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Siegfried: 

ARBEIDERPARTIETS ULYKKSALIGE 
For temmelig nØyaktig 40 I 

år siden var 17 unge kadett
aspiranter av kavalleriet opp
marsjert tilhest på Garder
moen. Og foranledningen var 
at en ilde beryktet ,revolu
~onær og antimilitær agita
tor hadde tillyst antimilitært 
møte. Det var møtt opp noen 
hundre mennesker, men noen 
.stor batalje kom de unge kri
gere ikke opp i. De hadde 
nemlig med seg en utskreven 
trompeter på en noe urolig 
hest, og det gikk ikke bedre 
enn at hesten hans mot ryt
terens vilje tok seg en tur ut
over plassen. Med dette ufri
villige kavaleriattak ble avde
lingens oppgave lØst: plassen 
var ryddet i en en-to-tre og 
agitatoren måtte forlegge sin 
virksomhet til en liten privat 
have i nærheten. Han var 
imidlertid mektig vred over 
denne behandling, og da 
plasskommandanten, en gam
mel oberst med langt hvitt 

vendte revolusjonshelten seg 
til plasskommandanten og be
kla.get seg over at han ikke 
fikk holde sitt møte i fred. Da 

Forts. 3. 1. 

«Nationen~ minner 

FO RSVARS PO LITI KK 
Fra antimilitarisme og trusel om generalstreik ved 

et krigsutbrudd til militærallianser og folkerettstri

dig partisankrig Mens det norske folk har 

måttet og kommer til å betale gildet 

De danske sosialdemokrater har holdt omtrent ~amme som 
Arbeiderpartiet her hjemme. Det kan vel da passe å gjengi denne 
fornØyelige tegning i "Politiken), Det ble i den danske by Holbæk 
holdt en utstillin'g som skulle vise folk hva skattene går til Og bla
det setter som tekst under tegningen: - Der røg Deres skat for 

april kvartal,. hr. Jensen! 

Innehaveren av krigs
korset fikk fredsprisen 
Historien om pciter Pi re 

Det er synd å si at det nor
ske storting har hatt noen 
lykkelig hånd når det gjelder 
å forvalte den fredspris No
bel instituerte. Skandalen 
med Ossietzky - som sikkert 
bidro sitt tH å tilspisse ver
denssituasjonen og fØre en 
ulykkelig menneskehet mot 
den grusomme krig - er frem
deles i friskt minne. Og nå 
ser det ut til at det siste valg 
har vært like lilJe i priJsstif
terens ånd. 

tegning. Teksten var: Det jotryder at statsministeren må lore
ta en del 1000anåringer lor 4 Id plass til bilder av inspeksjon at: 

Vi Ødelegger vel ikke noe 
av feststemningen ved utdel
ingen, den som ble tiljublet 
av hØY og lav fra slott til hyt
te, om Vi gir noen opplysnin
ger om den som hentet freds
prisen. Vi har naturligvis i og 
for seg intet imot pater Ge
orge Pire, men noen fredens 
mann har han ikke vært, og 

Æf"t!skompa:nier i, Jugoslavea. (J"orta. .. 1). 

cP 

Oppsiktvekkende :avsløring~· 

er i britisk tidsskrift 
FN-kilder forteller bladet om utrolige sovjet-russiske 

angrep på den lithauiske nasjonalitet - Mennene bort

føres og hustruene påtvinges en mongolsk mann 

I det britiske månedsblad «The Northlanden finner vi fØlgen
de IOwsiktsvekk~nde artikkel, som kanskje gir svar på litt 
av hvert av det underlige som har skjedd i verden det siste 
tiår: 

Fra offisielle FN-kilder er med forredersk samtykke av 
det lekket ut til «The North- vestmaktene, <lrg de fortsatte 
lander» meddelelser om et av sin undergrunnskamp. Kom
de mest omveltende etter- munistregjeringlen,sorn V'ar 
krigsrussiske trekk for å trett a v de stadige krav om 
undertrykke de forslaved€ frihet og uavhengighet fra de 
folk i Europa. uten hensyn til underkue de folk i øst- og 
familiebånd' og menneske- Sentral-Europa, <lrg som en
verdighet, har de russiske nå fØlte seg uvel etter den 
myndigheter flyttet tusenvis ungarske oppstand, besluttet 
av lithauiske menn til nye seg til engang for alle å gjø
boplasser i Sibir og erstattet re slutt på den nasjonale op
dem ide res egn e h j e ru posiSjon. De"" lØsning var: 
med mongolske menn, flyttet overlagt og umenneskelig ra. 
på samme måte fra dere." seblanning. Ødelegge den 
hjemland. lithauisk:e nasjonalisme 'ved 

Hensikten med denne for- å fjerne deres nasjonalitet, 
holdsregel? A knu'se for all- omdanne befolkningen til en 
tid, ved overlagt raseblan- halvblodsrase, slik at det kan 
ning den dyptlfOmnkrede' na- bli slutt på dere;s kamp mot 
sjonale stolthet hos den li- slaveriet. 
thauiske . bondestand. Dette er den nye russiske 

Da russerne rykket inn ~ politikk, og den vil Qrgså bli 
Lithauen under aen siste påtvunget Vest-Europa. (hvis 
krig, ble de fri lithauiske vi noensinne, som følge av 
bØndelr, slam var selveiende, feighet eller likegyldighet 
natten over jordløse livegne, skulle komme under den 
Den rike lit:hauisk.e jord, som kommunistiske hel. 
de hadde dyrket med kjærlig-I Meldingen kommer til oss 
het i generasjoner, ble stats- I fra en FN-embetsmann som 
eiendom og de selv ble jord- nylig var i Lithauen og som 
løse redskaper for en frem-med egne øyne har sett det 
med makt. som hendte. Patriotismens 

;De nasjonale lithauere nek~ skjebne i Lithauen er bortfØ
tet å glemme fortiden og reIse, og skjebnen til patrio
nektet å glemme sitt fedre- tenes hustruer er å bli på
land, selv da Lithauen ble tvunget en mongolsk ekte-o 
innlemmet i Sovjetsamveldet Forts. side 7. 

. ..... ';';: . 

Tyske soldater ble møtt med blomster og jubel da de rykket inn 
i Lithatum. 
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fFatageleirenes 

'Albert Schweitzer 
i . ' 

Konsalik: Legen fra Stalin
lingrad. Lutherstiftelsen. 

het: dette at st~rkere enn 
makt er ånd, og at ogSå i den 
ydmygende nedverdigelse kan 
seirens frØkorn ligge gjemt 
såsnart mennesket 11andler 
etter sin samvi1Jtighet t':ass i 
all fornuft og all egoislne. 

I. L. 

* 
Midt- østen i 

historiens lys 

Småguttenes·" 
nasjonalsang 

Fritt etter Henrik Wergeland 

I Skiensavisen «Varden» ste 
for noen tid., siden følgende 
vers, som er skrevet aven ik
ke ukjent tidligere NS-mann: 

Vi ere en nasjon vi med, 
vi små, sa Halvard Lange, 
en natopakt ved frydes ved 
og vi, vi er'ke bange, 
de store gutta vet og ser 
hvor godt og hendig Norge er 
til base-plass for fly med mer 

En hervære(Ilde ktieUerresta.u
ratør har funnet å burde innvie 
leserne av landets største avis i 
de viderverdigheter han har vært 
utsatt for fra tyranniske portie
rers side, når han på grtlIln av 
uheldige. klima.tiske forhold i sitt 
ekteSkap har sØkt tilflukt for no-
en dager på byens fasjonable 
sentrumshoteller, inntil uværet i 
hjemmet er drevet over. TaktlØse 
portierer har, til tross for at de 

heller Ikke utelUikket at det kalt 
fiIllllesen og annen gjest på ~t 
hotell sopt ønsker å benytte n~:.: 
ten til søvn og nØdig vil ligge vå., 
ken pAgrurutli av snakk og pr~t 
og latter på sideværelset. og de~
for ber, portieren sørge for ro.ø 

Rigtignok har herr restauratøren 
i de senere år (cfr. ovenneVttlte 
om mirakler) utfoldet uanede lit
terære evner, men det tør vel an
tas at konversasjonen ved disse' 
nattlige møter ikke har foregått 
skriftlig. 

Dagbladet forteller osS så å 
si 11ver dag, at tyskerne igrun
nen er et ,folk av forbrytere 
og sadister. De eneste som 
finner nåde der i gården er 
de som vel egentlig ikke kan 
kalles tyskere mere, de som 
la bomber under sin øverste 
krigsherre midt i fedrelandets 
skjebnetime, og de som nå 
igj en står ferdige til å seLge 
Tyskland ut i smått til de rØ
de, med andre ord - Dagbla
dets halvlurvete meningsfel
ler. 

Andre parrot: Skjulte som NATO kan, forlange. 

har visst hvilken sosietetsherre de 
hadde med å gjøre, tillatt seg å 
fØlge sin instruks, og når det 
skjebnesvangre tidspUllkt var in
ne, å gjøre ham oppmerksom på 
at nattlig damebesØk på værel
set var uønsket. Hemvel' er rest-

HØyst beklagelig er det natur
ligvis ,a.t en portier på et fasjo
nabelt sentrumshotell ikate kan 
se forskje:i~ på en ~se og en lØ
vetann eller på et sosietetsmed

En skulle da tro at det måt-
te bero på en eller annen 
slags feil, en sååsi«moralsk» 
kortslutning, at det i årets ju
leflom kommer ut en bok som 
forteller om tyskere som ikke 
bare er onde, j a som tilogmed 
er positivt bra mennesker. Vi 
har hØrt i det uendelige om 
de grusomme tyske leger som 
drev eksperimente'r med ulyk
kelige fanger i tyske Ifange
leire, og så 11Ører vi plutselig 
om tyske leger som gjør en 
oppofrende gj erning under 
de v:erste forhold, i noe som 
det tilogmed ikke er god tone 
å snakke. om: russiske fange
leire ! Det· dreier seg formo
den tlig om fanger som ble ut
levert til disse leire av britene 
og amerikanerne, eller 11vor
for ikke å si det rett ut, av da
værende general Eis-en11ower, 

Vel. En slik bok er altså 
kommet på Lutherstiftelsens 
F'orlag, og det påståes til og 
med at boken er sann, at den 
bygger på faktiske begiven
heter. Så . det er ikke godt å 
vite hva en skal tro eller me
ne. 

Men rent bortsett fra dette 
forbløJfende, så er boken og
så gripende og sa fengis'lende 
at en har vanskelig for å leg
ge den fra seg før en er fer
fiig med den. Her får en et 
u tvilsomt ikke overdrevet bil
de av forholdene i en bOlsje
vikisk fangeleir og 11va poli
tisk fanatisme har gjort de 
rØde fangevoktiere til. Den 
store tyske lege dr. Bohler og 
hans kamerater klarer imid
lertid '. trass i vanskeligheter, 
fOl1fØlgelser, sult og sykdom :) 
bevare de gode sider av men
neskenaturen og troen på det 
godes endelige seir. Selv når 
alt ser fullstendig h!\plØst ut 
gir de ikke opp, men gjør sin 
plikt og sitt besbe. Og det un-
1ierlige er at for _denne 11ero· 
iske holdning, denne karak
terfaste godllet, smelter også 
det 11arde skall delvis bort ho~ 
fangevokterne og ikke minst 
hos de russiske legekolleg'er. 

verdner frem i dagen. 
Land og Kirke. 

Sivilisasjonens VUiglge i'to i 
det som nå kalles Midt-Østen 
Der steg for tusner av år si
den menneskene ut av sin€ 
buler og slo seg ned i fritt
stående boliger, der vokste 
deres kunstneriske trang så 
sterk at den sprengte stei
nens og leirens gamle gren
ser, der fødæs det fØrste 
tungvinte skriftlige meddelel
sesmiddel og der skapte f0-
nikierne endelig alfabetet, 
tryllenØklen til det fremtidi
ge åndsliv. Her ofret og ba 
menneskene til noe som va.!: 
større og mere enn de selv: 
til gudene, og her i denne 
fruktbare åndens jord tødtes 
de store verdensreligioner som 
senere i årtusner skulle drive 
menneskene til de verste gal
skaper og grusomheter, men 
også lokke frem alt stort og 
edelt i muldens sønner. 

