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H. Franklin Knudsen: 

Poli tikernes mareri tt 

Det skjebnesvangre møte på Jalta 

Da freden, i 1945, brØt lØS 
i verden og tok form av d~n 
1oo1de krig, vant Sovjet sin av
gjØrende seieT. Uten å ofre en 
soldat', uten å avfyre ett 
skudd knekekt det Vestens 
moralske grunnlag. Tusen års 
arbeid og offer for å skape 
rettsstaten ble pa kort tid 

ved tanken på den illegale 
franske Hjemmefront. Det er 
muligens Paal Berg også, 
mens han har valgt å tie og ta 
imot. Nå leser man fra Cuba, 
at den nye makthaver Castro 
går frem etter Niirnberg-,o[)p
skriften. Presidenten Urrutia 
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Bak;:runnen for uroen 
Frondizi legger tunge 

på det arbeidende fol k 

President 

byrder 

Nærmere om hendelsene på Cuba 
Spesial korrespondanse til FOLK OG LAND 

Bueno Aires, 12. januar. I gentinere, men innen ung-

• I 

President Frondizis 'ferske peronismens rekker taler 
nyttå,rsgave til det argentin- man med galgenhumor om 
ske folk besto i et dramatisk rcrsjeringen for <,tyve ml!.lic
budskap om de hårde tider ner skjeletter». Ik.ke engang 
det skal få døye. Arturo Fron- russernes måne rakett eller, 
dizi har i et desperat forsøk den revolusjonære mangemil- li 

på å stabilisere den nåvær- lionær ,Fidel Castros (formue .. 
ende Økonomiske situasjon 60 millioner peso,sJ' overras
pålagt folket så store !og tun- kende seire på Cuba, har 

Arcent,ina 

Kjøttarbeidernes leder 
Eleuterio Cardoso 

ge byrd.er for et tidsrom av kunnet avlede interessen ifra 
to år at det etter man- det brennende aktuelle nå- 4-5 pesos for en avis idag. 

.=-• ., 

ges mening ler tvilsomt tidsproblem her i landet. Igår betalte man VI~dere 70' 
om selv krigfØrende na- Som en fØlge av pesoens pesos for en kilo kjØtt og tyve 
sj<oner har krevet lignende devaluering· er leveomkost- pesos for kiloen av rna-gire 
Økonomiske oppofreiser av ningene med et slag steget kjØttben mOirgendagens 
sine innbyggere. Et av UCRI.s enormt. Den importerte ben- priser tør man ikke engang 
slagord under valgkampanjen sins hØye prisstigning har skjenke en tanke, for eirfar
var at AF' ville forme en re- fØrt til at alle' matvarer og ingen har vist at de er i stand 
gjering for «tyve millioner prOdukter er blitt lagt på p. til å stige fra dag til dag uten 

I argentinere», dvs. ,f~r alle af- g. a. de hØyere transportom- foregående varsel. De kom-
kostningeir. Buss og togbillet- munale myndigheter har i de d'T~6Htll- i,ntet. Ved det histo

riske møte på Jalta påtvang 
Stalin den vestlige kultur
krets, representert ved Roose
velt og Churchill, en arv som 
blir tung å bære. Stalin for
langte nemlig et oppgjør med 
«krigsforbryterne». Det vil si 
med dem, som sto mot marx
ismen. I de ,okkuperte lands 
undergrunnsbevegelser var 
det nemlig alt vesentlig kom
munister, som var de aktive. 
Og som fØlge derav fikk bære 
den tyngste byrde. Vi kjenner 
dette forhold godt her i lan
det. Den borgerlige del a v 
hjemmefronten, de «gode 
nordmenn» fikk som ledelse 
folk som Paal Berg. FØlgen 
ble som ventelig var, at mot8t 
fØrst kom frem etter at faren 
var over. Av borgerskapet k.an 
man nemlig intet vente! Hva 
man tross alt måtte anse som 
sannsynlig, var at denne 
flokk, som var preget av noe 
den kalte «nasjonal hold
ning», i egen interesse, ville 
forsØke å opprettholde retts-

r staten. Men nei, selv en slik 
innsats krevet mot og det sav
net man fremdeles. Arsaken 
var nå ikke lenger tyskernr:, 
men alle de penger man had
de tjent på Okkupasjonen. 
Det var den dårlige sam-.it-I 
tighets frykt, ~om medfØrte 
en lammelse irettsbegrepene 
og en tilsvarende aktiv inn
sats på urettens vei. illegali
teten fra krigstiden gikk i 
arv til rettsvesenet. For nylig 
kunne en lese i "Time» at de 
Gaulle fremdeles var plaget 

Spredte intrykk fra en
gelsk etterkrigsjustis 

ter er i mange tnteller ne- fleste soner satt opp proviso
sten fordoblet, og drosjetak- riske utsalg hvor man kan få 
stene eir lagt på med 90 pst. kjØpt noe billigere kjØtt -
Dette har til drosjeeiernes under . bevepnet politis be
store fortvilelse fØrt til full- skyttelse! 
stendig publikumsboykott. Frondizi akter også å 
Papiret er likeledes import- gjennomfØre et rasjonaliser
vare og vil stige 300 til 400 ingsprogram innen statsad
pst. lOg igjen medfØre tilsva- ministrasjonen ,gom skal om
rende stigning i avispriser o. fatte alle funksj onærer fra 
1. Man regner med at en presidenten og ned. Det er så
mengde aviser kommer til å ledes blant annet !forbudt å. 
gå inn. Folk har nemlig ikke I gå til nyanskaffelse av mØb-

England har som bekjent 
vært mere moderat enn dets 
satelittstater m. h. t. etter
krigsoppgjør. Kanaløyenes 
frig'jØ'ring foranlediget såle
des ikke noe «retts»,erppgjør, 
og de engelske fron tkj empere 
ble humant behandlet, skjØnt 
det ikke var noen tvil mulig 
om Englands krigfØrende stil
ling, og skjØnt de frivillige var 
i aktiv militær tjeneste fØr 
fangenskapet og innsatsen 
mot Bolsj evismen. 

NUrnberg-bØdlen, amerikaneren 
John C. Wooås 

Etter den norskeeksilre
gj erings lakeitil værelse 
England, skulle man vente,t 
at den ville· fulgt eksemplet 
fra demokratiets angivelige 
hØyborg. Eksilregj eringens 
egen skyldbevissthet og dens 
avmaktsraseri under 5 års 
mindreverdig rolle i England 
hadde imidlertid skapt kom
plekser som måtte utløses. 
Det samme gjaldt hetspØ)O
pagandaen overfoir gatens 
parlament i hjemlandet. Det 
var en naturlig fØlge 
regjeringens «mot dag»
farvede fortid, at man SØk
te rettsmønster . for oppgjØ
ret i øst i stedet for i 
vest, og at man endog tillot 
seg større rettsutskeielser 
enn en fremstående rep re- I 

råd til en luksus som å betale (Forts 8. 7). 

sentant for Sovjet-samveldet :/WhU;·\%}fj 
fant hensiktsmessig (Terje 
Wold: «Don't be 80 soft, Mo
lotov» ). 

Det samme rettsmØnster 
hadde de allierte øyensynlig 
funnet for NiirnberwroSles

sen. Den var en skamplett 
også for engelsk rettshistocie, 
og ble treffende karakterisert 
av feltmarskalk Montgomery 
som presedens for fremtidig 
behandling av den tapende 

.... L .. President Frondizi 
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Mene tekel 
Morgenposten var i en leder rettsoppgjøret, ved siden av 

for noen tid sidlen ute med 'et Pistol-Schubert. Der er deres 
spark til «landssvikerne». Det plass. For i detes kjØlvann og 
er ikke fØrste gangen, og en med deres bifall fulgte mord, 
får vel si at dette bladet er brann, tyveri, ran, lØgn og be
blitt forunderlig nidkjært i drag. På toppen av det hele 
den tjenesten å gå. rettssvi- ble titusener nasjonalsinnede 
kerne til hånde. Hva nå kvinner og menn lovstridig 
grunnen enn kan være. sperret inne i konsentra-

Denne gangen er det i for- sjonsleirer, straffet, fratatt 
bindelse med den beryktede gods og eiendom. 
Pistol-Schubert som nå står Motivet? Det er ikke van
for retten i Tyskland ankla- skelig å få øye på. Redsel for 
get for massemoil"d. Schubert avslØringer av d,e sanne 'for
har tilstått sine ugjerninger, hold, redsel for at folket skal 
sies det. Og så skriver bladet stille dem til ansvar. 
at landssvikerne bØr gjøre det For snart to tusen år siden, 
samme «og tilstå med de enk- den gang historiens frykte
Ie ord: Jeg har gjort det». Det ligste justismord ble begått, 
er meningern at de skal kom- var det em. som sa om den 
roe krypende på sine kne og dØmte: Det er bedre at ett 
be om tilgivelse. TØv. menneske går til grunne enn 

Elnn om Morgenposten og at det hele folk skal ødeleg
likesinnede heller gikk i seg ges. Det er snudd opp ned i 
selv? En om de grep i sin egen våte dager. Nå heter det, at 
barm? Enn om de som idag det er bedre at titusener 
fører det store ord var likeså uskyldige straffes og pines 
nidkj ære når det gj elder å enn at Jd.e Jenklelte skyldige 
finne fram til sannheten og skal stedes for folket til dom 
fremme denne sannhet? far sine misgjlerninger. 

Når bladet stiller oss i Men er nå Morgenposten 
klasse med pistolmannen er og dens oppdrags-ener bi
det å blande kortene, et for- dragsytere så helt sikker på 
tvilet forsØk på å velte skyld at det går stort lenger å fØre 
over på de uskyldige. folket bak lyset? Har det ikke 

Vi kan med god grunn stil- sett skriften på veggen? Fol
le dem som fØrst la landet kets reaksjon når humbugen 
åpent for krigen og etter kri- går opp for det? For våkner 
gen slapp lØs den uhyrlige og det fØrst, så våkner det sik
rystende Iforeteelse som heter kert til en kraftig reaksj on. 

• 
.NyltåJt 
19591 

Jeg er fØdt i Norges land. 
min ætt var odelsbØnder . 
far dro ut til fremmed strand, 
Europa fikk hans sønner. 

HVQr vi gikk og hvor vi sto 
der blant Europas borge, 
i hvert sinn og hjemmets ro 
fo·rble dog alltid Norge. 

Gamle minner dukker frem 
med kjente juletmlel' 
skjønnest om et barndomshjem 
hvis ånd med ,alt fOrsolner. 

Kjærlighet til eget land 
lOg egne folkeminner. 
borger for vi fatte kan, 

hva oss til andre binder. 

Like store, like små -
ingen lOver - ingen under -
er den klippe som vi må 
bygge på i stille stunder. 

Like store, like små? 
Hvor er det kjente toner! 
Skal vi være like grå 
som de «ledende» kujoner? 

Like store - like små -
er vår start i livet -
bruk din evne godt og få 
etter det din plass i livet. 

.-rlk Lærofft. 

Skriften trer ;for hver dag 
mere lysende· fram. Den står 
der .og kan sees av de rett
Sindige, den står til sannhe-
ten har seiret. Mene. 

Slik loven 
burde være 

F'ra «Time,» sakser vi: De 
siste ord pave Pius XII offent
lig fremkom med ble gjengitt 
i L'Osservatore Rlamano. SØn
dag morgen, tre timer fØr han 
ble rammet av det fØrste av 
de to Slaganfall, hadde han 
bestemt villet, vise seg i gårds
rummet i Castel Gandolfo. 
Idet han talte fransk, sa han 
til Den InternaSjonale Kon
gress for Offentlige Notarer: 
Lover er i for seg ikke ab&o
lutte. De må rette seg etter 
den rettferdige og godt opp
Øvede samvittighet, og en 
drar kj ensel på den rette lo
vens mann ved hans dyktig
het i å fortolke lovtekster 
med det for øye å fremme 
individuell og samfunnsmes
sig velferd~. 

