligge feil 

Vi 

AI,t i alt .savner vi 
ennå.< opplysnin.ger 
om 81 f'rontkjempe
res skjebne. 

sier 

• neI 
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Det gjelder våre krigsinvalider 
Til Hjelpeorganisasjonen for frontkjempere, 
Postboks 1407 - Vika, 
Oslo. 

I 
Under forutsetning av at min økonomi i kommende år ikke blir vesentlig for- . 
verret erklærer jeg 

Navn 

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

i et år fremover å ville betale til hjelp for krigsinvalide frontkjempere og tront
kjemperes etterlatte, 

kr. . ............ . 
(BelØpet gjentatt med bokstaver) 

som j eg ønsker å betale: a) i en sum nå 
(Understrek den betalings- b) i 2 halvårlige terminer 

form som passer) c) i 4 kvartalsvise termin er 
d) i 12 månedlige terminer 

Jeg sender beløpet med postgiroblankett til: Hjelpe organisasjonen for front
" kjempere, Boks 14&7 - Vi ka, Oslo. Postgirokonto 180 70. 

01"8 Bj O uer: 

D e t.t e har hen d t 
(E t tid s bild e) 

er utkonimet i dag, og må anskaffes av alle 
.tidl. NS-medl. og for Øvrig av alle som har 
deltatt i ~l1er har interesse for bondeyrkets 
organisasjoner. Boken gir en personlig og liv
full skildri~ aven beveget periode i vår 
historie. ' 
Får De ikke boken hos Deres bokhandler, så 
send kr. 10';- + kr. 0.60 (porto) til 

i 

Postboks 3214, Oslo 

Og De vil ~gående få Dem boken tilsendt. 
Skriv godhefsfuUt tydelig navn og postadresse. 

",----

Reg\nskapsjører 
43 år galIllUlel, med handelsgym. Mangeårig prak
sis. som kontormann og regnskapsfører. Engelsk og 
tysk korrespOndanse. Ugift. søker ny! beskjeftigel· 
se. Kom med forslag. Bill. mrk. «Frontkjemper». 

«Storbrol;'d» nordpå ·..l . 
BI . '. . - I 1 ··1-1- 1? Utdrag av VIdkun Qms,lmgs L i tt e r a tur 

e marinen ur av pa Ile. forsvarstale under retts-
Som et apropos til den tri

ste tildragelse kan det være 
sal~en i 1945 

Il 

Forts. fra nr. 36. 

Endre og nyere brukte bØ
ker til salgs. Liste sendes. 
Bill. mrk. «Forskjellig inn
hold». 

Arbeidsklær 

tørda, 3. desember lØI 

RODELØKKENS 

STANSEVERKSTED 
SNIPPEN 3 - OSLO 

TELEFON 374435 

Kjøp 0= sale aw trela.t 
ERLING OKKENHAUG 

TreIastagentur, Trondheim 
TeIt. 20884 

A.s Kassefabrikken 
Orkan.,er 

Alle sorter kasser leveres. 

Godt arbe'ide. Rask ekspedisj on. 

OAJ.lL~ 
NAMSOS - Telefon 2132 • 2817 - privat 2275 

Vi anbefa.ler: 

Alleslags fiskeprodu kter - kun engros. VAr 
spesialitet er nysal tet torskefilet, leveres i ca. 
45 kilos kasser. Kan også leveres til private 
med tillegg av oms etningsavgift. 

EGET KJØLE- OG DYPFRYSNINGSANLEGG. 

I anledning av vå.!" omtale 
lFolk ogLand for 5. nov. av 
det skj endige overfall på det 
fransk-tunesiske Skip «Lacy
don,; på havna i LØdingen 
21. oktober, da norsk politi, 
assistert av marinefolk ~ræ 
mineleggeren «Vidar» treng
te ombord og arresterte den 
norske førstestyrmann, mot 
kapteinens protest, har vi 
mottatt nedenstående fra en 
som har undersøkt saken 
nærmere: 

på sin plass å minnes hvor
dan våre myndigheter både 

har utnyttet og mishandlet 
våre marinefolk og ~jømenn 
for øvrig, under og etter kri
gen. Vi kjenner jo meget vel 
til at våre tusener av sjØfolk 
som ikke kom seg hj em, bå
de ble lokket og truet til å gå 
i alliert krigstjeneste. Emi-

Quisling redegj orde for 
sitt arbeids som forsvarsmi
nister i Bondeparti-regj erin
gen under s1latsminlistrene 
Kolstad og Hundseid, - om 
Menstad-saken, overfallet i 
Forsvarsdepartemen'tet og 

dr. Noack - en såmtale som 
ble orukt som et bevis for at 
Qusiling hadde i:q.spirert og 
tilskyndet den tyske aksj on 
i Norge og trukk~t fram i 
retten i forbindelse med 
Quislings besøk i: Berlin i de
sember 1939 ---f opplyste 
Quisling at denne Noack -
som var dosent ved univer
sitetet i Oslo og senere også 
viste seg å være~agent for 
det tyske utenrtksministe
rium - var blitt anbefalt til 
ham av dr. Herman Harris 
Aall. De snakket salnmen om 

som holder I 
ST ALN YLO N ------------, 

Dører, vinduer og trapper 

Det er forsåvidt riktig; det 
som er m-eddelt 1 Folk og 
Land for 5. nov. Men det vil 
være urett mot våre staute 
marinefolk å . mistenke dem 
for at de godvillig var med 
på overfaUetav det fransk
tunesiske skip. 

