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~:~m~n~:!~~:!r~e:::~::::~:j:d~!'Sabotasjespregningen på Vemork 
var 

meningsløs 
sier Robert Jungk 

Det har forøvrig 
ingeniør 
forlengst 

Schoepke 
påvist 

I boken «Sterkere enn tu-

Fra det amerikanske flyangrep 16. november 1943 mot Vemork og 
Rjukan. 21 drepte. Samlet skade 47 mill. 

sen soler» gir Robert Jungk Professor Brun, s:m altså I omtalte skarpe og nasjonale 
en glimrende fremstilling av assisterte utlendingene i den- reaksjon mot den amerik9.n
atomforskinglens spennende ne sak ser imidlertid ut til å ske bombing av Rjukan vir
historie. Det ~~!r alle enige være blitt noe påvirket av ker denne Bruns bemerkning 
om. sannheten om disse ting. (Forts. s. 2). 

Men det er blitt stort liv KanSkje det reale og veder- '\1\,'\1\,'\1\0'\1\11\1\0'\1\10"\1\.'\1\,"\1\.""'''''' 

i vår hjemlige, patriotiske heftige forskermiljØ ved Nor-
andedam over Jungks usmin- ges Tekniske HØYSkole i Nyt t fransk 
kede ard om de forSkjellige Trondheim her har øvet en 
sabotasjeaksjoner mot tungt- gavnlig innflyteilse som mot- fi· · 
vannsf~7rv~~asj~nen,:,;Nor e.~:~: U::1 ;r;~; . asc~~!p~~tt_ 

--:;=:::~r:e~;;'~~~~T::;' ~~~~:::!!,=,,":Ii~l"rV"flil:"r~~~"a~a:iili ·~·a·rgii~lifiad~,';'~~!jr"!·:"~"r11li!~if·~migrnntslimftirin; '.iLo·nd~n. c . • st ij te t 
forberedelsen til månefart rakett var latterlig og uten- _ 1959 blant annet: 
med rakett. 

;Et av arbeidene besto i å 
sterilisere instrumentene i 
raketten meget omhyggelig, 
da man var redd for å smitte 
månen med en eller annen 
form for liv. 

Det er lett for tanken å snu 
på rekkefØlgen. Hva skulle 
være i veien for at jorden for 
noen millioner av år siden er 
blitt smittet av levende sener 
ute fra verdensrummet? Det 
er ikke bare mulig og tenke
lig, men det er hØyst sann
synlig. 

Vidkun Quisling har vært 
inne på disse tankene for 

kelig. 
I en artikkel i Tidens Tegn 

i 30-årene, var han inne på 
disse ting, og han mente be
stemt at det var liv av like 
hØY kvalitet som mennesket 
ute i Universet. 

Han har også skrevet sine 
tanker ned i et helt filosofisk 
system som han har kalt 
Universismen. Dessverre er 
ikke disse tanker enda til
gj engelig for publikum. Det 
var å håpe aten eller annen 
behj ertet og fremsynt mann 
ville ta seg av saken og få 
QUislings tanker utgitt i bok
form. 

Ellers kom han meget ofte 
både i taler og avisartikler 
inn på sitt livssyn. 

I «Quislingsaken» ~ide 460 
refereres denne uttalelse av 
ham om disse spØrsmål: 

«J,eger for mange år siden, 
allerede 20 år tilbake, kom
met til klarhet over disse for
hold. Dette kan j eg si når jeg 
har fått attest for at jeg ikke 
er gal. Jeg er kommet til 
klarhet over at det i Univer
set eksisterer en guddomme
lig makt, og den er knyttet til 
utviklingen på de av klodene 
som er bebodd. Det som nå 
skj er i denne stol'e tid her på 
jorden er et stort tidsskifte 
hvor Guds rime begynner å ta 
form på denne jord i v,irkelig 
forstand. (Forts. s. 7)· 

«Når Robert Jungk i sin bok 
betegner sprengning av 1Jungt

vannanlegget på Vemork som 
en meningslØs (<<sinnlos» ) 
innsats, tyder dette på hØyst Propagandaløgn. 

mangelfullt kjennskap til de Meget sympatisk er denne ro
faktiske forhold». lige og avklare de bemerk
Imidlertid opplyser profes- ning av prof. Brun: 

sor Brun at han selv er part Personlig anser jeg det for 
i saken: rimelig at selv om de fleste ty_ 

Beslutningen om igangsettel
se av sprengningsaksjonen mot 
Vemork ble truffet på høyeste 
faglig og militært alliert hold 
ettfr forslag av professor Leif 
Tronstad og i samråd med un
derte~de bl. a. Når aksjonen 
ble så vellykket, skyldtes det 
først og fremst sprengnings
partiets enestående innsats. 

ske vitenskapsmenn var anti
IIlazister. var deres holdning 
under kirigen i\fØrste rekke 

diktert ut fra pliktfØlelse over
for fedrelandet; det samme som 
en må anta også var tilfelle 
med deres fagkolleger i de al
lierte land. 
På bakgrunn av den norske 

Londonregj erings nedenfor 

aksjon mot kalilut. 

Forteller Daily Express 

Roland Pullen forteller i 
«Daily Express» følgende fra 
Paris: 

I femte etasje i et hus på 
Montmartre så jeg i dag en 
:Liorbausende film om et nylig 
stiftet fransk fascistisk parti. 

I filmen hevet unge menne
sker i brunskjorte med s'lart 
slips log fascistiske armbind 
hendene til Hitler-hilsen. De 
bar fakler, som symboliserte 
«troskapens flamme for den 
fascistiske sak». 

Mannen som viste meg fil
men var Charles Luca, en 38 
år gammel forlagssj ef og «fØ
rer» for be'Vegelsen. Huset i 
Montmartre er bevegelsens 
hovedkvarter og likeledes Lu
eas forretnings'konUor. 

Luca bar på jakkeslaget be
vegelsens merke - en pil 
med en tverrstokk .. 

- «Pilen er ~ymbolet for 
den fascistiske ungdom som 
streber etter de høyeste ide
aler», sa han, «og bjelken 
fremstiller de hindringer som 
vi må overvinne fØr vi når 
vårt mål». . 

(Forls 8. 7). 

PASKEL0RDAG 

kommer intet nummer av 
Folk og Land, så neste num
mer klommer lØrdag 4. april. 
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Det var ,Secret Service som' Til samfunns
stigens topp! 

Meningsløs sabotasje 
lot I(aj Munl~ myrde 

(Forts. Ira 8. 1). 

imidlertid eiendommelig des
orientert: , 

Også når det gjelder ameri-

som etterretningsagent i det 
tyskledede firma «Nordisk Lett_ 
metall» på HerØya. I jUli 1943 
kom det opp fra Tyskland en 

Hevdes det uimotsagt i det svenske blad Fria Ord 
Du som har masa for å kome deg 

opp 
heilt til samfunnsstigens tJopp, 
du burde få tildelt det vett og 

forstand, 

kanernes bombing av Vemork, tysk kjemiker, dr. Haas, som 
så må man gå ut fra at denne det til å begynne med var van-

Hovedmannen, som var britisk agent, 

ble ikke straffet 

I det svenske blad «Fcriil\ 
Ord» skriver merket V i d a l' 

følgende bemerkelsesverdige 
artikkel, som er et nytt bevis 
på det berg av løgn etter
krigstiden hvile!l" på: 

som trengs for å styre folk og 
land! 

aksjon var vel overveiet, selv 
om den iSkjedde uten samråd 
med de norske myndigheter. 

Imidlertid innrØmmer han 
Men la 'OSS nasjonale i skrift Det er så synd om det landet og at han kritiserte bombingen, 

og tale fortelle folk hvorledes folket, men ble overbevist aven bri
det forholder seg med dette der vettlausingskrypet krabbar te om at den var riktig .. (!) 
mord. Da tror j eg at Kaj seg fram. Så vidt vi kan flkj Ønne 
Munks navn, som til og med Dei som bit hodet av all slags bringer ikke professor Brun 
visse prester har brukt som skam, nye opplysninger som kan 
angrepsvåpen i tYSkhetens og let sanning,a gå opp i rØyk relttferdiggjØ,re disse an-

Det nærmer seg 15 års ju- grep på norsk industri un-
Ød tjeneste, kan bli en bumerang og brann! 

bileet for Kaj Munks d ' ,som dør okkupasjon. Det antas at som treffer «lØgnens mestre» /" 
vel skal høytideligholdes - For sa,nning;strongen han trengs drivfjæren til hele hans artik-og belyse!l" arten av deres 
ikke for å minne om denne vel mest, keI ligger i disse prosederen-

t opplysningsvirksomhet. Kan-
manns innsats som pres og åt den som skal lage ein de linjer: 

k · skje Kaj Munk da mister sin 
forfatter, men som en Jær- folkefest Vi skylder de menn som ut-

'1 f' popularitet og brukbarhet i 
kommen anledning tI å rl- at kvardagens travle strev og førte tungtvannsaksjonene og demokratisk forbindelse, slik 
ske På tyskerhatet. Og alle slit, særlig alle dem som mistet li-

at til og med jubileumsfeirin-

skelig å pla,sere i landskapet. 
Det var umulig å forstå hvil
ken fulllksjon dr. Haas hadde 
i selskapet og hva han egent
lig hadde rom sitt arbeidsfelt, 
men hans direkte kontakter 
med Terboven og andre promi_ 
nente størrelser ga jo grunn til 
en del grublerier. 

For å gå rett på saken. 
Tungtvannsferja ble senket en 
SØndag. Mandag morgen sto jeg 
i gangen i firmaets kontor
brakke da dr. Haas passerte for 
rinngåande. Jeg sto med lokal
avisen i hånden og spurte ham 
om han hadde lest at en av 

sllike anledninger må en na- så hugen eri. vinglar av hit og dit vet,at alle forhold om bet\Yd-
turligvis ta vare på. Det gjel- gen blir innstillet. på løyndoms vegar, i usse~doms ningen og berettigelsen av dis- sigaretten datt fra munnviken 
der nå å banke inn i en uvi- ~""'''''' kratt, se akSjoner blir klarlagt. Jeg ned på golvet og han skrek ut: 

Hydros ferjer v;ar sullket på 
TinnsjØen. Snakk om reakSjon! 
Dr. Haas ble blek som et lik, 

tende fo,lke'nlasse at 'l'la,n, ø d . ed d t· h k t «Nå kommer mange tyske"ho-kor mann og mØY y er Sln håper m e Jeg ar s reve ' 
som det står i Bonniers Folk- Pa ° konge- skatt. iallfall å ha hjulpet til å gjøre der til å rulle!» .1 

leXikon, «ble myrdet etter det klart at Jungk's nedvur- Dette beriker hell«?r" ikke 
Til skattesamlarar var vi vel . ·t d tysk ordre». dering av disse a.kSjoner til ,<en noe særlIg vår VI en om en 

De gamle krigslØgnene er trl·bunen alle tenkt, meningsløs innsats» savner eL sterkt filmede og bedl'ttede 
imidlertid blitt tilbakevist og fekk i voggegave ein lengt, hvert grunttllag. tungtvannssabotasje. Dog får 
den ene etter den andre. Så fram mot eit bråfagert herr LindhJolm innlagt kan-

entyrland Arkivar Helge Lindholm også denne. For endel år 8i.- Da hoppl'ennet i Holmen- ev , skje en betimelig bemerkning 
den fikk jeg vite hvorledes kollen ble kringkastet, sa re- kor grØda skal signast av møy iler til unnsetning med hvorfor han som ekte p:fl.triot 

g rna n en forstyrret tysker. mordet i virkeligheten fore- porteren bl. a.: «KongOlay on. kunne arbeide i det tyske fir-
gikk. En tyskfØdt og tyskta- sitter dier, og Håkon Lorent- I fotefara åt foregangsmannen, I Dagbladet for nr. 21 for ma «Nordisk Lettmetall». Na-
lende tjenestemann i S'ecret zen - - og såvidt jeg kan som fekk sitt fulle mannevett 1959 iler så arkivar Helge turligvis bare for å spionere. 
Service iLoncton var blitt ut- stl~, -:- e!" ,de~ikk.e skipsIe'''ska.l gi'Øda gro til folk og ,ætt, ,,' Lin d h o l m professor J omar For hvem forØvrig? 
sendt til Danmark, hvor han der Lorentzen?» åt aUe såvel som åt næraste ' 'Bru,ft~til ,unn.seti1ing',bl.~,a. $å'''i''~fil:JiH~tl;<fMtt'Jt~s 