«Enhver som driver sine 
krav til yttergrensen av det 
lovlige har allerede overskre
det grensene flor det lovlige 
Intet vil hj~lpe dere mere 
til å fremme sansen for det 
rettferdige enn påskj Ønnelse 
og praktisering av ekte barm
hjertighet, hvillæt er gjen-
stand fm- v.år guddommeli~ 

Prester Ig sådant mere 
Presteskap er fandenskap 

har jeg hØrt. Kan det være 
noe i det? 

KVINNA SLIK MANNEN 
VIL HA HENNE 

Eg tykjer synd p,: deg kvilnne sjØlve storgaulikkane har sett i 
Jeg vet ikke, hvordan det i dag. Fordi det er så mange velik utJan å få tiltale 110r det. 

reagertes i andre leire, hvor mannfolk som vil ha deg med pa Dette skulle du kvinne vera bå-
NS-menn var internert, men galskap og brotsverk. de den fyrste og den isiste til å. 
hos oss var det flere, som en-
nå mens de var arrestert, 

Litt galskap kan ein vel ufor- seie frå om. For kvifor skal du 
varandes koma, IOPP i, men når det 

meldte seg ut av statskirken, gjeld brotsverk, så skulle du som 
blant dem også jeg. 

Under en minnestund ved den vakra,te ~v alle Guds skap
ningar på jord seie stopp, og at 

en begravelse til en felles 
venn noen år senere kom jeg 
i samtale med en religiØS 
mann, som også holdt en 
minnetale for anledniI+gen. I 

slike ting vil du ikkje vere med 
på em einaste dag lenger. 

For no rek vi mot avgrunnen 
med sjumilsstØvler på. både kvin_ 
ne og mann, Klm ikkje noen seier 
frå, at no får det vera slut med 
galskapen som fØrer til brotsverk. 

vera med å gi liv til nye ættle
dar, når tTotsmenn av verste ~ 
skal vera med å øYda dei unge 

liv? Har vi ikkje hatt nokk ay 
dette galskapens system. no i dei.. 
te såkalla «opplyste tjuande 
hundraåret?» Og er ikkje du 
kvinne for all denne galskape. 
si skuld meire i faresonen ena 
l1iOen gong fØr? Ein skulde hel5t 
tru det. 

samtalens lØp med ham nevn
te jeg, l at jeg hadde meldt 
meg ut av statskirken. Han 
spurte, hvilket kirkesamfunn 

Og det må bli slut med å holde Det er mest så ein må seie !U 

jeg tilhØrte, og jeg svarte a.t 
lovtaler over brotsverka ante.n det brotsverka i Djengis Kahns tid, 
er ,krig eller fred. Slut må det for vel sju hundra år sidan bleik-

jeg ikk'e tilhØrte noe, men også bli med at noen blir gjiOrt 
hadde tenkt å klamme gjen- til heltar og helgenar for brotsver
nom livet med min barnelær- ka sine, mens andre blir både 
dom og ved å lyde min sam- dømt og hengt for ugjerningar 
vittighet, som kjente god for- som er langt mindre enn dei som 
skjell på godt og ondt. Han 
spurte da om grunnen til min 
utmeldelse. Jeg fortalte, at da ler. Dette blad som selv har 
vi var i fangeleiren, fikk vi medvirket så iherdig til at alt 
også distriktets aviser og skulle være glemt, som har 
kunne følge godt med i alt sØkt så iherdig å jevne veien 
det hat og de skjelsord, som for de diomfeldte, mottok 
ble oss tildel. Ja, sa jeg til merkelig nok i 1956 følgende 
ham, vi kunne også lese lØr- brelv fra en abonnent, som nå 
da.gsepistelen om ba.rmhjer- har levert oss gjenparten for 
tighet og lignende, mens der at bladet kan bli minnet om 
samtidig i samme avis, kan- sin fortid i denne ;forbindel

]4orgenposteos. redaktør. 

skje på samme side sto en ha- se: 
tefull artikkel om oss syndige 
«nazistJelr», antagelig ,ment 
nasj)(malsosialister, men den

Undertegnede, ringte .for no
en år siden til Deres a vis og 
forespurtJe. hvorledes den sto 
politisk, lOg fikk til svar at 
Morgenposten var helt upolitisk. 

ne betegnelse måtte ikke bru
kes, man risikerte å hverve 
proselyter for vår sak blant 
sosialistene. - Hvor var De 
da prest? var mitt spØrsmål 
til ham. Han ble svar skyl
dig! Jeg sa videl'le, at ordets 
forkynnere måtte være red-
de for å miste sine stillinger, 
sitt levebrØd, og at de fryk-
tet menneskene mere enn 
Gud. 

A. W. 

Jeg tegnet meg som abonnent. 
I den senere tid har avisen 
hamret lø,s med sjQfle artikler 
som må forståes som rene for
fØIgelse av mennesker som for 
ti og et halvt år siden, altså 
itiogetJhalvt år siden,' var med
lem aN et lovlig parti, NS-par
partiet. 
;Fiendtlig innstilling er ikke byg-

nar mot all galskapen ein kan nå 
fram til i dag. 

Og dette skulle du kvinne vera 
meire eller mindre ruktivt med på? 

Eller kan du trøyste deg med a\ 
du var passiv? 

]4en du har i kvartfall ståM; 
bakom og ved sida av dei menn, 
som har vore hovudaktørar for 
å sette galskapen i verk. Oen gal

skap som i krig og fred førte iiI 
bl'Otsverk. 

Du skal i!kkje freiste å ta deg 
fri for dette, du kvinne, som kan_ 
ske V'ar med å ilnnspirerte man
nen til. dei brotsverk som tida er 
så opptatt med. Du viP kanslre 
seie det var andre menn, og ik
kje du. som vekte lysten hos ma.n
ilen din til å vera med ~ ga.l
skap? Og så kIom den uhikka til, 
at ma:n:nen din hadde lyst til il. 
spela basen og nå litt lengre ena 
andre. menn, når det gj.alt å or
ganisere trollskap og brotsverk. 

Og så vil du seie du sto makt
laus i samlivet med den sterke 
mannen din, som så mange ~ 
opp til, fordi han meire enn an
dre var utpekt til å skape troll
dom i lufta. så ein kunne få et 
tid med uhemma blodtapping ~ 
brodermord. 

At du skulle stå rådlaus ved si-

Alle NS-folk's hjelper 
«Morgenposten» 

Som våre lesere vil vite un
derstreket MOl'lgenposten da 
bladet startet sin eLeverte ak-

gende krefter, men nedbryten- da av mannen din, når han pijul
de. Noe av det siste Bjørnson la å sleppe laus den uhemma. 
skrev var «Glade gjerninger vondskapen i verda, skal du ikkje 
redder verden». Kunne det ikke få meg til å tru. Men du søkte 
,være formålstjenlig fOr pres- kQntakt berre med slike kvinner 
sen at den fra idag arbeider for og menn, som dyrka og reindyrka, 
denne sak. Det ville sikkert væ- planer 10m å gjera vondskapen i 
re høyaktuelt, - og Deres abon- verda større enn han alt var. 

slam. mot Forbundet at det 
handlet på vegne av alle de 
NS-folk som var blitt fØrt bak 
lyset, alle disse som var blitt 
så vel mottatt av iamfunnet 
igj en og som nå ville ha ro og 
glemsel over de gamle forbry
telser. Bladet selv hadde na
turligvis all mulig sympati for 
disse angrende syndere og det 
var bave ~o:rbundets virksom_ 
het som nå rippet opp i de 
gamle sår. 