Faktum er at neppe noen 
aV,lllineleggeren «Yidar»s of
fiserer og mannskap kjente 
til hva aksjonen gjaldt. Man 
visste bare at det gjaldt en 
rekvirering, for assistanse til 

grantklikken i London, som den første Qu;,sling-saken (i 
levet hØyt på. gullet de tok 1932), _ Oppfordringen til 
med seg, og de svimlende Nasjonal Samling i 193:~. 

inntekter handelsflåten sei- Trotsky-saken i 1936 og den 
let inn, .lovet våre SjØfolk uop:phØrlige kamp for Norges 
gull og grønne skoger når nØytralitet og oppbyggingen 
når krigen var slutt. Og for av et sterkt nøytralitets-for
riktig å få SjØfolkene til å svar, mens situasjonen ute i 
yte sitt beste, satte emigrant- Europa ble stadig mere kri-
klikken 1. gang sin løgnpro- tisk og eksploderte med Po

LANDETS FØRSTE NYLON 
ARBEIDSKLÆR 

leveres av oss 

Atte ga,nger så sterke som 
vanlige dongery arbeidsklær 

Benklær ........ kr. 48.-
Jakker .......... » 48.-
Overalls .... . . .. ) 55.-
K:.i eledresser » 84.
Lagerfrakker .... » 82.-

det finsk-russiske ~orhold Og'h>ll'~\"'''':~ - .'.'- .'-'- 'o''· 

om det russiske spørsmål i 
sin alminnelighet (samt den 

Leveres i st. 
48-50-52-54 og 56 . paganda om hvor fryktelige 

tilstandene var hj emme f 
1 Norge. Det gjaldt derfor å 
få· slutt på krigen hurtigst 
mulig. Uten våre sjØfolks inn
sats v1l1e det bUtt smalhans 

len-krigen og den derav røl- finsk-russiske krigen). Quis-
ling uttalte: ;". . STALNYLON DONGERY gende deling av Polen mel

lom: Russland og Tyskland. 
Quisling sa om dette: 

- - Nå ligger England og 
pr. m. kr. 14.50 

Frankrike på lur fo~ å be- Bruk også STALNYLON rag-
Polens skjebne sto b'd kk f . sette vårt land og l?ruke kri- ger og ar el sso er som ø-

for meg som et skrekkbilde rp!': !:t'tT <>11 .. ""!"",, -1',.. ..... "'10 ... 4 ... _ 

Innredning for kjøkken" kontor og butikker. 
Innhent anbud fra 

H. CHRISTIANSENS SNEKKERIFABRIKK, 
Holtv. 15, Kongsvinger, tel!. 4270. 

NYE 
KOSTER 

MALER 
BEST 

Vi har nå. godt utvalg 1 
pensler 

.ALL ROUND 
En god· amatørpensel. 
All Round med surring i a.lle 
størrelser. 

JUNIOR MESTER 
En rimelig pensel i hØY 

Tannlege Maamoen 

Hansteensgt. 2 
Telef. 444333 

Kledespressen 
Dramme. 

Rensnlng, presslng. 
vask. 
GUNNAR OLAUSSEN 

Tell. 1620 
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marinefolk å mistenke dem 
for at de godvillig var med 
på overfaHet av det fransk
tunesisk~ skip. 

Faktum er at neppe noen 
aV,mineleggeren «Vidar)s of
fiserer og mannskap kjente 
til hva akSjonen gjaldt. Man 
visste bare at det gjaldt en 
rekvirering, for assistanse til 
politiet. 

Da det ble kjent at aksjo
nen gjaldt arrestasjon aven 
enSlig og forfulgt NS-mann, 
ble mrurinefolkene rasende, 
og det var bare såvidt at 
politiets representanter ikke 
ble lempet på sj øen. 

Hvis marinefolkene hadde 
ant hva pOlitiets aksjon 
gjaldt, er det ytterst tvilsomt 
om man hadde fått assistan
Se fra det hold ved denne an
ledning. Marinens ære skal 
ikke tilsmusses ved det lure
T! man var utsatt for i LØ
dingen 21. oktober 1955. Ne
ste gang politiet trenger 
hjelp til lignende aksjoner, 
blir den neppe å få fra nor
ske marinefolk. 

Heime og ute 
Forts. fra side 2 ----

- Det er 50 år siden Norsk 
Hydro ble grunnlagt. 

- Frankrike har vendt tilbake 

når krigen var slutt. Og for 
riktig å få SjØfolkene til å 
:91;e sitt beste, satte emigrant. 
klikken 1 gang sin løgnpro
paganda om hvor fryktelige 
tilstandene var hj emme i 
1 Norge. Det gjaldt derfor å 
få slutt på krigen hurtigst 
mulig. uten våre sjØfolks inn
sats ville det blitt smalhans 
for London-regj eringen og 
dens titusener av medsnylte
re både i England, Sverige og 

andre land, alle sammen pa
rasitter på våre staute sjø
folk, hvorav adskillige tusen 
ofret sitt liv. Hva har de så 
fått igjen? Jo, fØrst Og fremst 
er de blitt snytt for Nortra
ships veldige fonds, som ute
lukkende var deres formue og 
skulle komme dem til gode, 
når krigen var over. Et opp
lagt bedrageri fra myndighe
tenes side overfor de rett
messig'e eiere: SjØfolkene. 
Dernest er ingen aVl lØfte

ne fra emigrantregj eringen i 
London innfridd. Tvertom 
soper den skattesultne kgl. 
norske arbeiderpartiregj er
ingen fremdeles inn hundrer 
av millioner årlig i skatter 
fra våre SjØfolk som seiler ute 
og som sj elden eller aldri får 
anledning til å sette foten på 
norsk jord. 

1LY'.Y .... ~""mt:lI VI'> VVV'-'.YI'>!:\L<I!;;t:U ham av dr. H.erman Harris 1K;j;i;d;SS~; .. : ::: : 84.-=- I MAI\LUE~RI LI\ 
av et sterkt nøytralitets-for- Aall. De snakket sammen om Lagerfrakker .... ) 82.-

svar, mens situasjonen ute i
Ollll 
det d fienst kru-ruSSsisskl'Sekesp'~øOrr~mOlådl og i ',.~J~'", Lev~~e~~ .~~ ·-.r·,· BEST Europa ble stadig mere kri- ., 

48-50-52-54 og 56 1Jisk og eksploderte med Po- sin alminnelighet (samt den • 
len-krigen og den derav fØl- finsk-russiske krige~. Quis- .8.TALNYLON DONGERY 
gende deling av Polen mel- ling uttalte: pr. m. kr. 14.50 
10m Russland og Tyskland. __ Nå ligger England og 
Quisling sa om dette: Frankrike på' lur for' å be- Bruk også STALNYLON rag

ger og arbeidssokker som fØ
res av alle velass. forretnin
ger. Går det hull på disse sok
ker før ett år er gått leveres 
nye gratis. Vi opp'gir nær
meste kj øpmann. 

