
OG 
Nr. 25 - 9. ARGANG LØRDAG 27. AUGUST 1960 LØSSALG 65 ØRE 

ARMINIUS: Det nordiske blod i Afro-Asia 
Frondizis og Eichmanns stormfu~le Argentina Interessante betraktninger om folk og ledere 

Den jødiske innflytelse er overveldende og presidenten 

styrer med hard hånd sammen med de militære 

Noen glimt hentet fra tidsskrifter og andre kilder 

ble erstattet med fred og 
forsoning' og glemsel mellom 
Argen tina og Israel. 

«Det et' bare å venne seg til at den britiske lØve 
sort!» (TarantelJ 

nå også er 

Folk og Land har imellom 
bragt endel meddelelser fra 
dette Argentina, hvor så 
mange av de tidligere NS
folk sØkte tilflukt i trengsels
årene efter 1945 og hvor de 
takket være Peron fikk gå 
uantastet og fikk anledning 
til å sØke å skaffe seg et nytt 
levebrød. Idag er vel ikke 
forholdene så lyserØde le:n
ger. Det er både Økonomisk 
og politisk uro og ingen er 
sikre hverken på liv eller 
eiendom i den hØyst usikre 
fremtid landet er gått inn i. 
Under disse omstendigheter 
har jeg måttet søke mine 

l en overmåte interessant artikkel i det britiske tidsskrift 
eNorthern World» av Henric von Sch w e r i n, stockholm 
kommer forfatteren inn på nordiske raseelementer : Ajro
Asia. Han nevner inled,ningsvis den avgjørende rolle den nord
iske rase spillet ved oppbygni ngen av det gamle Hellas Og 

-~.sZitk _~ --fW~ ,Qii.nth.cT -lu!-r ~- i -.tø. ,lJt/IJke1'., 
. §.PH~e ae f.s1:aelske. -t.err~ter i ArØ~~~~~-~I1!I'PlI!nIdJ."''''e1!'1'''''fØmMt!M!i~~;' og peker så -1'4 betydningen av et nordisk element blant folk 

- Casa Rosada, det argentinske regieringssentrum ? i landet utenom de vanlige som en sjelden tenker på når e,n snak1rer om den nordiske 

kilder, som nå nØdig vil ut- rase. "Og den som har reflektert over de overraskende ayn8-
Jeg nevnte i artiklen om så rart at affæren vakte den tale seg. Imidlertid fØlger en punkter Thor Heyerdahl er kommet til i sin bok om den 

Eichmann-saken i forrige største oppsikt blant landets jo godt med i det som fore- fordum8 sivilisasjon på Påskeøvene, kan spørre seg selv om 
nummer at Argentina er det ikke-jØdiske befolkning og at går nå i nabolandene, like- hvor området lar den nordiske itnnflytelse vel ender». Og s4 
nest største jØdeland i ver- regjeringen iallfall tilsyn~- som den lille rest av noen- fortsetter han: /' 
den, med en jØdisk befolk- latende måtte slå i bordet lund~ frittalende aviser i Ar-
ning på 3 millioner av et overfor terroristene og det gen tina gir et godt bilde av Men la oss holde oss til et 
samlet innbyggerantall av land som hadde sendt dem forholdene. forholdsvis begrenset område 
vel 13 millioner. Det er der- ut. Enda mindre rart er det Den jØdiske innflytelse i og kaste e,t blikk på nye opp
for ikke så underlig at det kanskje at hele «protesten» Argentina er uhyre stor på dageiser innen en sone, la 
nettopp var i de,tte land den og alle truslene efter noen alle områder. En må UVil-/ oss si fra Marokko til India. 
fantastiske kidnapping kun-I tids forlØp - da stemningen kårlig tenke på forholdene i Innen dette område finner 
de foregår. Det er heller ikke hadde roet seg i Argentina -I Tyskland in til 1933. Alle vet en her og der befolkninger 

hvor avgjørende innflydelse med et nordisk islett, hyppig 
hær og marine har på for- i fjellstrøk: således pathan
holdene i Argentina. Hensy- erne på grensen mellom Af
net til den indre sikkerhet, ganistan og Pakistan og kur
som igjen hevdes å være av- derne i det sydØstlige Tyrkia 
gjØrende for den militære og nordre Irak, begge. folk av 
styrke utad, har gitt de mill- iransk avstamning og således 

indo-europeere som vi selv., 
Skj Øn t ikke i noen særlig' 
stor utstrekning, kan nord
isk blod til og med spores 
her og der i Cyre,naika, 
blant de palestinske ara
bere og blant enkelte 
nord-indiske stammer, som 
for eksempel kashmirerne,. 

Tenk nå engang over hvor 
i de nevnte områder kampen 
for uavhengighet var mest 
voldsom og Uforsonlig under 

Forts. side 8 tære vidtgående fullmakter ____________________ _ 

Hvem er så egent lig denne Frondizi ? 

og rett til inngripen på alle 
felter. Det er derfor et mer
kelig tilfelle, som det polit
islee tidsskrift «Pregonanda 
Verdades» peker på, at mere 
enn 90 prosent av produk
sjonen av livsviktige stoffer, 
altså slike som har forbin
delse med det nasj onale for
svar, blir kontrollert av jØd
iske selskaper og firmaer. Vi 
kan nevne: de store kjemiske 
laboratorier, som eventuelt 
kan forandres til sentrer for 
forsvarSØkonomisk produk
sjon, laboratoriene for apo-

-" tekervarer og farmakologiske 
produkter, som i krigstilfelle 
er uundværlige for et land, 
de store. m~tallverk, som er 
av livsviktig betydning for 

(Forts. side 2) 1 Men likevel fortsetter bombene å eksplodere 
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Det stormfulle Argelltilla In nlemOrlaIl1 Ad Siegfried: 