Vi vil gjerne belyse gehal
ten av disse bladets påstan
der, som er i smukk overelI1S
stemmeise med det sannhe.ts
kjærlige blads Øvrige anførs-

~~~lfJr"'~ 

Herres lære og ,frukten a" 

nenter ville se med glede på at 
IpresselIl, arbeidet for en bedre 
verden. Eller er det slik å fur
stå at tidligere NS-mennesker 
skal behandles annerledes enn 
andre. (Henviser statsråd Chr. 
!Hauge, stortingsdebatten). 

For å sitere H. Wergeland: 
«Norges SUorting. Helliges dis
se Medfølelsens Udgydelse for 
den ulykkelige Green af ]4en
neskesIægten hvis fremtidige 
Forhold til Fædrelandet det 

Og vegen du går, han går .. 
til endes, utan å tenkje på fruolt
tene av arbeidet til deg og m.aJI.

nen du skullii freiste å holde SIiuc 
på. SUil. 

Ennu er det noen 
som gjør. oss sorg med å være 
sene betalere av bladpengene _ 
1959. 

De vil vel ikke at avisen sktal 
bli borte en vakker dag? 

Er det noen som har noen Krl!-skal afgøre». 
Det er 100 år siden Kierke- ner ekstra å spandere på 0!'1!5 

gaard dØde. Anbef,aler Dem å le- utem.om bladpengene, så er vi. 
se f. eks. avsnittet EnkeltInen- svært takknemlig for det ~! 
neske som slutter seg til' mas-

fP;lShet og massen er 
.v. 

grunnlag slik a.t hele våirt .. JIc 
igjen kan bli et lykkelig :r.A: 
- iImtil da sier jeg opp JIdt 

2 I.ØR;DAO 31. JANUAR 1959 hans treIsesverk~. 
Deres avis a.rbeiåer 
eslælig humanitært abonnement. 8 .•. 
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, ALEXANI)ER LA~GE 
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En knusende dom 
De ansvarlige fo.r det en er frekk nok til å kalle «retts»

cppgjøret i Norge har vært flinke til å dekke seg P~ alle kan
ter og måter. Det er faktisk slik at det her dufter så smått 
av den fullkomne forbrytelse. 

Vi skal ikke ko.mme nærmere inn på den mesterlig kon
struerte historiske IØgn,bygning som meget omhyggelig ble 
murt o.PP for å danne rammen om uretten. Selv historikerne 
har nå begynt å o.Ppdage at den er uta blank, men inna 

krank 
I 

Det vi tenker på, er hvorledes alle disse go.de rettens menn 
'står trofast på vakt bak murene, ferdig til å tette igjen 
hrert hull og hver sprekk som viser seg. Og de murer med 
- o.m ikke sverd ved lend, så do.g med riset bak speilet. 

Det er jo. f'aktisll: noe av et mesterstykke å få hele den no.r
ske presse, den som selv er så sørgelig ko.mpro.mitert un
der okkupasjOilJen - til gjenno.m fjo.rten lange år uopphørlig 
'a prise og Io.ve forbrytelsen so.m urokkelig «rett», skjønt hele 
krigsoppgjøret etterhvert er blitt så lurvete at den ene fillen 

I ",t e.t. 
under 

nytt 
solen 

. U~o over alt - også i hanker? 
!~. 

PliktfØlelsen var gått tapt, 
karakteren var kDmmet i 
opplØsning, Athen hadde måt
tet gi etter DveIlfor Spartas 
jernhårde orden. Statslivet 
var også i en sØrgelig ,forfat
ning. 'Kan man tenke seg noe 
ttlere hj elpeløst enn dette 
athenske demokra,ti der styret 
lå i hendene på en snakkende 
forsamling, der generaler ble 
utnevnt, avsatt og henrettet 
i hurt~g rekkefØlge, der små
folk og bØnder, gjennom et 
valg som ikke var' valg, ble 
satt til å dØmme i landets 
øverste rett i den rekke de 
kom på i manntalslistene. 

Hvorledes skulle en skape 
en ny Dg naturlig moral un
der slike fDrhlold, og hVDrle
des skulle en kunne redde 
staten? 

Når statens styre er et ene
ste kaos, når vi må finne oss 
i tvang til ingen nytte, Dg når 
vi må utfØre oppdrag som 
ikke fØrer til noe - ~ hvor-

Tidens onde tildragelser i igjennom slik blant glade 
krever dessverre megen over-I velgere at den kloke Arne 
menneskelighet av våre, Skaug har måttet bremse, 
statsledere. Den glade tid da akkurat som det burde ha 
man med fremmed hj elp vært bremset på Stalin og 
stormet oppover i samfunnet Hitler. 
for å lede massen frem mot Bremsene ble dog ikke satt 
idealstaten - er i dag en sa- på i tide. I dag begynner det 
ga blott. Det er vanskelig å å bli uro og angst' i Norge. 
vise seg permanent klDk, det F10lket har ikke fått vite hva 
er vanskelig å regjere, selvom det er blitt besluttet bak ku
man millombils kan trøstes lissene. Hva er Norges sosia
av Statskassen, blant annet le, Økonomiske og militære 
på storartede reiser til særde- forsvar verdt? Derimot vet 
les fremmede land! mange hva det har kostet og 

Den fæle privatkapitalis- koster. 
mens banker måtte hemmes, 
det forlangte programmet. 

Det har forØvrig slått 
~~ 

dyktighet og som tror mere på 
stemmetall enn på kunnska
per ~-

Og er det ikke overtro at et 
flertall kan avgjøre hva so.m 
er rett? 

* 
Er det også uro i visse 

banker? Vi må ikke bare 
ta i betraktning rettsoppgjø
rets Ødeleggelser, men også 
den ting at fiskeriene og 
skipsfarten bl. a. har hatt fle
re trange år, som har tappet 
innskuddskapital. 

slår den andre ihjel. dan kan vi da fDrlange av in-

Er det ikke tvertDm slik at 
vi er dummere, voldsommere 
og grus:ommere når vi er i 
flokk enn når vi opptrer hver 
for OSs enkeltvis? 

* 

Våre banker har samlet seg 
om en «FØrer». Det er meget 
gOldt å si Dm ham fra visse 
hold: Han har gode eksame
ner, Dg kastet seg over de 
slagne .NS-fColks ØkJonomisk~ 

tilintetgjørelse i 1945. 

d I · t h . det dividet, at det skal lyde lov~n Og hva så me de ens 1ge rØs er som ever seg l . Også demokratiet kDmmer 
Dg bØye seg for det felles vel? 

nøytrale utland? De bringes like raskt og effektivt til taus- Det er rimelig at Alkibiades til å DVierdrive sitt Prinsipp og 
het som opponenter her hjemme. For over aUe landegrenser kDmmer i k10nflikt med et vil gå til grunne av - - demD
består det et slags frimurer i mellom alle de kompromiterte samfunn som later hånt Dm kratt Demokratiet bygger på 

like rett for alle til å innepartipolitikere. Den ene tjeneste er den annen verd, og det ':"'""------------
ha embeder 'Og bestemme 

felles mål er jo stort: å opprettholde levebrødet og paria-Her er så ullderligf -, lover statens pDlitikk. Ved 
mentarismen. Så bringes da selv i det «nøytrale» Sverige fØrste blikk kan dette virke 
aUe til taushet. Bare en gang glapp det, dengang de svenske Jeg er enig med Folk og Land som en tiltalende, Drdning, 
folkerettslærde felte sin knusende dom over det oppgjør 

·'.ofif«ikk.eb.adde nøe med rett å~øre».Men sa fikk da også 
disse modige o.g rakryggede jurister føle. at de hadd~ rotet 
i hvepsebolet. De yrte frem fra alle kro.ker og hull disse 

i at de mortuis nil nisi bene, at men den vil snart bli skjeb
en ikke skal s~p.nnet enn gOdt,o;n nesvangeJ.:.Jordi folkets store 
de dØde. Jeg er også enig i at Folk masse er uopplyst. Det plap
og Land derfor unnlater ,å skrive rer bare etter hva andre sier 
noe om biskop BerggrRv. fØrst. 

små juridiske leiesvenner som alltid står rede når retten Men jeg synes det er gru:tm til - Folkestyret er en tung 
sklal trås under fot, og så fikk ekspertene sitt pass påskrevet. å gjøre dette blads lesere kjent 'sjø å plØye fDr statsskipet. 

FØr en kom så lan,gt hadde her hjemme en rekke hederlige med den underlige omtale av Hvert nytt vindkast fra taler
folk fUThllet ut at det var en god og riktig ide dette ,,å be nØ y- Berggrav som Odd HØlaas gir i stOllene tvinger det ut av kurs. 

den danske avis Plolitiken. En ~ - Enda verre er det når vi 
trale utenlandske jurister Se på hele elendigheten, og hadde skulle tro det var en annen bi- lar disse skumle Dg pengegri-
skrevet under en henvendelse herom.Det var 13 stortings- skop eIIl11 den vi kjenner han Skri-! ske oligarker trekke i Silore-
menn blant dem" nesten tiendeparten av hele stortinget. ver om: ne bak kulissene. 
Hadde en ikkie fØr visst hvilke mektige krefter som står bak «Etter krigen søkte han å mild- * 
uretten, og hvor ynkelige stortingsmenn kan være, så fikk 
en se det, da det i en-to-tre lykkedes å skremme 11 av dem 
til å gjøre offentlig avbikt. Det var faktisk bare to stykker 

ne dommene over nazistene, så Det er PlatOn som skriver 
tidlig som i 1945 utga han et dette og som finner det mer
skrift «Folkedommen over Na- kelig at vi n~r det gjeider 
sj/Onal S.amling», som vakte endel ganske alminnelige ting, SDm 

aom våget å fØlge sin samvittighet tvers gjennom press og forargelse både blant de uforson- f. eks. SkotØY, vil ha en som 
pågang og ,vi vet ikke hva. lige og de kompromItterte». forstår seg på slikt, d.v.s.: vi 

Det har vært antydet at de rettsforfulgte i Norge skulle søke Hva sier ikke Obstfelder?: vil ha en skomaker til å lage 
det. Men når det gj elder sta-

~in rett ved en in,ternasjonal domstol, og det er faktisk også Jeg ser, jeg ser - -
opprettet en slik domstol i Strasburg: «Europarådets men- Jeg er v~sst kommet på en feil 

H. 

klode! 

for dem som ble f'ratatt alle menneskerettigheter og som 
neskerettighetsdomstol». Det burde jo være det rette forum Her er så underligt - _ -. 

ikke engang får lov å snakke om det. Men - de karene SOm 
"""""''''''~'''''''''''''''''~ ~teller med uretten i No.rge er som sagt flinke. Riktignok 

tens ve og vel, går vi uten vi
dere ut fra at alle som kan 
skaffe seg stemmer også kan 
styre en stat. 

Som man ser var allerede 
p l a t on, mere enn 350 år fØr 
vår tidsregning en fiorkjemper 
for en samfunnsordning SDm 
på mange måter fDrsvarer det 

Men dessverre har medal
jen sin bakside: spørres det 
i dag i den indre banksirkel 
om F'Øreren eier den uparti
ske' seriØse, tørre bankpondus. 
som ifra fØdselen er alle 
fremgangsrike bankfunksj 0-

nærers ideal? 
Det spØrres også i dag bl.a. 

i Farmand om lonkel Einar vil 
la solen gå ned for privatban
kene? 

Er det sant at det siste lys 
i bankverdenen har vært 
gj'enstand for kalamiteter i 
den indre banksirkel, livsvik
tige ting som borgerne ikke 
kan lese .om i det demDkrati
ske Norges aviser i dag, da 
menigmann ikke må varsles 
fØr det er.for sent? 

HvorDm allting er: Det hå
pes av hensyn-til Norges ØkD
nDmiske fremtid at denne vår 
kjære, durkdrevne politiske 
sjarmØrs Dg rettsoppgjørs
manns virke,sDm storbanksjef 
må lØpe heldig av. Vår venn 
kan være trygg hvis onkel 
Arne og onkel Einar blir enige 
Dm å gripe inn i tide med råd 
Dg dåd. A. L. 

som NS har kalt fagstyre, og 
SDm f. eks. i Italia fikk navnet 
fascisme, hvis grunnleggende 
prinsippp var at represen
tantene til statens Dg kJom
munenes styre i vår tid fra de 
fag l i g e organisasjoner, ik
ke fra politiske partier. 

Vox Populi. 

er det fra norsk side - so.m dommer - oppnevnt en så 
verdig rettens fo.rkjemper s(}m Terje Wo.ld, men for sikker
hets skyld - kanskje o.m Wo.ld skulle være inhabil? - så har, 
Norge ikke anerkj,ent domstolens kompetallSe. Det heter 
,herom «at Nor(ges\generel~e'l'ese,rvasjon overfor domsto
lellS kompetanse utelukker 'ikke at det kan anerkjenne den 
i enkelttilfeller. Norge har altså forbeholdt seg retten til å 