Glem heller ikke Stålnylon 
strikkegarn. Full retur innen 
8 dager. 

Portofritt ved ordre på 
min. 100 kr. 

Skriv snarest til oss. 

- - Polens skjebne sto sette vårt land og bruke. kri
for meg som et skrekkbilde gen i F1innland spm et på
på Norges og Nordens skjeb- skudd til å komme inn der 
ne. Det var akkurat det jeg __ de ansatte sine mari
fryktet skulle bli utviklingen neoffiserer i våre konsulater 
her hos oss. England og langs kysten, slik som en
Frankrike setter seg fast i gelskmennene pleier å gjøre, 
Norge, Tyskland med sine der var til og med britiske 
overlegne stridskrefter kas- soldater i Norge. På restau
ter dem ut av SØr-Skandina- ranter og ellers kunne en hØ
via, Oslo og andre større by- re uttalelser fra regjeringens 
er blir bombet. som Warscha- folk Om at det gjaldt å kom-

wa. Nord-Skandinavta blir me med (1 krigen) på( den NYLONPRODUKTER 
tatt av Russland til og med «rette siden». Men det det 
Narvik med malmgruvene og gjaldt for Norge var å holde 
Petsama med nikkelfeltene. seg nøytralt for enhver pris Avd. LF. 

Boks 5039 - Oslo NV. Dette kunne bli Skandina- og styrke sitt forsvar. 
vias Skjebne o- det sto for __ Jeg forklarte ham KjØpmenn kan tilskrive 
meg som en skremmnede (dr. Noack) hvorledes Tysk- samme adresse. 
mulighet, men / hvorledes land kunne ta og besette 
hindre det? Den eneste mu- Russland, det har jeg studert 
lighet var n ø y t r ,a l i tet i mange år Og vet hvorledes 
og for s var (a~ nøytrali: det kunne gjøres. Dr. Noack 
teten) . .. I stedet blir VI I var meget begeistr,et for dis
tr,ukket inn i den ene front. se ting og sendte meg et 
Jeg visste godt at Russland skrevet utdrag alV vår sam
ikke ble stående lenge på tale. Han mente at disse ting 
Tysklands side, ·a,t Russlands absolutt burde frem i Berlin, 

tet å ha noen befatning med 
det. ![)la;. ble samme Noack 
forferdelig fornærmet, og fra 
å være en glimrende strateg 
sank jeg plutselig ned til å 
bil en Udugelig og en i en
hver henseenlde ubrukelig 

Vi har nå godt utvalg 1 
pensler 

ALL BOUND 
En god amatørpensel. 
All Round med surring i alle 
størrelser. 

JUNIOR MESTER 
En rimelig pensel i hØY 
prisklasse. 

LAKKPENSLER 

CORAL 
FARGEHANDEL 

Hofgårdsgt. 12. 
Telefon 4379 Drammen 

Kjøp Korngull kveitepuff . 

i pakning på 3,5 kg. 
Kr. 14.50 

fritt tilsendt i posten. 

Besti Iling til: 

I. Hestdal 
Litlebergen pr. Bergen 

Send straks 1 pk. Korngull 
kveitepuff 3,5 kg til pris kr. 
14.50 . Frakt frit,t. 

Navn 

Adr. 

Ved besøk i Egersund 
ovematt på 

taktikk var, som allerede med Ribbentrop. Jeg Sa at mann - 0-

d Samme Noack skrev et pro-Det skal ikke nevnes mere nevnt, først å utløse ver ens- dette var en helt privat sam-
krigen, deretter åi gr., sam- tale og at jeg Ikke kunne 
men med England for å knu- innlate meg på slike ting _ 
se Tyskland, for å bli så _ det ligger helt utenfor, bå
sterkt at det kunne holde ~eg de av moralske og andre 
mot det briVlske verdensrike grunner, _ men ,dr. Noack 
... Ribbentrop sa til meg un- mente at det absolutt burde 

til F.N.s møter. 
- Hovedkvarteret for Nord- av lignende art ved denne an-

memoria som dannet grunn
laget for (den 1 Norge på
tenkte) riksrådsforsamlingen, 
og der ble det likefrem fore
slått at jeg skulle lures til 
Tyskland og likvideres. Og 
vi hØrte forsvareren (advo
kat Bergh)' fortelle her (1 

retten) -- noe som j eg for 
øvrig var Ukjent med -- at 
det i disse riksrådsforhand
Ungene (høsten 1940) var 
tatt inn som en betingelse at 
jeg skulle ned til Tyskland. 
Det var likefrem foreslått av 
disse folk at jeg skulle likvi
deres i Tyskland. Det var det 
virkelige forhold. 

Victoria Gjesteheim 
Strandgt. 41. - Telefon 497 Norge fortsetter i Harstad. ledning. Det er tilstrekkelig å 

- Tyskland: Denazifiseringen 
utlØper 31. desember. slå fast at våre SjØfolk som 

- Grensehandelen har dnn- kom hjem etter krigen, tikk 
bragt 28 mill. kroner. et ganske annet bilde av for-

- Nord-Rana: Utbygging av holdene i landet enn det som 
Bjerka og Dura vil koste 120 ble gitt dem av «stemmen fra 
mlll_ ••• kr_. ________ London:.>; eksperten i løgn-

Vi sier 
• JB 

propaganda. Derfor reager
te de også sunt Og slo ned 
«svenskerømlinger» og andre 
parasitter hvor de traff på 
dem, og hjalp oss NS-folk 
ved enhver mulig anledning. 
Jeg sikter her særlig til den til den som trenger 
hjelp vi fikk i form av pen

«Folk og Land·» som en ger, mat Og klær når vi som 

lysende fakkel gjen nem fanger arbeidet i marinens 

trengselstider. Vi vil forlegninger. Vi ta~ker dem 
meget for det og nunnes med 

tjene livet og fedrelandet glede denne hjelp. 

der en samtale i 1944: (<<Der tas opp i Berlin. 
satt Mblotov (under konfe- __ Da jeg korn til Ber
ransen i Moskva.) og for- lin ble jeg hurtig klar over 
langte støttepunkter ved at dette' var noe en ikke 
Skagerak, støttepunkter i kunne innlate seg på, og nek
Danmark ved Jylland, anta-
gelig også ved Norges kyst, 

forlangte Bulgaria, forlangte Innsamlings-bidrag til 
(fri) vei til Konstantinopel, jul? 