. Denne fruktbare Midt-Øs
ten jord 11ar også bev9,rt si
ne hemmeligheter og sin hi~ 
storie dypt i sitt skjØd, under 
hauger av sand og under lag 
av ny bebyggelse. Og her er 
det menneskenes mest spen~ 
nende og kanskje mest given
de vitenskap har satt inn og i 
de siste århundrer avdekket 
den årtusner gamle hist?rie. j 
de land som Biblen besk]eftl~ 
ger seg med. Den får o~så sin 
troverdighet bekreftet l arke
ologenes arbeid og innsats. 

[Jet er en givende og spen ~ 
n~nde oversikt over dette ar
beid og disse skjulte verdnf.'I 
som graves frem av jorden.s 
skjØd, den franske' ar~eolOg 
Parrot gir i den uhyre Int.er
essante serie «Bibel og arkeo
lOgi» som er kommet med sitt 
første bind på Forlaget Land 
eg Kirke. Det er stoff som rr:å 

interessere enhver, og det n
ke billedstoff gir oss også et 
overbevisende intrykk aven 
kultur som på mange måter 
kunne måle seg med, eller en
dog sto over, vår egen. Det 
er grunn til å vente med spen
ning på de nye bind som er 
bebudet i denne serie og som 
vil orientere om Syndfloden og 
Noalls ark, Babels tårn, Nini
ve, Paulus' reiser, Jerusalems 
tempel, Golgata, Babylon og 
Samaria. OVersettelSen ved 
Halvard Rieber-Mohn virker 
sober og adekvat. 

Og baser får vi fler og fler 
hvem våger vel å mukke? 
og skatten vokser mer og mer, 
ja, staten kan oss plukke. 
Og natotropper tropper opp 
når sa vel Ola nordmann 

auratøren blitt vred, og han kon- lem,fra Vestre Aker og en almin
staterer fnysende at «det i den nelig mann fra Kampelll, slik at 
senere tid er blitt en tone som portieren tillater seg en tiOne som 
en gentleman ikke kan gutere». en gentleman ikke kan gutere. 

stiOpp? 
Nei, Ola er en ydmyk kropp, 
så dypt han kan. seg bukke. 

Atomraketter skal vi få 
og dollarhjelp tillike. 

Nå kan det veil med en viss Men dette får bli en sak mellom 
grunn formodes at - hans volum herr restauratøren og de respek
og topografiske fmJ:fold tatt i be- tive hotell- og portierforeninger. 
traktning - neppe mykleri har Den meget skrivende kanneBtø
stått øverst på programmet for per - unnskyld, kanne bærer går 
de nattlige møter, men på den imidlertid langt videre i sin IØr

Hvis vi som vakt vil trofast 
stå 

dagsbetraktniJng: 
«Det later til at våre hjemlige 

og aldri pakten svike, 
og skulle eIO!Il vårt land med 

makt 
bli knust og allting Ødelagt 
skal vi til evig tid stå vakt 
i natos himmerike. 

I annen side lever vi jo ikke alene 
i de store oppfinnelsers, men og
så de store overraskelsers århun- portierer begynner å komme fullt 
dre, så en stakkaxs portier kan på høyde når det gjelder dikta
aldri fØle seg helt sikker. Så me- tJortendenser. Hva kan ikke dette 
get mer som det er dem som me- utvikle seg til? Forrige gang var 
get sterkt hevder at det fortsatt det en malersvenn. Hvem sier at 
skjer mirakler blant oss. Det er den neste ikke blir en portier?» 

A gid jeg snart må blive stor, 
jeg har så lenge biet 
så tappert jeg kan kjempe for 
de stores dyre frihet, -
og skulle Norge nok en gang, 
bli lagt i lenker, bånd og tVang, 
så vil nok Norge nok en grung 
av venner bli befrie,t. 

Vesle-Ola. 

Ny-nasisme 
i Norge 

Det fremgår av F.O.L.; at 
vår venn Nic. Gulbrandsen 
har slått seg på foredrag om 
ny-nazisme. Det ligger nær å 
anta at det er vår virksom
het som kreperer den sam
funnsbekymrede unge mann 

Spion 

Spion i USA. Av Erich 
Gimpel. P. F. Steensballes 
Boghandels Ef tg. , Bj. Reen
skaug, Oslo, 237 s. 

Det er 'selvfØlgelig malisiØst 
å gi uttrykk for den tanke, 
at det er Stortingets grønne 
gressganger, som virker til., 
lokk;ende, og ut fra det gamle 
ordtak at «den som ikke er 
omsnakka, han er ikke esti
mert». Men slikt har hendt 
før og undertiden med hell 
Dog ikke alltid. 

Finner Arbeiderpartiet å ha 
råd til li koste på seg ennå 
et prlolblembarn, så ser vi selv
fØlgelig det gj erne. 

Imidlertid kan det jo presi
seres, om det da skulle hjel
pe noe, at vårt mål ene og 
alene er å bringe den kalde 
borgerkrig i Norge til opphør 
ved å måke ut av den politi
ske augiasstall den fremmedE 
jus, som Moskva på vanlig ge
nial måte, avpasset etter om
stendighetene, gjennom vårE 
egne fra London hjemvendte 
landsmenn har påfØrt det 
norskie folk. 

En sann og ekte bok om en Vi har riktignok nå og da 
tysk ingeniØrs forsØk på å ut- ikke lagt Skjul på, at vi ser 
fØre livsfarlig oppdrag for med såre liten velvilje på at 
Tyskland i USA i verdenskrig kongemakten er blitt kast
Il. rert og at vi anser parlamen -

I«De er en selskapsløve, en' tarismen for forderVielig for 
treffer Dem overalt ... Ut- Norge. Der er vi i godt selskax; 
merket: Fra nå av skal De ~ endog meget godt sådant 
stille Deres innflytelse til fe- Og, rett besett, er vel det ikk~ 
dreiandets disposisjon». noe særlig nasistisk eller å 

Slik begynte Gimpels kar. blåse i basun for? Det kun
riere som spion. Intetanende ne være interessant å høre, 
slo den sorgløse elektroinge- hva de mange, som gleder CISS 

niØren ~om levde Herriens med å lese' dette blad i smug, 
glade dager i Lima, inn på mener om det. Der finnes fle
veien som fj.)rte ham til skyg- te norsktenkende menn enn 
gen av skafottet. vi, men de, er litt tause, man,· 

Det er pussig hvor ganske an-
nerledes verden fortoner seg når 
man får på seg et par sosietets
briller. Sagaen vet å berette at 
herr sosietetsrestauratøren i hine 
hårde Og for både over- og un
derjordiSke resta,urantinnehavere 
mindre kulinariSKe år ikkepa no
en måte hadde 'grunn til å be
klage seg over «malersvennens .. 
herværende representanter og -

som det heter på godt demokra
tisk norsk - «lakeier». Tvertimot, 
- roselunden ttivdes og blomstret 
under et velvillig forsyns milde 
og nåderike sol. Derntimot kan 
det nok antas at herr restaura,
tøren har grunn til med langt 
milndre velbehag å tenke tilbake 
på de fØrste uker etter at freden 
var brutt lØs. Og de gjenvordighe
ter han da ble utsatt for og som 
sikkert i langt høyere grad kunne 
fortjene en «IØrdagsbetra.ktning» 
enn de arme portierer som ikke 
har gjort annet enn sin plikt. 

Dåraktigheter kan være for
nøyelige, til og med meget for
nØyelige, av og til - f. eks. på 

Hiovdan-dagen i juni -, men kjel-
1eroversvømmelser året rundt blir 
vel mye. Det synes iallfall 

Paletten. 

Husbestyrerinne 
Dannet, eld~e dame sØkelf 

11usbestyrerinnepost helst i 
Oslo. 

BUL mrk. «Pålitelig».· 

TANNLEGE MAAl\iOEN 

Hansæensgt. 2 
Telef. 44 43 33 

BokeIl har altså, e1: budskal: 
som verden idag trenger å 
hØre i sin selvgode likegyldig- O. M.· ,En bok som er verd å lese ge av dem. ~n mange har 

og som anbefales på det be- også, gjort et utmerket ar-

Tannlege 
~TIN K.TELDM-S 

Hansteerusgt .. 2 
'nf.44 7554. ste. A. L. beide. 0, H. , .J'(LK OG LAND ,l.ØRDAGl.'1.; JANUAR 1959 

. ;.' ;.~' :. 
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boD MEtsOM, aMmig 

ALEXANDER LANGE 

Regningen kommer 
på bordet 

Fals slår n:~sten alltid sin egen herre på hals. Og skjer det 

ikke straks, ~å kan en være sikker på at fØr eller senere kom
mer den uupngåelige gjengjeldelse. 

Det varen stor og skjebnesvanger dumhet USA og Eng
land begikk da de fulgte sine jØdiske bakmenns råd og un
der stor tilslutning fra' fader Stalin satte igang. prosessene 
j Niirnberg, hvor de lot den. slagne motstanders ledere døm

mepå løpende bånd fo:r «forbrytelser mot freden». Selv en 
av ·defåsom virkelig har gjort en innsats for fre

. dens sak, som satte sitt liv på spill for freden, Rudolf Hess, 
ble idømt en umenneskelig straff som fremdeles holder ham 
innesperret i '$pandau-fengslet. Han h~tr fåttæresti'tlen 

«Fredens fange». 
I disse dager har vestmaktenes statsmenn fått de første 

En"}utegle,mt 
nyhet 
Dagsavisene er vanligvis no· 

en hunder etter nyheter, men 
ikke alle. Således var det for 
kort tid siden en nyh.et . som 
en helt har g,lemt å offent
liggjØre, nemlig en meddelel
se iSom ble sendt ut av det 
tyske RØde KJolrs, og som en 
skulle synes var o~tale verd, 

Heller ikke de sv,Emske avi
ser har besynderlig nok fun
net grunn til å ofre trykksver
te på nyheten, men den ble 
da iallfall nevnt i den svenske 
kringkasting. Vår svenske kol
lega «Fria Ord» skriver i den 
anledning: 

Tyske RØde Kors omt.aler i 
dette telegram,. at, etter ~ri
gens opphØr ble minst'aOO DOG 
sivilpersoner bortfØrt til Sov~ 
jet, deriblant et betydelig an
tall vitenskapsmenn og tekni
kere. Det hadde lykkes RØde 
Kors å fastsl~ navnene på ca 
536000 av dem som var «for-

vink om gjengjeldelsen. For en kan naturligvis ikke bryte svunnet» på denne måte, og 
ned alt det menneskeheten har kjempet seg frem til av si- bare ca. 150000 var kommet 

tilbake til det tysk.e hjemland, vilisasjon og anstendighet uten at det får konsekvenser for 
En kan ikke forestille seg 

fremtiden. Det som tapes igjen til fortidens barbari på den- de fryktelige tragedier som 
llemåte, må møysommelig opparbeides før det påny blir skjuler seg bak disse tall. Bare 
rettesnoren for samlivet mellom nasjonene. 

I den nye tilspissede konflikt om Berlin - som også re
presenterer en uhyrlig USA,-dumhet - har det ikke mang:" 
let på kraftige ord både frallen ene og den annen kant, og 
det har derfor kanskje i all den 'sproglige kanonade gått 

omfanget av disse bolsjeviki
ske menneskerov er bedØven
de. Men, legger merke til at 
det her dreier seg om sivil
personer som er ført bort ti] 

en ukjent skjebne fra hus og 
hus forbi at fader Krusjtsjov ganske åpenlyst truet sine vest.- hjem. Hertil kommer som be-

.~ige mot .. standere me. d, k.o.m .. m .. e. nde NU.·.· .. rnbergsak. er hvor d.e selV .• j. kjen. t. m ... a. n g .. e. ' . hU. ~dre tuse.n 
'villehli anlda,getfor riOllbrytelsem-ot- freden:lo hvis de ikke som er~slept b.olrt tIl slavelel-
oppga Berlin. . " . " . i'ehe som fanger.. . 