'samlet et halvt dusin tysk- Det var det ganske sikkert. grannen! lunde: sinnsopprØr er vel at affæ-
sympatiserende karer, med Men dette tØvet med å trekke «Jeg' arbeidet under krigen ren som ingeniØr ~cblOlepke 
hvis hjelp morddåden ble ut- ~ngens private familiefor- Men em gong i den gamle tid, anfØrer, betød et prestisje-
ført. Fra England kom altså hold inn i hans funksjoner da. urskogmannen tok til hauste V ær vål~en! tap for det tyske Sikker-
initiativet til og planleggel- som kionge bØr det nå tas markens grØde. hetspo<liti og at han fryktet 
sen av mordet. kraftig avstand fra. De kon- Da lite vett han hadde fått J,eg mØter ofte tidligere for å bli gjort ansvarlig for 

Jeg fortalte denne versjon gelosjer som reises for lan- om korleris grØda måte stel1ast NS-medlemmer som finner det. 
til en ansett danske som jeg dets overhJOlde er selvsagt ikke godt, forholdene sV{ert bra. Det er 
pleiet å gå på elgjakt med i en vanlig familietribune og så ingen trengte svelte ut av ikke lengere noen motstand, 
Sverige. Han ble meget in- en bØr være på vakt mot ut- skinnet sitt, menet: de. Vi har det' stort 
teressert og svarte noe slikt: glidning på dette område - da vettet og vanta om mitt og sett som fØr. 

«Da forstår jeg hvorledes alt ikke fordi det er noe i veien ditt. Selvsagt er det så helt for-
har gått for seg. Jeg visste med skipsreder Lorentzen det Da bar de til med rov og ran, skjelUg for de enkelte, det 
nemlig at den bande som myr- jeg vet, men fordi det norske om det var noe å rane av dei avhenger jo av hvilket yrke 
det Kaj Munk ble dØmt til dØ- folk naturligvis ikke ønsker andre. man har o.s.v. 
den og skutt, bortsett fra selve oppflasket en slags halvadel Men dette vart ein livnad til å Jeg mener at det bØr ad-

Hva mente London
regjeringen om den 
amerikanske bombing 
av Rjukan? 

Londonregj eringen r~p-ger

te enkelte ganger 'gan
ske norsk mot militrer

l'f11U. s. 7. 

lederen, som reriste til England til dekorasjonsfigurer ved o.f- klandre - V'ares mot å lulle seg inn i den 
uten at det ble krummet et fisielle tilstelninger. vettlausingar uten mål og plan! glade tro at våre motstande- parolene er Hive den dag 
hår på hans hode. FØr forsto Kon, gens privatliv vedlwm- re har godtatt oss som like- dag og at de lovervåkes av For rov og ran kan gå for ei tid, 
jeg ikke hvorledes noe slikt mer bare ham selv, men når verdige i kampen for tilvæ- dertil innrettede personer eI-men rett skal du sjå, dess lengre 
kunne skje, men etter disse servile reportere og presse- reIsen. ler instanser. det lid, 
opplysninger er hele hendelses- knekter overgår hverandre i Mitt inntrykk e,r at så len- Derfor er det dumt å tro han Smal-Hans kjem og tek oss 
forløPet klarlagt». å strø det ut for aUe vinde, tilslut _ ge man nøyer seg med be- at endelig er vi ferdig med 

j Altså: den britiske Secret så blir det hele både farlig og skJ'edne J'obber, ofte jobber «oppgjøret» og kan få leve og huttetu da for gjente og gut! 
Service har latt myrde en utekkelig. som andre ikke vil ha, da får og konkurrere på like fot med 
kjent kUlturpersonlighet i et Elr det ikke en av våt'e så- Da får ein sjå det ein og kvar, man være i fl"led. Men kom- andre. 
vennligsinnet land. for få et kalte statsmenn som kan si at verst a.valt det skamlaust var, mer man i en stilling som Selvsagt leger tiden alle 
effektfullt propagandamate- ifra og sette tingene på ret- når vetlausingskrypet fekk kanskje en eller annen «god sår, men da må det være ro 
riell mot fienden, som senere tJe plass? Som kan si, at det kravle seg opp - TIlordmann» gjerne ville hatt, l slik at sårene får tid til å 
ble beskyldt for udåden. En en v a l g t president av folket hØgst på samfunnsstigens. topp! da er de straks ute med sine gro. Men våre motstandere 
mere satanisk gjerning skal kan gjøre, det passer ikke for RARINGEN. renker. Jeg kjenner til endel sørger' med visse mellomrom 
en vel lete lenge etter. den som er konge med fØd- slike tilfeller. for at denne ro ikke fore-

Det er denne morddåd og selens Iiett,,' HJan mål være Videre er det i det private kommer. Rett som det er går 
erkelØgn svenske demokrater uhyre vars~m med de former Oslo Stigefa,brikk forretningsliv også slik at en en bølge av hets gjennom 
nå akter å befeste gjennom I han bygger sin rett pa. Ta forhenværende får lov å dri- pressen hva enten det skjer 
jubileumsfeiring og teaterfo- for engangs skyld et godt ek- lnneh. ALF T. LUNDE, ve når han ikke går i veien ved å lage kjempereferater i 
restillinger, naturligvis i for- sempel i England 0g legg for en av «de gode». Gjør månedsvis fra rettssaker mot 
bindelse med de åpne eller merke til at den mann som Mosseveien 8, Oslo han det, vil det på måter som en eller annen bØlle fra kon-
underforståtte utfall mot ty- brØt med den kongelige eti- Til. 688837, priv. 870779 man ikke ser eller hører, leg- sentrasjonsleirene eller det 
skerne, på hvis ordre han kette, må finne seg i å leve en ges hindringer i veien. Man skjer ved P,a det hjemlige Skyvestiger oljet ml cadi-
ifØlge den offisielle lØgn skul- anonym tilværelse. merte beslag. TakstiO"a~ av op:pda:xcr ks.''lskje at noe ufor- marked å dikte opp histJo>rier 
le være myrdet. P..epubUkaner. klarEg er; men grunnen er i Morgenposten om de skum-

jern, malertrapper og heisba-
ikke ::;ynlL:~'. le n:asisters fremtidsplaner. 

re lOftstrapper. Med andr:; ord: Jeg tror ~. 2 1I'OLK OG LAND LØRDAG 21. MARS 1959 
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___ FOLK OG LAND __ _ 

1
.~UAVBENGIG UKEAVIS ..... 

Redaktører: J 
GOO MELSOM, ansvarlig 

ALEXANDER LANGE 1-_____ I 

Er dette demokrati? 

Deutsche Handels- Dødens dynasti 
Norge er som bekjent gåttr }Herr Gerhardsen v~ jdet 

inn i verdens mest eksklusive ikke på tide at De nå tok Dem 
klubb, «DØdens dynasti». At ferie? De må da snart være 

Brødrene Aarrestad, Kolonialwa- dette skulle finne sted under like trett som herr Eden. De 

Medlem.fortegnelse (Forts.) 

kammer in Norwegen 

ren engr., stavanger: regjeringen Gerhardsen, var borgerlige partier har ingen 
Elling Aarseth & Co., AlS Ree- det ikke mange som hadde ting de skal ha srugt Dem, det 

derei u. Fischfang, Alesund. tenkt seg. Vårt medlemskap er bare noen hyklere. De var 
Aas & Wahls Bokrykkeri AlS, begrunnes med, at sysselset- jo med på oppgjøret mot eg-

Øvre VOllgt. 13, Oslo. ningen krever det. Tenk, at ne landsmenn for å redde 
Noe av det mest betenkelige og motbydelige ved den tid AlS Anders Aasen & Co" Agen- ordspråket: «Den enes dØd er pengesekken, som borgerska

tur, Import Export, Rådhusgt. den andres brØd» skulle vir- pet og bØndene tjente på ty-
8, Oslo. keliggjØres av vår arbeider- skerne ved hjelp av Deres LO

O. Aavatsmark A/S, Automobilge_ regjering. Man tenkte alltid arbeidere. De bØr ikke trekke 

vi lever i er den gjennomførte forløyetheten og humbugen 
på alle områder av det politiske liv. 

En skulle tro at etter hvert som menneskene lærte mere, sch1ift, Fjordgt. 33, Trondheim. tidligere på en annen men- Dem tilbake på grunn av den 
etter hvert som skolene ble bedre og etter hvert som aviser Adonis A/S Konfeksjonsfat<ril\:k, nesketype. Han med den store kritikk De nå er utsatt fJor, 
og kringkasting nådde frem til hver eneste av landets bor- Kongens gt. 1, Alesund . mage og gullklokkekjeden. men av skam over, at De i 
gere, så ville det også bli vanskeligere å fØre dem bak lyset. I A:;;:G Elckt1'ici~{ets:'Aktieselskabet, Tragikomisk er det, at am- den grad har forrådt Deres 
D '11 bl' k .,. k d'l'k 'I ø. Vollgt. 11, Oslo. munisjonen til Batista falt i ungdoms idealer. De begynte 

e VI e l mere -rins e og e VI le l -ke lenger nøye seO" ~.:> I AEG, 'rorvalm. 3, Bergen. hendene på Castro. Nå bru- Deres politiske karriere, som 
Ander Bank AlS, Arendal. ,,:08 den blant annet til å sky- en len.o av ml lærvesen, med tomme slagord uten innhold. I' f· d ·l·t 

Men, dessverre, det er ikke slik. Menneskene bHr dummere Agentur AlS Sigval Jacobsen, I te LO·-ledere, som var tilhen- rustningskap.i.tal og krif,'s .. al
og dummere, de blir mindre og mindre istand til å tenke Texil- u. Kurzwarena,gcntur, gcre av det tidligere regime. ILinser. Nå har De selv satt 
selv, de blir plaprende papegøyer som gulper opp igjen den Klingenberggt. 4, Oslo. Med den politiske fortid, [zrollen på verk~;t ved ti gi'-, 

Ag/a-Foto AlS, Fred Olsens gt. i'.cm statsminister Gerhard- inn i «DØdens dynasti:'. En-
1, Oslo. sen og de fleste av regjer- hver unnskyldning De eller drj:1vtyggede fode som strømmer ut fra partipolitikernes I 

propagal1daverksteder. AlS Ægir, Heringsøl, Melbo. ingsmedlemmene har, så må Deres regjeringsmedlemmer 
Nå tror naturligvis alle som leser dette at vi først og fremst Bergens Privatbarik, Bergen. man bare ryste på hodet. Var kommer med gjør saken bare 

tenker på det tragikomiske etterkrigsoppgjøret, hvor en AlS Bergens Skillingsbank, Ber- det ikke noen som snakket verre. F'orsvinn herr Ger-
håndfull charlataner har fått innbUdt den store flokk av gen. om rustningskapitalen i sin hardsen og gå hurtigst mulig , 
gjennomsnittsmennesker som representerer den forstokkede Oscar Bergh, Eisenwarenagentur, ungdom. Den mest motbyde- i glemmeboken. De er dog 

.. ' ., .'~ Skippergaten 7, Oslo. lige kapital som kunne fl'em- verre nå, enn den gang Mosk-
kompakte maJontet, at de folk som gJennom hele Sitt hv Aktieselskabet Bil, Ths. Angells manes. Og med god grunn. va var Deres ideaJ. 
harll:jempet for fedrelandet er landsforredere, mens de som gt. 3, Trondheim. Alle kan være enig i, at en- Det er dessverre slik, at 
alltid solgte det til hØystbydende er patrioter. ()g det ten- hver fremstilling av krigsvå- når man har hatt makten 
ker vi naturligvis også på. Men det forlØyete strekker sine sli- pen bør Slom i Norge høre un- (eller penger) lenge nok så 
mete fangarmer enda lenger innover i det norske samtunns- mer. Partiene berøvet Kon- der Staten. For nettopp å råtner man 'opp. Arbeiderbe-

gen hans grunnslovsbestemte hindre det vår regjering· nå vClgelsen var meget berett]get 
liv, som i samfunnslivet i de andre såkalte demokratiske 
land. 