ta standpun,kt i hver enkelt sak som angår nordmenn»! 

turligvis ikke egner seg for 
behandling ved en «menne
ske.rettighetsdo.msto.I», like li
te som det norske etterkrigs
oppgjøret. Og Storbritannia 
nøler av nøyaktig samme 
grunn, fordi dets blodige un
dertrykkelse på Kreta bedre 
passer i Niirnberg enn 
Strasburg. 

GLEM IKKE FORBUNDET, 

Men naturligvis er vi i godt - eller kanskje slett? -
Iiltormaktselskap her Qgså. Det heter iallfall trØstende at 
det samme «gjelder Frankrike og Storbritannia, so.m nøler 
med hensyn til krigen i Algerie og stridell om Kypro~». Eller 
for å si d~ med andre ord:' Fran~ik\e nØler' fordi det" som 
allverden vet, driver tortur' og terror i Algerie, noe som na-

Så noen mere knusende 
dom over hele etterkrigsopp
gjø,ret ~i Norge enn den de 
ansV'tarlige selv har felt ved 
dette forbehold mot domsto
leniStrasburg, bn selv v i 
ikke prestere! 

NhT som venter på kontingenten 
for 1959. 

ltOk.8UHI>EZ Det er vårt håp at Dgså 
~ "mange av FDlk og Lands le-

, Cl' sere SDm ikke tidligere har 
gitt noe til Fmbundets arbeid vil gjøre det iår. 

Når mØrkemennene angriper, gjelder det å stå sammen. 
Husk Forbundet med et bidrag Dg med medlemskontin

gent ~ postgiro 150 28. 
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Sta visky -affæren: 
Flukten 

22. desember 1933. «Vakre Alexander:. går opprørt 
gjennom de fornemme værelser som han har leiet i 
femte etasje i Hotell Cla.ridge, et av de beste hotel
ler i Avenue Champis Elysee. I syv år gikk alt godt, 
men i noen uker har nå alt gått på skjeve! Millionene 
fra Bayonne har han brukt for å stoppe igjen andre 
hull - alltid har det lYkkes ham med en svindelfor
retning å dekke den forrige - og så med engang går 
det ikke mere. I Bayonne er det blitt presentert mil
lioner i kasæbevis som han ikke lenger kan skaffe dek
ning for - og det er som forhe~set all ting: i sam
me øyeblikk stopper det også opp med erstatnings
forretningene og alle hans venner får kalde føtter. 
«I går spiste jeg frokDst med ministrene», skriver han 
hurtig til den oppskakede herr Tissier i Bayonne, 
«Og vi var helt enige. Jeg er fast overbevist om at alt 
vil komme igang igjen. DeL gjelder bare ikke å ta-pe 
hodet!» 

Så ringer telefonen og hotellsentralen melder en 
samtale fra Bayonne. 

«Alexandre her», sier han rolig og stemmen lYder 
helt rolig, ja har den overbevisende klang som er
faringen har lært ham vir~er så uimotståelig. Men 
mannen Bayonne er ikke mottagelig for det
te mere. «Det er Tissier», hører 
Stavisky apparatet si. «Herr 

lVi at tzL oorgermesteren i fengstet 

Alexa.n.dre, jeg holdt det 1kke ut skrekkelse. Hun gråter ikk~, hun stilling vært ganske fortvilet og 
lenger. Jeg gikk til eID Sakfører klager ikke _ den vakre Ariette han har likevel mestret vans~
og fortalte ham alt. Jeg viisste har alltid visst at hun levet på lighetene. Hvorfor ikke denne gang 
ikke hva jeg skulle gjøre lenger. randen aven avgrunn. Hun kys- også?, Kanskje kan han la seg 
Min sakfØrer vil underrette po- ser ham og swr: «Hva :;kal vi innlegge på et sanatorium og så 
litiet. Jeg forteller Dem dette - nå gjøre?» finner han kanskje igjen en lege 
det er alt jeg [lå, kan gjøre for Da. banker det, og Stavisky fa- som erklærer ham flor sinnssyk. 
Dem». Et 1illkk _ og herr Tissier rer sammen. Allerede? Nei, det Han har allerede engang før hatt 
i Bay!Onne har lagt røret på. er ikke politiet, men Henri, og en slik attest! Neste aften forIa-

Også bedrageren Stavisky leg- det ser ut til at han er en av de ter han hotellet sammen med 
ger røret på. Han ISltår ubevege- få venner som forblir trofaste. Henri som for å gå en tur. I 

. lig med hånden fremdeles på a~- Han sier til Stavisky at han lommen har han et pass lydende 
paratet. Tissier har altså virkelir; straks må vekk fra P.a.ris ellers på navnet Niemencenny, utstedt 
tapt hodet! Stavisky vet at alt blir han virkelig arrestert. Hen- av Pariserpolitiet 23. desember 
nå er ute. ri vet om et lite ensomt hus i 1933 - - - Tre dager senere flyt-

Ha.i!lJ går over til det rom S01.d fjellene, Det vil han leie sam- ter madame Alexandre fra hotel
hans kone benytter. Hun hal' all_ men med sin ve.llllllinne og der let med femten kufferter, men 
tid bedt ham bare å gjøre ordi- kan Stavisl{y bo ganske uge- hun cppgir ikke sitt neste opp-
nære forretninger - og han 1>8-' nert. _ _ _ holdssted. 
vet henne det. Nå må han si Stavisky griper etter rednings- S~avisky reiser ikke rett til 
henne at han har forspilt alt og seilet. Ka,nskje bare en utsettel- jernbanestasjonen med Henri, for 
a.t det vil bli en ende med fJl:- se, men hV(cr ofte har ikke hans den store bedrager har bare hun-

Olaf Holm: 

«Argumentum 
Dette uttrykk !'ar vi arvet 

i Romerretten. På norsk vil 
man si: Usakelig argumenta
sjon. 

I. 

Når den ene part i en tvist 
forstår, at hans saklige argu
menter kommer tilkart over
for motpartens, så hender det 
ikke rett sjelden, at han gri
per til påstander, som ligger 
utenfor saken, ofte av rent 
personlig art, endog invekti
ver når galt skal væce, i det 
håp å vekke rettens sympati 
for seg og motvilje mot mot
parten, Slike «argumenter» 
fØlger alltid boomerangens 
bane. De rØper også tro på at 
retten eller publikum ikke 
har e-yne til å ta riktig stand
punkt. 

I «retts»oppgjøIlet og hva 
dermed står i forbindelse for
melig vrimler det av USaklige 
argumenter. Det har selvfØI
geUg sin naturlige årsak 
mangel på saklige. 

Il. 

Når der overfor Alexander 
Langes foredrag i Trondheim 
ble mobilisert alt til øyemedet 
brukbart mannskap for å få 
forhindret, at :foredraget 
overhodet ble holdt og man 
ikke hadde andre argumen-

den fra munnen i sellen. «H.vis 
han hadde visst det fØr», filoso
ferer fangelVokteren, «så \hadde 
han nok latt innlegge sentralfyr
ing. Men slik er det alltid: en vet 

ad hominem» 
ter enn at L. var en strnffet 
person, så var det svært spede 
saker. Er det ikke så, at vi nå 
i en årrekke har hatt to straf
fede personer alternerende 
som stortingspresident og 
statsminister? Og ble ikke 
for en del år siden en mann 
hentet fra Botsfengslet direk
te til sete i Stortinget? Det 
er pussig å se hvorlede~ 

mennesker, som til overmål 
har utpekt seg selv som kva
Ittetsnordmenn fremfor an
dre, vrir seg som meitemark: 
i maurtue ved den blotte 
mul!iighJet, at d~res på.st~te 
fortj eneste av fedrelandet, 
kan bli holdt opp i lyset til 
folkets nærmere beskuelse. 
Den, som har så sarte fØlel
ser, at han ikke tåler å hØre 
på en mann, LOlrdi han er 
straffet, kan da likegodt bli 
hj emme, hvis det Virkelig er 
dette, som plager ham, frem
for å etablere seg som barne
pike for dem, som han antar 
ikke eir fullt ,så svake i knær
ne. Det er lite imponerende, 
etter å ha tapt forsøket, sur
mulende å trekke seg tilbake 
med halen mellom benene. 
Moralsk mot er nå en sj el
den egenskap og i den leiren 
har det hittil vist seg ikke å-

r' ...... ... IJ. 

Publikum erfarer hvorledes mil
lionbedrageriet har funnet steg ~ 
får hver dag hØre nye vanvittige 
enkeltheter. Nå blir bedragereIlll 
liv rullet, opp helt fra barnsben 

intet på forhånd». av, og det som kommer frem er 
Men Paris er som grepet av fe- r:ystende. Hans far skjØt seg pi 

ber. Det har opplevet verre skan- g:n.m.n av den vanartede sønn, 
daler, men denne er dråpen som selv var han gigOlO, han levet av 
far begeret til å flyte over. Men- kvinner, han vant en dag en mil-dre francs i lommen og må 

Ekaffe seg penger til flukten. De neskene samler seg allerede på lion i baccarat i spillesalen i Can
:'2iser til Triumfbuen og bØyer så gaten log en hØrer ville utbrudd iIlJes, og så visste det seg a.t han 
inn i Avenue Wagram i hvis ka- mot milnistrene, mot de bestuk- hadde brukt forfalskede kort. Så 

Fru Stavisky innleves i fengslet 
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feer og restauranter diamant- ne deputerte. Den deputerte Bon- fikk han den ide å erotTe den 
l"andler:ræ og også Stavisky med naure, som har tatt inn 700000 f k; ml ' G . 
,;ine «1brretningsvenner» holder rans e '01llil. lUayana .. '1 den 

francs fra Stavisky var nær blit.t nordlige del av Sydamerika: med 
til, Her i et av lokalene 9Ppsøker offer for en lynchjustis. Han satt et oppbud a.v alle gangstere fra 
han tOilettet, knapper på dette i ti timer i en liten fruktforret- Montmartre ville han befri 
skjulte sted opp vest og skjorte ning hvor han hadde søkt til- straff-fangene på øya Cayenne og 
og t5T fram en lærpung som han flukt. Og da bare venstreplOlitike- støttet til dem gjøre seg til her
bærer inn:e på tiMe kroppen. Han 
finner fram to diamante!', som 
han ,så tilbyr en av gjestene til

re er innviklet i skandalen, be- sker over Guayana - -. Men så 

nytter Høyre den til å rette vold- (Fort8. 8. 6). 
somme angrep mot regjeringen. 

c:algs. Diamanthandleren anslår Dog merker alle at det her dreier 
deres verdi til tI ehundretusen seg om nOe annet enn en vanlig 
francS!, men da Stavisky forlall- regjeringskrise. Gaten taler mere 
ger tohundretusen, tilbyr han og mere med - og over Paris rei
ham kalldblodig hundretusen. ser revolusjonens spØkelse seg 
Han vet hva klokken er slagen. truende. 
Men Stavisky vet det også og tar 
uten et ord det den annan byr. 
Så reiser de begge til stasjonen. 

Bedrage~en er sI)orlØst for
svunnen, mens herr TiJssier og 
borgermester Garat blir avlevert 
i fengslet i Bayo:rme. Det er vin-

I Paris, i hele Frankrike finnes 
det bare en sak som beskjeftiger 
folk - millionbedrageren Stavis
ky og hans bakmenn, ministre 
og deputerte. Avisene vier hele 
sider til denne uhyrlige affære 
og særlig boulevardavisenes opp-

ter, og nå må herr Garat fØle på slagssider bringer bare Stavisky 
sin kropp hvor kalt det er i stein- og' atter Stavisky. De fØrste re
seIlene i det gamle hus. Da hans sultater av undersøkelsene i Bay
forsvarer kommer, blir herr Ga- onne blir straks kjent gjennom 

rat liggende under teppet på I den flom av reportere som over. -
halmmadrassen fpr en kan se ån- svømmer den lille by Bayonne. 

Karikatur av ministerpresident 

Chademps 
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rRepublikanernes neste presidentkandidat? Da '«befrielsen» 
Den nåværende v'seprelld •• t og stridens eple Richard Nlxon 

Under visestatsminister 
Mikoj ans brilliante og 
tankevekkende besØk i USA 
for å søke å istand bringe De 
forenede staters endelige av-
standstaken fra Rest-Europa 
- kan det lØnne seg å feste 
oppme,rksomheten på vise
president Richard N i x on, 
som den hele tid har hevdet 
betydningen av s tyr k e, for 

· å få sammensvergelsens kref
ter til å bli betenksomme, og 
for å få selve ulvene person
lig til å bli tammere. Nixon 
er ingen sØtsnakker, men 