Atter er en av våre gode 1 u °t l·tt vil bli, lØst til . "'Øl tids ' J I noen «:':;-°j:~:::8c.i'!.e betrakt- .~ou el er l (Forts. fra s. 1) I ledet og driver ,I.l, g~ - venner gått bort. - Jim 0-- ~ h t Det er for 
frpmstl'lling av krigsmateri- skriftet spionasje i alle land hannessen er ikke me.r. ninger» i Folk og Land for fullkommen e . tsl' tt t ak 

- I l Det .J. 25. J'unI' 1960 kaller Siegfried lenge siden fas a a -elI, verkmle til bearbeideLse som interessere.r s. rae " Jim var aven g]enl1om tt t'd' Det er 
m t de mangfoldige rettsbrudd sjonen er re s fl 19. , av m'l'nel"'ler og deres videre- er disse: orgamsasJonel so musikalsk familie. Jeg kje,.n ei k' 'erning at 

u, l v· d som makthaverne sidel 8. ogsa en JennsgJ fordeling, næringsmiddel" sts'l' bak bortføre sen a, ham allerede som vidun er- . 1945 har begått her : den har anrettet stor skade. 
industrie'l, tekstili.ndustl'iGcl Lie11mann og anslagene mo; barn og har også hatt den mal H o nn som vet at 
og kun' ~stofflnduskien, a,a- forskjellige persone , v - , glede å virke un el' 'o h . e r "om e'l d hans landet «e(fterkrigsoppgjøret». l '. " VlS en mt8t' v' d ord eller 

" , i' ,.., v el ,~ k D'e tre stavelser «ef ter- l~an ,ar re. ,', . tomob'Jindm;trlen og elldellg enten har <c Ga~L "el, il ::> - taktstokk i en årrek e,' l' er uklare og uheldige handling- tIlkJenngir at nan 
C~ jr-industrien, :Cet tJetyr, sier ler som de er ute efter, blandt F'ra den dagen han deb~l- {ngs» , 'kk h Ci' 't bl:r han en 

." ~ - l . "'der l ' 'e da de hos overfladI'ske lesere l e ar L," o' l tl'dsskriftet, at zionl'ltisk Øko- onnet ogsa. fraTa ne JIU ' terte - 9 år gamme, Ol t h Il 

' t . t r v kan fremk<>lle 'eller, styrke m. indreman. n. H,,:n ,ør, o e. er l"lv"'lllitecler llbe grunnlagE"t som er dømt av uerrons o' han hele Bergens «Jim», - - ~ , hg rett 
. . - forestillingen om at Norge Ikke OPP,gl er: perst;l1 fO_l' landet;:; forsvar. ganisasjol1enc, lOk1::e bare, på grunn av s,lne - . Ik nlate at hall der 

- "- deltok l' den annen verdens- pa en Sl. " ,.-Tif"ss'Kriftet peker videre TI'dss'Kriftct hevder ellers sJ'eldne musikalske talen, 'Ler, t t tI 
.d - - dd kri' De tre stavelser «opp- ved kommer l mo se nmg J pa at ogsa e.G menillgsdan- at det i jødiske s1,oler og men også fordi han hå e ~ø;~t» passer heller ikke. Et rett eller moral, eller derv,ed 

nede organer, aviser, tids- I klubber i ArGentina drives en egen evne til kontakt og gJ o'ø o komme av Øn- rettstridig skader noen an-
skrifter, l~ringJmsting m. v, rerFulæl' utdannc 1,'Oee a v spi- samkvem. . oPkPtgJ r n:a riktig resultat av nen. Enn si prisgi sin rett ~or 
efterhvert mere og mere o~~r Og sabotØrer. Slike sko, Endefram og liketil .--:, en-o s e om e o o n eller annen VIn 

~ og et dertil siktende samarbeide a oppna e.o -kommer på jødiske hendel" leT ligger like ved llOvedsta' I keI og ærlig, som han var, o 11 de interesserte par- ning eller for a tekkes noen. 
U" ~ selv- der hvor de H~l{e eie::; (1",Yl Rupnos Aires. s~:river alli-vI'd berikende på andre, ba- me om H' len nor~ke stat som 

cc ,,~.. .- - '- t t N° 'kke annet uttryk- VIS c ::; , 
av jØder, cpptrcl' stadig jø, tidsskriftet, og der undervi- de i toner og ord - ;V~~n kee~ig ~:r b~stemt, skal et opp- aktØrene har sagt s.eg å re-der som kommentatorer og ~.;e:" det i fel;;:ting, boksing, han stadig nye venne.r,' . t og som Ikke har 

,~ ~ n l g gjør også avslutte noe, være presen ere, _ skribentE\r. judo, ' kommandotropptak- popularitet som opprm el, d l' Det Siegfried skriver protestert mot deres frem 
Når det gjelder beherskel- tikk og spionasje. var begrenset til føde~yen, eonm e ~~ngler alle disse mo- ferd, gjø~ den .li,dte urett sen av kredittkildene, slår ,Også et annet blad «La ble utvidet til hele landet .da t l god Igjen og er 

k,.,) t menter. Hans betraktninger mes mu 19 , -tidsskriftet fast at det ikke er Hazon» i Buenos Aires be- han begynte i Kring ~s l~ . 'ld 'kke et efterkrigsopp, statte(r den forvoldte skade, 
noen overdrivelse å si at me- krefter dette i en artikkel gen, der han snart overto ggJJ.eør,emr eln noe annet, nemlig vil sannsynligvis man~e av 
re enn 70 % av nasjonalfor- 14. J'unI' l·år. Det heter i den- ledelsen av Bergensensl,emb- d f tt de antagelIg de 

makthavernes akSjon i Norge e orure e , ' . 0)'0 • muen kontrolleres av jØdiske ne bl. a.: «Staten Israel un- let. Samtidig var han. 2. ~kon- efter 8. mai 1945. Uttrykket fleste, være parat tIl a gJen-
foretagender og personer. derholder (noe som sannsyn- sertmester i «Harmolllen», ~g p ta et normalt samvær og 