Slikt vrØvl har natUrligvis intet med virkelig demokrati 
i gjøre. Hvis det er noe annet enn maktsykt partivelde som 
ligger bak det, så er det et subtilt spill av overstatlige kref
ter, så durkdrevent gjennomfprt at det er håplØst å få noen 

'(tl~<å;' fotstå det i etallniri.nelig glennomsnlttsdem6kraft'Wv 
årgang 1959. 

Selvfølgelig skal vi belegge våre ord og påstander med 
nærmere bevis og eksempler. Det er ~kke vanskelig å finne 
noen av delene i dagens politiske Norge, som stinker slik av 
demokratisk forråtnelse at alle burde merke det - hvis de 
ikke var gjort immune gjennom års fordummelsespropaganda, 
som til og med ligger på et slikt nivå at den forkjetrede 
Goebbels formodentlig snur seg i sin ukjente grav. 

I,a oss, naturligvis forgjeves, forsØke å skjære gjennom 
tåitesløret. La oss se på hva som virkelig har foregått i kon

,J 
~eriket Norge siden de berømmelige fedre laget sin grunnlov 
som med klokskap og fremsyn fordelte makten mellom kon-
ge, storting og domstoler, og siden de forbød jesuiter og jø
der og annen åndsfremmed vranglære 'innpass i dette land. 

Hvor er det blitt av maktfordelingen idag? Det kan da 
umUlig gå noen hus forbi at ikke alene er kongen og dom
stolene sjaltet ut som sideordnede maktinstanser, men også 
det storting som ranet til seg makten fra de to andre er nå 
sparket ut av maktens hynder til fordel for den overmek-

medbestemmelsesrett gjen- er kommet i skade fm: å gjø- dengang De også tok kampen 
nom parlamentarismen, som re. Selge for å tjene penger opp mot uretten og misbru-
Scharffenberg så klart har og skaffe arbeid. Den borger- ket. Men nå er alt det dun
pekt på, og domstolene som lige såkalte opposisjon fant stet bort. De og Deres var 
den tredje statsmakt sjaltet endelig noe å henge hatten skyld i Norges okkupaSjon 
seg selv ut for alvor i sin med- på, og morgendagen vil vise gjennom avrustningen. De og 
~il,u~,.f_'~~~g om det er noe-Arjl.g. i!tar:~~J Deres var skyld j at rettssta
utover. Idag er de bare et ha- Noen utpreget skamfØlelse ten ble undergravet. Penge
leheng til det styrende par- har jo ikke pOlitikere av noe vesenet Ødelagt. NØytralite
ti, en samling ganske almin- parti. Den må de skille seg ten avskaffet. Nå har De og 
nelige jurister staset opp med av med så tidltg som mulig. Deres parti også skylden for 
keiserens nye klær på det at Men i dette tilfelle var det at Norge påtar seg blodskyld 
ingen skal se at de er nøkne, tenkelig, o at hensyn.et til vel- i fremmed land. 
som sitter der utnevnt av den gerne ma komme mn. Dette Det er sØrgelige saker. Men 
virkelige statsmakt: Arbei- er jo noe verve enn å bevilge der finnes muligens noen 
derpartiet. seg selv skattefrihet, som de yngre med rene hender innen 

Og når det gjelder stortin- igjorde"i fj~r :(m·l1t 1 stem- Arbeiderpartiet som vil kun
get, så har Arbeiderpartiet me?) ne avlØse Dem, og som kan 
i saken om innmeldelsen j Rettsoppgjøret med de 10- rette opp det som de gamle 
rustningsindustrilauget klart kaIe mord (norsk ammuni- travere så fort forrådte, da de 
og tydelig sagt fra at det gir sjon) fortsettes nå på Cuba, kom til makten. 
pOkker i hele det parlamen- og Norge har den ære å stå Harald Franklin Knudsen. 
tariske grunnlag. Det akter som leverandØr både av selve 

d t . M'd' k l slØring av visses hØyfo~Teder-
selv å bestemme over makt e JU lS e grunn ag som t H f N ske anslag via fremmed makt 
og rett i dette land, uten av pa rOller. urra or orge. 

V· llt'd d h d t t mot Norge i 1932 omsider hensyn til konge, uten hen- l er a l me ~or e s o-
f o fikk gOdkjenne'lse i Stor~in-

syn til domstoler og uten re oregar. ------------- get av sine opplysninger, for-
hensyn til et plagsomt stor- Gårdbruker sØkte en av Quislings kolle-
ting. HARALD SAUE geil' i siste liten å gå bakom 

Men hva er så forskjellen ham. Vedkommende ble satt 
tige partistat, som også Hitler og Stalin bygget sin makt på den Franco som vel nok Da gårdbruker kaptein Ha- på plass av Saue. 
på. Det er ingen vesensforskjell på disse to sterkt forkjet- sperrer de verste av sine mot- raId S a u e på slektsgården Harald Baue var en av de 
rede herrer og vår egen Gerhardsen _ hverken i opprin- stande re inne, og på den Ger- Saue i Lier døde - gikk en gamle solide underoffiserer, 
neIse, i maktutfoldelse eller i forakt for d,emokratiet. hardsen, hvis parti - riktig- norsk hedersmann bod, en som i stort monn har drevet 

Forsåvidt er saken klar. Det komiske er bare at denne nok med borgerlig støtte - mann hvis bortgang ikke bØr verket ute på bygdene. Han 
sperret inne en langt større være unevnt i Folk og Land. var i mange år medlem av 

Stalins og Hitlers kollega. fortsatt seiler under demokratiets prosentsats borgere enn Han hadde vært meget be- Lier herredstyre og ordfØrer. 
flagg, mens hans spanske kompiss Franco, som også støtter Franco har våget å tenke på j nyttet i offentlige anliggen- Medlem av Buskerud fylkes 
seg på et overmektig parti, ikke kan nevnes i det gode sel- drØmme? der. Som medlem av Nasjo- Landbruksselskap siden 1915, 
skap. Menneskene vi! bedras! nal Samling ved «frigjØrin- og Riksslkatl1estyret siden 

En må ha lov til å spØrre om det er noe i veh~n i toppen gen» havnet Harald Saue på 1929. Harald Saue var inn-
på disse folk som belærer nordmenn om demokrati og dess- ØSTFOLDINGER' Ilebu og ble idØmt fengSels-I valgt i en mengde tillitsverv, 

. straff og stor erstatning. for stortingsmann 1925 til 1933. 
like, eller om de er bevisste falskmyntere. For det kan vel _ ,Vi vise~' til annonsen oml «landssvik». Han ha~de.~ jo Herund~r deltok ~an i Mlli
ikke være noen 80121 tar dette med storting og valg og de- arsmøte l .Forbundets 0st- hatt en annen menmp.; om' tærkomIteen, ogsa som fOT" 
mdkrati5k vrøvl alvorlig, når det hvergang det gjelder går f()ld-a:de~ing lørd~g 4. april.l det som tjente til Norge:; vel, I mann, og talte det brukne 
etter Arbeiderpartiets ng Gerhardsens hode uten at en en- Det bill' slkkert et. mteressan~ enn den herskende og dpm- geværs linje midt imot. 

'" møte, som en lkke bØr ga mende klikk hadde akl:;:urat A. L. 
gang gIdder a opprettholde skmnet av de demokratiske for- glip""' av d D Q' l' tt . 
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Stavisky-affæren Arcentinabre,': • • Peronistfagforeningene får 
vil heller ikke ta av seg frak
ken. Så snakker presten som tØl
ger ham i stillhet med kongen 
og han fØyer seg i det unngåe
lige. Men han blir opphisset og 
hans mektige bourboneransikt er 
rødt av vrede. Så går han opp 
trinnene til skafottet. Da han 
står der oppe, går han hurtig hen 
til kanten og roper ned: «Fransk_ 
menn, jeg dør u:skyldig i - _». 

Da begynner på et tegn av ge-

støtte ov kommunistene 
Og også mange av repu~Ukkens guvernører 

motsetter seg presidentens harde hånds 
politikk mot arrbeide~ne 

Bnenos Aires' i ::l:.ars.j lØnnsnivå vil bli frosset, og 
, " I hoyere produksjon er en be-«WeJcG1118 Ilon1e, rnl.ster l, ' f 'ø t"n 

. . , tinaelseor l nnss Ignl. g. 
Frondlzl!» SK:.'ev den ytter- - oD 62 . l'e'lle "'''del l B 'r'uyer hundre tromme , " «e »s provIns, "" v _ 

nem el - - ligl!ående nasJonallstavlsen. 'o Il t s mlet 
slagere å tromme og i drønnene ~" " 1 Inger nal' e ers vær a 

menneskemas- AZUl y Blanca ved pres1C eu- d øt . C rd ba med I fra " kalv.eSkinnene drukner .kO. n- ' . S \. . til lan sm e l O o 
tens hjemkomst fra U !-Vl- de'l' t"kp 1se av representanter ge-::1S stemme, Klokken 10 kom tt bl d b t ~ ~_ 

ser samle seg på Place de la Concorde. 

Daladiers store prøve 
, t sitt-en. De e a .. e egner for kommunistene og 

kongen til plassen og tyve mmu - ha.m sc'm en polltlsk han- 32 D t t for at 

6. februar 1934. I fire uker I dag 6. f",bruar kl. 13.30 
har Paris nå vært som rystet av Boulevard st. Michel'>. 

ter senere viste bødlen triumfe- delsreisende og kommer Iaed k«de »'. tf e b snedrenue er vil 
ren de hans hode til mengden. t ommunlsnr u. _ 

" Han var den fØrste som falt her de . sl~arpeste o u~fall :n0 lig til å underordne seg «de 
Ila h ble fulgt av 2800 - pres~denter:-s pastatte Llatn- (:2;> for således ,å skal,e 'en 

feber. I gatene, byens årer, ser En En nyhet pisker mengden opp 
at hver dag bringer revolusjonen - igår ettermiddag ha!' hnstru
nærmere - d~3monstralS(jonst.og. en til en pariser senator fortalt 
opptøyer, sammenstø,t. Så kom- i den polske ambassade at Da
mer etterretniJngen om at mini- ladier er fast besluttet på il, la 
Bterpre:sident Da:Jiadier og ham; general Weygand a,rrestere, 1n
innenriksminister Frot har av- gen er ista",'ld til å kontrco;~ere 

skjediget politiprefekt Chiappe riktigheten av dette, men d:'t blir 
og opphisselsen som har ulmet trodd av alle. for det Cl' alinin
så lenge kommer til utbrudd. Om nelig kjent at den beslutt.somme 
morgenen 6. februar samler folk og ansvarsbevisste gemieral \Vey
seg foran store oppslag som er gand ikke står på noen god fot 
blitt k1ebet opp om natten, og med Daladier. Weygand er nå 
de leser: generalinspektør for den ~!"anske 