· verner av vesentlige verdier. 
Siden Martin Van Buren i 

1863 arvet presidiet fra den 
barskie, gamle Andrew Jack-

· son har i hele USA's historie 
ikke en ieneste visepresident 

Rzcltard Nixon og Eisennower på valgmøte. 

blitt nominert som sitt partis opp over' partiet under sine 
· presidentkandidat. Men alli- statshandlinger har styrket 
kevel hevder Stewart Alsop i visepresidentens stilling på 
«Post» at visepreSident Ric- lang sikt. 
hard Nixon - etter alle sole- Konferer også hans hevdel
merker å dØmme i dag ~ har se av det politisk upopulære 
republikanernes presidentno·- program om utenlandshjel
minasjon for 1960 i ~ommen. pen. 

For NiXons fiender :..- og I sine skoledager k;om ikke 
han har sannsynligvis flere Nixon - tross sine bestrebe'l
fiender enn noen annen ame- ser ~ på A-laget i fotball. 
rikaner - står han som en Men han har scoret mange 
oljetrykks-djevel - helt uten mål siden, særlig under pre
skrupler og overbevisning! sident Eisenhowers sykdom. 

. .Hans beundrere som ogSå er Amerikanerne erfarte da at 
mange milUcmer - ser i vi - Nixon besto ildprØven :!1or en 
.sepresidJent NiXon en olje- statsleder _ det å kunne 
trykkshelgen med styrke for treffe riktige beslutninger -
ti, fordi hans hjerte er rent. ikke altfO!l' lenge etter at 

Nixon ingen stor fotball_'problemet fremst~te seg til 
'lØ . I spiller, men har skutt . snmg. 

dette, men hans hustru Pat -
en vakker og klok tidligere 
lærerinne i den hØyere skole 
- hun gjentok stadig to set
ninger: «Hvis du makker deg 
tilbake under ild, vil du være 
merket for resten avliveb, og 
«hvis du går din vei nå vil !ke 
tape valgkampen. 

Enten fiske eller kutte 
av agnet. 

midt i blinken som 
visepresident. 

Full av god samvittighet -
men.s Amerika gjenlØd av an
grepene på Nixon, og fØr han 
hadde skutt av sin kanon -,
ga han i telefonen Eisenhower 
en liten påminnelse som kan
skje kan gjengis slik: «Gene
ral, i pOlitikken kommer all
til den dag da man enten må 
fiske eUerr kutte av agnet». 

Deltok i avsløringen Så fulgte Nixons berØmte 
av Alger Hiss. kringkastingstale som ble Som man vil se er synet på 

NiXon hos hans fiender kan- Richard Nixon ble valgt til hans hittil mest avgjØrende 
skje av samme type som det Kongressen både i 1946 og i politiske triumf og som ,for-

11 t t . f 48, l' denne annen terml'n vant vandlet . ham fra en politisk som var 'oru se nmgen or 
tilintetgjØrelsen av senator han anseelse over hele Ame- lovende yngling til den betyd
M a cC art h y. Heller ikke rika da han med trette ble ningsfulle politiske personlig
denne ville at USA's fiender gitt en del av æren for at Al- het han har vært etterpå. 
skulle smuldre det opp, hem- ger His s ble ilagt straff _ Hans mange fiender - rek
lneilig. fem års fengsel f,or mened. ruttert fra ymse kategorier i 

Akkurat som denne har Hiss var en amerikaner som det mangslungne amerikan-
hadde arb·el·det seg frem l' ad- ske samfunn ~ har laget en Nixon deltatt i avslØringen av 

det tyvende århundredes ministrasjonens høyeste stil- oppslagskalencter over Nixons I 
stØrste sammensvergelse. linger og benyttet disse til å feiltrinn i politikken. Hans 

FØr Sputniksjok.ket i som- spionere på sitt fedreland og motstandere har laget et 
mer var Nixons stemme ne- utlevrre til Sovjet statshem- sammenkok - ikke av hva 
:sten den eneste som hevet meligheter av fØrste rang, mi- Nixon har gjort - men av 
.seg mot en nedkutting av kr:Q!filmre av hemmelige do- hva. han har sagt .~ . :!lar . len
forsvarsanst;rengelsene. kumenter, etsetera. . ge slden. Denne vel gar VI alle 

Han forstAo straks den vir- Riposten kom i september med vår~ motstandere.
kelige militære betydning av 1952 da. Nixon midt i valg- også her l Norge. Den er lkke 
Sovjets fØrste satelitt, når kampen ble SØkt rammet av så ~ærst .elffektiv, .men er den 
andre av regjeringens tals- overskrifter på avisenes før- alltId faIr, og vmn~r man 
menn forSØkte å vitse det hele stesider om at han var blitt med denne metode sme mot
bort. Dette sitt syn ga han begunstiget av «et hemmelig standere over på egen side, 

'offentlig uttrykk for. Han fond på 18000 dollars». Det- hva som må være kampens 
var den fØrste som sa at den- te holdt til å begynne med mål? Den sovjettisk,e måte er 
:ne unnavikende holdning var på å Øde[egge Nixon, inntil å ~r~pe til og med sine egne 

. t . k polltlske venner, som gJ'en-en meget alvorlig affære som han greIe a ren vas e seg. . 
den amerikanske regjering Men han kjempe mot mek- ll'cmfØrte revolUSJonen, og 
måtte mØte med energis~e tige opponenter også blant si- seiren i 1945. 
tiltak! Her viste Nixon riks- ne egne. Nixons frykteligste Hvis man skal forstå forfØl
fornemmelse. sjokk: var at avisen til Bert gelsen av Nixon behØver en 

Selv ikke hans mest kyni- Andrews, hans nærmeste bare med Stewart A l s o p å 
:ske motstandere har oppda- venn i pressen og medarbei- sitere et par ord fra. ham selv 
get en parti-egoistisk moti- der i Hiss-saken,1 New York i 1954, da han allerede var 
vering i NiXons stillingtaJæn Herald Tribtme - ba om at Amerikas visepresident. 
til de aktuelle spØrsma.I. Den- Nixon trakk seg tilbake. Under et kringkastet tor
ne hans evne til å heve segl Han var sterkt fristet til I svar for og orienterende to.' 

kom til mailand 
På «De 15 ~artyrers plass» 

Fra Mare Augiers bok «GOtterdammerung. Europa 1945», som 
er kIOmmet på det tyske Druffel-Verlag, og som også kan bestil
les gjennom Folk og Lands Bo~tjeneste, gjengir vi nedenfor et 
lite avsnitt om da «,befrielsen> kom til M~iland i Italia: 

Lenge fØr. troppene (de al- satt med geværene mellom 
liertes ) marsjerte inn, var re- bena og ryggen til mengden 
vOlusjonen allerede sl~t~ i langs kanten på transpoiftbi- . 
Mailand. Folket merket bare lene og lot seg ikke engang 
ikke noe til det. Maktoverta- forstyrre. i sin samtale. De 
gelsenvar gått nesten mner- var, etter å ha kjempet i over 
l<elig for seg. Det begynte ett år i Italia, fullkommen 
med at pØblen som var blitt klar over den vir~eIige grunn 
rasende, 28. april sloss om å til denne begeistring. For at 
få se på Mussolini, som var det ikk'e skulle herske den 
hengt opp etter bena på eDe minste 'nisforstå,else, .hadde 
f'emten martyrers plass». Folk de skrevet med kritt på bile
rev hverandre nesten istyk- ne: «No chJO'colate» - - «No 
ker som ville dyr. cigarette» - - - Italienerne så 

En Uke hemmelighetsfull nedtrykt på dem. Dette folk 
som bydende ordre var gått forsto ikke, kunne ganske en
ut fra det allierte hovedkvar- keIt ikke forstå, at de var fast 
ter: bundet til fascismen også inn 

«Denne motbydelige f·ore- i nederlaget og at det i den
stilling skal straks avbrytes. ne religionskrig ikke ble til
Og så fant den store parade latt Jloe medarbeiderskap i 
sted. De vakre mailenderin- den ellevte time. 
ner ventet på selrherrene Ull- KunngjØringer, som på et 
der flyvende faner, med hår lignet dem fra den tidli
blomstJetrbuketter i nevene og gere kommandant i Mailand, 
et smil på leppene - - -. lron! tilsyne på husvegg1elIle: 

«Bravo, gli alleati - -:.. '«De illegale italienske beifriel
Alle de sOm ville klatre OPPI sestropper (gli partigtani) blir: 

på panservognene støtte man oppfordret til uoppholdelig å 
tilbake på fortauet. GI'ene (For1ll. s. 6). 

«Bravo, gli alleati - - -» 

redrag om Eisenhower-admi·· 
nistrasj)onens og statssekre
tær John Foster Du Il e' s 
utenrikspolitikk stilte 
Nixon opp til den viselig av 
sammensvergerne villedte a!
menh-."i dette spØ'rsmål, som 
hans fiender søker å felle 
ham på. 

'«Er det ikke vidunderlig li 
ha en utenriksminister som 
ikke er okklupert av kommu
nistene?» 

dag er så ste:rke, at Norge -
tross sine mystiske milliard
uttellinger til «forsvaret» -
kan inntas med rikstelefon, 
vet allered:e hva de skal me
ne om ham, jfr. Dagbladet, 
som har focrådt det gamle 
bO!llde-venstre. BladJet blun
ker nå like betydningsfullt i 
samme retning som Alger 
Hiss gj orde bak Roosevelts 
stol i Jalta til oppdragsgiver 
Stalin. Ti når man ikke kan 

* holde en linje i livet så kan 
Nå er ikke hensikten her å man det ikke. Men så kan 

lage noe forsvar fOT NUron. man heller ikke vente et fair 
Han trenger d.et i.kke. Alger deal in the bitter end, for å si 
Hiss:-kreftene i Norge, som i det på nynorsk. Potemkin. 
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«ARGUMENTOM AD HOMINEM» Da befrielsen· kO'm -
(Forts. fra s. 4). 

være noen overflad. Men 
hvordan ser man egentlig på 
en mann som skaffer mann
skap til arbeide på flyplasser 
tel1fer flyf1emmer til [fienden, 
mens landsmenn kjemper 
som hardest? Hvordan er det 
med det? 

ham var den nå erkjente urett 
uopprettelig, hvilket den ik
ke var og heller ikke er over
for dem som slapp fra det 
med livet eller ble avpresset 
en «erstatning~. 

minnelige rettsfølelse ag der
med kastt) ansvaret på dette. 
Falket sa imidlertid fra, så 
snart det kom tilorde, så et
tertrykkelig i Langelandsa
ken at det blefarstått ag 
tatt til etterretning. Siden 
har vi ikke hØrt nae mea- am 
det. 

(FortJs. fra l. 5). I Italia begynte «angrens tid,' .. 
avlevere alle våpen som er i oD:nne Sku:f!f:lsens o.g den 
deres besittelse til de ameri- darllge samVlttlghets tIdsrom. 
kanske myndigheter». «Det tok su: ~e~ynneISe etter~t 
er forbudt å bære rØde hals- ~ussolml. h~dde fullendt sm 
tØrklær». Stadig strengere og lidelsesveI. VI vendte nedslått 
mere truende ble disse kunn- og forferdet over den men

En forunderlig rettsstat. 
En forunderlig riksadvakat. 

gjøringer i de nærmeste dage 
Ill. IV. VII. da.. geværer ag maskingevæ-

Far en del år siden da straf- Etterat regjeringen Ny- rer fortsatt ble behaldt av 
feraseriet herjet som værst gaardsvald hadde farlatt lan- Borte er detkiongelige Nei, «partigiani»ene. De alltid nOe 
kom det far da6en at grunn- det ble der i samarbeide med ~om .en gang ~ar så storartet reserverte engelskmenn had
laget sviktet far det berØm- ok!kupasjansmakten apprettet mntll det ~lSte seg å være de latt fjerne de veldige pla
melige ag uunnværlige ledd i et administrasj1onsråd, som hØyst bargerlIg. Borte er den kater sam hang ned fra «be
alle domspremisser, at «ret- det kaltes. Dette vakte opp- såkalte «fullmakt», som var så frieiseskomiteens» balkonger: 
ten finne,r det bevist at til- styr ag protest fra exilregjer- ærefull. Borte er den stare <d~er mottas angiverief». Da 
talte visste at landet var i ingen i Londan, men etterat sjelsstyrke sam skulle vært det fremfar alt gjaldt om å 
krig», fardi han måtte være rådet hadde tilkjennegitt å utvist ved å ta beSlutning om få istand jernbanenettet 
bekjent med regjering;ens ville regJere på dennes vegne å rØmme fra landet. Borte er igjen for å kunne sikre trop