'ft t . t'dk end.! stIl '<,eft,erkrigsoppgJ'øret» gir ak- o P b 'de 'med Sl' ne for-Videre peker tidsskrr e l lIgvis bare få vet) komman- utover disse 1 rev e - e 
""". h t' . h stadig virk- sjonen et skinn av respekta- samar l d t'l forbindelse med .dIC mann- dotropper i fast oP'lJse nmg l Unger, var an bilitet som den ikke fortje- følgere og .med eres 1-

affæren på at jødene i Ar- USA, Argentina, Frankrike, som som solist. ': hengere. BlIr der dessuten 
gen tina har opprettet en Italia, Østerrike og Sveits. Jim var våken for alle be- neI'. stillet sikke,rhet for at ugjer-" I f dslivØt A undersøke denne aksjon egen efteretningstjeneste og Disse kommandotropper er vegeiser i sam un . 0- ningsmennene aldri mer 

' . k l' o han vart tilbunns og i alle enke)the-spionasjetjeneste ,noe 'SO~l utløpere av de un~erjOrdlS e Ganske natur Ig sa kommer til å gjøre ,noe lign-
naturligvis ikke er vanskellg militære organisaSjoner som samfunds utglidning ilmel- ter, er en så interessant opp- ende vil vel næsten alle kUn-

t l d d P l t · o g tok konse- gave, at den sannsynligvis, , å holde gående i e an me var virksomme i a es ma lomkrigsarene o ne klare å omgåes også disse 
så stor jØdisk befOlkning. - inntil opprettelsen av staten kvensen av sine refleksjoner. """""'''''''''''''~~'''''''''' personer uten lidenskap, og 
Landets jøder fØler seg jo, Israel og som dengang het Som leder av den musikp.lske å frafall kravet om at de 
SOm andre ste,der, ikke i før- Haganah. Straks den jødiske bevegelse innen NasJonal En; g het skal straffes. 
ste rekke som argentinere, stat Israel var blitt opprettet Samling, gjorde han ert stor At,-d~n,.llor~k~",stat;jJrledsi-
men som jØdiske, statsbor- ble Haganah grunnlaget for og fruKtbr41gende" iIW~t.;>, "~g:'.c"'>J.ø>~'·r" "st" 'ec, ',' "k' n~ ut-og itmsugelser makter 
gere. Efterretningene går den nuværende israelske o'g d~t var i fØrste rekke t~k- å erstatte den Økonomiske 
over New York til Te~ Aviv, hær. Endel av medlemmene ket være Jim at Staben" fIkk skade, er sikkert nok. Den 
sier tidsskriftet, hvor' hoved- i Haganah fortsatte imidler- et musikk-korps den l\unne A brekke en enkelt kvist behØver ikke engang å Øke 
setet for de to jødiske terror- tid virksomheten og ble da være bekjent av. :. er ingen sak, det kan selvet skattebyrden. Den greier det 
organisasjoner HAGANAH og overført i dep. organisasjon Når du nu er borte" JIm, o' I lite barn. Men prØv det sam- ved i noen tid å innskrenke 
STElRN-gruppen befinn~r seg. som nå heter Israels hemme- vil alle vi som lærte qeg a me med et helt knippe, en sine eksperimenter, sine 
Begge disse har bidratt ve- lige tjeneste og som har flere kjenne føle dypt savn. 1 Det sopelime f. eks., det e,r ugjør- unØdvendige bevilgninger og 
sentlig til opprettelsen av titusner av agenter rundt du gav av deg selv i toner og Hg. sine altfor store administra-
staten Israel. Begge disse 01'- omkring i h~e verden. De ord, viskes ikke så snar~ bort Det er en velprØvet sann- sjonsomkostninger. 
ganisasjoner blir jernhardt sterkeste organisasjoner av fra erindringen - for d? gav het at enighet gjør sterk, en Siegfrieds forslag er, at de 
'I' '! '!' '! '! '! '! '! 'I' '" '" 'I' '" '" '! '! '" '" '" 'I' "'., dennE1 hemmelige tjeneste av kjærlighe,t. 'realitet, ikke, noe tomt ord. forurettede og misshandlede 

arbeider i USIA og i Argen- Med takk for godt yenn- Den enkelte' kan en nok skal forlate sin sikre stilling 
tina, land hvor de største skap og kameratskap :gjen- knekke men er vi bare en og sØke tilfredsstillelse for 
jødiske folkegrupper lever. nom mange år, ønsker jeg sluttet 'masse greier ingen å sin forfølgelse og for seg selv 
Haganah arbeider i kontakt fred over ditt minne. ,gjøre det. ved å be seg satt i e,n annen 

GODE VENNER 
Fra Forbundets Venner på 

Toten har vi også iår hatt 
den glede å motta kr. 1,000.
til Forbundets drift. 