"Studenter! Statskuppet frr!. arme, og etter marskalk petains 
venstre flØyer umiddelbart fo- tilbaketreden Frankrikes fØrste 
restående. Imorgen har vi Cl;k- soldat. gtter at delnne regjering 
t,a,turet i sin mest (tvskyic'lige har rammet politiet i Chiappes 
form - diktaturet ~v d3 poli- person. vil man nå -:- slik slut
tiske forretningsfolk og fl'imu_ ter man i opphissede debatter _ 
rerne! Regjeringen håne!' na- treffe armeen i Weygands perseon. 
sjonen, og hvilken regjering':' I sannhet, dette er revolusjonen, 
en regjering av tyver OlS fcrre_ statskupet fra venstre flØY! 
dere! Nå ,skal de falle s'Jm 0:1:- Gatene er allerede svarte av 
fer de i hæren og !orvaltnin- mennesker. De strømmer sammen 
gen som har bevist sin a3.V- fr,a alle kvartaler, Og de har et 
hengighet og sin patrotisme! eneste mål: Concordeplassen. fra 

Ved vår generasions rel'e - hvilken den nærmeste Seinebro 
Frankrikes nasjonalsinnede fører direkte mot deputertkam
ungdom vil nå reise seg og mar .. ret. A samles her er av sk.iebne
sjere i -spissen for den nasjo- svanger betydning, for her gjor
nale bevegelse, som vil et nytt de allerede en gang et fo~k i opp
.Frankrike. stand avreg!l!ing med sin regjer-

Kom alle sammen med oss ing. dengang 21. januar 1793. 
ut på gaten! Skrik inn i an- Også dengang sto det tusenvis 
siktet på disse politi3ke fOl'rE:t- av mennesker på den plass som 
ningsfolk, disse uslinger, disse da il~ke het «Samholdets 
feiging'er, disse fOlTedere, di&- plass» (Concorde), men «Revo
se bedragere, at deres tid er lusjonsplassen'>. Men østsiden 
forbi! hvor idag Tuilerie-haven 02-

La oss ane samle oss tirs-I finner seg, var dengang oppfylt 
av den franske konges slott. det 
som ble stukket ibrann lffider 
urOlighetene i året 1871. Foran 
dette slott. ikke langt fra det 
nå værende marineministerium 
hevet guillotinen seg på et po
dium eg denne grå morgen skul
le Ludwig XVI miste livet her. 

Lgmgsomt ruller vognen frem 
som bringer kongen fra fengslet 
i Temple. Foran og bak kjØrer 
elet kananer. Da kongen stiger 
ut, kaster han et blikk omkring 
seg. Han ser kanoner k.iØrt opp 
ved skaJottet og rundt omkring 
alle stedET bevepnede menn -
det var oppmarsjert i alt 40000. 
Kongen ble møtt med taUShet: og I 
knektene til bØdlen Sason tradte 

«Cleopatras nål» på 
plassen. I hen til .ham for å binde hende

ne hans. Han vegrer seg og han 

4 FUliK OG LAND LØRDAG 21. MARS 1959 

og an , , - - saksJonel' l De Forente S ',3- ' 's sJ'on 
4 ' 'd d tt . , slal!kraftigere orgam a , Det er 1 1 ar Sl en e e. ter. PresIdenten hOldt for en me;' «de 32 demokratiske» 

Convorde-plassen er blitt til en tid siden en tale og kom da 
, d foreløbig betakker seg for av de vakreste plasser l vel' en, inn på disse angrep. Man sa 

Malerne har pålliY og påny for-' da at hans reise var en ren selskapet. Deres ledere opp
sØkt å trylle frem den egenarte_ vennskapsvisitt som ble fore- hevet disse fagforeningers 
de atmosfære SOom hviler over tatt ut fra de hØyeste nasjo- cleltagelse i den store gene-

t ralstreiken i januar på be-denne plass. Triumf tog og rop- nale idealer, og nasjonens 
"tt las tingeise av at fagflo'reningslo-peoppmarsjer ha~ ga ov~r ,p -I pr~sident har hverken. offcnt-

sen. For FrankrIke har lmldler- Hg ener privat inngått noen ven ble suspendert. Den unge 
tid plass€IIl også en annen betyd- som helst finansiell opera- arbeidsminister, Alende, har 
ning, den at det her har flytt sjon eller avtaler forbundet forØvrig som en konsekvens 
blod. Og over menneskemassen 
som har samlet seg her 6. febru
ar 1934 svever truende «Tigrens», 
den gamle Clemceaus ord: «Det 
blir vis"lt ikke bedre i Frankrike 
fØr det igjen har flytt blod på 
Concorde - plassen». 

Mens foiket samler seg her, går 
på den annen elvebredd de depu
terte til Palais Bour1:Jon, kamme
rets bygning. Ingen som har 
overvært dette møte 6. februar 
1934 vil noensinne glemme det -. 

Deputertkamret er forvandlet 
til en sann festning. Alle tilgan
ger, broene, de brede kaier på 
Seine-bredden, de trange gater 
som fører til plassen foran Palais 
Bourbon, er avsperret og en 
slipper l:;are gjennom med spe
sielle legitimasjonskort til tilhØ
rergalleriev. Sterke politioppbud 
behersker de mennesketomme ga_ 
ter og dertil også hele kompanier 
av soldater. De har koblet gevæ
rene i gaten og står i beredskap. 
Dertil beredne patruljer og på de 
.større plasser panservogner. 

I korridorene i deprutertlq<1m
ret. i trappe[le, i de små saler 
hvor de deputerte venter fØr mØ
tet hersker det stor opphisselse. 
De radilmlsosi9.le, det parti som 
Daladier støtter seg på og ,Slom 
r.9"r levert ikke mindre enn syv 
av minist,rene og noen statssek
retærer, forsØker å se mest mu
lig tillitsfulle ut. De forsikrer 

. (Forts. s. 6). 

av streiken gått av. David med militære pakter. Visittp-n 
omfattet dessuten også Peru, Blejer er utnevnt til ny ar-
Ecuador og Chile. beidsminister. 

Frondizi erklærte videre at I, de po]itiske ,korridorer 
det nå bØr bli slutt på den ryktes det at flere av repu
argentinske hovedstads for- blikkens guvernører så å si 
deler fremfor resten av lan- befinner seg i åpen rebellion 
det. UtnytteLsen 'av landets mot presidenten for den hår
rikdomsmuUgheter er kon:', de håndspolitikk,.SOffi han 
sentrert til det ytterste i en har pålagt arbeidermassene. 
radius av 300 km. rundt Bue- Celestino Gelsi, guvernøren i 
nos Aires. PresidenteI?- forsik- sukker-provinsen Tucuman, 
ret at staten vil gi sin abso- gjør ingen hemmelighet av at 
lutte støtte til de foretagen- han har stilt seg i spissen for 
der eller initiativrike menn en bevegelse blant guvernø
som vil gi seg i kast med a rene som arbeider med å få 
utvinne de enorme rikdom- istand en forsoningspolitikk 
mer i det indre av landet. oggjenopp!re,ttels~ av den per
Hvis en industrimann be- sonlige kontakt mellom sta
stemmer seg for å oppfØre tens øverste leder log «de 62»s 
sitt etablissement f. eks. i Pa- æpresentanter. Konfrontert 
tagonia, La Roja eller San- med ryktene om at han fØ
tiago del Estero, så vil hem rer en ren opposisjonsgruppe 
få viktige skattelettelser og imot presidenten svarer Gelsi 
utstrakte kreditter fordi hans benektende. «Men», sier han, 
aksjon bidrar til de forSØmte _ «jeg har derimot meget 
soners fremgang. imot den holdning som flere 

Med hensyn til fagforenin- av presidentens medarbeidere 
genes status sa Ipresidenten har inntatt. Jeg tror ikke de 
at alle forh:oldsregler Gom er samarbeider med ham i den 
tatt på dette område vil bli rette ånd». Gelsi mener med 
opprettholdt inntil enhver dette sannsynligvis fØrst og 
fare for uromomenter er over. fremst innenriksminister Vi
Disse forholdsregler består av tolo som er den direkte an
mObilasjoner, intervensjoner, svarlige for politistyrkenes 
inhabilasasjoner av ledere og aggressive og provoserende 
suspensjon av fagforenings- innsats i streikekonfliktene, 
loven. Hverken pris .;ller nå sist ved statsslakteriet de 

la Torre. Innenriksministeren 
anses som regjeringens ster
ke mann og den hårde hånd 
personlig. Man mener også at 
han den senere tid har vist 
betenkelige tendenser i ret
ning av maktaspirasjoner, og 
det tales da også med ganske 
stor sikkerhet om at guver
nØrene, regjeringspartiet:: 
blokk i kongressen og parti
ets president, Garcia, vil 
fremme et krav om Vitolos 

~s." 
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Konrad Sundlo: 

«De for vide som 
fall{)} jagende 

SI i k opererer Sovjets vi rkel 
farl ige agenter 

Noregs-veldets menn og deres etterkommere Vi gjenoppfrisker saken mot Roosevelts rådgiver 

«Gammelkarene ,hadde nasjonalfØlelsen i orden - - --» 

IDa Vidkun Quisling for I te forening med Danmark 
nå en menneskealder siden, besto i at Nnrge 1:ladde dansk 
-trakk opp linjene for «Na~ administras}on og danske 
sjonal Samling»s virke, var garnisoner som «sørget for 
noen av hovedpunktene i ro og orden». Og sproget ~ 
hans program gj enreisningen iallfall innen administrasj 0-

av nasjonens lfedirelandsfØ- nen og blant såkalte «fine 
Jelse og forsvarsvilje, to ting folk» - ble dansk, slik som 
som hØrer nær sammen Okkupasjonsmakten ønsket 
og uten hvilke et fritt folk det. De bØr huske på denne 
ikke kan bestå. fire hundre års okkupasjo-

Quisling satte seg her en nen alle disse som skråler 
kjempeoppgave da hans over de forferdelige 5 årene 
'landsmenn hverken hadde da tyskerne var her og viste 
iedrelandsfØ1lelse eIrer for- oss hva en disiplinert hær 
'svarsvilj<e. FedreilandsfØlel- er for noe. 

:se? Slikt noe var man jo vok-
'set ifra. Man var blitt frem., Men i de,t gamle Norges
skrittsvennlig, internaSjonal 

'og fornuftig, så der var aldri 
noen øyeblikkelig begeistring 
når «Ja, vi elsker» tonet ut 
'over forsamlingen. Derimot 
var det nok av forsiktige øye
kast for å titte etter om no
en var så modig at han vå
get ta seg av hatten. 

veldets tid lå det ikke frem-
mede garnisoner her i lan
det, heller ikke hadde vi 
utenlandske futer her. Fe'r 
den tids nordmenn sørget for 
å holde huset rent f.or utøy. 
Les Snorres beretning om 
slaE'let 'ved 8v(}~der og dere 

(Forts. s. 8). 

- Alger Hiss 

Whittaker Chambers avslørte de intellektuelles 

spiontjeneste U S A for den røde verdensmakt 

Da Vesten i Jalta ga opp 
seg selv for, å få has på Hit
ler sto en av Roosevelts nær
meste medarbeidere, sovjet
spionen Alger His s bak pre
sidentens stol eg bokstavelig 
blunket til sin herre og 'me
ster Stalin - som han 
lladde spionert for på det 
høyeste plan i USA's admini
strasjon, hvilket Hiss fortsat
te med inntil han i 1949 ble 
dømt til 5 års fengsel for 
mened. 

garantert sin personlige sik
kerhet og antagelig fortsatte. 
behagelige omgang med 
Statskassen - inntil videre? 

Moderne kjempeversjon 
av trojanerhesten. 