. . Noe man imIdlertId ikke 
En kan naturligVIS le av slIkt, men når alt kommer til alt bØr glemme er at denne en-

så er det jo mere å gråte av. Det er nemlig ikke v å re fØ- orme slavejakt blant det be
lelser i øyeblikket for hva som er latterlig eller ikke latter- seirede tyske folk foregikk 
lig, det er ikke rett og sannhet som sitter Som dommer et- med vestmaktenes tause sam
ter en ny krig. Det er seierherren som bestemmer hva som tykke,j'a, i man~ tålfener 

med deres direkte sanksj on 
er '«forbrytelser» og hva som er «lov og rett» i henhold til 
den praksis som ble etablert i Niirnberg, og det er ikke det 
spor mere latterlig å stille Eisenhower og hans generaler for 
tm krigsforbryterdomstol enn det var å plasere de tyske le-
dere med Rudolf Hess i spi§sen for seirherrenes domstol i 

Niirnberg. Rent bortsett fra ~t Krusjtsjov naturligvis vet like 

Ty&kerne var pariaer uten 
menneskelige trekk i verdens
demokratiets øyne. 

iEln forstår så inderlig vel 
hvorfor dagspressen ikke fin
ner det heldig å publisere 
Røde Kors' oppgaver. 

godt som oss at han selv ikke ville unngå en slik skjebne ____________ _ 

hvis krigen ble tapt. 

Og så har vi tatt det store skrittet tilbake til barbariet, 
til Djengis Kahns tid, til det prinsipp som de skjulte bak-
menn hylder, «øye for øye og tann for tann». Som et lite synlig tegn på den 

evig pågående småkrtg mellom 
Hva vedkommer så dette oss? Kan det ikke være oss knek-

øst og vest flagret det for noen 
kende likegyldig om de store ~ere og mindre krigsforbry- tid siden ned en liten trykt lapp 
tere klynger hverandre opp i galger og lyktestOlper? Hva i skogen til godseier Egeberg på 
raker det oss om de store ravner river øynene ut på hver- SkinnarbØl. Det var et lite pro
andre? 

Sa·n n,he tehs . . k\f.~~rn 
t ; ,,~ 

I a n gSO,111 t 
Det innrømmes nå at svenskene i krigens slutt
fase uten skrupler ga tyskerne skylden for bolsje
vikenes ugjerninger 

Som en vil vite ble tyskerne 
også i første verdenskrig be
skyldt for allehånde grusom
heter og forbrytelser,men 
det varte dengang ikkie så 
mange arene etter krigens 
slutt fØr de britiske mestere 
:1\or disse lØgner åpent og uten 
skam bekjente at det hele 
bare var «propaganda». 

Etter den siste krig har 
lØgnene vært mere seiglivet, 
men hist og her sprekker dog 
den enorme lØgnbygningen 
og sannheten' tyter frem. Et
ter det svenske ukeblad «Va
gen framåt» gjengir vi en slik 
avslØring: 

Natten til 24. novbr. 1944 
ble Gotlanddamperen «Hansa>; 
truffet aVen torpedo og gikk 
under. 84 personer !Omkom. 
To av de ombordværende ble 
reddet. Katastrof'en utløste 
en voldsom opinionsstorm 
mot de skyldige. Regjeringen 
og informasjonskontoret hev
det at det var umulig å fast
slå hvem de skyldige var. Og, 
\Som «Expressen» slår fast 
med rØrende naivitet i en ar
tikkel i forbindelse med fj:or
tenårsminnet: «8'om fØlge av 
det ble almenheten bibragt 
den oppfatning at ubåten 
som senket «Hansa» kunne 
ha vært tysk. Selv «Expres
sen»baserte dengang sine 
kommentarer på antydninger 
om at «Hansa» var senket av 
en tysk ubåt». 

Selvsagt. I nådens år 1944 
måtte det være tyskerne som 
hadde begått enhver nid
ingsdåd. Og tragedien kom 
som på bestilling for de kref
ter som dengang gjorde alt 
flor å trekke Sverige inn i kri
gen. Bengt Olov Ljungberg 
skrev i «Vagen framåt» 3. de
sember 1944: 

<Russiske ubåter senket Ada 
Gorton og andre svenske far
tøyer sommeren 1942. Russiske 
bombefly over stockholm ble 
brukt som direkte politisk 
press for ikke så lenge siden. 
Det er for de ,allierte, og fØrst 

net på tyskerne i østs<men og 
utsendt av «Zentralverband Poli
tischer Emigranten aus der Ud

og fremst da fm den allierte 
stormakt som disponerer ubå
ter og fly i østersjøen·, et på
trengende ønske åfå Sverige j 

krig med Tyskland. Folke
stemningen er i vide kretser 
slik at teorien om tyske over
grep straks aksepteres, også 
om alle bevis taler mot det. 
Dagspressen er i stor utstrek
ning beerdt til å spre alle teo
rier og alle påstander som kim 
få løssalget til å stige». 

Og 25. november tUsto alt
så «Expressen» ! Og det finnes 
adskillig av inteil:esse i denne 
sene syndserkjennelse: 

«At ubåten som sendte ut den 
massedØdbringende torpedoen 
var russisk ble senere i hØY grad 
bestyrket. «Hansa» var ikke 
det eneste svenske. fartØY som 
ble senket av russerne. Somme
ren 1942 ble en rekke svenske 
fartØY, M. a. «Ada, Gorthon» 

torpedert. Den kriminaltekniske 
undersøkelse aven torpedodel 

fra vrakrestene av «Hansa» vi
ste at det dØdbringende pro
jektil med sikkerhet var rus
sisk. Men i 1944 var krigens 
utfall gitt og Sovjet befant seg 
definitivt på seierherenes si-

de. Derav den offisielle svenske 
taushet». 

Dette bør kunne gi godtro
ende jØssinger noel å :tenke på. 
Er det ikke grunn til å anta 
at dette ikke var den eneste 
lØgnen? 

«Det gode selskap» 
Det forlyder at siste parole 

går ut på at vi NS'-folk skal 
være velkommen i «det gode 
sal:Skap» etter at vi nå har 
gjort 'opp for oss, som det he
ter. 

Det er svært til fart det er 
blitt på Vårherres kvern nå 
da siden valgene i 1957. 

Vi takker flOtr innbydelsen 
og "etterkommer den gjerne, 
når det gode selskap har gjort 
opp for seg. 

Det hadde en glimrende 
sjangse til det foren tid si': 
den, men de ymse, utgaver av 
«rette vedk1ommende» forsto 
ikke det. 

Med hilsen og på gj ~nsyn. 
Den .selskapsyke. 

SSR (Zope). Siden det kom med V å r bøna: 
vinden over sjø og land er det 
vel kastet ut fra fly, og det fm- Skriv kort og adresser bre-
teUer jo også litt om hvorledef v'ene til redaksjonen,ikke til 

Bare dette lille at også v åre ledende menn av alle par
tier og avskygninger har gjort det samme i det små som de 
store herrer gjorde i Nornberg. OgSå her i Norge satte en 

lov og rett ut av kraft for fornØyelsen av å Sparke de anner
ledestenkende ut i det ytterste mØrke. uten å tenke seg om 

satte en alle grunnlovens sikringsbestemmelser ut av kraft 
og berøvet sine motstandere eiendom og frihet - ja til og 

med livet - på basis av lover med tilbakevirkende kraft 
eg med utgangspunkt i en forlØyet historieskrivning. 

Det finnes ingen annen vei 
ut av dette enn åpent å be
kjenne at det i opphisselsen 
ble handlet ille. FØrst når 
det utvetydig er slått fast at 
lov og rett skal råde i dette 
land uten hensyn, og det er 
rådet bot på den urett som 
ble begått i etterkrigsoppgjø
ret, kan n~}fske borgere med 
større trygghet se fremtiden i 
møte. For da vil det iallfal1 
ikke foreligge noen presedens 
for voll og urett og latterlige 
rettskomedier om tidene blir 
vanskelige og urolige. 

krigen fØres og hva der stridef 
om for eksempel i Berlin. 

redaktørene privat. 

Og naturligvis risikerer både de direkte ansvarlige ~T og 

andre med - en vakker dag å få seg regningen presentert. 
Den grunnlovsbeskyttelse en dengang berøvet oss NS-folk, 

kan,eni sin tid k0n1Jn~ tn å gråte sårt etter. For ;med det mål 
du målte skal du selv sikkert engang måles. 

Ellers WU" det jo nokså bort
kastet å drysse det over godseier 
Egeberg som ik1ke har omvendelse 
behov. Det hadde vel gjort mere 
n;Ytte hbs en av de rØdes garille 
allierte. 

LØRDAG 17. JANUAR 1959 

Har De betalt 
blad pengene for 1959? 

Hvislikke ber vi Dem 

gjøre det straks!' 
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BAK DE PABLAItlENTABI~KE KULI88EB: 

Den fant,astiske StaviskJ'-affære 
Lånekassen Bayonne 

forretning har c:et gått skjevt I den som vil egne seg utmerket 
med. Det truer med at han vil til direktør for Credit MunicipaJ 
tape 200 000 francs og det er en i Bayonne, og når han ten.la!r 

I forværelset til statsad"\l1okat president våger ikke å avslå. Han uhyre sum for en beskjeden bor- seg om har han også en utmer-
har gjennom et lwng1; liv vennet germester i en liten fransk qy ket mann som egner seg !IOt'II 

Pressard venter to herrer, hØyti- seg til ikke å komme på kant Men så blir han kjent med en takseringsmann, noe en natur-
delig kledt i svart. De ser tyde- med noen, for bare på den må~ henrivende pariserherre, e~ be- ligvis har bruk for i et lånekoD-
lig ut til å være kommet fra pro- te har han k:unJnet bringe det tydelig finansmann, en viss herr tor hvor det blir levert juveler 
vinæali, og kommer også virkelig til noe. SOm jurist kom han nem- il.lexalndre, en mann som spiser som det gjelder å taksere rik-

. d t n ll'g l' ll'khet med sl'n kollegh Geor- frokost med ministrene, som går tig. derfra, fra Melun, l epar eme - '" 
ges Bannet ikke langt og heller· ut og inn i departementene og Herr Garat fØler seg som ,i tet Seine-etMarne, som ikke har l k l' h ~_ 
ikke i statstjenesten hadde han som ikke bare er direktør for fle- et eventyr. Al e vans e 19 ever 

mere enn 16360 innbyggere. Det l k også bll'r lekende lett overvunnet ved riktig hellet med seg. Han slo seg re store se s aper, men som 
er borgermesteren og en rente- derfor på politikken, men det har sin egen traverstall, teater et trylleord! Men det er dog ennå 
nist ved navn Dubais, som også manglet ham fremfor alt penger eg en avis. Dessuten er han og- en ting, og det er den verste hiIl-
er formann i Forbundet for SnØ~ Chautempsene hadde alltid ha.t~ så overstrømmenlde elskverdig dring. «En lånekasse», sier herr 
refiskerne i Seine og Marne. Nå bet~~iningsfulle stillin~, men Herr Garat aner jo ikke at den- Gara,t nØlende «må jp forifwe 
"enter de imidlertid på herr de hadde ikke beriket seg på ne elskverdighet er et utslag av over en startkapital, og byen har 
Pressard i egenskap av fremtre- dem. Utgiftene ved et valg til de- _ en betyde ig finansherre, en det forremingsprinsipp som herr ikke en francs tilovers til l1O€ 