Vi takker hj ertelig og ber 
flest mulig om å følge ek
semplet. Etter hvert som vårt 
arbeid vinner frem øker na
turligvis også angrepene på 
Forbundet og dets ledelse og 
det koster å fØre krig. 

med de respektive israelske Herman Be~ge. Når det gjelder oss urettlig gapestokk enn den nåværen-
militærattacheer og ingep l dømte, vi som har vært ut- de og ved å gi endelig avkall 
sivile, ikke engang sendemen~: sjonsorganisasjoner for~øyer sett til syndebukker for de på stØl'stedelen av det som 
nene, deltar. En annen orga- over betydelige summer i dol- Virkelig skyldige, da klarer rettsstridig og lØgnaktig er 
nisasjon av sivil karkter he- lars, og man antar at,i til- ikke den enkelte å skaffe dem fraranet. 
ter «Flor forsvar av den jØdis- fellet Eichmann embets- den oppreisning vi har krav Tanken om at de derved 
ke rase» og arbeider i hele menn på forskjellige r~ngs- på, men står vi samlet er vi skulde kunne avverge eller 
verden. Den har til oppgave t.rinn er blitt bestukkek Det sikker på å nå målet. formilde fØlgene av den poli
å samle materiale mot «fien- gjelder både tjenestelJlenn A samle de mange enheter tikk som de store engelske, 
dene av det jØdiske folk». innen den argentinske for- inn€\,n NS og andre hederlige franske, amerikanske og nor
Den overvåker også de jøder bundsr~gjering og i, J pro- mennesker til enhet og ske statsmenn har fØrt i de 
som er fraf;:tlne fra jØde- vinsen, særlig i Tucumap». styrke, det er fØrst og fremst siste femti år, hØrer ikke 
dommen. Såvel Haganah som * tillitsmennenes oppgave. hjemme i denne verden. 
også denne orgnisasjon har Dette er den ene sid-e av Hvert fylke, hvert distrikt Slutt geleddene! 
som oppgave å samle alt det argentinske bilde av i blir akkurat så sterkt som 
materiale som kunne skade dag. En annen side er: den tillitsmannen kan og vil. CAJUS. 
det jØdiske folk eller staten terror som utøves a'! de La det bli noe av en livs~ 

Sekretæren. Israel. Disse spionasje og ak- militære mot all opposisjon. oppgave å gjøre Forbundet 0510 Stigefabrikk 
--------------.;..----------- Det er nesten tragikomisk at så sterkt at det makter å, 

det er den store «demOlhat» gjennomfØre d~ store saker, Inneh. ALF T. LUNDE, Lite n leilighet 
Om en tid fåes en pen liten bolig ledig, bestående 
av stort rom, kjøkken, entre, spisskammer ~ annen 
etasje i en frittliggende liten bolig i vestKantens 
vakreste have. I kjelleren er eget bryggerhus, W.C., 
vedbod, husholdningsbod m.m" Gratis husleie mot 
å gjøre litt forefallende arbeide i haven. 
Bill. i ekspd. mrk. «Liten familie~. 

LØRDAG 27. AUGUST 1960 

Frondizi som har gitt df1 som ligger foran oss. 
t l Mosseveien 8, Oslo militære denne fullmakt i Organisasjonsutvalget. 

å gripe inn i de sivile l11yn- Tlf. 688817, priv. 670779 
digheters virke på ethvert 
område de måtte Ønske; noe 
som har fØrt til en alvbrlig 
kontrovers mellom F1rondizis 
sentralregjering og provin
sen Cordoba. Man vent~ at 

FQrts. gMe 6 

Daglig friske blomster 
SYNNØVE LIE 
Blomsterforretning 

Frognerveien 30, Oto l .. 
'ftt. 44 22 30 

Skyves tiger olj et ml cadi
merte beslag. Ta.krstiler a v 
jern, malerkapper sg heis
bare loftstrapper. 
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FOLK OG LAND __ _ 
~-----UAVHIH~'GIG UlCEAVIS ~ 

Deutsche Handelskammer 
in Norwegen', 

Fortsatt medlel'DSforieg&else: 

BITRE· MINNER 

I ·o~:~~~r:::.nlg I 
ALEXANDER LANGE 

.................................................... 

I robotenes verden 
Vi hadde for kort 'tid siden besøk llV en amerikansk 

evangelisk prest SOlD reiste meget omkrin.g både i Amerika 
og i Europa. Han pekte på det samme 'som også vårt blad 
orte har henledet 1)])pmerksomheten pa:: at robotsamfundet 
fra «1984» allerede 'er noe aven realitet"i den verden vi le.ver 
i. Antagelig er idet ikke bedre på 'ilen annen side av jern
teppet. 

Nig.rsk Ståltrådstrekkeri . A/S, 
stjørdalsveien 17, Trondheim. 

Norsk Tarmindu:stri A/S, Fa
brika.tion, Export, Import von 
Danp.en u. SchlachthO'fproduk
ten. Bekkegt. 24, Oslo. 

NlqrSk Telefunken Radioaktie
'Selskap, Pilestredet 75 c, OslO'. 

'Nio,rsk Træmassekompani AlS, 
Prinsens gt. l, OslO'. 

AlS Niorsk Tran & Fettcen
itral, Prinsens gt. 2, Oslo. 

Norske Ku1limpO'rtØrersLands
fO'renir:g, StO'rtingsgt. 16, OslO'. 

Nprske Manila og Sisalspinde
riers FO'rening" Drlonningens gt. 
17, Oslo. 
N~rske Meieriers :mkspO'rtlag, 

Breig-t. 10, Oslo. Hvor jeg 'Si kommer hen, sa 'Presten, er det de samme 
:menneskene jeg 'møter overalt. In 'er akkurat like, de mener 
-akkurat det samme, de sier akktrra:t det samme og de føler 
'seg brydd hvis noen forlanger egen tankevirksomhet av dem. 

Nior:sike Sikofabrikkers Lands- """'..,...~~..."......".....-..-...,...~ 
sammenslutning, S1lortingsgt, 18, 
Oslo, 

N\å,rske Skogsbær A/S, Niels 
JueJ,S gt. 70, Oslo. 

NQrskott A/S, Kohlepapier- u. 
Far~bandfabrik, Akiersgt.7, Oslo. 