Signaturen o-jh sl,-l'ev om 
disse ting i en artikkel i Far
mand: «Vitnesbyrd mot ti
den» bl. a.: «La det med en 
gang være sa;gt at når det 
gjelder beretningJen om den 
rolle han selv spilte, virker 

Det er all grunn til å anta Chambers helt troverdig. 
at lignende ting foregår i «Witness» levner ingen tvil 
Norge i dag. Men her mang- om at den er en autentisk 
les totalt en Whittaker beskrivelse av den moderne 
C ham ber s. ElI' norsk over- kjempeversjon av Trojaner
våkingstjeneste fØrst og hesten, nemlig Kremls 5-ko
fremst opptatt med å regi- lonnevirksomhet. Det er vir
strere fhv. medlemmer av kelighet og ikke melodrama 
Nasjonal Samlings gjøren og Chambers beskriver, når 
laden? En og annen gang han sier at Sovjetagentene 
nedle!?i!?ics dog en AsbjØrn ennå «ikke satt i statsråd, 
Sunde, som har utlevert til men det var ikke svært langt 
russerne noen bØrsemakler- fra». ' 
og depothemmeligheter, som Enda et som fremgår tyde
de formOdentloig .kunne skaf- lig er at denne infiltreringen 
fet seg rede pa. VIa legale *11- av det'amerikarrskestatsap
der! UtlØste Sundesaken .og parat helt til tops ikke skyld
norsk Gestapo en homensk tes usedvanlig flinke 5.-kolo
latter i Kreml? nister, 'den var en naturlig 

Det er selvsagt at alle stor- konsekvens av «det politiske 
makter spionerer og skaffer klima ... ». (Just det samme 
seg agenter, f. eks. i Norges klima har vi I Norge: den livs
statsapparat og overalt i lange flukt mellom stand
samfunnets vitale deler! Det punktel'Y. 
er ikke dette «naturlige,~ for
hold Folk og Land vil rette 
kikkerten mot. Ved nær
værende belysning av Cham
ber's berØmte og i Norge -
unntatt Farmand - - såvidt 
sees fortiede bok «WITNESS,) 
- Ønskes oppmerksomheten 
skjerpet når det angår vltale 
forho,ld idetheletatt, forhold 
som det i Norge - med Dag
bladet i spissen - i den grad 
strøes sukker på at vårt land 
sannsynligvis blir erobret ved 
hjelp av rikstelefon, etterat 
visse personer har fått seg 

Hvem er Alger Hiss? 

Dette er et spørsmål som 
ikke vil bli stillet i NRK's 
spørretime, for en viss årsak;::; 
skyld. Al,ger Hiss var en av 
de mest lovende unge uten
rikspolitikere i USA under 
krigen. Han var Roose
velts personlige utsending da 
FN's charter ble undertegnet 
i San Francisco, og var med 
Roosevelt som hans rådgiver 
både til Jalta og til Teheran. 
Man kan tenlm seg hans 
«råd». Alger Hiss ble ver
densberØmt da han ble bskylt 
for å ha drevet spionasj e for 
Sovjet i tredveårene. Han ble 
dØmt til 5 års fengsel, ikke 
for spionasje, men for mened, 
som var sammenknyttet med 
hans lØgnaktige benektelse a v 
hans 5.-kolonnevirksomhet i 
USA's statsapparat. Saken 
vakte oppsikt fordi Hiss ved 
arrestasj onen var direktør 
for Carnegiestiftelsen for in
ternasjonal fred. 

Alle venstreorienterte 
skrev Farmand' - reagerte 
verden over, som på kiom-I 

Alger Hiss. 

mando, på Hiss-saken, akku
rat som på den avdØde Mc 
Carthy. Desverre opptrådte 
ikke denne alltid så silkeblØtt 
- men det betye ikke at hans 
advarsler - NB ikke mot den 
russiske kommunisme - men 
mot dennes lumske infiltra
sjon i det amerikanske stats
apparat med krig og revolu
sjon for øye - ikke var på
krevet. Disse to saker ble i 
alle Dagblad-kretser verden 
over slått sammen. Satte 
man et spØrsmålstegn ved 
Hiss, ble man ikke bare reg
net sQ!m «reaksjonær», men 
som macCarty - tilhenger. 
Hiss's gamle tilhengere har 
fmsøkt å sette martyrkronen 
på ham. Sannheten er 'at 
sympatien verden over -
særlig hos venstreinteUektu
elle - var helt på Hiss's sid~. 
Det var bare de få sovjetskep
tikere som var i tvil. 

Men dØmt ble han, og 'O'tter 
omhyggelig behandiing a v de 
forSkjellige domstoler. Retts
saken var - som vi skai se 
siden - meget dramatisk, 
dels på grunn av orddu('Een~, 
dels på grunn a v all konspire
ringen. 

* Den som avslØrte Hiss 
var Whittaker C ham her s. 
Chambers hadde vært under
grunnskommunist, men vend
te om. Hovedbevisene i saken 

111M'u. s. IJ. 

Whittaker Chambers 

Forsvarsvilje? Den hlldde 
vi ikke hatt siden vikingeti-! 
den, for den kan bare finnes 
blant folk som tenker ut over 
landets grenser. Men ,llike 
menn var det ikke mange av 
her i Norge, hvor små men
nesker med små horisonter 
utgjorde den store masse. 
Danskene hadde jo under 
fire-hundre-års natten ven
net sine norske undersåtter 
av med å tenke lenger enn 
til KØbenhavn hvor okkupa
sjonsmaktens ledelse satt. 
Jeg sier uttrykkelig okkupa
sjonsmakten, idet den sålml- Narvik -området LØRDAG 21. MARS 1959 FOLK OG LAND 5 
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Slik opererer Sovjets agenter St,..v,i sk ~ - affær'e'n 
(Forts. fra side 5). 

var en mikrofilm som Cham
bers hadde giemt i et gress
kar, og en Woodstock-skrive
maskin som beviselig hadde 
vært i Chamber's eie o~ som 
Hiss hadde skrevet rapporter 
på, og som derfor viste -- hva 
Hiss benektet - at de hadde 
hatt forbindelse med hinan-

(Forn;. fra s. 4). med ,slik piping og slike ville skrik: 
dollar, raste mot Fast og sa: I nister Byrnes ga tidlig u.t- om og om igjen at det ikke er at han nesten ikke kommer til
«Hva betyr det at 25000 trykk for visse mistanker an- noen fare. Alle forsiktighetsreg- orde. Da presidenten møysomme;.. 
mennesker dØde i Ungarn. Vi I gående Hiss. Og i sin bok ler er truffet, og det vil ikke lyk_ lig har skaffet ham litt ro, lyk
må betale' litt for den slags. «PreSidents Who have known kes demonstrantene å trenge kes det ham å lese innlednings
Du er feig. Feig. Feig». me» uttaler George li'. Allen frem til deputertkamret. Den ordene til erklæringel!1, men da. 

nen. 

«Jeg ville nØle med å be- sin forbauselse over at Hiss per,sonlige sikkerhet synes å væ- han snakker om StaviskY-affæ
skrive slike scener i en no- våget å opptre med en slik re det viktigste for dem. Herr ren Og han sier at det bare dreier 
velle», skrivrer Fast. «Det kan freidighet i sine' manipula- Mistler, en av de nybakte mi- seg om «enke:J.tmenns feil» og 
bare rettferdiggjØres fordi de sjoner ved San Francisco- nistre og en venn av Daladier «dagligdagse bedragerier», bryter 
er sanne. Det dreiet seg bare konferansen, selvom han går seierssikker gjennom myld- spetaklet lØS for alvor, voldsom
om en håndfull mennesker i hadde posten som dens gene- ret av opphissede menn. Han er mere enn ·før. Blek, med brystet 

Hvorfor trekke fram en leilighet på Manhattan, ralsekretær. 34 år gammel, skuespillforfat- mot talerstolen og med hendene 
Alger Hiss-saken ida~? men rundt omkring i hele, I neste artikkel gjengis ter og meget begavet musiker. Nå krysset på ryggen som om han 

,Fordi det som i lengre tid landet finnes der salongradi- den dramatiske Hissprosessen er han handelsminister i den skulle være bundet, står Daladier 
har foregått bak kulissene i I kalere, lyserØde «fredsparti- fra Whittaker Chambers bok, franske republikk. «For Guds der Og ser hjelpeløst ut i den opp_ 
Norge gjØr dette påkrev'2t! ! saner» og .all~erte ~v ar~ei- som er blitt karakterisert som I skyld, herr minister, hvorledes rørte sal. 
Enhver som betrakter utvlk-' derklas~en Isme mmkkaper en av 'de største selvbiografi- skal alt dette gå? !», sier en til Depl,lterte som kommer sent til 
ljngen i Norge, hvor PUblikam! ~om grater o;er at folk s.om el' verdenslitteraturen på barn og han svarer strålende: møtet bringer dårlige nyheter 
forsettiig av opinionsmakere J eg har forradt den hellIge, hØyde med «De besatte» av I «Hva for noe da? Regjeringen er med seg utenfra. Mengden i ga-
trekkes etter nesen til tema- kommunistiske sak - men Dostojevsky. I sikker på et flertall på 300 stem- ,tene blir større og større for hvert 
er som kan virke avledende og nå vet jeg iall~all hva jeg har Potemkiu. I mer!» Herr Mistler ha,r ennå kvarter. Mange deputerte lØper 
dulmende _ vet at et grun- trukket meg tIlbake fra». ikke forstått at Frankrike befin- ut og speider fra kammerbygnin-
dig studium av Hiss-saken Forrederiets stille "VVVVVVV"'\A.'\JVV\,""-""'I\I\II\I\I neI' seg i en tilstand hvor det ikke gens lille balkong, som ligger på 

sett gjennom den trenede og arkitekter. Arø'entioabrev: lenger spiller så stor rolle med hjørnet av Quai d'Orsay og Bou-
idealistiske undergrunns- ~ flertallet ved en avstemning. /levard . Saint Germain, over mot 
mann Chambers briller ~ er Fra Krister Kuylenstier- (Fort&. /Ta $. 5). Så lyder klokken som kaller de Concorde-plassen på den annen 
i hØyeste grad aktuelt, men nas bork ~Allt ar guld som deputerte til mØtesalen. Salen er side av elven. De ser a,t den 
sannsynligvis i seneste laget! glimrnal'» henter Vi fØlgende: avgang ved fØrste leilighet. som ladet med spenning da de kjempemessige plass allerede er 

Whittaker Chambers fortel- <::;)en såkalte Hissprosessen GuvernØr Gelsi anser fre- nye ministre trer inn. Alle ser på svart av mennesker. Mellbm dem 
ler at de store, illegale sov- i USA vakte berettiget opp- den i fagforeningene for å de menn som nå har Frankrikes og mengden derover, som vil ha 
jetutsendinger i USA lo seg merksomhet hos den lille del være det viktigste spØrsmål i skjebne i sine hender. Som fØr- fatt i de deputerte, ligger Seine
nesten ihjel av det ameriKan- av menneskeheten som ikke landet for øyeblikket og han stemann trer Daladier inn - grå broen, som er besat L

, av politi og' 
ske kommunistparti. Ingen aldeles manglet evne eller kontakter daglig «de 62» un- Som qly i ansiktet og med spente militære. Mens" e st:tr der i vin
spion måtte ha det ringeste lyst til å reflektere. Av retts- der sitt Buenos Aires opphold trekk. Hans dystre blikk' glir termidda~-':1'; tid:ize dunkelhet 
med partiet å gjøre, og måt- forhandlingene fremgikk og ellers så ofte han har an- langs rekken av deputerte. Han med frakF'2kl'-'ene slått opp, spØr 
te helst leve et så borgerlig og, nemlig at en håndfull menn ledning til det. Den 19. kom søker tilslutning, understØttelse, de deputel ~,3 seg fryktsomt: «Kan 
mondent samfunnsstøtte-liv i årene 1930 frem til 1952 og UCRI's partipresident, Alfre- hjelp, men han møter bare fiend- demonstrantene komme gjen
som overhodet mulig. som ofte innehadde tilsyne- do Garcia, ambassadØr Paul ska.p. Ikke ert hånd rØrer seg hos ·nom?» Og de skjelvende depu-

Den amerikanske forfatter latende ubetydelige eller ikke Damonte Taborda og guver- SOSialistene, til ære for hvem han terte ser seg allerede grepet av· 
Howard F a s t forteller litt offisielle 'eller lite synlige nØrene fra provinsene Buenos har ofret Chiappe. Ikke en hånd mell1gden og kastet i Seinen -. 
om miljøet i en skildring' tposter innen USA~ regjer- Aires, Mendoza, Tucuman, rØrer seg hos Njyre, til ~re for 
tidsskriftet «Prospectus». ingsapparat - har hatt så San Juan, Chac~; Salt~, .5an-jhVem'hart l'iatbe'budet n~~t~'1~ .~~. 