kunngjØring og begrunnelse ble det godtatt som stedfor- de sam til daglig p~beropte petransportene, og å sette 

. for sin flukt fra landet. Det tre der. HvilkJen ordning man seg å være så framifrå glode istand elektrisitetsverkene 
skulle nemlig stå der, at kon- hadde tenkt seg i Landon, er nordmenn. De etterlot seg en- fordi man jo måtte sørge for 
ge og regjering forlot landet ennå ikke betrodd oss, men del bØker, hV'or deres bragder befolkningens daglige brØd _ 
far å fortsette kri gen uten- rIoe må de vel ha tenkt på. skulle bevares far ettertiden. offentliggjorde den nye avis, 
fra .. (Det er riktignok med- Ut fra denne fullmakt gikk De ble l110lk ikke no. videre som hittil hadde lovet ende
delt fra hØyeste hald allerede administrasjansrådet . igang bestseUers, de ble til slutt ut- lØS frihet, hver dag korte og 
i 1945, at man farlot landet, med åfabrikere kanoner på ~~dt til kr. 1.~ pr. bind. Borte fyndigie ordrer: «Etter ,ordre 
fordi «på den ene side vinket Kongsberg, ammunisjon på de «generalpreventive d Il' t Tt . 

Raufoss, skiper i Horten os .. v. hensyn» alle bevisste justis- aven a ler emIl ærregJer-
friheten på den annen side for okkupanten. Ennvidere n:crdere~ st::lre «argument», ing s~~l. j€>rnbanepersona~et 
fangenskapet» ). opplØste rådet hæren og 0-pr.. fra Golgata til i dag. '10. I:?al IgJ en ha tatt opp SItt 

I en landssviksak benektet ,.. arbeIde - -» «Personalet ved 
tiltalte, at noe slikt sto i re- rettet AT. Det forekom ingen Men vi har da noe igjen. Pirellifabrikken har å være på 
gjeringens kunngjØring, selv- pratest fra Londan over den- Ganske meget om det ikke plass igjen kl. 7 mandag mor
om det naksto i riksadV'aka- ne anvendelse av dens full- akkurat er så verdifullt: Der gen» __ . 
tens sirkulære til dommere og makt. Derimat fikk vi i 1945, står et manument nedenunder Det var altså ikke skj edd 
aktorer. da regjeringen vel var hjem- Akershus over «nargesven- noe - - FOlket som var blitt 

Det viste seg at tiltalte had- me igjen vite at det var krir; nen» F. D. Raosevelt, som, et- forført, av prapaganda i årevis 
de rett og at riksadvokaten - i Narge på denne tid. Hvarle- ter å ha laget propaganda for I hadde trodd at det var til
noe lettvint får en V'el si _ des henger dette egentlig sine landsmenn med slagordet strekkelig å myrde «tyran
når det gj elder straffesak!er, sammen?· Såvidt vites, ble rå- «se på lille Norge» for å få nen» for at det ganske auto
sam kunne ·ende med og. er detstnedlemmer sterkt dieko- dem til å anstl'ienge seg i matisk skulle apprinne en tid 
endt med dØdsstraff, hadde rert for sin «innsats» eller hans krig, ville overlate Finn- med velstand og lykke, i hvil
hentet sitt kjennskap til kanskje jeg husker feil. S. V· marken til Russland. I denne ken kornet vime vokse gan-
kunngjØringen fra en nard- landsdel er det reist et IDiOiIlU- ske av seg selv, bly forvandle 
norsk lokalavis, som hadde V. ment til minne om de samme seg til gull ag vannet i alle 
vært mindre nøye med gjen- Det er skikket til å vekke russeres befrielse, uten små- byens brØnner til vin ___ . 

. l En t forbauselse - ihvertfall i no- l' h t'l t d' o t gnne sen. hØYs eiendom- Ige ensyn l a e pa e Som Dm et gevær noensinne 
. en grad, ettersom man tar det t'dl' t'd kt h dd melig jurlSprudens. Dermed l l:g:ere l spun a . e har kunnet erstatte en plag! 

sviktet ogSå dette grunnlag ~ at ingen av regjeringens funnet for godt å bambardere Stakkars folk! Det forsto, en 
for «retts»oppgjØret, hvis ak- medlemmer med unntagels;e dens byer. Dette monument smul~ for sent riktignok, at 
tØrer omhyggelig hadde, pas- av justisminister Cappelen, har senere gjennomgått en det ennå en gang bare hadde 
set på, på dette grunnlalgi å som tok sin avskjed, fant seg påkreViet forandring, etterat skiftet herre. De klokeste 
pådytte tiltalte den manglen- befØyet til å ta hensyn til pro- Narge ble alliert med Tysk- fant tilbake til disiplin alle
de sub~ekt;ive skyld. fessor Skeies advarsler, sam land. Ideen med å forandre rede etter naen dage. For 

Nå var gode råd dyre. Man forelå fØr galskapen var satt i minnesmerkene ettersom si-
!kunne ikke godt fortsette med system. Det er agså - i noen tuasjanen endres ag gjør en ~""'~~"'" 
å finne det bevist, at tiltalte grad - forbausende at «full- :l1arandring .Ønskelig bØr også 
hadde kjennskap til noe, som maktens», formentlig ufrivil- utstrekkes til den usannfelrdi
ikke eksisterte! Men hvarle- lige, opphavsmann mot bedre ge innskrift på den bauta, 
des redde skinnet for den an- vitende har latt tingene sku- som vi har stående i Trysil til 
givelige rettstat og fremfor r~ med denne saz.n grUnnla~ minne om det forhenværende 
alt eget skinn? Jo, den kom- til å berØV€> folk lIvet, uten a kongelige Nei. Den mann som 
binerte allmakt og vis- si fra.. " en gang ga ordre til bambar
dom visste utvei og dekreter- JustIsmmlSter Cappelens et- dement av Narvik er blitt ær
te, at det vine Væl'e urett mot terfØlgere har ralle «vedgått esdaktor ved Oslo. Universitet. 
dem, Slom således allerede arv og gjeld» etter hinannen. (Når det ikke ble noe av bam
hadde fått en ulOVlig dam, ik- Ingen av dem kan fralegge bardementet skyldes det at 
ke å la de resterende veder- seg ansvaret for at det Som generalen Maclsi nektet å la 
fares samme urett. Man fris- er skjedd, ikke er ~litt stan- seg bruke til en slik forbry
tes til å spØrre, kunne man set og for at det ikke revide - telse). Idetheletatt stolte sa-
ikke ha funnet på noe bedre, res. keT. 
når justismordene endelig Leseren vil steile over at sli
skulle fortsette? Men <let er ke ting er hendt i vårt felles 
kanskje igrunnen likegyldig gamle sk,ikkelige Narge. Det 
hvilket grunnlag et bevisst er den jus, sam er impartert 
justismord hviler på, når det fra Maskva via Londan av 
bare blir utfØrt. dertil skikkede lakeier, som 

Det må vel antas å være har den frekkhet, til sin unn
QuiSling, som man har hatt i skyldning og berloligelse av 
tankene med denne omsarg egen slett samvittighet, å gi 
ag dette noe eiendommelige den ut far å være overens
syn på rettferd, ti overfor steIllmend~. med folkets al-

Vill. 
Hele «retts»oppgjøret er et 

eneste stort argumentum ad 
hominem. Det lig.gerpå·lsiden 
a v selve saken, am der under 
Okkupasjonen ,er begått 
landsforrederi av Nasjonal 
Samlings medlemmer. Alle 
andre står utenfor. I erkjen
nelse av, at der ikke er be
gått noe landsforrederi, har 

6 ~OO.LAND 
, , , I ~lID49;, at, J~AR 1959. lIlian . for å Jtpmme sine innen-

rikspolitiske motstandel1e til
livs, skapt et nytt begrep 
«landssvik», som ingen egent
lig vet hvå er for noe. Det 
kan f. eks. godt bety rØmning 
fra landet. Så har man be
handlet NS-folk på dette 
grunnlag, som om de skulle 
vært landsforredere, under 
samtidig erkjennelse av at 
de ikke er det. 

Denne boomerangen har nå 
passert sitt Zienith ag er på 
V'€i mot sitt utgangspunkt. 
Derav det sisne desperate ut
fall mot F1Q1rbundet. 

IX. 

«Retts»appgjØret har alle
rede avfødt et par doktorpro
mosjoner ved det filosofiske 
fakultet. En vakker dag app
lever vi nok en disputas for 
den juridiSke doktorgrad. Da 
skal vi få se på lØyer. 

~laf Holm. 

neskelige bestialitet tilbake 
fra de «femten martyrers» 
plass. Vi kom fØrst til vårt 
kvarter da det var blitt 
helt mØrkt. Fengselsbetjenten 
fra San Vittore var ikke be
ruset som vanlig. Han satt 
ved kjØkkenbordet bØyet over 
en tallerken suppe som han 
ikke rørte - - -. 

«Dere har altså sett 
det», sa han og senket hodet 
enda dypere . 

En trykkende stillhet fulgte. 
«Stakkars deg, bare spis», 

sa hans hustru. 
«Jeger ikke sulten - -». 
Han så på oss med fortvi

lede og fullstendig forvirrede 
Øyne. 

«Det er sant, jeg er heHer 
ikke sulten», bemerket fruen, 
«det kjennes ut som om jeg 
skulle ha en stor klump her», 
og hun trykket hånden mat 
maven. 

De gikk tilsengs uten af
tensmat og det var noe hØyst 
uvanlig i deres tilværelse. Den 
lille manns samvittighetskval 
- -. Småborgerens skam og 
frykt~ 

stavisky-affætten 

(Forts. fra s. 4). 

plyndret han heller de godtroende 
i Frankrike. Han er en notorisk 
forbryter - Og desto mere alvorlig 
er SpØrsmålet: hvorledes er det 
mulig at en forbryter kan ha iIIl
tim forbindelse med ministre, bli 
feiret og understøttet av deputer
te og ikke bli forfulgt av retts
vesenet? ! 
Ministerpresident og innenriks

minister Camille Chautemps hol
der møte på møte - med justis
myndighetene, med republikkens 
president, Albert Lebrun, lOg sa 
endelig også med minister Dali-· 
mier, som endelig er kommet, 
tilbake fra sin nyttårsferie. Han 
er nå koloniminister, men det var 
han som skrev det ulykksalige 
brev til Tissier dengang han var 
arbeidsmintster, det brev som an
befalte forsikringsselskapene å 
vise seg velvillige mot lånekas
sene. Han forsikret at han aldri 
hadde snakket med StaviskY, det 
være seg Slom Stavisky eller som 
Alexandre. Han underskrev hver 
dag hundrevis av brever og intet 
menneske kunne forlange .at han 
skulle lese gjennom alt sammen. 
Dessuten inneholdt brevet bare en 
anmodning om å være lånekasse
ne behjelpelig og tok ikke sikte på 
lånekassen i Bayonne. Imidlertid 
var jo brevet stilet til direktøren 
i <lenne kasse - -. Mindster Da
lilnier er den mest uskyldige a:v 
alle. Ha.n er blitt olffer for en el
ler annelll saksbearbeider som sto, 
til tjeneste for Stavisky. !midler-o 
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.A r·;: e n ti na bre v: Politikernes mareritt 
(F~. '1'8 a.I). det vil si av peronismen, og 

ler eller inventar av noe som om den ikke oppnår dette kan 
. helst slag for en to års perio- det rØre til uanede konse
de. Likeledes skal det bli slutt kveIlSier. Den alltid «uforbe-

·på tjenestemennenes utbredte derlige» Rodriguez Araya, som 
misbruk av det offentliges bi- etterhvert sikkert blir et 
ler. Mange tusem. overflØdige kjent navn for Folk og Lands 
statsfunksjonærer vil dess ... lesere, har her rørt ved et 
uten i nærmeste fremtid måt- ømt punkt. I et forsØk på å 
te se seg om etter et mere oppnå en utjevning av byrde
prlcduktivt arbeide, og det vil ne har han fremmet et lov

. bli forlangt større effektivitet forslag om en drastisk ned-
av de gjenværende. Aven be- skjæring av presidentens, se
folkning på 20 millioner er natorenes de deputertes 'og de 
1800000 ansatt i det byrå- militære sjefers lØnninger. 
kratiske statsapparat. Med· (Amya har forØvrig igjen 
sine familier danner de til-I gjort seg b~ikjent på en a~
sammen en folkegruppe på' nen måte, Idet han er blltt 
ikIre mindre enn 7 millioner utfordret til duell av den 
personer, og 80 pst. av stats- meksikanske ambassadØr i 
inntektene går ut til disses BA.. Araya har akseptert ut
lØnninger. I Casa Rosada har fordringen. Han hadde i Kon