«Rettsoppgjøret 
styggeste o var 

er noe av det 
nyere historie» 

Her har -:vi ~vel da også førklaringen på at de -gamle 
'krigsløgner og ilen gamle krigspropaganda fremdeles kan bli 
'tatt for god fisk av så utrolig .mange, vi vil ikke akkurat si 
av de mest 'intelligente menne5ker, men iallfall av den store 
,ltJennomsnittsflokken. 

Np.rthern Pulp & Paper Oom
pany A/S, Cellulose- u. Papier
e~rt, Fr. Nansens pl. 5, Oslo. 

Sier den fratredende lensm:ann I Vennesla 

For disse menneskene er 'det som står i de store dags
a"riser og Bet som kringkastingen og de politiske bjellekuer 
forteller 'el:! --større sannhet enn 'alle dogmene og aUe de au-

N9todden Crulcium-Carbidfa
br~k A/S, Notodden. 

Gamlelensmannen i ven-/ «stort sett gikk det bra 
nesla, SØren A. R obs tad de to åre,llle j eg var 
har gått av og i den anled
ning er han ,blitt intervjuet 

toritetsbunftne 'læresetninger Ira gamle dage. Og så kan en i Venneslaposten. Og sanne
jo diskutere 'hvor langt menneskets frigjøring i virkeligheten Sverre RUsøen enig lig er det ikke litt av hvert 

lensmannen har å fortelle er 'kommet.. 
d F I k L d bladets lesere - uttalelser 

Vi lel"er "i en materialistiSK og forflatet verden hvor det me O og an som sikkert ikke vil falle i 
1kk.eer tanKer og ideer som 'teller, men biler og kjøleskap, ) god' jord hos de utrettelige 
fjernsyn og -:vellevnet . .Det er :(IiFe'kte grufullt å se hva disse \ ~ Asker °dg Bærumsf Bldul.gde- hetsere. Selv ble lensman-

'. . . stikke har en mang oh' tt . 
yenstrera1J.ika.le 'folkefiender l løpet av noen årtier 11ar klart Sverre Riisøen 10. august en nen, som an SIer, avsa l 
,å skape dr 'ungftom om tB. artikkel om læreren i Fjell 1942 og han var glad for det. 

Mens allE} skolebØk~r i 
Eller er:tIet 'kanskje n8z alt Kommer til alt ikke virk- kommune som måtte frasi folkeskolen forteller barna 

'~a;Yeil_w~-ende ogtmitariet'_fldtlllttt-Wc_t-Dat;.;seg·aen'-:tæretstilling~Ban~va-r, om hvor grufulle og grusom
ister og Dagbladister, men -simpelthen bare undergangs- ansatt i - til og med m~ me den tyske okkupasjons-

f å d . departementets konsens - makt i Norge var, så er det symptomer? Er :tIet A tenlandet som nå I' r un er for å gl fordi de uforbederlige jøssin-
las f ... f d -.., bl d t 'kk l k noe annet gammellensman-p s or ue arg.e e raser og er u .. :g a eie se ve sy " g'er overfalt ham på det gro-

1: nen kan berette. Riktignok 
dommen, men bare symptomet? veste i forbindelse med at må han jo sukre d~ pillene, 

Bare fremtiden kan gi sikkert svar på dette, men vi er han under okkupasjonen han gir: «Hvor grusomt og 
redd det ikke blir noen lang fremtid vi får å gruble i hvis hadde vært medlem a v NS. hensynsløst tyskerne gikk 
utviklingen skal fortsette med samme hastighet sem de siste O~å Folk og Land har be- fram i det store, så ville de 

handlet denne sak og det er som oftest ha orden i sakene 
femten år. Ja, vi er faktisk redd for at det ikke engang vil pusSig å se våre argumenter 

--r og følge spillets regler i det 
finnes noen som gider å &,ruble over undergangen, men bare som gjengangere i RiisØens små». Men så fortellElir han 
roboter som trår på selvstartere og skur på knapper. ariikkel. Også han synes det- da blant annet følgende da 

Imens kan en da lure litt på h v e m det e~entlig er som te var en grufull foreteelse bladet oppskrifte,n tro spur-
15 år efter okkupasjonens 

dirigerer hele trafikken. Hvem er det som er ~okomotivfØre-. opphØr. te: 
ren på veien mot undergangen? For så meget er iallfall sik- «- Ble du utkommandert 

Riisøen konkluderer med noen ganger når norske bor
kert at det finnes en slags styrende hånd bak det hele. Det føt~ende som noen hver kan 

~ , gere skulle arresteres?» 
finnes noen som ikke nøyer seg med å skru på fjernsynet, hal godt av å merke seg: «_ Det hendte noen gan-

k "b t t k k ElI k d 'kk «Vi undrer oss ofte over at men som s rur pa ro o ens an e napper. ers un _e l e geir i alminnelige politisake:r. 
presse og kringkasting som på signal kaste seg over de sam. dei gamle nazister rotter seg En gang kom det tre fra felt

sammen. Jeg syn~ at vi i gendarmeriet og ville ha me spørsmål og hamre sine teser inn i alle sauehodene. mange høve gir dem altfor 
. hjelp til å oppspore noen ull-Kan det for eksempel være et rent tilfelle dette at hake- ·goUe kort på hånden moralsk 

tepper som var forsvunnet 
korssmøreriene som på et signal utIøstes over en hel verden og~ juridisk for en slik hold- fra Kjevik. De hadde miss-
og at en samlet presse skrek høyere om disse infantile stre- ning». tanke til noen fra Vennesla, 
kene enn over en truende verdenSkrig? Kan det være bare 

. et tilfelle a~ den samlede verdenspresse tier til det grufulle 
israelske brudd på ,folkerett og menneskelighet .i forbindelse 
md Eichmann-saken? 