Fast hadde deltatt i en fa- godt som helt frie hender til ta Cruz, San LUIS og MislOnes se aven underSØkelseskommisjon «KOMMUNISTEN' NASSER» 
sjonabel soare i en elegant å drive en særlig skjebne- sammen med flere peronisti- i stavisky-affæren. Også innen 
leilighet i Park Avenue på svanger virksomhet, ja, en ske fagforeningsledere på hans eget parti er bifallet ma
Manhattan. Han hadde slut- virksomhet som allerede har Hotel Castelar i Buenos Aires. gert. Det er også mange .blant 
tet seg til det kommunistiske hatt og enda mer kommer til Forsamlingen varte til kl. 5 dem som må frykte for denne 
parti i 19,1:3, vant Stalinpri- å få betydning for hvert ene- morgen uten at offentlighe- kommisjonsundersøkelse og som 
sen i 1953, men meldte seg ste levende individ på denne ten har fått vite, noe positivt nå bærer nag til Daladier for at 
ostentativt ut av partiet full planet. Med få unntagelser om forhandlingenes art. Den den kommer istand. Da Eugen 
av avsky etter den russiske er disse menns navn fortsatt kjente politiker og presse- Frot, inJnenriksministeren viser 
intervensjon i Ungarn. ukjent for almenheten, til- mann, Damonte Taborda, be- seg, klapper også sOlSialistene. Da 

Fast forteller så litt om tross for at det er gjennom ga seg deretter til dr. Fron- han har budt opp militær mot 
noen av de sjarmerende gje- deres arbeid at Kina med si- dizi for å meddele ham det høyreforbundenes demonstrasjo
ster i den store fest. Vertin- ne hundrevis av millioner forlØpne. Senere møttes så ner, er han i dag deres mann. 
nen, en kvinnelig millionær, mennesker er. blitt prisgitt Taborda, Garcia og guvernø- Nå står Daladier på talertri
ville ikke snakke med Fast kommunismen, og 60 millio,- rene i Casa Rosada med pre- bullen. Han vil redegjØre for de 
fordi «hun betraktet meg som ner europeere til Moskva. sidenten. retningslinjer regjeringen tenker 
en renegat.». En fhv. barkee- Med en liten omskrivning Damonte Taborda var det å følge i sin imlenriks- og sin 
per, som nå er rik og .eier en av Churchills glimrende ut- store lys og mannen av for- utenrikspolitikk. Han blir møtt 
rekke restauranter, skjelte ut trykk skulle man kunne si at mat under den revolusjonæ
en av Fasts gamle kommu- aldri har så mange blitt ut- re okkupasjonsepO,ke. La oss forvisninger og verpnede over
n~stvenner og ropte: «Forre- levert til så .få og så ukjente derfor i grove trekk presen- fall p. g. a. utØvelsen av sin 
der, opportunist, overlØper». menn. tere ham. Han kjempet utret- pressevirksomhet. Det er fra 
En pengeutlåner og millio- Hiss hadde i lang tid fØr telig mot Peron gjennom peronisthold sagt at goril
nær kalte en annen gammel han hadde fått sin stilling i mange år og deltok aktivt i laene brakte Damonte Tabor
kommunist for «en lus og en Carnegieinstituttetmed en frigjØringsrevolusjonen i 1955, da hele folkets kjærlighet på 
FBI-agent». skattefri årslØnn av 20000 men så snart han ble klar et gUllfat da de tOlk ham til 

En kvinne i en 5000-dol- dollars, og etter at han had- over at denne var en stran- fange for hans forsvar av Eva 
lars minkkåpe f.orsikret Fast: de sørget for at FN's statut- det og forrådt revolusj.on som Peron. Dagen fØr Frondizis 
«Det finnes bare en vei som ter kom til å inneholde den omvendtes til en kontrarevo- maktovertagelse ble Damon.,. 
er den rette, en eneste vei. Vi vetorett slam etterpå har lusjon imot folket, tok han te Taborda idØmt fengsels
må ha borgerkrig og barrika- gjort det mulig for Russland kampen opp på ny med sin straff og mulkt for overtre
der, og arbeiderne må kjem- å blokere all aktiv utenriks- skarpe penn, den som «Times» deISe av det beryktede dekret 
pe og dØ til blodet renner som politikk fra USA's side _ karakteriserer som «symbo- nr. 4161. Senere ble han på 
vann i gatene». vært kjent av det hemmelige let på det beste - ,00g det foranledning av .gorillablok-

En forretningsmann, med amerikanske politi, FBI, av verste - i argentinSk presse». ken innen UCRI stilt for en 
en dukkeaktig kone, som bar Naval Intelligenee og av Som deputert har han i kon- partiæresrett og fratatt heder 
smykker til en verdi av 10000 den avdeling i det amerikan- gressen i 'sin tid forlangt ret- og verdighet for sitt vå.rm

Averter i 

FOLK OG LAND! 

ske utenriksdepartem'mt som I tergang mot to presidenter for hjertede forsvar av de besei
befatter seg med personer av I politisk svindel. Han har over-! rede. Frondizi reagerte på 
tvilsom lojalitet». levd minst tre dueller og er denne utfordring med å ut

Til og med fhv. utenriksmi-kanskje den journalist her i nevne Damonte Taborda til 
-.===_--_-_-_==--._-_-_--_-.. _-_-~.===-___ . __ ... ________ . __ ~ __ landet som har gjennomgått ambassadØr. 
6 LØRDAG 21. MARS 1959 ,11est prosesser, stengninger, s. 

De norske aviser har nå helt: 
siden Suez-krisen ikke opp
hØrt med å fortelle sine lang
modige lesere at Nasser er 
Moskvas 'mann og en farlig 
kommunist. Men plutselig 
har pipen fått en annen lyd. 
Det viser seg å være riktig 
det Folk og Land har skrevet 
den hele tid: at Nasser er den 
eneste garanti mot den kom
munistiske infiltrasjon i ara
berstatene. Grunnerittil at 
disse som har litt tungt for 
det nå ser sannheten, er· at 
den som ble heiet opp som 
den stOire demokratiske' mot
kandidat til Nasser, Iraks: 
general Kassem, har kastet 
masken helt og bekjent seg 
som kommunistenes mann. 
Han og også Krusjtsjov kom
mer nå med like kraftige ut
fall mot Nasser som de nor
ske utenrikspolitikere i aviser 
OIg storting gjorde fØr. 

Annelise Parow 
TANNINNSETNING 

Trondheim 
Gisle Johnsonsgt. 5 - V. Lade
moen kirke - Voldsminde 

TANNLEGE MAAMOEN 
HanstJeensgt. 2 

Telef. 44 43 33 

Tannlege 

MARTIN KJELDAAS 
Hansteensgt. 2 

Tlf. 44 75 54 
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Men'ingsløs sabotasje Med Quisling i verdensrum.met 
renhet over 99, 9 pst. Ty
skerne hadde ikke apparater 
og heller ikke tilstrekkelig li-

(Fqrls. fra. 3ide Z). 1943 hadde innstillet den vi- kestrØm og erfaren betjening (Forts. fra side 1). diske folk bØr gjøre på sam-
,og sabotasjetiltak mot dere utvikling, flordi tysk in- tilovers for å opparbeide ka- Marxistene sier at det tu- me måten. Han mener at alle 
det okkuperte Norge. Disse dustri på grunn av krigens Øv- liluten til et for atomenergi- senårige rike skal skapes her nordiske folk bØr holde sam
reaksjoner utgjør kanskje rige krav og bombingens inn- utvikling brukbart tungt- på jorden, men de vil lage men. De bØr lære å kjenne 
statsminister Nygaardsvolds virkning ikke var istand til å vann. det materielt, på den dialek- sin egenart og sØke tilknyt-
og kollegers beste ettermæle lØse en slik gigantisk op'p'gave tiske materialismens grunn- ning til de nordiske betonte Nok med en skje olje! 
den dag sindene er falt mer sålenge krigen varte. Tysker- lag. krefter i Universet. Han mc-
til ro over d.isse spØrsmål. ne hadde tungtvann nok i Dertil kommer at de fat Men det som er redningen ner at det nordiske arvestoff 
Den dag det blir tillatt å for- Tyskland, hvorfor de tyske vi- som inneholdt de høyeste for verden, det er å fa det er kommet utenfra og at det 
telle sannheten om dette tenskapsmenn ikke brydde konsentrater ikke var helt åndelige grunnlag for dette er plantet på jorden og at 
tragiske avsnitt i Norges hi- seg om at de 9 av ca. 37000 fulle og derfor flØt opp og ble praktiske Guds rike. det har den historiske misjon 
sterie. Stortingspresident Os- elektrolYsØrer på Vemork var berget av tyskerne. Vedkom- Jeg menex at jeg har er- å være med å skape Guds ri
car To r p sa spontant og sabotasjesprengt. De Øvrige mende åpne jernbanevogn kjent og arbeidet for dette ke på jorden. 
ærlig i et bevisopptak i o.r.-, ca. 37000 elekt:r:olysØrer fort- med fa.tene o sto. uten . tysk nye Guds rike, og det er det Han mener også at bcl:5je
'sakfØrer Brynjulf Viks er- satte med konsentreringen av bevoktnmg pa Rjukan Jern- som har drevet meg, sammen vismen er dette rikes motpol, 
statningssak mot staten: tungtvann og Norsk Hydro b~nestasjon fra l~~dag etter.- med min fedre,landskjærlig- fordi den er materialistisk, og 

Vi hadde for øye at vi måt- bygget stra,ks frivillig 18 nye mIddag natten. 19J~nnom tIl og min pliktfØlelse. at denne lære bare vil skape 
te stelle oss slik at ikke Norge spesialelektrolysØrer, utbygget søndag morgen mntIl. den !)le Man kan dØmme meg om ulykke på jorden. 
'ble Ødelagt, at det ble noe å uforstyrret tilileggsapparater sendt med. toget. tIl fer~en man vil, men man tar der- , I sin bok «Russland og Vi» 
få igjen. Omtrent slik falt og fullfØrte nye tungtvanns- uten tysk bevoktmng. SaiJO- med en blodskyld over det sier han: «at bolsjevismen er 
hans ord. anlegg på Såheim og Notod- t~rene k.unne uten fa:-e ha norske folk». en sammensvergelse mot den 