man innledet sparekampan- gressen beskyldt ambassadØ
jen ved å gå til nedleggelse ren for å misbruke sin stilling 
av 12 telefonlinjer som hittil til storsmugling). 
har representert en utgift på 
50 000 pesos månedlig, og de 
kommunale myndigheter Peronistenes syn 
hovedstaden har sluttet å ser- Perons mening om regjer
vere sine funksjonærer gratis ingens Økonomiske stabilise'r
te og kaffe i arbeidstiden. ingsprogram er ennå ikke 

Mannen i gaten er fullsten- kjent, men den herværende 
digknust under presset av peronistbevegelses midlertidi-
den vanvittige dyrtiden og ge ledelse har under titJelen 
han ser ikke fremtiden lyst «sult og ydmykelse fO[" tyve 
i møte for seg og sine. Arbei- millioner argentinere», of
deren påpeker med rette det fentliggjort et omfattende 
skrikende urettferdige i at kommunike over sitt syn p'å 
han skal tvinges til å bære regjeringens tiltak Her he
de største savn og byrder. ter det at det peronistiske råd 
Han undres også hvilken ga- er enig med republikkens 

,:ra.B:tic::meon;; baf~.r ca.; -'l: ~<Wt-nresident- +~-detri ~lik
krisetilstand ikke skal vare ket eksisterer en akutt· krise 
ut over de to år som presiden- som vil være en alvorlig trus
ten har lovet. Om oppofrelse- sel for landets stabilitet i den 
ne hadde vært likelig fordelt nærmeste fremtid, men lan;.. 
på alle i samfunnet ville ar- dets president avviker fra 
beideren muligens vært villig sannheten og er inoljal 
til å gå denne lidelsesgang mot folket ved overlagt 
til det felles beste med min- å dekke over den opprin
dre . pessimisme og bitterhet. nelige grunn og de per
SIkkert er det at regjeringen soner som er ansvarlige 
ik~e vil greie å gjennomfØre for landets nåværende Økono
denne programpost uten en miske tilstand. (Frondizi la 
flertallsstøtte blant folket, ellers hverken under valg-

tid trenger herr Camille Chau
temps en syndebukk og han tvin
ger herr Dalimier til å nedlegge 
sitt hverv. Kanskje kan Camille 
Chautenlps på denne måte redde 
sin stilling. I mellomtiden prøver 
han seg med erklæringer om 
gjannomgripende reformer for på 
denne måte å berolige OIffentlig
heten. Han er den riktige mann 
i denne situasjon: han taler om 
en hel or~aJni:sering av politiet, 
.han lover å rense opp blant jus-
1i.smyndighetene, han lover å av
skaffe den uskikk at de deputerte 
'ved siden av driver sakførerfor
Tetning. Imidlertid overtar bans 
partifelle, deputert og sakfører 
Campinchi - korsikaneren som 
senere som marineminister ble 
en av hovedhisserne til krigen 
IIIot Tyskland - forsvaret av den 
bedragerske borgermester Garat, 
som dekket sin kassedirektØrs 
tbrfalskninger, for borgermeste
ren er jo Em pæ-Welle av herr 
Campincbi (og dessuten også ay 
min.istlerpr'esdent Cha.utemps). 

kampanjen eller sin tiltredel
sestale fØrste mai i fjor skjul 
på at det revolUSjonære regi
me var ansvarlig for det ar
gentinske fallitbo). Peronist
ledelsen sier videre at den er 
dypt uenig med regj eringens 
måte å møte krisen på. Den 
uttaler at den oppstukne vei 
ganske enkelt vil ryste Ar
gentina over i utenlandske fi
nanssentrers og Økoniomiske 
makters vold, 1l.nder hvilkie 
det argentinske folk tidligere 
har lidd e,lendigihet og ydmy
kelse gjennom utallige år. 
(dette vel med sikte på de 
store lån og kreditter som Ar
gentina har tatt opp i utlan
det). John William Cooke log 
fagforening,slederne Framini 
og Cardoso har nettopp reist 
til den donlinikanske repu
blikk for å konferere med eks
president Peron om peroni
stJQnes stilling til de aktuelJe 
problemer og det er typisk for 
den rolle den peronistiske 
innflytelse fremdeles spiller i 
Cilagene politiske liT at Ciudad 

Trujillo, Perons oppholdssted ('orfll. frø a. 1). dre nasjoner, mens vi ernnå 
i eksil, blir betraktet som ner-- erklærte overfor pressen, «at ikke selv kan holde oss «stue
vesentret i den argentinske fangene ville bli dømt etter rene». Det at juriststanden 
Plolitikk. Gorillaene trikk i sin de samme regler, som krigs- ble avslØrt ved «rettsoppgljø
tid lag1et en lov som forbØd :I:1orbryterne ble dØmt etter i ret» var av mindre betydning, 
poliits.æe partier som var opp- Tyskland». Ja hva skal U.S.A. da «folket» alltid har forstått, 
kalt etter personer, men nå si til det? Selv Dagbladet at fra det hold har man lite 
er peronistbevegelsen aner- bruker nå uttrykket «retts- å vente. Hele verdens historie 
kjent og legalisert av retts- oppgjør», om de myrderier er full av misbruk, hvor man 
instansene under navnet par- som foregår i Havana. har anvendt jurister og bØd
tido justicialista. Ordet er De regler som ble benyttet ler. Av den grunn innfØrte 
velk}ent fra den peronistiske av rettsvesenet i etterkrigs- man blant annet i Norge leg
doktrine og det nye partinavn I oppgjøret er av gammel dato. dommere, for å hindre juris
blir på norrsk omtrent noe i Landssvikanordningens fedre, tene i misbruk av lovene. I 
likhet med rettferdighetspar- som "i sin tid var stolte over 1945 opphevet man også den
tiet. Peronistene melder sam- farsskapet, er det neppe nå. ne sikkerhetsventil, da de 
tidig at partiets unge kvin- De menn, som skapte «retts-. sammensvorne ikke stolte på 
neieder, senora Delia D. de grunnlaget» for mordene i «folket». 
Parodi, vil sette igang en fukio og Ntirnberg, gjenskap- I dette land er det kun 
landsomfattende kampanje I te barbariet, som n. orm i be- Stortinget som kan foreta av
med det mål å få utlevert handling av de olVervundne. lusningen, men det vil ta tid 
Eva Perons bortfØrte lik. Av alle tenkelige forbrytelser - fordi der ennå sitter man-

er den største, det åmisbru- ge; som fØrst må avluse seg 
Hd· o C b ke (bruke) domstolene til å sin forbindelse med «retts-

en lngene pa u a [remme uretten. Den fram- oppgjøret». Vi kan hjelpe til 
Så har verdenspressen i sin gangsmåte inngir nemlig den ved våre stemmer i valg. 

alminnelighet 'Og den argen- «lille» mann, som stoler på Nemlig kun å stemme på li
tinske sådanne i særdeleshet i domstolene, det falske inn- ster hvor der ikke forel{olll
disse dager kunnet gasse seg trykk at man går lovlig frem. mer notoriske rettssvikere. 
med mer eller mindre redsels- Her i landet kalte man det å Slik også ved kommunevalg, 
fuUe skildringer fra det fri- bygge på folæets rettsfØlelse. for å markere vårt stand
gjorte Cuba. De makter som Ja slik kan «de store» svindle. punkt. De rettssvekne må bli 
fra det skjulte diktel1& den Fra historien kjenner vi den lut som renvasker nasjo
internasjonale presses politi- blant andre forgåelser, inkvi- nen for illegaliteten under 
ske tendenser kan notere seg sisjonen. Dengang pinte man krigen og sviktet mot retten 
ennå en seier ved president ofrene til de tilsto eller dØde. etterr denne. Historien selv vil 
Fulgenc~o Batistas plutselige Bolsjevikene opptok den jesu- ordne med forrederne som 
og uventede fall i begynnel- itiske praksis, da massene i fØrte Norge opp i en like så 
sen av januar måned. Man Sovjet Øyensynlig sto på det ærelØs krig som etterfølgende 
kan ikke lenger åpne La samme kulturtrinn. I det fred. 

H. Franklin Knudsen. 

Daglig friske blomster 
KRANSER til alle priser 
SYNNN0VE LIE 

Blomsterforretning 
Froperveien SO, Osle 

Tlf. «2230 

Prensa en eneste dag uten å mere opplyste Vesten fant 
lese om nye--heruettelser··~ man på.--en annen.-Og~.ge.
Batistatilhengere - ved re- nial måte. Man laget lover, 
bellenes standrett eller uten som innebar en forhånds 
noen som helst rettergang i dom. Alt det som skulle bevi
det hele tatt. Ved opprørenes ses, nemlig de!Il objektive 
inntog i Havanna ble hoved- skyld såvel som den subjekti
staden . satt fullstendig på ve var tatt hånd om. Tiltalte 
hodet av pøbelveldet som sat- måtte ha forstått. Ferdig med 
te fyr på alle mulig~ slags den. 
eablissementer eller raserte Nå er det gått 14 år og en- A" R e li. • ,. r o w 
og ødela dem på annet slags nå den dag i dag går de «edle 
vis. Man moret seg med å slå dommere og lovmakere» om
inn ruter over alt og innbyg- kring, som intet var h~ndt. 
gerne var helt og holdent Den vedholdende avispropa
prisgitt en blomstrende rans- ganda og det store samhold 
og tyverivirksomhet fra de av de skyldige holder ennå 
mer patriotiske kilder i folket. folkets sanne rettsfølelse ne
En av de fØrste dagene noter- de. Derfor Ønsker man ro om 
tes det skader for flere hun- «rettsoppgjøret», men man 
drede tusen dollars og tapet får det ikke. Vi Ønsker ikke de 
av menneskeliv er offisielt skyldige straffet, men bare 
op!pgitt til 70, samt 300 såre- avslørt. Ikke så meget av 
de. Overfor den alarmerende hensyn til 0&8, som av hensyn 
utvikling gjorde regjeringen til Norge som en kulturstat. 

TANNINNSETNING 
Trondheim 

Gisle Johnsonsgt. 5 - V. Lade
moen kir~ - Voldsminde 

TANNLEGE MAAMOEN 
HanstJeensgt. 2 

Telef. 44 43 33 

Tannlege 
MARTIN K.JELDAAS 

HansteeIllSgt. 2 
Tlf. 44 75 54 

her straks forestillinger for å Vi er blitt et tragikomisk """""'"",,,,,,,,,,,'VV\lVVVVVVV\,,, 

hindre at henrettelsene og folk, som alltid skriker opp 
terrorregimet skal få fortset- om urett hvor det gjelder an
te å utfolde se~. Vår unge in.;. 

~"""""'''\Ao''\IV\IV\JV\A. 

Arkitekt 

HUSTAD 
nenriksmin~ter vil forsøke å 
få alle de sydamerikanske 
stater med på en liknende 
fellesaksjon for å stoppe en
hver politisk forfØlgelse på 
Cuba i den nærmeste fremtid. 

Rebellstyrkene er imidlertid 
splittet seg imellom. En grup
pe som kaller seg «revolu
sjonsdirektoratet» satte seg 
opp mot Fidel Castros dispo
sisjoner og rustet seg til og 
med til kamp mot ham. Fidel 
Castro bemerket harmdirren -
de at det var unØdvendig for 

å gripe til våpen, noe som ik- BÆRUMSV. 5, ø. ULLERN 
ke har forhindret ham selv i Telefon 55 61 29 - Oslo 
å gjøre akkurat det samme, 
til tross for at påstanden om Oslo Stigefabrikk 
at han ei" bakket opp av tOII
ket. Det har dessuten allerede 
vært et attentatforsøk mot 
rebell-lederen. Hans nest
kommanderende og revolu

Inneh. ALF T. LUNDE, 
Mosseveien 8, Oslo 

Tlf. 688837, priv. 870779 

sjonens viktigste mann nest !Slkyvestiger oljet ml cadi
etter oastro selv eT forØvrig merte beslag. Takstiger av 
at;gentineren Guevara, som jern, malertrapper og heisba-

Forh.· side 8. I re loftstrapper. 
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SPREDTE INNTRYKK -
(Fortll. /r- •. 1). Det gjelder Haw-Haw saken. 

parts generaler. Under denne Imisenderen herav leste om 
prosess hØrte man intet om den i et engelsk -tmagazin» 
hvem det var som tok initia- i 1946, og ;fant beretningen og 
tivet til terrorbombing av Særl~g det j~ri~isk: r~sonn~
åpne og ubefelstede steder. men" så splssfmdlg mt:res
Vedkommende burde selvsagt sant at det bet seg fast l hu
blitt dØmt etter de samme kOl'lmelsen. 