dende medlemmer i frimurer· putert er imidlertid meget s1lore, viss herr Alexandre. Alexandre - slik det senere kom slikt!» 
losjro «Hirams barn». (Hiram var og bare det sosialistiske parti be- frem i StaviskY-saken _ formu- «Det må De ikke bekymre Dem 
en konge i Tyrus som send- talte valgutgiftene fOr silrIe kan- medborgeres hjerte. Han lever lerte slik overfor sine venner: over», sier den henrivende herr 
te sedertre og bygningsarbeidere didater. Etterat Camille Chau- enkelt, han bæTer konfeksjons- «Mitt trick er ganske enkelt: jeg Alexandre. «Det skal jeg med 
til byggingen av templet i Jeru- temps, som var kandidat for det klær, hrun betaler ikke mere enn gjør bare forretninger med kom- fornøyelse forskuttere! Hvor mye 
salem) . Rentenisten bærer forsik- borgerlige venstre, en gang had- 61 francs (dengang ca. 16 kro- plette idiJoter, og til medarbeidere mener De? Tohundretusen til eD 
tig en slags rull under armen. Nil de skaffet tilveie ,disse penger ner) for sine støvler, han kan se tar jeg bare folk som er blinde begynnelse _ det klarer seg vel?» 
går dØren opp og herr Pressard måtte han for all pris sørge for tilbake på 34 års udadelig virk- eller tilsalgs. Herr Garat svarer ikke. Ha. 
kommer inn, likeså høytidelig å fortsette å være deputert, fur somhet i offentlig tjerIeste og griper, slik skikken er på landet 
svartkledt, og herrene hilser på ellers forrentet den møysomrne- dertil er han en streng mann, ube- Et g I i m re n d e når en skal uttrykke den dype-
hvera:ndre med betydningsfulle lige sammenskr.apte sum seg ikke, rørt av humanitetskluss. Blant ste takknemlighet, herr Alexan-
håndtrykk. «:Mlinisterpres:i.denten Av den grunn hadde Camille aJl1iIlet har han alltid motsatt f O rs I ag dI'es hØyre hånd med begge sine 
venter oss», bemerker han verdig Chautemps gjort seg ttl en seg at det ble lagt inn sentral- og ryster den inntrengende. Der-
og så beveger de tre herrer i kjo, grunnregel å stå seg godt med fyring i fengslet i Bayonne Med denne henrivende herre med er «Credit Muncipal de Bay-
le og floss seg til Pressards svo- alle, alltid å lete etter kompro- skjønt hain vet at det er isnen- kom altså den hederlige herr Ga- anne» stiftet. 
ger, til ministerpresidenJten Ca- misser og aldri opptre bestemt, de kalt der om vinteren. «Når rat i samtale, og da det herun- Herr Alexandre har ikke med 
mille Chautemps. Han er ikke noe som kunne sette vondt blod alt kommer til alt, så er ikke der viste seg at Bayonne mot et ord lovet for meget. Takket 
frimurer og det er nettopp det Derav kom det også at da det fengslet noe sanatorium», sa herr sedvane i Frankrike ikke hadde være hans forbindelser ordnes 
som har bekymret hans svoger franske ministerråd i 1939 strebet Garat. Således kjenner byen noe låm.ekontor, viste herr Alex- alle formaliteter lekende lett 
så sterkt. Derfor har også losjen etter krig, var Chautemps den ham- scm en nøyaktig r~- andre en nesten lidenskapelig in,- Den av ham foreslåtte herr TIs

«Hirams barn» i Melun bestemt il enste som talte imot. Han ville skapsman og en sparsommelig teresse for byen, som han sa at sier blir av alle instanser fillll'let 
utnevne s"\I'ogeren og ministerpre- forhaiI1dle med TYSldand, også husfar. Det er ikke rart at den hrun fått et fortreffelig inntrykk meget egnet for stillingen som di~ 
sidenten til en slags æresfrimu- om det ikke rømmet Polen. Men også' har valgt ham til deputert av under sine reiser. Et slikt rektør for lånekontoret eg kre
re for hans fortjenester av de- hans stemme hadde ingen vekt til kamret i Paris. Der spiller lånekontor burde herr Garat dog dittkassen, likeså den av ham an
mokratiet. Da de tre mellln står Han hadde innlatt seg med for han ingen rolle. Han stemmer ja opprette. Gjestene fra sjØbade- befalte takstmann, en viss herr 
foran Ca-mille Chautemps over- marnge og slik ble han medskyl- eller nei ettersom ledelsen for det stedet ville sikkert benytte det Sam Cohen. Også de lovede 0011_ 
rekker de ham med en patetisk I dig skjØnt han ikke hadde noen radikalsosiale parti, som han flittig, og ved plutselige tar, ger, de tohundretusen francs iIl'll
tale den vakkert utstyrte dOk~- direkte personlig skyld. Det fikk tilhører, gir beskjed om. Han er i spillesalen bringe sine juve- treffer punktlig. Saken blomstrel 
mentrull, hvor det står at Camll- han også merke da Stavisky- en tl'o,fast, hederlig mann frll ler til Bayonne. Det ville gi slik at borgermester Garat snart 
le Chautemps er utnevnt til «opp- skandalarJi brøt løs. provinsen. Det er bare en ene~te betYdelige' renteinntekter' og får en rosende skrivelse fra sine 
hØyet fyrste av dro kongelige sak som volder ham litt bekym- dessuten kunne en komt.ine- overordnede myndigheter, og det 
hemmelighet». Dermed er har ring. Han har innlatt seg på en re låneklontoret med en sted- varer heller ikke lenge så får 
«høygradsbl'cder», har rang av Byen Bayonne forretning med sement, skjØnt lig kreditkasse, slik at de er- direktør Tissier en storartet skri-
foresa,tt likeovel'for losjebl'Ødre- han ellers leverer grØnnsaker til hvervsdrivende i byen kunne bli velse fra arbeidsminister Dalami. 
ne Og tilhØrer den internasjonalE Mars 1932. Navnet på byen torvhalleille i Paris, og denne tilfØrt driftskapital. En slik form er, i hvilken fosrikringsselskapene 
orgall1isasjon av jhØygradsbrødre Bayonne, som er arabisk og betyr for Økonomisk samvirke ble som inntrengende blir anbefalt å støt
som hvert femte ·år fJo,ranstalter «g]Od havn», er blitt kjent verden 'V\.·VVV\A/VVVVV\I\.,\IVVVVVV\, herr Garat visste sterkt beg:un- te lånekassen på alle måter. Da 

et stort møte. Ved denne sin nye over, fordi under tredveårskrigen Arkitekt stiget av ministeriene. dette brever stilet direkte til di-
tittel utsetter han seg riktignok i året 164JO arJi eller annen kom Det gikk nesten rundt for herI' rektøren for den stedlige låne-
for alle ikke-frimureres' latter på den ide å binde sin lange 
men herr Camille Chautemps. spisse kniv på geværlØpet, hvor
den franske republikks minister .. ved bajonetten var oppfunnet BÆRUMSV. 5, ø. ULLERN 
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Selv hadde ikke byen mere å Telefon 55 61 29 - Oslo 
gjøre med oppfinnelsen. Byen lig-

ger ved utløperne av pyrenæene_ Os40 Stigefabrikk 
fem kilometer fra Biscaya-buk 
ten og er det nordlige utgangs- Inneh. ALF T. LUNDE, 
punkt til de vestlige pass i Pyre- Mosseveien 8~ Oslo 
næene. Derfra er det ikke svært Tlf. 688837, priv. 870779 
langt til Hendaye, den frail1iSke Skyvestiger oljet ml cadi-
grenseby ved den spansk-franskE merte beiSlag. Takstiger av 
grense, likeoverfor detIli spanske jern, malertrapper og heisba
Irun. BayonrIe har 32000 innbyg- re loftstrapper. 
gere og er en stille og landlig by 
hvor bare når vinden står på fra 
h.a.vet en hauk fra den tvilsom-

Ann e,1 i se P a ro w 
TANNINNSETNING 

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

Garat ved disse perspektiver og kasse, virker brevet på enhver som 
herunder våknet også håpet i en ministriell anbefaling av dette 
ham om at kanskje også den nye foreta,gende. Og alt dette kali 
ulykkelige sementhistorie - - - fØres tilbake til den iherdige virk:
men nei, det kan jo ikke bli nOE somb.et i det skjulte av den hetn.
av innvendte han «De vet jo hvor rivende herr Alexandre. 
langsomt våre myndigheter ar-

k o'P,l 
beider! Innen en ommer sa~, 

langt har en. jo mistet både hår 11111111illlll~ og tenner!» 
«Min kjære herr !:;::lrgermester» 

sier den henrivende Alexandre 
fortsatt ubesværet, «det kan DE 
bare la meg ordne. Med mine 
forbindelser - -. De skal se at det 
kommer til å gå temmelig fort! ~ 

Herr Garat har en ~y innven-
ding. «Men en trenger jo folk til 
slikt. Jeg skjøner jo ikke stort av 
slike ting og jeg vet ingen annen 
i Bayonne heller - - -». 

S!lik som tilfellet la,ger det til 
mange g~er, Tilfeldigvis har 

den henIivende herr Alex
andre akkurat en mann på hån-

J 

Sakfører og deputert Bonnaure 

som også hatnet for retten fw 
sin befatning med stavisky. 

(Forte. 3. 5). 
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IOmar Amin von Leen: 

øst- og Syd-Arabia 
Åndelige og politisl~e 
strømninger i Europa 

Yemens kamp med England 
Av kaptein Erik Lærum 

Leilighetsvis spilte britene 
'ogSå rollen som fredsstiftere: 
som for eksempel ved avtalen 
mellom Abdali og Haushabi 
om Zaida-området av mai 
1881 og mellom Fadhli og 
,AbdaH av 4; august 1888. Me:1 
det forekom Sjelden, for in
struksenefra regjeringen i 
Bombay lØd på fritt å la 
stammene utkjempe sine stri
digheter, forutsatt at ingen 
utenforstående blandet seg 
inn. ForØvrig ble imellom 
henskere tatt tilfange på 
grunn av «dårlig oppfØrsel 

VII 
(Fortsatt fra nr. 40). 

Alt dette var falsk, fordi 
man ikke tolererte de nasjo
naJ.e strØmninger hos enkelt
statene fra den samlende 
makts side. Den samlende fak
tor, f. eks. Frankrike under 
Nappleon, ville bli «folkenes 
folk», der de inkorporerte folk 
ble betraktet som «annenklas
ses medlemmer» av .statsfor
bundet. Dette ble i realiteten 
grunnlaget for senere rasefor
følgelser mortsatt rasehygiene, 
som ville ha vært til gagn 
for menneskeheten. 

v~ å ha intrigert sammen 
med imamen av Yemen eller 
de tyrkiske myndigheter i 
Taiz». sønner av sIiI~e her
skereble stadig holdt som gis
ler. Straffeekspedisjoner, Øde
leggelse av landsbyer, arre-

(Kartet har vi lånt i Aftenposten. 

A samarbeide, å lære a v an
dre' er ikke det samme som 
å bli som andre! Under disse 
aspekter står vi idag over for 
et veiLdig problem, og det he
ter Stor-øst aller Stor-vest, 
nærmecre sagt USA og USISR.. 
Begge diJse synes å kjempe om 
OVERMAKTEN eller hegemo-

stasjon av hØvdinger og de- noveml:>er 1918 overtaket, slik 
portasjlOn av dem til Bombay at emiren av Dhala sa: «De 
var andre aspekter i denne tyrkiske infanteristers stØvler 
politikk (Professor Butros er sterkere enn de britiske 
Ghaliz «The Anglo-Yemini fly». Da tyrkerne som følge 
Dispute- Revue Egyptienne av våpenstillstandsbestemmel
de Dr6it International, 1855). sene skulle trekkes bort og 

Umuligheten av å bringe I britiske tropper landet i Ku
imamen av Yemens og Den hayya og Hodeidah på Yem
HØyeBorts syn i overensstem- enky:sten, tok imam Yahya de 
meIse med hverandre gj orde tyrkiske soldater som var i 
det lettere -f()rbrlterie å.1:fi1s1~hans ltmd-islnfjeneste. De 
desette Yemens og Tyrkias trofaste tyrker ville ikke over
rett i dette område. I 1902 late sine troesbrØdre til 
fortsatte en britisk-osmansk britene. Imam Yahya var 
grensekornmisjon en grense- den eneste av de forbundne 
linje, som imidertid ikke ble på Centralmaktenes side som 
godkjent av Yemen. Det kom kjempet videre etter det mØr
'så til en reisning av Yemen ke år 1919. 
mot den tyrkiske overhØyhet. f 1925 slo han, hØyt tHhest 
Denne endte i mai 1911 med i spissen for sine yemenitiske 
en avtale mellom den unge oppbud leg tyrkiske soldater, 
imam Yahya og storvesir Iz- britene ved Hodeida. Li.ke
zet Pascha i Du'an. Imam overfor en britisk misjon un
Yahya var bestemt på å hevde der ledelse av Sir Gilbert Clay
Yemens rett til Aden og den ton viste han seg helt kom, 
kjempemessige albaner Izzet promislØs. Han ville ikke gi 
Pascha hatet intet mere enn fra seg Dhala, som ibritene 
tanken på at ikke-troende betegnet som en del av sitt 
kristne hunder, og særlig da protektorat. Krigen gikk vi
engelskmennene, skulle sette dere til den anglo-yemeniti
seg fast på det osmanske ri- ske avtale av 11. februar 1934, 
-kes jord. Dessuten var Izzet hvori Yemen heller ikke ga 
representant for en skarp pro- avkall på noen av sine krav. 
tysk og antibritisk kurs. ut- Nettopp i disse lange krigs
bruddet a v den fØrste ver- år viste sØnnen til Imam 
'denskrig brakte således et Yahya, den nåværende k,ong 
fremstØt aven tyrkisk-yem- Ahmad Saif ul Islam seg som 
enitisk hær mot britene. 2000 en hard og overlegen kriger 
tyrkere og 4000 yemeniter og I denne verdenskrig brØt Ye
haushabier feiet britene ut av men de diplomatiske forbin
Adens oppland. Sultanen av deIser med aksemaktene i fe
Lahej ble skutt av britene un- bruar 1943 -- etter ameri
der det alminnelige tlilbake- kansl{ påtrykk. Men staten 
tog. Tyrkerne rog yemenitene sluttet seg så til de arabiske 
stormet Sjeik Othman og staters liga for å få støtte 
trengte allerede inn i Adens mot England og gjorde der
forsteder. SUbeihi, Fadhli og med kampen om Adens opp
Yafi sluttet seg til yemenitene land til en sak for den arabi
og tyrkerne og sultanen aT ske nasjonalisme. Da 'kam
Haushabi dro sammen med pen mot britene blusset opr 
tyrkisk kavaUeri inn i Lahej, igjen i 1957, fordi disse had
Tyrkerne hadde helt til vå- de utfØrt brutale fly-angrer 
penstillstand.en i Mudro" mot Quataba og andre av Ye-