- og det kunne Tyskland an- Send ditt bidra,g til: 
stendigvis ikke gå med på.» 
Dette var ved årsskiftet 1940 
(mens Finnlandskrigen ra-
ste.) . 

Om samtalen med tyskeren 

Hjelpeorganisasjonen for 
frontkjempere, Boks 1407, 
Oslo. Postgirokon.to 180 70. 
Bruk postgiroblankett. 

~----------------

(Utdrag av «Tiltaltes for
klaring» side 3~. 
------------- F~. B~ 4 

Statspensjonert 
akademiker 

sØker minst 3 rom + kj Økken 
og ytre rom fra februar eller 
senere på året. Hvis det ikke 
passer - 2 rom møblert og 
pensj on. Bill. mrk. «H-O 
13265» til AlS HØydahl Ohme, 
Oslo. 

DANNET, SOL. FAM. 

i Økon. vansk. trenger hj elp 
til større lån for innkjØp av 
leil. Oslo vestkant. 

Kan om ønk. få mØbl. hygg. 
værelse med frokost og bad. 

B.m. «FØrst i januar». 

leiet. 444333 

Kledespressen 
Dramme. 

Rensnlng, presslng, 
vask. 
GUNNAR OLAUSSEN 

TeU.1620 

Hjelpekomiteen 

av 1955 
Ny adresse: Maridalsvn. SS, 

Oslo. Tidligere bekjendtgjorte 
adresser og telefon bortfal
ler. 

Oslo Stigefabrikk 
Brand-, maler- og skyvestlcer 
Oljet, ml kadimerte beslq 

Inneh. Alf T. Lunde 
Mosseveien 8 

Tlf. 68 8817, priv. 67 OT 7' 

UR 
Jeg fØrer alle de kjente 

sveitsermerker som Ome,., 
Longines, Cerlina, Cyma, 
Tissot, Revue, Antima or 
Allsport. 

Dette er en tillttsak:. 
De blir ikke skuffet hver

ken over pris eller kvantet. 

R. Gjessing 
URMAKER 

DRAMMEN 
Telefon 2507. 

Annelise Parow 

TANNINNSET.NING 

Trondhei'm 
Gisle J ohnsonsgt. 5 - V. IMe

moen kirke - VOWMi __ 

MARTIN K.JELDAA. 

Hansteensgt. 2 
Tlf. 447554 
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FOLK OG LAND 
Eksi I regjeri ngen -

Forts. fra side 1 - ! kunne Ønske sakene hurtige-
I 

bort. Nielsen protesterte hØY- i re avgjort, hvis dette skulle 
tidelig mot dette .... Kongen· skje på bekostning av l'ett
holdt en tak Han var me- : ferdige og rimelige dommer, I 
get interessert i å få lands- • blir man nØdt til å dra den 

I 

sviksakene hHrtig avgjort og slutning, at de folkelige jU-

var derfor ~temt for vedta- ryer etter Kongens oppfat
gelse aV.en foreslåtte for- ning ikke frembyr noen stør
andring.» re sikkerhet i så henseende. 