Og for å ta noe enda ~ere konkret: Kan det bare være 
et tilfell~ at vår~ to elskelige eftermiddagsaviser VG og Dag

. bladet på. selvsamme'dag kjører opp med angrep på kristen
dommen og på den kristne kirke i forbindelse med den sam
me Eichmannsak? 

Og de to kristendomsangripere Andreas Edwien og Rag
mtrKvam, som later til å ha blitt mere jøde enn jØdene selv, 
de beveger seg på en sti som allerede er merket opp av 
Amerikas zionistiske ledere. Det er bare fortsettelsen av 

l og jeg måtte fØlge med og 
k9stendommen fordi den er Vise hvor de mistenkte bod

de. Det var tre gemyttlige «~tisemistisk». 
karer som pratet en hel mas

Normalt ville noe sliktn~- se; og som Øyensynlig hadde 
turIigvis ikke bety noen fare mer intere~se avnatUl~en i 
ht'erken for kristend6mmen . bygda enn av ullteppene. En 
e~!lr for noe annet, men i a v dem gikk inn i huset til 
d~ nye robotverden er det den mistenkte, men kom ut 
betenkelig, fordi en påstand i igj~n uten ulltepper. 

- Fant du ikke noen? 
ansene er det samme som et sPllrte de andre. 
ttYkk på knappen i ryggen:-;- JO, de hadde tyske ull
P~ roboten. tepper, men jeg syntes de 

;Men hvem er det som tryk- trengte. dem, svarte den tys

angrepene på pasjonsskuespillet i Oberammergau, en videre- ker på den store knappen -
fØring av de økumenske bestrebelser pR. å . .xrevidere~> hel' i Norge? 

ke politimannen». 
Om okkupasjonstidens her

redstyre sier lensmannen: 

lensmann under okkupa
sjonen. - Men det var en 
nervepåkjenning, og det 
hendte mer enn en gang at 
j eg var sikker på å bli arres
tert. Da det gamle herred
styret ble avsatt og NS satte 
sine. folk inn isteden kunn~ 
det ha blitt spØkelig nok. 
Men heldigvis var. det for
nuftige folk som kom inn, og 
som forsØkte å gjøre det bes
te av situasjonen. De ele
menter som kunne ha skapt 
uro ble utelatt». 

Og som rosinen i pØlsen 
gj$gir vi hva den forbaus
ende lensmann sier om efter
krigsoppgj øret: 

«Det såkalte rettsoppgjøret 
~fter krigen er noe a v det 
styggeste i vår nyere hist()-. 
rie. Her kom de hj em, de 
som rømte, og dØmte de som 
ble hj~me, efter nye lover 
med tilbakevirkende kraft. 
Vanligvis plei~r det å være 
dem som rØmmer som får 
unngjelde, men denne gang 
ble rØmlingene helter. Det er 
antatt efter krigen at ikke 
mere enn 8 prosen t a v dem 
hadde grunn til å flykte. De 
Øvrige 92 prosent stakk fra 
alt sammen og lot de hjem
me i stikken, med arrestasjo
ner og tildels tortureringer 
til fØlge. Og så kom de hjem 
igjen da krigen var slutt, og 
det var dem som skui de av
gjøre hvem som hadde svik
tet landet. 

Helter er de v~sst' Emnå, la", 
ter det til, selv om glorien 
har tapt adskillig av sin 
glans, og mange etterhvert 
forstår at det var adskillig 
vanskeligere å være i Norge 
enn i England under krigen.:> 

Bergs Assuransebyrå 
ALT I FORSIKRING 

A r h i ens g t. l - 44 49 94 
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BAK KULISSENE: Frimodige betraktninger: 

FRAN KRI KES KRIG - - Nord-Eu ropas forente; stater 

Den tiltalte genera.lssimus 
Gamelin svarer straks. Han 
snakker ikke hakkende, men 
flytende, men alt han sier lyder 
så underlig udeltagende ~ det 
hØres atter ut som om en pro
fessor i krigshistorie holder et 
foredrag om den strategiske 

land som et område hvor 
norsk og nordisk innflytelse 
skulle kunne gjøre seg gjel
dende, ' .. 

Jeg mente nordmennene 
skulle gjøre det til sitt ar
beidsfelt. Selv fossene i 
Dnjepr har norske navn, våre 
guder kommer fra Kaukasus. 
Jeg mente at det skulle skje 
på fredelig vei, at man 
skulle være så fremsynt at 
Dlan forstod det som skj edde 
der og sØke å arbeide i dette 
kjempemessige fremtidsland, 
det største av alle: verdens 
riker» 

I sin forsvarstale til 

stilling under en krig i en anr.en 
epoke og ikke som om generalen 
uttalte seg om brenner.de nu
tidsspØrsmål i en stund da det 
står om Frankrikes skjebne. 
(,Planen forutGatte», doserer Qa
melin «er. omklamring" av 
Trondheim fra tre sider og må 
betegnes som absolutt logisk: 
det skulle skje et angrep fra 
syd, et fra nord og et inn fjor

Den sorte blekksprut på Det hØyesterett sier Quisling: 
hvite Hus» satte New York Times 
som underskrift til denne tegning 

Efter møtet. Daladier (tilvenstre ) og general Gamelin forlater 
utenriksministeriet efter et møt e i det øverste krigsråd 

OM NORGE 
holdning ikke å vise hva denne 
meddelelse betyr: åpen innrøm
meIse overfor verder. at efter 