niet ov,eQ" EuIiopa. 
mens byer, gikk Yemen i fOT- Da de nordiske folk engang 
bund med Peldngregj eringen ikke vil tolerere noen over
Kinesiske flyvere og ingeni- makt mellom .seg, mislykke
ører kom til landet og Iman des den IliOIfdiske statssam
Ahmad fikk et kinesisk lån menslutning. Ønsker vi derfor 
på 80 millioner sveitser frank en samling av Europas stater, 
Verdifullt for dette forbund hva vel de fleste må gjøre 
var det at Yemen i juni 1958 av selvophøld.else..sgrunne, 
sluttet seg til de av president har en veIlov til å hevde at vi 
Gamal Abd el N ass e r le- i Europa hverken ønsker eller 
dede forenede arabiske sta- tolererer noen overmakt fra 
ter.- -----~-. noen av de ovennevntes side? 

For å binde vestprotekto- Vi har opplevd nok ov hege
ratet nærmere til seg - lfor- monier til å ville ønske den 
sØkte guvernøren for Aden- feil gjentatt. Alle hegemonier 
protektoratet Sir Tom er oppløst fordi hvert menne
Kinkinbotha - å slutte sam- ske og hvert folk har en gud
men sjeikdØmmer og små-, dommelig . rett til å forbli seg 

(Fort,. ,. f). selv og i frihet og under men-

Quisl(ng og jødeaksjonen 
En liten opplysende episode 

De siste års avslØringer av Hun gikk til ministerpresi-
de faktiske forhold undex ok- dent QUisling, som hadde 
kupasjonen har gått dem som kontor på Slottet. I sin blå-I 
for god betaling gikk tysker- øyethet trodde nemlig Quis
ne tilhånde eller Slom etter- Ung at det ville være mer 
på diktet seg om til patrioter smakelig for patriotene at 
_ i den grad på nervene - han satt der enn tyskerne 
at vi 1958 fikk en Øket het~ I Fru... sa til Quisling at 
mot syndebukken NS. Med det var lite verdig at nord
dertil hØrende Nic. Gulbrand- menn skulle delta i en slik 
senreportasje, «dokumentar»- jødeforfØlgelse. 
filmer, tungtvannslyrikk, et- Quisling svarte at han var 
setera. fortvilet over det hele, men 

Vi supplere hetsernes fan- han hadde ikke noe med det. 
tasier med denne lille beret- Det er ikke nordmenn som 
ning fra virkeligheten: har satt igang depte, fru .. 

Det er tyskerne, Og de hadde 
En norsk dame, ikke NS'; lovet meg at noe slikt skulle 

~~e:e~e ;enn at;s~: I:~:~k:jOO~ ikke bli satt i gang her. 
Så kommer Quisling med 

var blitt grepet. Hun fikk an- en bitter bemerkning: 
modning av familien om å «Har De ikke oppdag,et det, 
forsØke å redde vedkommen- fru . . ., at tyskerne lover 
de, som har et fornavn til meget, men holder lite?» 
etternavn. Han var allerede * 
såvidt hun erindrer brakt QuiSling oversendte hennes 
ombord i et twsk skip på hav-
nen. lØRDAG 17. JANUAR 1959 

neskeverdige forhold leve sitt 
eget liv, OMENN I GJENSI
DIG RESPEKT OG ANER
KJENNELSE AV OG HEN
SYNTAGEN TIL ANDRES 
SAMME RETT. 

Ønskelig er da et nasj 0-

nalforbund av Europa, dell" vi 
kan forbli oss selv i disse ords 
sanne mening innenfor vårt. 
Det hØyeste og for Øyeblikket 
nødvendige, vi kan innlate oss 
på, får vel bli felles utenriks-
og militærptolitikk. Vi får 
gjøre oss klart at det i dag , 
ikke lenger er tale om hoen 
enkelt europeisk stormakt. 
Enkeltvis kan Vi gå til grun
ne. Vår eneste mulighet i dag 
i vår ufullkomne verden fm å 
kunne leve videre nasjonal
statlig sett, blir da et forbund 
av Nasjonal-stater, med en 
fet strek under Nasjonal. 
Idag står RUSSland meG 
sin oppfattelse OSs frem
med og fiendtlig så lenge det 
er bolsjevikisk regjert, fordi 
den bolsjevikiske utenrikspo
litikk og hele åndsretning er 
gammeldags imperialistisk le
det. Et uimperialistisk Russ
land uten bolsjevismen der
imot, vil høre sammen med 
den europeiske blokk som al
minnelig medlem, hverken 
mer eller mindre. SOIVjet
Russlands utenrikspolitikl,{ 
spiller idag på uenigheten og 

(Forts ,. 7 

brev til rette vedkommende 
med påtegning at han be
stemt kre.vet at vedkommen
de jøde skulle løslates. Like
vel måtte hun bruke meget 
skarp tale, som ikke skal re
fereres her, fØr hun dagen 
etter i siste liten, fikk jØden 
fri. Det hører til historien at 
hverken han eller familien 
har vist tegn til takknemlig
het. 

A. L. 

Argentina 

Mens vi venter på et nytt Ar
gentinabrev presenterer vi 
Frondizis innenriksminister 

cJJr. Vitolo. 

FOI..J{ OG LAND 
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(,on.. fr- ,. Sl. tetsgrense. Videre ble det røvet arabisk jord. Dessuten 
stater 1 en av England an- avtale samtidig med Wahi-' Vil araberne ·ha vekk den 
fØrt fØderasjon. disultanatet Bir Ali og likele": 1?19dbesudlede britiske impe
. Det dreiet .seg om fØlgende des avtalie om de to byrerpu": rl~isme ved bredden av den 

statsdarmelser eller stamme- blikker Irqa. og Haura i 1888 pe,rsiske bukt og dermed fra 
området: og 1902. Endelig kom over~ A~abias syd- og Østkyst. Bare 

l Be i han, hersker: Amir enslromsten av 23. april 1886 pa denne måte kan de gamle 

.' <!g på 'den .. §omktint~nøren får . 
~ver De bare tenit(!~.' SA· ... 

Stor.e .. )fo .. rretninger snart jeg' igJen'lW fått%rcfflet 
. meg, t-etttIer jeg. pengene 'tiibt~~ 

Salih ben Hussein, hoved- om de to Mahra-sultanatene ~rabisk.e kjerne-land pefriS. 
stad Beihan. Quisn . og SIocotra. Da . ing/Em verdi kan skattes 

2. Ned r e A u l a q i, her- ; Ka1:!hiri-sultanatet SayUn hØyere enn et folks nasjonale 
sker: Sultan Nasir bin Aidrllll: sluttet seg i .1918 til protek.., frihet så er det også beretti
ibn Ali bin Abdullah. Ho- toratsavtalen med Mukalla gle't å bruke en hvilkensom-
vedstad: Ahwar. og Schichr. helst fremmed hjelp -ja og-

3. Fad h l i, he,rsker: Sul~ Da dette landområde har så Sovjetunioneris og Kom-

Denne !lånekasses teknikk el 
slik: har)' lånekassen ikke. nok 
k'llntante penger til en kunde som 
vii ha et lån, så' utsteder den e~ 

Dette' er. jo bare ~n fdfhlslrlt: 
alt ~~!» 

Herr Tissier blir engstelig;'.;, 'eil
må fØrst snaikke med herr Garat 
om om dette! «J~ går med stralU 
sier herr Alexabdre; og 'så rote
slår han borgermesterim den sani
me . merkelige fremgangsmåte 
Denne blir også; litt engstelig -

anvisning på kassen. anVisningen 
består av tre deler soIll utfylles: 
en del bur 'i kassen som bil8.g, en 
amnen brir levert til kassens· stat., 
Iige looritrdllØr og den tredje får 
kunden. ba Frankrike ikke har. men du slette;l'tid, han ha~ k 
noe koinIKunalt' selvstyre, ~det; nettopp fått en:' gave påtOhun
hele forl'altningen er statlig sen-' dretusen francs fra den fierili-tand Abdulliah bin Uthman, en stor utvandring til Indo- mhnis1Jkinas - uten å ta 

Hovedst. : Sugra. nesia kom det herfra en ara- hensyn til gardinprekener fra tralisert,' har. kasseanvi,sningen veDde" herr AIeXamlre. Han 'har 
4. Amiri, hersker: 'Amir bisk nasjonalisme som fenget zionistpressen i USA.' . den samme betydning som et.ver- på denne måte ko~ utf'av 

Nasir bin Shaif, hovedstad: i disse av England uildertryk- Seirfor-,Q,en.nasjlpnale tan .. di papir u~tedt aV$taten..~tblJr den ulykksalige sementhistorien 
Dhala . t små tate . .i henhold ... til ' .. re.g·J:ermgs;· '. 'a. nbef.· ··~li.·.n· ~' .. ' H~Ls herr Alexandre 'be1:ial~r pen. . es. r. ke hvorsom,helst . i ve~den, bØr . ' 

5.' Ne d r e-Y a f a i, her- Den nasjonale arabiSke be .. lyde også i de't oPpStykkede gen 'innløSt kohtant~r .av aiie for- gene tilbake rettidig, så : er! . j(} 

sker' Sultan Aidrus bin Mm;- veg1else som gikk ut fra Java tyske folks Ører som påskie- sikring~iskaper.. ... .. , ålt iorden igJen. «Altså, bar~ gjør 
hin. Hovedstad Al Qara. krevet allerede i. 1927 en na- klokker. Det tyske folkfor~ HerrT1i;sier, direktøren for Lå- det slik» avgjør herr Garåt, Herr 

6. ø v r e-A u l a q i, hersker sjonalrepresentasjon for hele står at de makter som b.oldex .nekassen i Bayonne, har besøk - Alexandre får sine fire riliIlioner. 
Sultan Awahd bin Salib Ab- HADRAMUT (det arabiske det i sin nåværende' uti~ den' henrivendEl .herr Alexan~re og ennå før utlØpet av låhetiden 
dullah, hovedstad: Nisab. navn på detJte protektorat). fredsstillende tilstand _ er fra PariS er der. Ilan ville "bar~ på kasseanvisningene er summen 

7. SjeikdØmme ø v r e A u -. Dette utlØste oppistander mot de samme Slom det kjempes se innom et Øyeblikk:, mens han tilbakebetalt. «Der kali :De Se»: 
la q i (skilt fra 6) sjeik bin England. Disse resulterte i møt i den nasjonale arabiske var i Blarritz».«Hør her, drrek- sier herr Garat til kassedirektør 
Ali, residens: Ahwar. bombeangrep fra RAF på det- l1evolusjon. tør Tlssier» , henkaster herr Alex- Tissier,«den mann kan Eln stole 

8. A u dh a l i, hersker Sul- te tett befolkede og vakre andre lett, "jeg er kommet i litf på». 
tan Salib bin Hussein, hoved- land. Det skjedde samtidig Omar Amin von L,eers. forlegenhet _ forskjellige beløP er I lØpet av året .har herr Alex-
stad: Ladar. med at britene sammen med frosset inne :fer meg _ kunne De andre på denne måte bedradd 