Det som her har størst in- Men da gjenstår det gåte ful
teresse er Kongens stand- le spØrsmål: Hvorfor ble ju
punkt. Da det selvsagt er helt ryen bare avskaffet i lands
utelukket at Hans Majestet sviksakene? E. Blehr. I 

~~~~~r __ ~~~~ ___ 1 

UTENRIKS I 

Hvor evnen til takknemlighet ikke er utdødd Eidsvollsmonumenfef 
Av professor Wilhelm Rasmussen 

Il 

FØrste del stOl i «Folk og 

Land» den 19. november. 

in:tiativ fra komiteens side, sam 
f~irte til at saken var ko",m:.;t i 
i denne ulykkelige situasjon. HV'l 

så grunn-:Il til hell) mi:08ren? Var 
I d.::t nok en gang komm'ct en p~ .. 
litis~{ kj~ lke iveien? ~T?, ut:;il 
tvil. Ikk2 minst det nye hisbrie
syn, sam gjorde seg gje~d'm1e i 

I 
fastslått ved et stortingsvedtak, 
på grunnlag a v en plan som var 
utarbeidet av reguleringssjef 
Hals. Denne gik ut på å plasere 
monumentet på Eidsvolls Plass 
foran Stortinget. Skulle en an
nen av byens offentlige plasser 
nå bli foretrukket, så vil dette 
forutsette at saken ble tatt opp 
til ny stortingsbehandling. 

I dag er situasjonen den at 
monumentet må flyttes fra det 

en to dagers demonstrasjon til noen av dem som dB såkalte Etter et amerikansk maleri: Slik 'forestiller man seg «Mayflower»s pilegrimer. 

me'lomkri~;st;den, og med dette stedet hvor det nå lenge har 
vurdering'3n av Norge::; historie. vært lagret. Den som foruten å 
Det ville fØre fer lan"t å kom- måtte bære den rent kunstner
me nærmere inn på disse pro- iske byrde som et så stort arbeid 
blemene her. La meg bare trek- naturlig medfØrer, også må be
ke fram et enkelt punkt: I ti- lastes med alle de praktiske, øko
den umiddelbart fØr den tyske nomiske og politiske problemer 

fordel for lØslatelse av alle tyske krigsforbrytere hadde gjort seg 
krigsfanger som fortsatt holdes skYldig i. 
tilbake i utlandet. Klokken 12 
stanset all trafikk i to minutter, 
og lØrdag kveld ble det tent bb.l 

invasjonen kunne man lese et som i årenes lØp har hopet seg 
Hve.r hØst, i november, feirer I' ner og barn - gikk de en hård I en fest for å takke Gud for hans innlegg av Paul Gjesdahl i Ti- opp omkring denne oppgaven, må 

amerikanerne sin Thanksgiving vinter i møte i det ukjente lan- 'godhet. Indianerhøvdingen Mas- dens Tegn under rubrikkfm i sannhet lære seg tålmodighe-
sasoit deltok i festen sammen 'kk IT h t d t Day til minne om den fØrste ,. det. Ikke engang halvdelen av . f Ik yt'd l' «Uken som gl ».l.er e e tens vanskelige kunst. Men all-

Den t k P' b dØ med 90 av sme o . HØ l e 19- blant annet: ting har jo sin grense _ også ys e ans-am assa r takkefesten som ble holdt i 1621. . dem fikk oppleve den neste vin- heten varte i tre dager. Maten 
langs grensen mot Øst-Tyskland. von Malzahn har frOr tredje gang «EidsvrOllssØylen er snart fer- ens levetid. Det man vil ha ut-

forhørt seg i Moskva. angående I desember året forut kom en teren. Men de som fremdeles var besto hovedsakelig av ville kal- dig fra billedhoggeren, professor rettet her i livet, vil man helst nemonstrasjonen fortsatte sØn-
dag da flyktningeminister Theo- de tyske krigsfanger, som ennå liten flokk engelske emigranter i i live, fikk en god avling. Indian- kuner. Dette er årsaken til at Rasmussens hånd. Så står det ha gjort mens man ennå er i li
dor OberUinder taite ved et of- ikke er kommet. Men når Bonn land der Plymouth i Massachu- I e:ne som bodde der var vennli~- amerikanerne den dag i dag sp i- tilbake å hogge den og reise den ve og fremdeles har sin arbeids

nå har gitt Zorin offisiell god- setts nå ligger. De kom med den I sm. net og selv hadde vu~net sm ,,:81' kalkuner på Thankgiving foran Stortinget. Når en ser på kraft i behold. La meg slutte so:n fentIig møte i Bonn. Fangene ble _ 
også minnet i kirkene. Om kvel- ]{jenning kommer de nok med kjente skuten «Mayflower» og ble fnhet. J Day. };'estlighetene ble ofte a,v- de vakre bildene av sø'ylens re- jeg begynte med noen linjer, 

det første, og deretter 170000 ty- senere kjent under navnet pile- Da grØden ble båret i hus be- brutt, så pilegrimene fikk an- lieffer og leser hva den ellers hentet fra min store læremester den stilte millioner av tyskere W. l CD 

,ke sivile fra de av Polen annek- grimene på grunn av sin tro. I stemte guvernør 11 iam >ur ad- ledning til å be og til å synge skal fremstille av nasJ'onal dåd i tålmOdighet,· Ivar Aasen: stearinlys i vinduene. Foruten 
Sovjet-Samveldet er Storbritan- terte områder. et antall av 102 - menn og kvin- I ford at kolonistene skulle holde sine salmer. og dyd, kan en ikke befri seg for Tru du maa, at Retten vinner, 

nia, Frankri!{e, De Florente Stater, Russerne har begjært så man- en beklemmende følelse av at naar han rette Tidi finner; 
Belgia og Nederland blant de ge lmnsulater med et såvidt be- •. -- MW ".~ søylen kommer en menneske al- men han trenger verja god, 
land SOm holder tilbake tyske tYdelig personale i Vest-Tyskland men også ·om anbringelsen av de felse av rase-skillet i skolene vi- esse å høre hva den drepte ne- der for sent. FØr 1905 var Eids- og det verder langt aa bida; 
b at man er redd for et nytt kom- arabiske flyktninger som er tvun- ser seg å komme i konflikt med gerguttens mor uttalte i forbin- voll en realitet i norsk politikk, mang ein Harm dl~ fyrst! maa 'orgere. 

munistisk oppsving i landet, rent get bort fra sine hjem i det tid- Lover som forbyr fellesskoler i 17 deIse med den voldsonmle avis- nå er den et ærefullt historisk lida. 

FASCISTER OG NAZISTER 
I ALLE UTGAVER 