26. april 1940. Mens minister- nederlaget i Polen har en nå 
president Reynaud og hans lidt et nytt i Norden - et 
forsvarsminister kjemper på liv prestiJ3'jeta.p SDm knapt ka.n 
og dØd bak kulissene, sitter de i gjenopprettes og mere enn det. 
dag fredelig sammen ved et For denne krig i Norden fant 
bord - de er møtt frem man på i Frankrike fordi den 
sammen med general Gamelin" I var så behagelig langt vekk fra 
general Georges. admiral Darlan, de egne grenser "- er den nå 
luftfartsminsteren og en dell tapt, så har tyskerne frie hen
andre ministre til et møte i der i nord som i øst, og da er 
krigsklomiteen, som finner sted det fryktelige Øj~"?blikk uav
under forsete av statspresident vendelig der da Tyskland vil 
Lebrun i den store sal i Elysee- vende seg mot vest 

den. Det var imidlertid umulIg 
å gjenr.omfØre dem slik som 
forutsatt. En kunne bare sette De «Frimodige betraktnin
i ga.ng fra nord, fra Namoos - ger» av O. K. i nummer 23, 
men her ble en stanset ruv tysk- har adskillig oppmerk
erne. Vi har tre jegerbaw,ljoner somhet og vi gir der
der, og dertil kommer en bri- for gj~rne plass nedenfor 
tisk brigade på likeledes tre 00- for en videre utvikling av de 
taljoner. Troppene kunne rik- ideer forfatteren gjør seg til 
tignok landsettes, men ikke det talsmann for, uten at vi der· 
tunge materiell, idet havr.en var for redaksjonelt tar noe 
for sterkt beskadiget av det standpunkt. Det er naturlig
tyske flyvåpen. Det synes ikke vis delte meninger om hvor
umulig å konstruere en tilbake- ledes en skal stille seg i den 
tO/51slinje langs kysten, men hvis kritiske situasjon verden og 
engelskmer.nene igjen innskiber Europa står oppe i som følge 
de tropper som ble landsatt for av de vestlige statsmenns 
angrepet på Trondheim, så vil katastrofale politikk, men 
jeg anse de franSke troppers det er både sunt og gavnlig 

pala,sset. Situasjonen er som det «Engelskmennene har over- stilling for sterkt truet. Jeg har at disse tanker blir luftet og 
fremgår av Reyr.auds ord meget hodet gått igang med affæren derfor sendt general Mittel- nærmere drØftet. Det hviler 
alvorlig. «Tyskernes fremgang i uten større lY'st» , s:er Da.ladier. 
Norge», sier han efter a.t Lebrun ,'Forberedelsene har pågått- siden 
har oppfordret ham til lå tale, novemlJer og 28" ma.rs ble ak
«er ytterst ubehagelig, Den hur- sjonen endelig fastsatt - men 
tige fremmarsj fra Oslo fortset- de har foretatt den med helt u
ter, Hva som egentlig foregår i tilstrekkelige krefter. De har 
Narvik vet en ikke sikkert. Deit over hodet ikke kunnet fore
er ikke helt klart hvem som stille seg at tyskerne så hurtig 
leder den norske ek:spedisjon: har kunnet kaste ,slike krefter 

hauIser til Londm: for å rede- et stort ansvar på all~ men
gjøre for dette syn. Ha.n vil alle- nesker som ikke hØrer til 
rede være ankommet dit, og l robotverdnen idag, og en bØr 
hvis krigskomiteen finner det derfor forsøke å drØfte pro
nødvendig vil jeg også personlig blemene frigjort fra gamle 
begi meg til Lor:don,» følelsesmessige bindinger. -

Lebrun, republikkens president Her er så den nye artiklen 
har følelsen av at nå bØr han av O, K": 
også si noe. Du gOde gud, han er I 1936 sendte Nasjonal 

hverker: den britiske general mot dem!» Daladier sier dette utdannet som bergverk,singeniør Samling ut et bemerkelses
Massy eller den franske gJeneraI ikke uten en viss skadefryd: og hvis han ikke hadde kastet verdig opprop forfa ttet a v 
Audet synes å ha avgjØrende dette er altså de englendere seg ut i politikken, så ville han vel Vidkun Quisling" Det heter: 
ilUliflytelse på lrommandoen, 'sammen med hvem Reynaud vil gjennom fruens g3Cre forbindel- <,Nasjonal Samling, sam
mens derimot en komite som be- vimie krigen - ser ikke enhver ser med Montanindustrien ha let til RiksmØte i Oslo 27 ju
står av repl'esentanter for War nå 11\'01' berettiget hans av- kunnet drevet det til bergverks- ni 1936 oppfordrer alle av 
Office (det brit~ske krigsminis- ventende krigfØring var? Mi-" direktØr - isteden er han nå nordisk ætt og innstilling i 
terium), aomiralitetet og luft- nisterpresident Reynaud fØler formann i er. krigskomite som alle land, nordmenn sven
fartsministc'r"n Og som mere l"lugget og Sl" el' hUl'tl'g·. «Hvor- er betrodd Frankrl"kes skJ"eh r k - ~ ~,-"ne. s er, dansker, islendinger, 
ligner kontrollk"JOmitee'll l" et le~es "'"'dønlmel" De Sl""r'U~"o'J"o~en", Nå må han befatte seg med en fØ' b ·t 

- ,,~- • v ~> <. "ær YInger, rI eir, tyskere, 
aksjeselskap, synes å ha avgjør- I herr general?» Forts. side 7 nederlendere og flamlendere 
elsen - -». 

Den tone Reynaud benytter da 
han sier dette er som vanlig hos 
ham kall, ja kynisk, og det lig-
ger et ironisk smil cm munnen 
p~~ h[f'~-l'1, lncn ane innser klart 
hvit det er for slags katastrofaL~ 
nyheter ministc;rpresidenten 
bringer militære ned81'lag. 
ingen em,artet ledelse, altså på-
ny det sanun,? sem en led undel' 
i fØrste verdenskrig - -. Rey-
naud er imidlertid ennu ikke 
ferdig. Det kommer noe enda 
verre, «Vi må øyensynlig se den 
kjennsgjerning øynene at 
engelskmennene overveier om 
de ikke straks skal trekke seg ut 
av Norge igjen!» 