9. A b d a l i og Su be i h i; sine allierte drev sin gru- ~""''\Aii hjelp meg med et lite lån?» Bayonne for 259 millioner francs· 
hersker Sultan Ali bin Abdul somme skinnprosess i Niirn-«Ja, SjEllvfØ~geIig», svarer hen For eilikelhe~ skyld forfalsket 
Kerim, hovedstad: Lahej. berg. PaterPirie _ TisSier. For det fØrstekan'hari herr TissiElr ikke bare tallene på 

10. li il u s h a b i, hersker De svære hØybygg brente takke herr Alexandre for den~ go- kasseanvisningene, men også 
Sultan Muhammed bin Sarur under britenes jl.ngrep ISom (II'0rt3. Ira B. :1.). de stilling og for det annet har statskontroUØrens underskrift. Da 
hovedstad: Museimir. . fakler sammen med beboer~ herr Alex8illdre jo selv fotstru~ket det blir snakk om de store ,sWn-

11. ø V r e -Y a f a l·, hersker det var vel egentlig det en ,.' dl" ne. For da disse arabiske by~ f d . t k Il kassen med startkapitalen påto~ mer gjØr de foresatte ste 1ge' 
Sul'tJan Muhamm.ed bin Sal,...... . re spns ager s u e være. . 

u", er ble bygglet kjente man ik- La b . l·t hundretusen .... ' .fr.anCS .. «Hvor mye myndigheter lånekaÆen . opp-
hoved .. stad MahJ·aba. oss rInge en l en sam- - . "t ke den kristelige' kjærlighet~- l" Ill' trenger ~?» merksom på at den samlede kre-

12., Mla u sat. t"', hersket' men 19I:llUlg roe. 3m en som ' ", . . .... læl"e' i praksis ennå.' og regnet i k' k' l" . ·V. ' . t"«Tja, oriiktittigl' fire' mIl'Horlet:i! . (Utt .. s.ow.~tå." r. til f.orfØyniIig el' SJ'eik Ahmad Bu"':'kr Ali A~_ . e be valgt og den ti: - _. ,,:, . ..,. . """" ~ derfor ikke med .at flyvende l t bemerker herr Alexand~e. begrenset ineDhb~d 'til forsItrif. 
ka. r, hovedstad Qu·dma. va g e. djevler skulle brenne oPt: D t 1. C lb I Herr Tissier tar det først for en teine. Men neppe har den for-

13. D h u b i, hersker.' Ab. '. e svensAIe ar ergs n- l '. , innbyggerne i sivilisasjonens t·t t f It' f SpØk, men ·herr·Alexandre er full- skrekkede herr Tissier me dt det-
durrahman bm' Sall·h. s l u ores oa prISen or '" navn. 1958 skulle gis til Frede........ stendig alvorlig. Han 'befatter seg te til herr Alexandre i Paris, Så 

14. S h a i b, hovedstad An'a- «. uc ' ,n ogSå i dag hindrer Englan(} fange R dolf H f d' h ikke med ba~atel1er! "Så mye får den som har ansvaret for 
bil. enhver form for selvstendig- »uess or l an har vi nok ikke- og når det gjel- skrivelsen en offisieU repriman-

15. Q u t a i b i, hersker: virkelig hadde 'g'jort en stor og het i dette av dem under-- f t t· k l" t der slike summ. er må også k:on- de fra det foresatte tjenestekon-
SJ' eik Rassan Ali, hovedstad'. an as IS person tg mnsa s trykte område. Man truer f f d k Da h d troUøren gi sitt samtykke - -» be- tor i Paris: han bØr ikke ved en 
Al Ihumel·r. or re ens sa . an ro . • med iSine militære maktmid.;' merker herr Tissier beskJedent. byråJkratisk tolkning av lovbe-

16. A l a W i, h''''sker sJ'eik over havet til England alene .... ' ler og sine bombefly og «Ja- i t fl .... t t· f Il «Men det er da ganske enkelt»·. stemmeisene hindre den' Øloono-
Salih Sayid, hovedstad AJ e y og LJ\oppe u la-
Qasha. bos» som gjerne gjør jakt på skjerm over fiendeland for å sva.re herr Alexandre, «De skri- miske utvikling i departementet 

kamelkaravane,r. f . '''''''k å'Ø ·t t'l' ver otte kasseanvisrninger bver Slik flyter millionene uforsbyr-
17. Aq r a b i, hersker Mu~ or~ e gJ re Sl t l å få l , tt b d på femhundretusen francs, men ret videre fra Bayonne til Paris 

hammed Fadl bin Abdallah. Kon kl uSJ' on s u på ro erkrigen, s~tte på den del som De beholder her - men så kommer det en dag j 
hovedsted: Birahmad. . han ikke b.are sitt ~et liv på desember 1933 da heIe svindlen 

Disse småstater gikk mot de Skal landene ved den per- spill tusenfiOlld, 'men han satte ""~~""'~~""'''''''#fV.lN''''''\Ao 
britiske planer. Deres ledere siske bukt, Aden og de te også. sin hØye stilling og sine 

blir a.vdekket. 
Forts. neste nr. 

fryktet at britene under på,.. Adenprotektorater kunne ut- gamle kameraters tillit ove'1"- munk var en av de ledende 
skudd av den planlagte fØde- vikle seg - må britene for- stLYr, og uten at det kan på- organisatorer av den spiona- ~"""""~ 
rasjon ville legge hånd på 01- trekke. De legger overalt her vises det minste egoistislte sje som var rettet mot den ty-
jefoteIrom.stene, ~og av disse bånd på utviklingen og motiv for hans handlingeil". ske okkupasjon. Som medlem 
hadde de lokale herskere ven- «stanser klokken». Disse land Istedenfor denne kandidat, av dominikanerordnen ble Fremtidsutsikter 
tet seg ~e innkomster. tjenes best ved innkorpiOre- som ble hånlig avvist, valgte munken Pire ikke utsatt for 

Yemens politikk under- ring i et storarabisk rike, slik stortinget dominikanerpate- tysk mistanke. Hans 'gledstli- Den bolsjevikiske løsning er: 
støttet disse små sultaner og at de kan utvikles og moder- ren George Pire. Om ham he- ge foresatte, Pater Superior Drep politiske motstandere, 
stammehøvdinger. Britene niseres av mennesker med ter de,t iet Londontelegram Delville erklærer at Pire le- dr~p deres omgivelser så langt: 
avsatte i 1947 sultanen a\! deres eget sprog. til den tyske avis «Der det et spionasjenett som ar- du kan øyne, drep i Kina 15 mil-
Amiri besatte Sha1b og tvang Etterat Egypt, Syria og Ring»: beidet for England i Øst-Bel- lioner mennesker! 
sjeiken i landflyktighet til I Yemen har sluttet seg sam- «Mottageren av Nobels gia. Hans agenter la fra seg Hva var løsningen innen det· 
Yemen. men i De Forenede Arabiske fredspris for 1958, den belgi- de opplyJSninger de samlet nåværende norske statsbærende-

Stater, etterat i Irak den mo- ske dominikanetrpatei! Geor- inn i kirker, hvor de ble av- parti sammen med de borgerlige' 
østprotektoratet I ralsk opplØste regjering til ge Pire er som tidligere offi- hentet av munken i'h,vit or- partier som også har brutt lovel1' 

Nuri Es Said og prins Abdu] ser i den belgiske motstands- densdrakt. Delville gir Pire og derfor ikke kan opponere. 
østpl"otektoratet ble opp- Illahi er blitt fjernet fra bil- bevegelse også innehaver av æren for å ha gitt London de Drep QuiSling. 

rettet gjennom" fØlgend.e det, står det igjen for den Oroix de Guerlie (Krigskor- ifØrstie meldinger om trans- Drep Skancke. 
overenskomster: Ved avtalen arabiske nasjonalisme å lØse set). På grunn av sine krigs'" port av tyske V-våpien til om- Ødelegg me~emmer. 
av 1. mai 1888 med Quati- denne dobbelte oppgave: fortjenester er han blitt ro- rådet ved Calais». HvorfOr kan ikke Norges blod~-
18ultanatet av MakalIa og A: løse Pa,1estinaprobl~met ~ende nevnt bl. a. av felt- Såvidt de engelske kilder. tilsØlte, såkalte borgerlige pa.rtier 
Schichr ved ovm-en&kQIllSOOn ved å fjerne forrederen kon~ marskalk Montglomery og Det er kanskje lov å bemer- i dag og i .fremtiden med mOralsk 
av 30. april 1888 om Whaidi- Hussein av Jordan og ved å.brH~adegenera1 de Gaulle. Av ke at det er ve~sign.et når enmak,t og med loven i hÅ'hd-}~ot-
sultanatet Belhaf. Dette lig- slå istykker staten Israel som'engeLske pressemeldinger kan gi sainme mann både sette~g det sbm komiher1' i 
ger opp til vest-protektora- retsstridig er grunnlagt p~ forbindelse med utdelingen krigs- ogfredsPrisen.~ Det e~l· ~tcti de··var··medp6;lekeb.:; 

~~_ • • • • '. '. u -"._0' ,a~ fredsprisen går det frem d. et . vis~~, 'bare det norske .. N~ ~ .. dJ. ~ •. >f~t·el1er siden .sthltke 
6 .l'Vu:!..OG,LAND l:.ØRI>A017.JANU:AR,';1959" iat;pire lindæ' krigen som stortmg'som klare! .av;~' ~~.H8~ , 
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.t\~~e~ige~qg politis:ke ~'r~mn~nger i Europa:~. Oppsiktvekkende aVII.rin.~,,: -
, ..' (,.arta. /Tø. B. 5). 

splittelsestendensene mellom 
Pe, gamle europeiske stater 
m:~(i ~lok utnyttelse av disses 
ipch-e uforsonlighet,hVlOr de 
forhenværende stormakter 
ennå ikke har innset at deres 
tid som stormakt er utløpet, 
:4, være stor 'Og me\,{tig er ikke 
det samme SIOm å ha lov til 
å. undertrykke noe mindre
tan. 

Dessuten står de europeiske 
folk noe mistJ:Ioiske over for 
hverandre, fordi sant nok -
store dele av enkelte ellrop~i
ske stater under 2. verdens
krig gjorde felles fl"!ont mot 
verdenskommunismen og 
med full bevissthet i den fØr
ste europeiske arme. Soldate
ne fra denne. tidligere arme 
fornekter ikke, at vi kjempet 
sammen med våre tyske ka
merater av idealistiske grun
ne. De andre, som mere eller 
mindre opportunistisk samar
beidet med Tyskland, fornek-

('",.".~ trø •. 1). 
ter alle sitt samåJebelde i dag' nom sitt despoti søker å opp
under devisen at de «jo var bygge et sovjetrussisk he~~- mann. Dette synes utrolig i 
tvunget til det». De dyktigste moni over 'Europa. Fortide';lll det tyvende århundre, men 
forneiktere var nettopp politi- spor maner oss til å sette oss det er grunn til å huske, at 
kerne og derfor opplevde vi imot noe slikt. Russland stå! det var mongolske tropper 
den usalige heksejakt mot oss etter min oppfatning på skil~ som ble brukt til å slakte ned 
ettler Tysklands nederlag. Jeg leveien mellom øst og vest de ungarske frihetskjempere 
våger å påstå også .at disse selv, og for å leve videre blir da russiske tropper viste uvil
frivillige soldater ik.ke hØrte det nok nØdvendig for Russ- je mot å massakrere sivile. 
til de ringeste heller. Stadig land å tilhøre den europeiske Hvis dette er sant, hvorfor 
:t1ortsetter denne heksejakten blJokk _ men uten kommunis- har så ikke FN offentliggj'ort 
med det resultat at de enkelte men i sin forkledning av so- disse opplysninger, som dog 
nasjoner svekikes av indre uro sialisme. Den form for sosial., har nådd en av dets egne 
til gunst for Sovjet. Det er isme som det russiske folk li- embetsmenn? Svaret er gan
denne usalige tilstand som der under. ske enkelt. For det fØrste må 
Sovjet utnytter og loppretthol_ det erindres at FN stort sett 
der, mest ved hjelp av slike Vel finnes det kretser i det· er en kommunistisk organi
kretser som blil; «store» på te land, og vel ,cgså i Norge; sasjon, og h~le kommunist
samarbeidet med Sovjet eller som innser at vi i virkelig1he- blokken ville forlate den hvie 
frihetskampen. Disse kretser ten har kjempet for Europas informasjl::Jner av denne art 

sak mot verdenskommunisforcstår slett ikke den farlige ble offentliggjort av dens 
tjeneste de dermed yter Sov- men under 2. verdenSkrig, embetsmenn. For det annet 
jet lOg hva for e.n ulykke de Den som alle vestmakter sø- er stø,rsteparten av FN-em
bereder veien for Europa der- ker å samle ungdommen av i betsmennene pro-kosmopoli
med. Dette skal ikke sies av dag i mlo t. ter og en-verdens-folk. En
hat mot Russland. bare som Av angst for å miste sine hver nyhet! ;som kunne sti
svoren motstander a v ver-. stortingsplasser og annet ""'~""''''''''''''''''''''''''''''''''''''' 
denskommunismen som gjen- redd~s man på offisielt hold 

for å gi oss denne innrØm-

mulere nasjona~fØ[e1sen, !el
ler rØbe den kjennsgjea.-ning 
at raseblanning brukes for å 
fremme kommunisme og an
dre radikale formål, blir der
for automatisk undertrykket, 