Kremls «,operasjon Smih sy
nes å ha hatt farligere virkning 
i USA enn her i Europa. Således 
skriver Saturday: Evening Post 
at tilstanden i Øyeblikket bare 
kan sammenlignes med den tuli
pangalskap som brøt ut i Holland 
i det 17de århundre eller på New 
York-bØrsen under krakket i 
1928. Alle som till1.ter seg å tvile 
på oppriktigheten i Kremls nye 
politikk, blir skjelt ut som fas-
cister vg nazister. 

Bor 10 år siden elsket våre 

bortsett fra om kommunistparti- ligere Palestina. av De Forente Stater. feide, at saken skulle bli et pro- faktum. Og det nye syn på Nor- Berre hav eit tolugt Mod~ 
et blir forbudt eller ikke av dom- Der er grunn til å tvile på om Etter de nye lovene skal ne- pagandanummer i kommuniste- ges historie skyver krigsbedriftene 
,tolen i Karlsruhe. Det er alar- der er noen arabisk leder som gerskolene gi barna like god opp- nes anti-amerikanske a.gitasjon. i bakgrunnen. Det avgjØrende i 
merende at det ,innenfor flere ville risikere sin framtid, kanskje lær,ing som de hvite, og samme Til slutt bør også tilføyes at landets saga er ikke vikingtog og 
store tyske foretagender, slik som til og med livet, ved å sette seg muligheter for videre utdan- den amerikanske rett ikke har grensekrig, men den seige og 
Opel eg BUssing, plutselig er ved forhandlingsbordet sammen neIse. funnet det bevist at de to ame- uavbrutte kamp mot naturen _ 
notert stor framgang for den med israeliterne, selv om han Øn_ Den myrdede negergutt. Når rikanske halvbrØdrene er mor- et lite folks kamp for å under
lrommunistiske taktikk. Under de sket å gjøre det. Ingen ønsker man ser hvordan norske aviser derne - i motsetning til hva for legge seg et veldig rike og bringe 
siste valg av bedriftsråd er mer krig, men utsiktene for en varig skrek! opp om de amerikanske eksempel var tilfelle med Skri- det under materiell og åndelig 
,nn 50 prosent av plassene blitt fred blir mØrkere for hvert sam- domstolers partiskhet, innrØm- kerud-morderne. kultur. Som symbol blir1 derfor 
okkupert av kommunister. Dette menstøt, hevder Newsweek. meIser til rasehat Og rasediskri- Eidsvollssøylen noe aven anti-
er kommet som en kald styrt bå- Hvordan skulle det også være minering i forbindelse med den kvitet alt i det år den reises _ 

utmeldelsene av Arbeider
partiet fortsette1:". 

En debatt i Drangedal herred-
styre sist lørdag om elektrisitets
utbyggingen fØrte til spUttelse av 
Arbeiderpartiets herredstyre
gruppe. Seks av gruppens med-
lemmer med formannen, Jørgen 
Moen, i spissen har meldt seg ut 
av partiet. 

1e på regjeringen og fagforenin- mulig med en varig fred, når et for en tid siden drepte neger- Da den gjeninnsatte marokan- la oss håpe at den som kunst-
,ene. Meget taler for' at Zorin .c,olk tar et annet folks land i be- fIske sultan Ben Y:oussef ankom verk bll'r ~å imponerende at den Morkt ringa i min sjal ~, gutt, er det et par ting SOm a - _ 
derimot har vært bedre under- sitteIse med mektige stormakters ler nokså sterkt i øynene. :Først til Paris fra sitt eksil på Mada- slår alle innvendinger av mar-
~ettet! hjelp? at mord på NS-folk etter krigen gaskar, innløp følgende bestilling ken.» och deras klang kan jag 

er forblitt ustraffet, mord like til et av Paris' mest eksklusive I denne forbindelse siterer 
l.._L_" ___ ~ 

de tunga orden, 
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J:\o..n~rrl1s «.uperasJol1 :smil;' sy
nes å ha hatt farligere virkning 
i USA enn her i Europa.. Således 
skriver SaturdaYi EveningJ Post 
at tilstanden i Øyeblikket bare 
kan sammenlignes med den tuli
pangalskap som brøt ut i Holland 
i det 17de århundre eller på New 
York-bØrsen under krakket i 
1928, Alle som tilll,ter seg å tvile 
på oppriktigheten i Kremls nye 
politikk, blir skjelt ut som fas
cister vg nazister. 

r--.----- ----~---~,.-

store tyske foretagender, slik som til og med livet, ved å sette seg muligheter for videre utdan- den amerikanske rett ikke har grensekrig, men den seige og En debatt i Drangedal herred-
')pel eg Biissing, plutselig er ved forhandlingsbordet sammen neIse. funnet det bevist at de to ame- uavbrutte kamp mot naturen - styre sist lørdag om elektrisitets
notert stor framgang for den med israeliterne, selv om han Øn_ Den myrdede negergutt. Når rikanske halvbrØdrene er mor- et lite folks kamp for å under- utbyggingen fØrte til spIittelse av 
1l:ommunistiske taktikk. Under de sket å gjøre det. Ingen Ønsker man ser hvordan norske aviser derne - i motsetning til hva for legge seg et veldig rike og bringe Arbeiderpartiets herredstyre
siste valg av bedriftsråd er mer krig, men utsiktene for en varig skrek! opp om de amerikanske eksempel var tilfelle med Skri- det under materiell og åndelig gruppe. Seks av gruppens med-
emn 50 prosent av plassene blitt fred blir mørkere for hvert sam- domstolers partiskhet, innrØm- kerud-morderne. kultur. Som symbol blil1 derfor lemmer med formannen, Jørgen 
akkupert av kommunister. Dette menstøt, hevder Newsweek. meIser til rasehat Og rasediskri- EidsvOllssøylen noe aven anti- Moen, i spissen har meldt seg ut 
er kommet som en kald styrt bå- Hvordan skulle det også være minering i forbindelse med den kvitet alt i det år den reIses - av partiet. 
de på regjeringen og fa.gforenin- mulig med en varig fred, når et Da den gjeninnsatte marokan- la oss håpe at den som kunst .. for en tid siden drepte neger-
;ene. Meget taler for at Zorin folk tar et annet folks land i be- gutt, er det et par ting som fal- ske sultan Ben Youssef ankom verk blir så imponerende at den 