Takket være Paul Hart- den' som allerede var begynt g!ort ~ahluten ubr,:keh~ ved Quisling mener at livet hØ- nordisk inspirerte europeiske 
manns bok «Bak Fronten», med konsentras}onen av tilsetmng aven skje olje pr. rer Universet til, og at det er sivilisasjon, at den i fØrste 
side 139 får Vi vite fra re- tungtvann. fat, enten der på stasjonen oppstått i Universet. rekke går de nordiske livs-
'gjeringslmnferanse 23. no- Norsk Hydro var aldri blitt eller mens el1e~ fØr fatp- På hvilken måte livet er idealer på livet». 
vember 1943 hva den norske tvunget av tyskerne men ne ble fylt. SlIk ~or~rens- kommet fra den ene klode til Han mener derfor at det 
regjering mente om ameri- hadde frivillig i to lmntrak- ning o~' uskadelIggjØrelse den annen, må det være vi- er alle nordiske betonte men
kanernes bombing av Rjukan. ter av sommeren 1940 og hØ- n:ed olje .hadde sabota- tenskapens sak å utforske. neskers plikt å bekjempe bol-
.'Hold dere fast: sten 1941 avtalt hurtigst mu- sJeledelsen I London an- Om livet er kommet i raketter sjevismen og de krefter som 

«1' regjeringskonferame lig å levere 1500 og 5000 kg. befalt. - Alt dette visste eller i flyvende tallerkner el- står bak denne, lOg at vi får 
-dag ble saken om bombingen tungtvann og hadde dertil ut- den ingeniør som sabotørene ler på bitte små kloder som hjelp av beskyttende krefter 
av Rjukan' m. v. behandlet. videt kapaSiteten til det 50- tilkalte om aftenen fØr har struktur som en nøtt, ja utenfra, «fra den guddom
'Enstemmig sterk misfornøyelse dobbelte med innsats av all sprellgningen av ferjen. det må fremtiden vise. melige makt som er knyttet 
med amerikanerne, som ikke energi, omfattende hjelp fra God sportsprestasjon. men. . . Fax oss er det nok at vi får' til utviklingen på de ldodene 
holdt avtalen om. å underrette andre bedrifter, teknisk vi-. . en helt ny og sann livserkjen- som er bebodd». 
,de norSke myndigheter fØr det ten og et nytt hemmelig pa- Marsj en fr:m og tIlbake fra neise, som forteller oss det vi 
foretakes bombing av mål som tent samt mange millioneTs den betydnmgsløse sabota- alle ser, at ikke alle menne-

o .K. 

, uttrykkelig var angitt som dem kap,italutlegg Slom tyskerne sjesprengning på Vemork sker er like. Antagelig er de 
der ikke skulle bombes fØr et- skulle refU:ndere med betalin- natten til den 28/2 1943 gjen- for~kjellige raser kommet hit 
ter nærmere avtale. Blant russe f d· to k nt akter nom kløften ca. 600 m bor- til Jorden fra forskjellige ste-

Nytt fransk -
var Rj,Ltkan. Det ble referer~ :~n pr~~o ~~~.1943 ~n~uler~ tenfor var. en glimrende der og til fo:skjellige tider. At ('ørta. /Ta. 8. 1). 

'uttalelser fm andre som i1nne- 0'skerne de videre leveringer s?ortsprestasJon, men det Øv- det er galt a blande disse ra- - «Vi har nå 7000 med
~iat mfstan.keom at aiineri':'ogbetalte'aJ:ie'HYdrog:- utlegg Xlgev.aru:en.,tare. T~!Jrne sene sammen er fØrst opp da- lemmer og håper påå ha 
kanerne hadde gjort det av fOr- med stor fortjeneste.' Hydro bevoRtet lkke ele1ktrolysean-:-get av jødefolket. Og rase.;. 15000 innen. juni maned» , 
retningsmessige hensyn. Ame- demonterte de 18 nye elek- legge~ men kraftverket ovel1- teorien er grunnlagt av Mlo- fortsatte Luca. 
rika har nå opparbeidet en vel- trolysØrer på Vemork for å for lIkesom alle andre større ses. Siden har den fulgt jø- - «Den fØrste hemmelige 
dig kvelstoffindustri og må ·ør det klart for sabotØre- kraftverk av den store elel{- defolket i alle disse år. I fØr- kongress ble holdt 20. desem
innrette .seg på eksport, og det ~~ eat tungtvannleveri~gen ~rOlysebY'gningen. - Det var ste Mosebok 24. kap. 3. vers ber 1958 i en forstad til Paris. 
har da vært mistanke om at var avsluttet.' lkke generaloberst von F~l" sier Abraham til sin tjener: Der deltok også fascister fra 
amerikanerne ville rydde en 'kenhorst ved Wehrmacnt «Du skal ikke la min sønn ta Spania og Belgia. 
'konkurrent av veien». Senkningen av «Hydro» men Terboven og hans politi seg en hustru av dØtrene til !Vi står i forbindelse med 

uforsvarlig. med bare en brøkdel av den kananitterfolket som jeg bor tyske fascister, som vil delta 
Ingeniør E. Schoepke: Der fantes aldri stør- nevnte mannskapssty~ken iblant, men du skal dra til i vårt planlagte junimØte. 
Sprengningen på Ve mork re mengder ferdig tungt- som grep inn etterpå, ikke mitt eget land og til min Vi har ingen forbindelse 
uten krigsbetydning. vann på lager i Norge. fordi de tyske vitenskaps- slekt og hente en hustru til med Slir Osvald Mosley, den 

Avdøde konsul og ingeni- Så snart 20 kg. var ferdig ble menn Ønsket det, rllC11 av min sØnn Isak». britiske fascistfØrer for han 
Ør E. Schoepke har i årenes de straks sendt som almin- prestisjehensyn. Siden blir denne teori gjen- tlihØrer en annen g~nerasjon. 
lØp, også under okkupaSjonen nelig handelsvare fra Hydro 'Hvorfor ble Norsk Hydros tatt slekt etter slekt århtll1- Vårt hovedmål er å forsva
viet disse saker inngående til Tyskland uten tysk kon- anlegg på HerØya bombet den dreder nedetter til vi igjen re den hvite rases lederstil
studium. Vi gjengir fra hans troll eller beskyttelse i Nor- 24/7 1943, samtidig med de treffer på den i en for jØde- ling og li bekjempe ethvert 
fremstilling til READERS geo Så liten krigsbetydning nye aluminium-magnesiclm- ne skjebnesvanger tid under forsøk på den såkalte eman- • 
DIGElST, i anledning dennes hadde disse leveranser. Der- anlegg ved siden .av? Fordi babyloniernes herredØmme. sipasjon hos de farvede folk. 
rØverhistorie om «11 noa.-d- for var det heller ikke fer- Hydro med 70 millionerkr"1 I Esras bok· står det i vers I VI har ingen tillit til de 
menn stjal Hitlers atombom- dig tungtvann på ferjen sin tekniske stab, nye meto- 10. «I har båret eder troløst Gaulle». 
be»., Schoepkes utredning er Hydro da skipet ble senket der etc. i samarbeide med L ad og tatt fremmede kvinner Filmen viste scener som lig
sendt alle impliserte og man- ved uforsvarlig og hensynsløs G. Farben-Industrie og Her- til hustruer», og videre: ~SkiJi I net påfallende ølkjellermØte
ge ganger offentUggjort uten sabotaSje i februar 1944 med mann Gorings Bank der eder fra andre folk her i lal1- ne til Hitlers nasjonalsosial
at noen har tatt til motmæ- tap av 28 menneskers liv. Det Deutschen Luftwaffe hadde det og fra de fremmede kvin- ister. Luca sa: «Ja, vi drik
le. IngeniØr ,Schoepkes spiker var bare en åpen jernbane- bygget disse krigsviktige be- ner». ker øl. Sterkere drikk er for-
'gjennom sabo~asjelØgnens lik- v1cgn ombord med 16 fat med drifter. Og så ble Rjulmn fa- Quisling mener at de no1'- budt». 
kiste ser slik lut: kalrut uten noensomhelst brikker smadret av 162 bom-

Etter fagfOlks undersøkelser tysk bevoktning og uten befly og Vemork kraftverk 
er det offentlig uttalt og av krigsbetydning. bombet av 18 fly d: 16/11 
ledende politikere bekreftet Alt vann inneholder tungt- 1943, ikke fOr tungtvannets 
at senkningen av fergen vann med ca. 1 del i 5600 de- skyld men fordi Hydro fort-' 
Hydro og sabotasjesprengnin- ler alminnelig vann. Denne satt hadde levert kve1stoff til 
gen på Vemork natten kaliluten hadde passert de Tyskland og de tyskbe8atte 
28/2 1943 var helt uten fleste elekt~olysØrer og in- områder til fremme av tysk 
krigsbetydning. - Med de neholdt derfor tungtvann matforsyning ,og til avhst
første USA-tropper kom i forskjellige konsentrater, I ning for den tyske s~neng
allierte vitenskapsmenn til me5t under en pst., men no- stoffindustri. Hydro rU.dde 
Tyskland og konstaterte at en fat med hØyere konsen- fortsatt produsert mest rau
tyskerne slett ikke arbeidet trater. Men intet av så hØY lig kullsyreis som mUliggjorde 
med en atomb?mbe :nen med konsentrasjon at det kunne tyskernes ferskfisktran;,pol·ter 
en atomene~glmaskm og at I ~rukes til. atomenergiutvik- til militær og sivil forsyning 

de allerede I begynnelsen av hng hvortIl det kreves en fo.r å unngå en hungerkata-

Forbundets 

Østfoldavdeling 
har årsmøte på Norrøna, Mysen lØrdag 4. april kl. 17. 

RedegjØrelser ved Olga Bjoner og Alexander Lange. 
Valg m. v. 

strofe som i 1918. \ lØgnpropagandaen så utmer-
Men det skal dekkes over, ket. Dog må man spørre: Er 

denne frivillige norske inn-, dette arbeide for fred og for
sats for tyskerne og de alli- ståelse i verden eller l1VR'? -

ertes avstraffelse·- i lan- Såvidt Schoepke. 
dets interesse. Derfor passer A.L. 
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«De for vide » 
(Forts. fra side 5). ket «9. april 1940» og hvor 

skal se at gammelkarene pokalen «Nemesis» sto og; 
hadde nasjonalfølelsen i or- ventet på dem. 
den. I sin tale til sine menn - - - VAR GORING NAZIST? 
kommer kong Olav bare med Mine guttedager var en En vestberlinsk denazifiser-

det ble bestyrtet, men dron
ningen tok det rolig. «Alle 
vet at jeg er en fullblods bar
bar», sa hun, «og at jeg kom 
til Grekenland for å bli sivi
lisert!» På den annen side er 
det jo en rekke andre konge
lige som har glemt sin tyske 
avstamning. 

på 180 millioner mennesker,. 
som taler 120 forskjellige 
sprog. Etter krigen vil Sovjet
samveldet fly i mange biter 
som en overbelastet sentrifu
galmaskine». 

spark til «utlendingene», drØm om det gamle stcr- ingsdomstol skal om kort tid 
danskene og svenskene, mens Norge, Norgesveldet, og dets formelt fastslå om 'Herman 
han om jarlen Elrik Håkons- menn, disse karene som vi- G6ring var nazist. Det det 
son sa: «Der kan vi vente oss ste sine stavete seil fra Nord- i virkeligheten dreier seg om 
en kvass strid. De er nord- 'ishavet til Afrilm, fra Det når det gjelder slike spørsmål 
menn som vi selv!» kaspiske Hav til Nord-Ameri- i det hØyst demokratiske 

kas store innsjøer og som Tyskland er naturligvis G6r
Om de gamle nordmenns gjorde NordsjØen til norsk ings etterlatte penger. Hans 

forsvarsvilje og forsvarsevne innhav. For der satt norsl{e formue i Berlin består av 
skriver historikerne: hØvdingl8r På1 Grønlan~\ ---ls- bankinnskudd og aksj er til et 

Den britiske vi~enskaps- land-England-Fr~nknkeog beløp av omkring 800000 

* FIRER SOVJET PA ODER
NE,ISSE-GRENSEN? 