Arbeiderpartiets -
meIse. Men denne angst kan 
bli til en ennå større katastro
fe mn de ansvarlige ikke be
griper at en fortsetteLse med 

i et forbund av europeisk!' 
nasjonalstater - og ikke a' 
hat, men av kjærlighet til vå
re forskj ellige hj emland. Og 

Imens hender det som 
hendte i Lithauen ogSå i Ve
sten uten militær ok.kupa
sjon. Pro-kommunister over
alt i Vesten bruker kra
vene om likhet og kos
mopolitisme som bevisste 
midler til å Ødelegge Ve
stens na.sj:oner og dermed 
bryte ned den individuelle 
patriotisme og følelsen av hi
storisk stolthet. Det spilles 
stadig på de nordiske folks 
naturlige generøsitet og rett
ferdighetsfølelse for å få dem 
til å oppgi sin egen arv og av
le segl selv ut av eksi:Sltens. 
K<ommunistene Ønsker ikke 
nasjonalistler i verden fordi 
de, på samme måte som un
garerne, nekter å bli trukket 
ved nesen mot permanent 
slaV1æ:i. Derfor planlegger de 
å bryte ned naSjonalfØlelsen 
ved å utrydde selve rasen. 

i Ønsket herom svever i dag F,'sker,'ene va ore 
som for århundreder siden 

å ville tie oss ihj el vil tvinge 
. (Forts. Ira Il. 1). I noenogtredve millioner til oss alle ut av alt. Katastro-

så den gamle oberst ned på ~orsvarsbudsjettet i tredve- fen kan bli Europas demorali .. 
agitatoren fra sin hØye heste- arene, de som Venstre og Ar- serte undellgang og en likvi~ 
rygg og sa: «Jeg innlater me,g beiderpartiet stadig forsØkte dasjon av taburettene alli
ikke i diskusjon med en mann å redusere, er nå svulmet opp kevel, et regime som vil knuse 
som Dem. Forsvinn!» Og det til over 1 milliard. Og s å mye hver især iaftenlandene. 

over oss alle den guddomme- Det hender at et eller an
lige ånd, som fordrer åndelig net av våre fiskerier slår feil, 
strev og åndisliv av oss i mot- Men det er i alle fall ett som 
setning til den vidtdrevne, rå er både år- og dagsikkert, og 
materialisme i dagens øst og det er min e fis k e t. 

gjorde han. har jo selv Arbeiderpartiet Vi får ikke gi oss i kampen 
Den antimilitære agitator ikke fått pengeverdien til å for rett og sannhet. Det viste 

var en mann som senere har synke at inflasjonen gir no- seg under den 2. verdenskrig 
spiit 'en betydelig rolle i norsk en forklaring. at vi tross forskjellighetene 
politikk: Martin Tranmæl. Det forsvar vi i NS og innbyrdes kunne stå sammen 
Blant de 17 kadettaspiranuer noen få andre forsØkte å mot den kommunisti~'ke ty
var der en som i dag beklær holde oppe i mellomkrigs- rannas som i sin intoleranse 
en av de høyeste stillinger in- årene tok sikte på å sik- er langt verre enn noe annet 
nen det norske forsvar. re Norges rett til å ta i de seneste århundreder. Man 

* selvstendige' standpunkter roper da mot oss at vi har 

En god del år senere, det var 
vel i midten av 30-årene, ble 
det utd.elt antimilitære skrif-
ter på Terningmoen, og en 
fikk også fatt i den rekrutt 
som hadde delt dem ut. Det 
var naturligvis meningen at 
saken skule gått til retten til 
pådømmelse, men ved den 
forundersØkelse som ble flo!l"e
tatt, viste det seg at de bro
sjyrer som var blitt utdelt var 
forfattet av landets forsvars
ministier1"'rled~ik Monsen, )Iilk
tignok noen år før. Det dreiet 
seg om et gammelt opplag, 
«Og hva skulle jeg da gjøre?», 
sa regimentsjefen til forfat
teren av dise linjer. Han valg
te å. la saken fale. 

* 
. Begge disse to he;nsynslØse 

antimilitære agitatorer tilhØ
rer Arbeiderpartiet, og ogsa 
en lang rekke av dette partiS 
eldre garde forØvrig har dre
vet samme virkspmhet og har 

?,tilbrakt en tid bak gitteret for 
ålla nektet 11 gjøre militær-
ijen,este. . . 

og til å være n ø y t r a l i en kj empet for noe liknende 
eventuell stormaktskrig. Det sammen med Tyskland. For 
forsvar Arbeiderpartiet n å det første er det ingen som 
har velsignet oss med, tar kjenner feilene ved det slag
sikte på å gi fra oss all selv- ne system i Tyskland bedre 
stendighet, å gjøre oss til et enn de som kjempet sam
viljeløst haleheng til de sto- men med dem. Og for det 
re impe'l"ialiststatene og å ga- annet innrØmmer vi gjerne 
rantere O1Ss krigsdeltafdeise det, men veien gikk motver
såsant det futter av e,t skudd denskJommunismen sammen 
ett el~r annet sted ute i ver- med Tyskland som gjennom 
den..Eln temmelig vesentlig sin kamp hindret hele Euro
forskjell. pa i å pli rendt overende den:... 

}Arbeiderpartiet !oppdaget gang. De som har lært av 
:f1orØvrig allerede i siste halv- fortidens feil bØr man ikkp 
del av tredveårene at det ikke overse, 'og de som overlevet 
var nØdvendig å drive anti- den 2. verdenskrigs rag
militær agitaSjon lenger. Det narlOlk har rike erfarin
satt med regjeringsmakten ger videre i en videre utviklin9' 
og det var et solid flertall i - og ved siden a v ikke å gi 
stortinget for den unØytrale seg, er det også en hellig plikt 
politikk SlOm fØrer til kr1g. Og å kjempe for våre falnes ære 
i en slik krig var de forkjet- og de'l"€'IS etter;1a.ttes veUewd, 
redæ og be\'3pyttede norske Vi får da ikke glemme frem
offiserer gOde nok til å rake tiden a v hensyn til fortidens 
kastanjene ut av ilden for forsyndelser - i begge leire!! 
«det brukne geværs» helter Popitiv, konstruktiv gjerninfl 
'Og deres britiske herrer. og påvisnirq av veier å gå for 

* å slippe elet kommende rag-

vest. F'ra tiden etter 1. verdens-
JMaterialismen truer for krig husker jeg at jeg leste 

øyeblikket også den nordiske i norske a:viser at engelsk
sjel, men det finnes i hvert mennene _ det hette ikke 
europeisk ~olk en; om n\Ok Så «britene» dengang - hadde 
liten, uutryddelig krets av under krigen strØdd ut ca, 
kultur- og åndsmennesker 70000 miner, særlig mellom 
som vil forstå å overleve selv Island og Skotland.> Disse 
d.e hardeste tider og miOt ma~ drev så med havstrØmmen 
terialisme og åndsproletariat inn mot norskekysten. Selv
står kulturmennesket s~g sagt ble det da et langvarig 
alltid. minefiske.· 

Forskjellighetene mellom I 2. verdenskrig har vel 
mennesker fåa' ikke forvand- «britene» strØdd ut enda fle
les til bekrigeIse, men bli en re miner, selvsagt har vi nå 
edel kappestrid. Det kan en fisket engelske miner i snart 
vel :r:eppe ~i at dagens demo-I 20 år. Jeg skulle anta at dette 
kratler greier? «fisket» ikke har vært inn-

Gå foran, du slagne (i kri- bringende for staten, men 
gen!) mann log kvinne, hver tvertimot kostet milioner, 
især har både plikt og rett til Da redaktØrer, får en tro, vet 
å gjøre seg gjeldende -la de,~ nesten alt i innen-og uten
være sagt uten brodd mot an- rikspolitikk, og hva de ikke 
nerledes tenk~nde og uten vet, skaffer de seg fort rede 
krigerske lyster. Selv oin jeg på, tillater jeg meg å spørre: 
er soldat Ønsker jeg ikke Betaler «britene'} noen er
krig - men jeg vil verge så statning for all denne mine
lenge jeg lever, det jeg finner fiskingen som de har påfØrt 
bra og sant. Så lenge menne- oss? 
sket ikke har kommet lengere Eller betaler Ola det selv: 
på den guddJommelige vei blir - i stolt florvissing om å ha 
livets harde krav og vilkår vært «krigfØrende», - tross 
\Strid under en eller annen all kapitUlasjon? Skaff meg 
form. Best er dog, om striden svar på dette, herr redaktør, 
blir åndelig, helst bØr en Eventuelt o~så hva vi får j 

hevde seg ved åndelig over- erstatning - eller i motsatt 
legenhet. Lykkes det å være fall hva minefisket har kos-
med om det siste, vil vi opp- tet Norge. Lærer. , 
leve den sanne guddomme'li- Vi er redd Norge sel", må 
ge velsignelse fur vårbetreng- betale fornøyelsen, og utgif
te verdensdel! Og det eien- tene lar seg vanskelig bereg
dommelige er at jeg tror, nett- ne da Marinen gjør mestepar
opp de slagne har stØrst kraft ten a v jobben. Det koster 
i det arbeide! som bekj en t å være kar. 

Erik Lærulll.. . Red. 

. ::qet&amme parti har. i .årene 
etter.'. verdenslrrigen .sornre
gj~~arti bunde1iNorge til 

, "c;tgeB 'mest omfatten4e Ip,ili~r-
all~~ verdtm kjerm~t;.pg~e 

. Men, la oss gå tilbake igjen narok som kommer så sikkert 
til tiden omkring den som natt etter dag' om ikke 
første episoden på Garde'r- Europa evner eller vil våkne 
moen. Dengang gikk partie'ts til erkjennelse - - det er oss 
ledende me. nn. o. gså inn forl e.n plikt. Flllers ve. aJfte1;lJaJ:?'" 
kollektiv' militærstreik idene! ' , . 

(Fort •••. 'J. Og en av velene er å·fijlue .--:;I..ØRD~~AO··::;:;·;-·-;17;:;-;-::-J-:;.ANtt~·:1·~AR:-:·::-·-:l-=9-=-59:::-· ---"--:-·FoLK~. -. -'''''00-· -·-.LAND'-····.:-··-'-. ,-'--.-'--.. -:--~7 
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Arbeiderpartiets 
forsvarspolitikk -
J'OrU. fr- .... 7 fremmede makters bud. HV A GIKK DET AV 

form aven generalstreik ved Antlagelig vil partiet ikke HAMARSKJØLD? 
krigsutbrudd! Det norske nekte at den form for ckrig:t ISvenskene lurer fremdeles 
forsvar skulle lammes ved som ble rørt her i landet et- på hvordan det kunne gå til 
krigsutbruddet. ter den høytidelige kapitula- at den åleglatte FN-general-

De salflme krigsstreikere sjon, partisankrigen uten sekretær Dag Hamari,skjold 
oppkastet segetpar årtier se- uniformer, med Skjulte vå- kunne være med på Svenska 
nere som dommere over folk pen, med mord og ran og sa- Akademins valg av Pasternak 
de kalte «landssvikere:t, fordi botasje som våpen, intet har til litterær Nobelpristager, 
a~ ikke fpil"tsatte en krig et- med folkeretten å gjøre. A Det antydes at han kanskje 
ter at landet hadde kapitu- understøtte og oppfordre til har trodd at «Dr. Zhivago» 
lert høytidelig! slik krigfØring er naturligvis var Krusjtsjovs yndlingsbok: 

Hvorledes det ser ut i hoder en krigsforbrytelse så god som han hadde på nattbor
og i hjerterr på folk som på sam noen. ~ttrenges ikke det hven kveld sammen med 
denne måte svinger den po- engang en NUmbergdomstol vodkaglasset. Hvis det da ik
litiske kompassrose helt til å slå det fast . ke skulle være hans gode is
rundt, er ufattelig for andre. Men hvorledes havnet så raelske venner som var ute 
Men det er vel kanskje slik dette partiet med de store for å få gitt dagens bo~sjevik
at dette elastiske lederskikt ord' om humanisme og men- sjefer et spark som takk for 
som nå velteT seg i maktens neskelighet, om «krig mot støtten til araberne. 
dyner blir holdt oppe aven krigen» i denne ekstreme * 

rop og for «hele V,~terlan

dets frihet fra zionistisk un
dertrykkelse» . 