derimot har vært bedre under- sitteise med mektige stormakters ler nokså sterkt i øynene. FØrst til Paris fra sitt eksil på Mada- slår alle innvendinger av mar-
rettet! hjelp? at mord på NS-folk etter krigen gaskar, innløp følgende bestilling ken.» 

l ·k til et av Paris' mest eksklusive I del·lne forbindelse siterer er forblitt ustraffet, mord l e 

Morkt ringa i min sjal 

de tunga orden, 

oeh deras klang kan jag 
ej undanslippa: For 10 år siden elsket våre 

«Eggheads» (nærmest venstre
orientert liberale) de rØde, endog 
uten smil, skriver Post. Blant 
disse sovjetbeundrere nevner bla
det James Roosev'-!lt, Harald 
lckes, Paul RObeson, J. Robert 
O'Ppenheim Og Fiorella la Guar-

I Syd-Carolina begynte skolene så bestialske som mordet på ne- hoteller, fra det franske uten- Gliesdahl et vers aV' BjØrnsons 
ull riksdepartement: Vil De være så «Skålsanz for Eidsvollsmennene·>, Det finnes intet hårdare I tusen år bodde og hersket igjen i september som vanlig. 

araberne i Palestina, da jØdene Trass i de nye bestemmelser om 
med hjelp av stormaktene fikk blandede skoler er der ikke for 
rett til å ta landet i besittelse og et eneste barns vedkommende, 
etablere jØdenes stat Israel. Stor-o svart eller hvit, sØkt om adgang 
maktene og verdensopinioen fant til å komme inn på skolen hos 
det riktig at fremmede tok lan- den annen rase. Der har ikke 

gergutten i Amerika. Man sk e . 

dia samt tidligere Moskva-am
det i besittelse og at en million vært uroligheter eller forstyrrel-

først feie for egen dØr. Det kan vennlig å reservere Deres hotell da friheten fV,lte femti år, og til

også minnes om de to «hjemme
fDQnt»-helter, som drepte og 
plyndret det jØdiske ekteparet 

for «Hans Majestet Sidi Moham_ føyer: «Tenk om professor Ras-
med ben Youseff og hans fØlge, mussen 11adde bygd sin SØyle på 
to hustruer, to sØnner, fire dØt- dette nye. fredelige historiesyn .-
re, en doktor, en jordmor, tjeog kastet dem i Skrikerud-tjer-

net; de går ustraffet omkring nerskap og nitten konkubiner, 
iblant oss. samt 12 tonn bagasje. I hotell-

fra 1864!» 

bassadØr Josept E Davies. 
Post forteller også at disse g,rabere ble hjemløse og fremde

«Pink Boomers,) blåste i barte- les lever i flyktningeleire, der de 

ser av noen art, ingen uhØflig
heter eller sjikane. De respek~ 

Det kan også være av inter- boken ble de illegitime «koner» 
fØrt inn med numre, Madame 

r-;:~~d 
X 1, Madame X 2, osv. 

Jeg tillot meg i den a.nledning 
å siterp- noen den gang forglem
te linjer av den samme dikter, 
nemlig disse: 
Dette lanciet Harald berget. 

med sin kiemperad, ne og protest,::rte indignert den-
gangen Wir.ston Churchill holdt 
sin oppsiktsFekkende tale i Ful· 
ton, Missouri i 1946. (Da han 
uten varsel fant det hensikts-

holdes i Bve av FN. tive myndigheter sier at «våre 
Angående de siste voldsomme borgere er bestemt på å gi bar

<srensesammenstøt mellom egyp- na gode' betingelser, med like 

Oslo 
til - Landbrukshøgskolen 

overta As prestegård. 
skal Dette landet Håkon verget, 

medens Øyvind kvad. tiske og israelske styrker tiortel- rettigheter og i adskilte skoler.» 
ler det amerikanske magasin '[ en by i Nord-Carolina var det 
Newsweek: Samme aften som den en hvit murer som SØkte om å få 

messig - og nØdvendig - å av- l sine to (h"ite) barn opptatt på 
slØre den tidligere krigsalliertes nye statsminister Ben Gurion ti -

- Bjarne Buntz skal gjeste 
ved operaen i Bryssel. 

- Sverige har kjØpt styrbare 
prosjektiler i Frankrike. 

Bønder sine økser brynte, 
hvor en hær drog frem. 

Tordenslc,I01(l langs kysten lynte l 
så det lystes Mem. 

egentlige mål og metoder). ~d en konferanse med de ara- en negerskole, som lå nærmere 
der de bodde, men det ble av
slått (av de svarte). 

General McArthur uttalte ny- biske ledere for å komme til en 
gjensidig avtale om Palestina-

Vøienvolden i Maridalen er 
i testamente av Ingrid Udnæs 
gitt byen til museum for øst
kanten. 

- Kulda nordpå bindret utvil
somt en storflom i Namdalen. 

Kvinner se~v sto opp og strede, 
som de rare menn. 

Hg at en verdensomspennende 
krig var blitt umulig som fØlge 
av den voksende erkjennelse av 
a t tapene vil bli så enorme på 
begge sider at seierherren ikke 

problemet angrep israelske trop
per fra den demilitariserte sone 
en egyptisk stilling ved El Saba. 
Dekket av artilleri-ild stormet de 

De bestemmelser som er fast-
satt i Washingtcln mlli -avskaf- ,:",_~_~ ___ ~&~ ..... ~_~ __ • 

-- Pasikivi ble sterkt hyldet på 
sin 85 års dag. 

~=--=-=--=-=.=-=--=-=======--=--=---== ... -======== .. =_._=-=--=.-~_.--================ 
Til slutt, av siste vers: 

lenger kan vinne noen krig. inn på egyptisk område. Israel 

Djevelens favori.ttvers 
Og som fedres kamp har hevet 

det fra nØd til seir, 
også vi, nar det blir krevet 

for dets fred slår leir. Ved samme anledning uttalte meldte om 50 drepte egyptere og 
også McArthur at alle krigsfor- 40 fanger, 40 dØde israeliter og 
brytere som fremdeles er fengs- nitten sårede. Egypterne meldte 
let burde løslates. Han ;Ævdet at 200 falne israeliter under et mot-
d h t ere 'penbarn (lrt· . . angrep. I alle fall var det det blo~ 

Hva ville De si er djevelens Av Simon Stylites hyrt han skal mene og tc'nbe 

Disse geniale linjer inneholder 
i stom t.rekk detJ «historiesyn», 
hvorpå mi.n søyle er bygd, . og 
som jeg L1ener er i pakt med den 
ånd som skapte Eidsvoll og 