* ROOSE,VELT DEN STORE 

skapsmann Tre vel y an: Irland, hvor Dublm fra 842 mark. Domstolen har rett til 
<,Vikingene var c:måtelig I til 1172 va.r norsl{ hy. I år å konfiskere slike verdier som 

dristige både som sJørøvere 1913 dro Enk Blodøks med en eies av personer som bevise
og so'~' handelsfolk. Tillands 'stor hær ned~ver I ,:Vol ga lig har vært ledende nazi
c g tilvanns var de all. tid rede I og uti Det kaspiske Ha v. Han ster. 

George H. Earle, den tidli
gere guvernør i Pensylvania, 
senere sendemann i Wien og 
i Bulgaria, og Roosevelts New 
Deal-venn, forteller at da han 
kom inn til president Roose
velt en gang, strålte presi
denten av tillitsfullhet og 
godt humØr. «Gjør deg ingen 
bekymringer, George», sa han, 
«vi er snart klar til å lande 
i Normandie. Det kan ikke 
slå feiiog så vil Tyskland ka
pitulere om noen måneder». 

Dagbladets Bonn -kcrrespon-, 
dent meddeler at det går be
stemte forlydender om at 
Moskva har planer om å re
videre Oder-Neisse-grensen 
til fordel for Øst-Tyskland, 
slik at Stettin-området over
lates til tyskerne. Til gjen
gj eld skal da Polen få overta 
hele øst-Preussen med byen 
Konigsberg, som nå er sovjet
russisk og heter Kaliningrad. 
Det vil bli en fjær i hatten 
forUlbricht, somAdenauer 
gjerne ville ha maken til. 

til å handle med den frem- gjentok turen i 944, og hans * 
mede eller å hugge hodet av sØnn Harald Gråfell gjorde EN AV BARBARENE 
ham. Alt etter cmstendighe- det samme i år 969. Siste gang 
tene». en norsk hærstyrke nådde 

Og videre: «De brynjekled- ned til Kaukasia var i år 
te ·vikinger var uimotståelige 1175, men så var det slutt til 
når de med svingende Økser våre frontkjempere i vår tid 
stormet frem i sin kileforma- kom nedover på disse kanter. 
si on!» For en fantastisk hist.orie! 
" Irske historikere fra vikin- For et fantastisk folk! 

getiden kan også fortelle Hvilken energi, dyl{tighet, 
noe: «Havet spydde opp dristighet og disiplin må ikke 
strømmer av fremmede over ha grepet dette vårt lille 
Erin» og «Vikingene hadde hardfØre og fattige folk. «De 
til hjelp i sin kamp ypperlige for vide som jagende falk». 
Våpenbrynjer som beskyttet Elr det noe rart i at jeg var 
dem, skarpe piler og sterke nasjonalbegeistret og glØden
spyd» . de forsvarsvenn da j eg i 

Våre forfedre rykket nok 1899 gikk inn i Krigsskolen 
ikke ut til strid med slØve Øk- og ble kadett? Og i 1902 ble 
ser og avbrukne spydskaft. jeg offiser. 
Det var en senere tid forbe- iHvis noen vil spØrre meg 
holdt å skryte av at den had- om hva jeg gjorde i de på
de ofret livet til tusener av følgende 40 år, vil jeg svare 
vår beste ungdom ved å sen- at jeg samlet på brust.ne illu
de dem - dårlig øvet og dår- sjoner. For det viste seg at 
lig vepnet - ut i en krig hvor NOl1ges-veldets etterkomme
disse ungdommene ikke had- re var degell1el1ert i den grad 
de .en eneste sjangse. at min gamle barske venn fra 

Men hva annet var det å NordmØre bare fant en for
vente når det norske folk var klaring: De gamle vikinger 
sunket så dypt at en prest hadde ikke etterkommere. 
på prekestolen kunne preste- Den menneskehet som levde i 
re dette: Norge i dag var mesteparten 

«Hvis det norske folk går avkom etter trellen Kark og 
under fordi det ikke har hans rasefrender. 
holdt sitt forsvar i orden, vil Og han hadde kanskje rett, 
det være en dØd i skjØnn- for jeg oppdaget ganske snart 
het!» at «kongens trøye» aldeles 

* ikke ble ansett for å være 
iKJommunistpartiet og Ar- noen hederskjortel, men sna

beiderpartiet gikk i spissen rere en bøddelj akke som var 
når det gjaldt å ødelegge vårt gjenstand for hån, fantoll'd og 
forsvar, men det skal ikke forakt så guttunger sendte 
glemmes at helt til 1940 var spytteklyser i brystet på gar
det de borgerlige partier, de distene. Aldri fØr jeg ble offi
såkalte «florsvarsvenner» som ser har jeg tilfulle for~tått 
hadde makten i tinget. De uttrykket «den store bØygen», 
behØver derfor ikke gi dette gråe, umåtelige noe. 
marxistpartiene eneskylden skapt av hat, misunnølse og 
for 1940. De var ikke det dumhet, og som knuget oss 
granne bedre selv. For ikke som folk og presset uss mot 
innen et eneste parti var det nasjonal, militær og Økono
innbidt, alvorlig vilje til å misk undergang. 
reise vårt vern. Derimot var Det er ingen grunn til å 
det et vildt kapplØp mellom rippe opp i hvorledes det ble 
alle folkeforfØrerne om å gått frem mot for .. waret. Jeg 
være mest mulig fredselsken- skal bare nevne enkelte ting 
de, mest mulig human, ster- som viser at 9. april var 
kest strålende lederstjerne skjebnens nemesis. 
for en sukkende menneske- En dag for ca. firti itr ,siden 
het. De lØp kjapt, disse kjek-. hendte det en flyuly};:ke på 
ke idrettsmenn og de nådde

j
' Kjeller. LØytnant K6ltzow 

da ogSå samtidig frem til styrtet ned og ble drept, hvil
innkomststedet som var mer- ket fikk rampen i LillestrØm 

Den greske dronning Frie
derike er som kjent tYSk av 
fØdsel, og hun hadde ikke 
vært dronning' mere enn nlo
en dage, da en av de taktfulle 
representanter for ,den ny;e 

kulturstat USA, en kongress-
mann på besØk i Hellas, kom 
med nærgående spØrsmål til 
dronningen om hennes tyske 
avstamning. Alle som hørte 

til å juble, mens avd~jdes mor 
satt i Oslo i navnlØs sorg. -~ I 
sannhet: Norge kunne være 
stollt av sin ;ungdom og de 
menn som planmessig, år et
ter år hadde fylt dens sinn 
med onde tanker. 

Da jeg var blit regimentsjef 
skrev jeg engang til mine 
overordnede: «A kalle den 
norske ungdom ut t krig når 
den ikke har bedre øvelse og 
bedre Våpen enn nå, er ikke 
annet enn mor d» og i skri
velse av 17/2 1940 til min di
visjon skrev jeg: «Som regi
mentet sa tidligere i hØst. Vi 

- «Mr. PreSident», svarte 
Earle,«den egentlige trussel 
er ikke Tyskland, Russland er 
mye farligere». 

- Roosevelt smilte: «Ge
orge, Russland er en nasjon 

fØyk! Det gjaldt om å holde 
seg på tilbØrlig avstand. De 
var ikke å spøke med, de 
karle!» 

Slik var det altså og Narvik 
var min siste ,brustne dllu
sjon, for nå fikk jeg skylden 
for at den norske nasjon ikke 
hadde holdt sitt forsvar i or
den. Men mens j eg var pla
sert «innafor» tenkte jeg al
likevel ofte at trellen Kark 
ikke hØrer h}emme i et. folk 
som kan synge: 
Brede seil over NO'rdsjØ går 

FRANKRIKE GAR 
EGNE VEIER 

bØr ikke innrede oss for nØy- HØY: på skansen i morgenen 
tralitetsvakt men for det star, 

Frankrike er ikke lenger 
noen pålitelir, ]~J,rtner for 
USA og dets ::.Jf\:"O-draban
ter, men det er ~o mulig at 
det til g:: ?l~ . ;ld kan lage noe 
som er lj"=~ effektivt og sam-
tidig gi Europa en mere selv
stendig maktposisjon. Siste 
på området er at de Gaulle 
har meddelt NATO's faste råd 
a t man akter å la den fran
ske Middelhavsflåte f10rbli 
under fransk kommando i 
tilfelle krig. Ellers har jo den 
nye franske regj ering ved 
flere anledninger hevdet at 
ogSå de andre franske vepne
de styrker bØr forbli under 
fransk kommando. Arsaken 
later i fØrste rekke til å væ
re at Frankrike er misfor
nØyet med den beskjedne rol
le det, som de andre europei
ske stater spiller innen NATO_ 

sannsynlige:' kri g!» Erling S~jalgssøn fra "SOle. 
Da tyskerne kom, hadde Kanskje .det er håP . .l.o:: na

jeg vært regimentssjef i 7 år, sjcll1en .allIkeve,1 ~ RIktignok 
men uten noen gang it ha set.t er det mgen .SkjalgSSøn le~
mitt regiment. Det hadde ger, og helle~ mgen and~e vll
aldri væ!rt inne til øvelse! Og j esterke nasJ onale høVdmge:. 
regimentets beholdning av Men de kanskje er her uten a 

Daglig friske blomster 
KRANSER til alle priser 
SYNNN0VE LIE 

Blomsterforretning 
Frognerveien 80, Oslo 

Tlf. 442230 
ski var 16 par! være kommet frem. En stor ,.. ___________ -= 

Forsvaret av Narvik var krise vil nok trenge dem frem FOLK OG LAND 
blitt «styrket» ved at divisjo- i dagen. . Ekspedisjon og kasse: 
n,en sendte meg to 6.5 cm. Vi i NS har ofte hØrt at vi 

k l· t· d Kierschowsgt. 5, Oslo berg kanoner om hvilke Berg- var et lite yn e 19 par 1 me TelefOiIl! 37 76 96 
artilleribataljonen i des€tpber et minimalt antall medlem- Boks 3214 
1939 skrev: «De 6.5 cm. berg- mer. Abonrnement".sprtær 
kanoner egner seg slettes Denne «beskyldning» skal 

. 'kk t o h dt D t som Kr. 25,- pr. år, kr. 12.56 
ikke for den oppgave de er VI l e a sa ar . e, pr. halvår. Sverige og 
tiltenkt. A bruke disse mot er rart, er ikke at NS var så 

't t d . t f Ik Danmark: kr. 29.00 pr, mao l på sJ'øen hØrer ingen- Il e, men ~ er l e o ,som 4 hal å 
f k o år, kr. l .50 pr. v r, 

steds hJ·emme". ikke var noe ol ,var sa man- kr 
// Utlandet forØvrig: ' 

Og en av mine offiserer ge som sluttet seg. til Q~iS; 33.00 pr. år, kr. 16.50 pr. 
skrev til meg under 3. april ling. ,For de som gJorda e, halvår. I nøytralt om-
1951 '. var fØdt til det. De fØlte de 

- Husker Du de to spretne 
kanonene fra 1868 som skulle 
bestyrke Ofotfj orden-Beis
fjorden-Rombakken og di
verse . andre småfj order med 
viker og sund. Jaggu Sa jeg 
spretne! For hvert skudd -
1 pr. 5 minutter - spratt de 
10-15 m. tilbake så gnistene 

slag kr. 35.00 pr. år, kr, 
var nØdt til å være med. De 17.50 pr. halvår. 
gjorde det aven indre trang, Løssalg 65 Øre 
på grunn av blodets røst. Det Annonsepris: 
er ikke alle her i landet som 32 Øre pr. milimetel' 
nedstammer fra Kark. over en spalte. 

Og det er dette som gir håp Bruk postgironr. 16450. 
nå da verden står like foran Utgiver AlL Folk Ol Land 
den store prøve. Sam~riet 

Konrad Sundlo. _______ .0s10 ______ .: 
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