AKTUELLE ORD 
AV HITLER 

Selv hans argeste motstan
dere kan ikke benekte at 
Adolf Hitler svært ofte traff 
spikeren på hodet med 
sine fyndord. Særlig aktu
elle for oss i dag er fØl
gende ord av ham: <illom·· 
merne i denne stat kan 
rolig dØmme o~ for våre tid
ligere handlinger, for histo
rien, som er gudinne for en 
hØyere sannhet og en bedre 
rett, skal likevel engang rive 
istykker denne dom og fri
kjenne oss for skyld og feil», 

* slekt som er vokset !Opp i mel- folke.rettsstridige lOg inhu- DET SVENSKE 
lomtiden og som intet forstår mane «krig~ etter at landet RIKSPARTIET MUSSOLINIS 
og intet vet utover dette at hadde kapitulert? Mens vi snakker om sven- REDNINGSMANN DØD 
det er stort og deilig å hØre ,'" /Forklaringen' ka~';~~~l skene, så har det svenske Mario Simoni, som under 
til dem som forvalter mak- kanskje her som på så man- Rikspartiet, som ledes av Go- første verdenskrig våget li
ten og de fete stillinger. Og ge andre områder sØke hos ran Assar Oredsson nå vet for å slepe davær
som i alle de riktig gode «de- hin prelat med de mange antatt solkorset som par- ende korporal Benito Mus
mokratier» holdes de tidligere standpunkter og sin dobbel- timerke. «Kan man valja soUni tilbake fra, ingen
forsvarsfiender naturligvis te tunge. Det bunner i dette en mera urnordisk sym- mannsland og en sykker 
også oppe av offiserene, som med skjeven og 'bjelken igjen bol an solhjulet?» spØr dØd, er dØd i Sialerno 6g år 
ikke lenger er «klassefien- _ nordmenns skjebnesvang- partiets organ «Nordisk gammel. Simoni fikk en hØY 
der». FØrst og fremst natur- re nasjonalsva,khet. Berg- kamp». Ellers anfØres det at utmerkeLse for sin redning av 
ligvis av den underlige flok.k grav sier igrunnen kort Rikspartiet fortsetter sin den mann som senere ble en 
som fylte de oppsvulmen- og godt at folkieretten: virksomhet for et forenet Eu- av Italias største sønner. 
de kadre da Arbeiderpartiet det er noe de andre, tyskerne "V'AlV\orV'l.N\h""'~III'V'\A"""iIV""'''VI.''''''L.A.tr\AtvI.n.~ 
begynte på opprustningen, og slike skal overholde, men 
men også av de eldre som naturligvis ikke v i. I boken 
slapp fra system skiftet med «Da kampen kom» skriver 
«ære» og stjerner i behold. han, at det å skulle etterleve 

* folkeretten i praksis viste seg 
Men Arbeiderpartiet er en-vanskelig nok. Og han føyer 

nå mere mangfoldig i sin til: 
krigspolitikk enn foranståen

teus bestemme~er og faller 
sammen med biskop Berg
gravs oppfatning». 

Men det mangler kanskje 
en erkjennelse for at iiolke
retten ble brutt i okkupa
sjonSårene? Berggrav kan gi 
oss den også: 

det norske folk. Det mere 
enn antydes at disse herrer, 
ved en ny anledning slik som 
sist vil være å finne ganske 
andre steder enn der denne 
folkerettstridige kamp skal 
utkjempes. Og det ,er også 
~pprørende at ikke den del de beretter om. Det kan så

ledes være grunn til å minne 

- og borgerne rolig skulle se på 
at fienden går der og ikke skal 
kunne nytte bakholdsmulighe- «Det var mange av oss som av våre offiserer som har tra-

om at Arbeiderpartiet i mel-
10mskrigsår:eIte sa seg mere ter og sjanser til å felle ham, 

må kjennes stridende mot ele
enn alle andre å representere 
kampen mot krigens inhuma- mentær rettsfØlelse. 

kjente seg opprørt over a,t fol- disjon og militære kunnska
keretten skulle hemmes oss. per å bygge på, sier et alvors
Vi kunne selvfØlgelig bmltt ord i denne forbindelse. F'ol
med den straks, slik som vi kerettsstridig ,partisankrig 
faktisk gjorde i den siste del har alltid vært og bØr være 
av okikupasjonsårene». 

* 
en sann vederstyggelighet for 
folk som er knyttet i befals-

DET GJÆRER PA MALTA 
Også Malta er nå i full 

g:j æring og forsøker å ryste 
av seg det britiske åk. Etter
at Maltas statsminister Dom 
Mintoff har truet med å ta 
opp kampen for Maltas uav
hengighet - om nØdvendig 
med makt - har den briti
ske regj ering svart med å 
sette Maltas forfatning ut av 
kraft å gi guvernøren Sir 
Robert Laycock fullmakt til 
å styre eneveldig. Så nå er' 
demokratiets og de små na
sjoners forsvarere i full sving· 
igjen._ 

* 
KJEMPEMESSIG 
FORSIKRINGSBEDRAG? 

Amerikas pressebyråer av 
den velkjente arten forsyner 
verdenspressen med meldin
ger om bombeattentatet på' 
synagogen i Atlanta i Geor
gia, og stoffet slås stort oPP' 
i den norske presse - for
trinsvis i det zionistforherli
gende Dagbladet. Mens FBI
myndighetene driver jakt på' 
de formodede antijØdiske 
opphavsmenn, er det' nå 
kommet frem at" mens den 
anrettede skade beløp seg til 
30000 dollars så har rabbi
nerne fått utbetalt en forsik
ringssum på 700000 dollars. 
Dermed er hele bombeatten~ 
tatet kommet i et nytt og 
merkverdig lys. Dnddaertid 
forties disse ting stort sett j 

avisene i USA (!og naturlig
Vis i de norske). Bare noen 
få av dem, som «Right» og 
«Sun Work Shop» i Kalifor
nia gjengir meddelelsen. 

* 
FRANKRIKES NYE 
STATSMINISTER 

Arbeiderbladet forteller at 
Frankrikes nye statsminister 
Michel Debre er av jØdiSk 
opprinnelse. Han er 46 år 
gammel,: Pariseradvokat,og 
har i alle år etter krigen 
vært en av de Gaulles trofa
ste tilhengere. 

ne krefter. La oss gi ordet til Og så gir vi igjen ordet til 
en av deres gamle feller, Hå- Håkon Meyer: «Det er denne 
k10n M e y e r, som i boken elementære rettsfølelse som 
«Et annet syn» skriver om er uforenlig med folkeretten. 
Arbeide[J>artiet dengang: Ti folkeretten stiller krav 
«Det betraktet ikke soldaten som går ut over <den ele
som helt. Det fornektet mentære rettsfølelse». Fol
krigsinnsatsens heroiske keretten appellerer til stren
verd og det anså offiseren gere menneskelig selvdisiplin 
som en a-sosial foreteelse. og forutsetter en viss menne
Offiserskorpsets anseelse og skelig kontakt på tross av fi
innflytelse skulle reduseres ti1 endlSkapet. Den rettsfØlelse 
det minst mulige. Det aner- biskopen går ut fra utelukker 
kjente fjollkel"ettens 1,Jrinsip- samarbeid mellom okkupant 
per som et sivilisatorisk frem- og okkupert stats borgere. 
skritt og man skulle vanske- Men dette samarbeid er fol
lig tenkt seg muligheten av kerettens forutsetning. Uten 
at partiet som regjeringspar- det kan ol~kupant,en ikke 
ti skulle bli forkjemper for en sikre offentlig orden og of
folke:,:,ettsstridig partisankrig. fentlig liv. 

Denne sak har naturligvis stilling til ordnede avdelin
langt alVla<1'ligere konsekven- ger, og de bØr ikke medvirke 
seT enn dette at det er bedrØ- til å kaste det norske folk ut 
velige kristne ledere vi har slike luJYkkler. AHerminst 
hatt og har, som med åpne fordi det må antas at en me- .... -----------.. 

Det er et underlig langt skritt I årene etneT 1945 har nor
fra 1918 da man i alvor drØf- ske myndigheter villet slå 
tet parolen om kollektiv mi- fast, at man ved en eventu
litærstreik og faglig masSl8- eIl ny krig ikke må innlate 
aksj on mot krig og til nå, da seg på noe samarbeid med en 
partiet etter å ha hatt lt~del- eventuell okkupant. Man skal 
sen aven folkerettsstridig kjempe, selv om der forelig
nasjonal gerilja, er den frem- ger motordre fra en regjer
ste representant for nasjonal ing som befinner seg på ok
samling om den kraftigste kupert område. Di.sse ret
militære opprustning~. Vi ningslinjer utelukker selv
føyer til for 'egen regning:pl sag1t anvendeLsen av folk.eret-

øyne går inn for og støtter get stor del av Arbeiderpar
bestrebelser på å brutalisere tiets egne tilhengere ville væ
krigen. For en ting er i forvir- re de fØrste til selv å sam
ring eller i øyeblikkets opp- arbeide med den eneste mu
hisseise å mnertre folkel'€1ttens lige okkupant det kan bli ta
bud om en human krigfØr- le om. Som' sist! 
ing, en helt annen ting er at Ellers er det uhyggelig å 
det nå åpent syneS å bli stil- legge merke til den ulykkeli
let kr a v til den enkelte bor- ge hånd Arbeiderpartiet all
ger om en slik overtredelse tid har hatt når det gjelder 
hvis vi skulle klamme i krig det norske forsvar, det være 
Flor det vil jo faktisk si at vi ~eg fØr den annen verdens
tar avstand fra Haagerkon- krig, under ioikkupasjonen, el
vensjonen fØr krigen kom- ler nå foran den truende 
me{!' og da naturligvis og~3å tredje verdenskrig. 
gir våre eventuelle motstan- Og er det noen som har rett 
dere frie hender i så måte. til å si dette, så er det oss 

En slik kY',li')I!J.e er direk- tidligere NS-medlemmer, som 
te opprØreniie, særlig tatt i i alle disse faser har inntatt 
betraktning at det mgenlun- det motsatte standpunkt, 
de er Arbe. iderpartiets oSPiS.-1 fordi vi a. Utid har .sa. tt folkets 
ser og de andre av landets interesser over golde teorier 
ledere som skal bære de gru- og taktiske revestreker. 
Bomme byrder som pålegge/; Siegfried. 

FOLK OG LAND 
Ekspedisjon og kasse: 
Kierschowsgt. 5, Oslo 

Telefon 37 76 96 
Boks 3214 

Abonnementsprise[' 
Kr. 25,- pr. år, kr. 12.50 
pr. halvår. Sverige og 

Danmark: kr. 29.00 pr, 
år, kr. 14.50 pr. halvår. 
Utlandet forØvrig: kr. 
33.00 pr. år, kr. 16.50 pr. 
halvår. I nøytralt om
slag kr. 35.00 pr. år, ,kr. 

17.50. pr. halvår. 
LØssalg 65 Øre 
Annonsepris : 

32 øre pr .. mi1imeter 
over en SlPalte. 

Bruk pootgironr. 16450. 

IJtglver A/l Folk 0l land 
IilAmØøildstITkkeri~ 

Oslo 
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