1905 - ja, som jeg OgS~ mener 
er livsnerven i vårt folk den dag 
i dag. Det hundreårige frigjø
ringsverket som begynte på Eids
voll og ble fullbragt i 1905, kan 

er "ar vær m a ". . .c. , 

. b "tt av kommunist digste sammenstøt siden Pale-gresJoner, ega , -
yndlingsvers i Bibelen? Kan

skje De ikke tror djevelen le-
(Fra «ChriStian Century»). 

(.g tro. Hva slags bil hIl .. skal 

ha og om han i det hele. 
iske regjeringer etter krigen, enn 

Storgård til 
Staten 

Det er ikke hver dag staten 
får en bondegård med hus 
og jord og andre herligheter 
som gave. Men det. skjedde 
da Stortinget formelt beslnt
tet å ta imot eiendommen Alm 
i Norderhov til odel og eie. 
Giveren var Utdannelsesfon
det for unge dØVe og t1mg
hørte, (eg den ene~te betin
gelsen var at det skal drives 
en skole for unge døve og 
tunghØrte på eiendommen «så 

lenge det er bruk for en slik 
skole». 

._--------------~ 

stinakrigen. 
Egypts statsminister Nasser ser den; boken? Der tar De heng og forvri til det ukjei'- .. l,al hQ noen), hva slags hus 

kalte overfallet «en eklatant de- feil! Til og med aktverdige n('Jige: «Jeg er ikke kommet han &kal bo i (om han i det 
monstrasjon av Ben Gurions Shakespeare var klar over for å bringe fred, men sverd.» hde skal bo) .. - Og store for_ 
fredstilbud. Ti timer etter at til-

det, da han i Kjøpmannen Og djevelen hvisker mellom l'etningskonserner bestem-
budet var fremsatt kom det plut- jeg derfor ikke se bare som et 
lige arabiske angrep», fø'yet Nas- fra Venedig lar falle en yi- linjene: Der kan dere se - mer hva slags klær hans ko- isolert og avsluttet historisll: fak-
ser til. Egypterne betrakter an· ring om at Djevelens ynd- her er krigen velsignet. ue skal gå med. tum, men som et levende ledd i 

grepet som en israelsk (palmac) lingstekster må sikkerlig væ- Men mer ('nn noen aUHcn Keiseren, i form av det of- utviklingen: - som en realitet 
commandoaksjon for å prØve re slike som revet ut av sin tror jeg han er begeistret for fentlige, sier ~tadig sterlwre; også i vår tid. 
egypternes styrke d' Ord som disse virket den gang .. sammenheng med fordel kan elenne her: «Gi keiseren hva Det er vi som bestemmer 1-

Som svar på en radio-forespØr- som et rop i ørkenen. Tilsynela-
sel fra de kjempende egyptiske brukes til å forvirre folks be- keiserens er, Og Gud hva ne meninger. Hvis du ikke i tende kunne nok Paul Gjesdahl 
troppeI1 om de skulle avansere grep er - ved at hver legger Guds ord.» For hva er rime- alt tillemper deg den gjeng- ha rett i sin påstand at monu
inn på israelsk område, ble det sin egen tolkning inn i dem. ligere enn det? Doet er bare i se oppfatning, er du ute av mentet var kommet en menne-
av den egyptiske general Amer HØY prioritet har for el{s- en hake ved det _ at alt som spillet. Din samvittighet blir skealder for sent. I dag ville det 
svart· Nei gå ikke inn på isra . o • o • • kanskje være riktigere å si at 
., . - empel denne: «For de fatti- betyr noe gJerne gar til I,el- var sak. VI overtar dm opp- Id t k t k l 

elsk område. Generalen regnet· e var omme en mennes ea-
med at israelitene håpet å lokke ge har I alltid hos eder». Den seren, og det som blir igjen I fatning av krig og utenriks- der for tidlig. 
egypterne til massive gjengjel- egner seg f01.'trinlig til å fa til Gud blir heller tynt. politiltk. Gå stille i dØrene, Når dell nå er fremkomme: 
deIser på israelsk område for på dertil egnede mennesker til I stadig stigende tempo lille mann. forslag om å anvende BØylen pa 
den måte å skaffe begrunnelse å tro at fattigdom er like ovel'tar keiseren, i form av Jo det er en glimrende 'I annen måte, som et rent histo-
for full israelsk invasjon. uunngåelig som tyngdeloven. dct offentFge, det hele. Det t ks; G' Gud hva Guds er risk monument, så er jo dette 

Hva FN angår dreier det seg e : l - helt i samsvar med monumen-

I ikke bare Om å hindre full krig Her er en til som cr lett å ·n cr·ar alt for den fremad - hvis du kan finne noe som I tetS hele karakter. Hva angår 
mellom Israel Og araberstatene, snappe ut av sin sammen- stI-ebende funksjonær keiseren har oversett! plaseringen, så er denne forlengst 

på jorden 

an hjartats hårdhet, 
sjalviskhetens klippa. 

Bertil Malmberg. 

.waM ri , 
• 

RØnning Østgård : ~ Det 
forbauser meg å hØre at ord
fØrer Lars Hallen spØr OIl". 
herrerlskassereren har gjort 
sin plikt når det gjelder inn
drivnjng av skatterestansene, 
all den stund at Hallen 3e1'1 
har bmkt sin brede bak til å 
3itt.e på en rekke viktige do
kumenter. 

Slikt kaller jeg for korrup
sjon. Det er absolutt utillate
lig, et straffbart forhold, sær
lig sett på bakgrunn av for
mannskapets vedtak om å få 
skattene inn. 

Ordfø'rer Hallen: - øst
gård skal ikke komme her og 
fortelle om folk som unnla
ter å betale skatt .. Du skyld
te mest en tid av kommunens 
funksjonærer. Nå skylder du I på meg trass i at jeg har 
forsøkt 'å hjelpe deg både 
overfor kommune og stat. 

Herredskasserer Johnsen: 
- Vi sitter kanskje i glass-

hus alle sammen mer eller 
mindre her. Begynner vi å 
bråke eller kaste stein, risi
kerer vi kanskje selv å bli 
sittende til halsen i glassbi
ter alle sammen. Men noe 
må gjøres. 

Rønning Østgård: - Hal
lens innlegg går ut på: Skitt 
i Skjervøy kJommune, leve 

Lars Hallen! Enda til er han 
freidig nok til å spØrre om 
herredskassereren har gjort 
sin plikt. 

(Av ref. fra SkjerVØY her
redstyre i bladet Tromsø). 
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