«rettslige» synsmåter som ble Mr. Haw-Haw var det en
gjort gjeldende mot de tyske gelske oppnavn på den kom
generaler og statsmenn, og mentator som :. kringkastin
følgelig hengt på samme for- gen fra Berlin hadde den en
smedelige og pinefulle vis som gelsk-talende verden som vir
endel av disse. kefelt i krigsårene. Han ble 

'!lO.' ................ _ • 
_ • ~ _ , ..... '.n-. ~ ___ , 

BRØDRENE GRIMM område sier om Roosevelts mer). Markusson skriver: 
DENAZIFISERES! krigshensikter: «Han hadde at USA ble bebreidet «- - at 

I forbindelsen med «rensel- håpet at Tyskland skulle gi de støttet dette regimet (Ba
sen» av de tyske kulturver- ham et påskudd, men Hitler tistas) direkte i kampen mot 
dier har forlaget Robert VIegret seg fur å hjelpe ham en militært helt underlegen 
BardtJernschlager i ReutliUglen med etpar innledende takter. ropprØrsbevegelse som var 
ved nyutgaven av Grimms Kanskje etpar japanske stats- umåelig populær (!) blant 
eventyr strØket «JØden i menn ville vise seg mere Cubas befolkning' fordi den 
Dom» og «Den gamle Hilde- hjelpsomme? Ihvertfall lyttet ville ha regime fritt for 
brand». Så verden går frem- han - mot Orienten og søkte terror, tortur og korrupsjon»! 
over. inspirasjon fra det uutgrun- * 

* nelige Fj erne østen. Han 
ØSTSONEN fant den i Pearl Harbour». HAN KJENN;ER DEM 

Bundesministerium ftir Ge- I * Arbeiderbladets medarbei-
samtdeutsche Fragen medde- HVA KAN EN IKKE SKRIVE der B. G. har hatt et intervju 
ler at tallet på politisk for- En herre ved navn Markus med tidligere kirkeminister 
fulgte il Østsonen igjen har Markusson skriver i Dagbla- Lars Moen, som er frisk på 
steget sterkt. Nesten 10000 det dypsindige betraktninger levren og som sier enkelte ka
politiske fanger sitter i tukt- om Englands særlige etter- rakteristiske ting Om de kir·· 
hus og straffeleire, heter det., retningstjeneste på Cuba og kehøvdinger og kirkepolitike
så nå begynner en faktisk å England er sikkert dårlig bå- re som vi blant annet traff på 
nærme seg norske forhold i de på den ene og den annen i okkupasj onstiden - og en-
1945--46. måte. SkjØnt gudene må vi- da mere like etterpå. Vi gjen

Bøddel ved hengningen var _ etter det tyske nederlag ar
som man vil erindre _ en ame- restert av engelske soldater, 
rikaner som hadde søkt om det, da han sto i ferd med å skul
pg som viste seg å kjenne til le passere den tysk-danske 
hvordan 'Ofrene kunne pines grense for å komme i sikker
lengst mulig. «Arbeiderbladet» het. En soldat kjerite ham 
noterte i sin reportasje med igjen på stemmen: «You are 
åpenbar tilfredshet, at felt- Haw-Haw, aren't you?» 
marskalk Keitel sprellet i <<uøy- Aktors bestrebelser for å 
aktig» 15 minutter. Ære være oppnå dØdsdom strandet til 
den hØyutviklede, kultiverte en begynnelse på forsvarets 
sruns flor rett, humanitet og påstand om at Haw-Haw il{ke 
anstendighet i den demokra- var engelsk borger. Etter 
tisk-bolsjevikiske allianse, som vidtlØftige undersØk.elser og * 

TYSKE OFFISERER 
te hva Markus Markusson vet gir: 
om forholdene på Cuba. Vi - De hadde j o mye med 
vil bare arrestere en av hans prester å gjøre den gang De 
bemerkninger som forekom- var kirkeminister. Lærte De 
mer en noe besynderlige etter ikke noe av dem? 

nå er nådd frem til sin ve1for- prosedyre, ble det fastslått at 
TiLEAKE FRA EGYPT tjente sluttfase. han var amerikansk statsbor-

ger. Man fant imidle,rtid at Artillerigeneral Wilhelm 
Det var imidlertid ingen F'ahrmbacher, forsvareren av han ved utreise fra England 

ringere enn mr. Churchill i festningen Lorient reiste i sin hadde ~fått engelsk pass med 
egen person som ledet det tl'd etter den egyptiske re-

at selv den norske dags-I ~ Jo, jeg lært mye. Og jeg 
presse har måtte korse seg så må si som sant er, at jo mer 
smått over Fidel Castros «et- jeg hadde å gjøre med kirke
terkrigsoppgjør», som foregår hØvdinger, og kirkepolitikere, 
på stadion i Havanna under dess bedre forsto jeg dem, og 
skrål og skrik fra 15000 im- dess dårligere likte jeg både 
parterte banditter (jfr. vårt dem og mye annet av det de 
A:rgentinabrev i dette num- f6r med. 

anbefaling om støtte fra en-
møte i det engelske krigska- gelsk hold. Dette pass, hevdet gjerings Ønske til Kairo som 
binett, hvor den skjebne- aktor, forpliktet innehaveren militær rådgiver. Han er nå, 
svangre bestemmelse om ter- etter hva Deutsche Soldaten-

b b· bl t ff t H til lOjalitet på linje med en- . f' ·t· t 
ror om mg ,e ru e. an gelske statsborgere. og var Zeitung meddeler, de ml IV 

er således bl. m. a. også an- gyldig i et år fra ut;tedelsen. kommet tilbake til Tyskland. 
svarlig for massemyrdJexiene Nå hadde riktignok Haw-Haw Han hadde i sin tid 6~ tyske 
i Dresden, mens byen var ikke henvendt seg til noe en- offiserer som medhJelpere, 
overfylt av flyktninger fra gelsk hold om støtte etter ut- men nå finn~s det i:ngen. tysk 
Øst-Tyskland. . «Farmand»s reisen, men retsslig avgjøren- offiser mer l 'egyptISk tJene

Arø'eatinahre'V: maktmidlene til hans rådig-
t!!!J het ikke reagerer på hans or-

1'Orta. frø. t1i4U 7 drer og ikke lenge etter går 
* er kjent over hele Syd-Ame- alt nedenom og hjem. -

redaktør som fremdeles er die måte det være at han ste. 
ikke alene subjektivt, men sa- kunne ha gjort det, hvis han 
distisk urimeUg ;innstillet i sin UNDERLIGE DIPLOMATER rika som kommunist. En av Buenos Aires' engelske avis 
hetspropaganda mot Tysk- hadde villet, mente øyensyn-
land, har sØkt å finne et for- lig aktor. På grunnlag av 
svar for det engelske initiativ dette subtile juridiske reson

nement, fikk man så omsider 
~t e~d:~n~~~f,~:~:,~~~ = d~mt Haw-Haw til heng-

ville funnet på d~t, hvis ikke m:. slik fortolkning av hva 
England hadde gJ ort det. Det t t tedt f . . . e· pass u s aven rem-
tyske mll1tæ~e ~yn på krIgens med statsmakt innebærer 
vesen, som VI kJ enner det fra . . ' 
tidligere gir intet holdepunkt ;;1 ~kkert være nye for de 
for en slik fantasipåstand. es . 
Den er ikke betegnende for Uansett hva som kan sies om 
annet enn den alminnelig Englands delaktighet i Ntirn
manglende norske evne til et bergprosessen, og det engel
upartisk, objektivt syn, selv ske forhold i enkelte andre 
i presumptivt kvalifiserte, in- saker, som f. eks. mot den ir
tellektuelle kretser, den juri- ske frihetsforkjemper, sir 
diske ikke unntatt. Roger Casement (jfr. Find-

I Rom er det oppdaget at rebellenes radiosendere i fjel- «The Herald», hevder ogSå at 
det var en illegal radiosender lene kalte seg ogSå for «den De Forente stater interven
i det tsjekkoslCJIVakiske ge- rØde stjerne». erte til avgjØrende fordel på 
sandtskap og at denne i må- Siden den brasilianske pre- rebellenes side i det kubanske 
nedsvis hisset mot Italia. Den sident Verg,as fall i 1954 er dr:ama ved å lukkle øypene 
tsjekkiske regjering i Praghar det som om de sterke menn for den strøm av våpensmug
hittil ikke gitt noen forklar- og folkefØrere i latinamerika ling som rebellenes folk i USA 
ing på denne merkelige dip- som ved en bølge systema- fOIiCtok, mens U.S.A. på den 
lomatiske virksomhet, skriver tisk skylles bort av landene. annen side nektet Batista vå
Deutsche Soldaten-Zeitung,; Batistas regime har uten tvil, pen og ammunisjon, slik at 
som minner om at den tsjek- i likhet med Perons, vært en forrådene på slutten slapp 
kiske kommunistregjering, iv- underminert mark. Etter fem- helt opp. Batista erklærer 
rig understØttet av de tyske seks års styre har nesten all- 'selv. at. han la ned kampen 
sosialdemokrater, streber et- tid disse menn sett seg om- for a hmdre flere blodsutgy
ter å få opptatt diplomatiske gitt aven bande skruppeUøse deIser mellom landsmenn. S
fOi'bindelser med Bonn. Med statsmenn og funkSjonærer 
eller uten illegal sender? som arbeider henimot å få 

* bort de ærlige og bra menn 
KRIGSHISSEREN som omgir føreren og isolere 
ROOSEVELT ham fra :Dolket og sine egne 

De amerikanske diploma- partifeller. Aksjonen på Cuba 
ters historielærer, Charles var godt koordinert og frem
Callan Tansill, en a v de be- gangsmåten den samme som 
tydeligste autoriteter på sitt i Here andre latinamerikan

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

Telefon 37 76 96 
Boks 3214 

Abonnementspri.se[" 
Kr. 25,- pr. år, kr. 12.50 

Den mann som represen- lay-saken), under forrige ver
terte engelske synsmåter i denskrig, og mot Haw-Haw 
«retts»aksjonen mot de tyske etter den siste, er det neppe 
generaler og statsmenn var tvil om at den ,engelske retts
sir Shawcross, som angiveUg pleie ikke alene i det interne 
skal være ansett som en av oppgjør etter krigen, men og
Englands fremste skranke ad- så i flere andre henseender 

""''''''''\1\'<\1\'<\/'-'''''''''''''''''''''''''''''' vokater i strafferettslige sa- ligger på et hØyere nivå enn 
ske tilfeller: SIP (det inter
amerikansk.e presseforbund) 
setter i gang en pressekam
panje, presteSkapet slutter 
seg til, og de vepnende styrker 
gir visse tegn på demoraliser
ing og disiplinmangel, de 
klassiske politiske partier or
ganiserer seg for under-I 
grunnsvirksomheten, det 
kommer et fØrste revolusjons
forsøk som blir slått ned. Den 
regj erende som ser seg truet 
av den internasjonale sam
mensvergelse fra de hemme
lige selskap finner plutselig at 

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. 

ker. Ennå har historien ikke rettspleien i Norge. Eksempel- Mindretallet i Haaland-saken 
brennemerket ham etter for- vis kreves det full enighet i 
tjeneste, tvertom har han skyldspØrsmålet, fØr det blir 
fått sin «Sir»tittel som belØn- tale om straffedom. En av
nin for sin innsats. gtlØrelse som den som her i 

Mr. Shawcross ledet som landet ble truffet i Haaland-
aktor akSjonen også i en an
nen sak, hvor det rettSlige 
gruILnlag og prosedyren fore
kom å være av tvils,omt art, 
med krokveier for å nå et vil
let resultat. Moralsk sett sto 
dog saken i en noe bedre stil
ling enn Ntirnbergprosessen. 

saken, imot et mindretall av 
4 dommere, er således prin
sipielt utenkelig i England. 
Det er jo også åpenbart for
nuftstridig å forlange av lag
menn at de skal ha bedre for·· 
ståelse av straffeloven enn 
flere hØyesterettsdommere. 

var ovenikjØpet av de eldste 
og mest erfarne dommere, og 
således ikke nyansatte, poli
tiske redskaper. 

I injuriesaker har vidnene 
i . norsk rettergang lov til å 
servere allslags «hØrensagen» , 
rykteslarv m. v. I England ba
re hva de selv vet, og kan 
svare for er riktig. Unektelig 
en betydelig mere beryggen
de rettsordning enn den nor-
ske. J. V. 

17.50 pr. halvår. 
Løssalg 65 Øre 
Annonsepris: 

32 øre pr. milimeter 
over en spalte. 

Bruk postgironr. 16456. 

Uttiver All Folk <>i land 
li'iiambandstIvkkeriet 

Oslo 
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