Alle de tilstedeværende an-
strenger seg for i det minste i sin Republikkens president Lebrun kunde representere på forskjellig 

vis, slik som her, men militære spØrsmål hadde han ikke anelse 
om--~ 

og alle a v nordisk blod og 
ånd til å slutte seg sammen 
i en Nordisk Verdensbevegel
se for å skape fred og sam
arbeide me,llom alle nordiske 
folk verden over og .føre 
kampen for vår nordisl{e kul
turs frelse og fremgang. 

Nasjonal Samling vil re
presentere dette stornordiske 
samarbeid for Norges ved
kommend~, og Riksmøtet an
moder Nasjonal Samlings I 
ledelse om å ta de nØdven
dige skritt til organisasjon av 
et slikt verdensforbund hvis 
hovedsete bØ~ være i 0;10. 

Nordiske i alle land, la oss 
slutte oss sammen. 

VIDKUN QUISLING 

I rettssaken sin 1945 sier 
Quisling: tJeg 5å på Ruæ. 

<:Jeg er kommet til klarhet 
over at det i universet eksi
sterer en guddommelig 
makt, og den er knyttet til 
utviklingen på de av klodene 
som er bebodd, - -» ' 

Sammenholder vi dette 
med mange andre av QuiS
lings uttalelser, så finner vi 
at QuiSling mener at det er 
den guddommelige makts 
vilje at det skal dannes et 
nordisk rike, på jorden, bestå
ende av Russland, Tyskland, 
England, Norden, Nederland 
og Flandern" 

Og at politikerne i dette 
rike skal la seg lede a v den 
guddommelige makt som fin
nes i universet. 

Han ville derfor at Tysk
land og England skulle stå 
sammen og fj~1"ne bolsjevis
men, og så gj en opprette 
Odins gaml~ rike SVitjod, 
eUer uttrykt med mere mo
derne former: En nordisk 
europeisk union: nordeuro
pas forente stater! 

Hadde Quisling vært Tysk"· 
lands FØrer eller premier
minister i England, så kun
ne alt dette ha lykkedes, 
men som leder for bare 
100,000 nordmenn, var opp
gaven for stor. 

Men er en gj enreisning a v 
Odins gamle rike guddom
meps vilje, så skjer det al
likevel. 

Og alle ting tyder på at 
det skjer. 

(Forts. side 7) 

Kollega Sam! Kollega Ivan! Alle 
sammen sier at våre politiske 

kjøkkener er for skitne og 

kostbare! 
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Katolsk biskop 
om gasskamre 

avslører løgnen Ung dansk soldat lortellerom 
Dachau -leiren forholdene i Gazaområdet: • 

I 
Amerik~nsk-jødiske offiserer tvang i 1945 tyske kriIsfanger til å ominnrede 
avlusningsanstalten til forevisnings«gasskammer» 

Vår svenske kollega FRIA ORD reiser krav om en internasjonal upartisk 
undersøkelseskommisjon 

I disse dage er det innviet som det var noen sannhet 
et minnekapell i den tid- en fant i Niirnberg. Det var 
11gere konsentrasjonsleir seie,rherrenes propaganda
Dachau og norsk presse og sannheter en der fikk servert 
norsk kringkasting har bragt og det eir den sannhet jødene 
melding om denne begiven- - eller kanskje rettere zio
het. Men de har naturligvis nistene - har bruk for, alle 
ikke fortalt alt, og de har I vet vil bli resultatet av Eieh
absolutt ikke reist noe krav mann-affæren. Hvorfor er 
om en gang for alle å få I det ikke blitt nedsatt en 
bragt sannheten for dagen intEimasjonal kommisjon av 
om disse omstridte ,ben:~t- upartiske menn til å granske 
ninger om de tyske kon sen- den Virkelige sannhet om de 
trasjonsleir~. Og dog skulle tyske konsentrasjonSleire, 
en tro at dette hadde ekstra hvor man - på samme måte 
aktualitet fordi en i Israel som i andre land både under 
efter den uhØrte kidnapping og efter krigen samlet upå
av den tidligere tyske politi- litelige elementer for å ha 
mann nå akter å sette i gang dem unde,r kontroll slik at 
en «rettergang» uten noen de ikke saboterte krigsan
slags kontroll mot denne strengeisene, sp:21-r det sven
Eiehmann efter at han har ske ukeblad F'RIA ORD. Sær
vært behandlet i månedsvis Hg påkrevet må dette være 

sendte tusener av soldater 
tilhØrende Waffen SS dit. 
Leiren i Dachau er blitt en 
makaber tUristattraksjon ~ 
dit kommer det årlig masse
vis av utlendinger for med 
gru å se på de innretninger 
med hvilke de bestialske na
zister tok livet av fangene. 
Med særlig avsky betrakter 
man naturligVis de beryk
tede gasskamre, hvor så 
mange tusener skal være 
henrettet. Over hodet å be
tvile sannheten i disse på
stander er i krondemokrate
nes øyne det samme som å 
identifisere se!5 som sympati
sør av «nazibØdlene». 

Nå har imidlertid biskop 
JOhannes Neuhåusler i Miin
chen, som selv i mere enn 4 
år satt internert i Dachau
leiren og som neppe kan 

• I 
karaktensees som noen na-
zisympattsør, trådt frem og 
radikalt avlivet lØgnen om 
gasskamrene iDaehau. 

SelvfØlgelig har .ikke den 
høye katolske prelats avslØr
inger funnet veien til den 
svenske presse eller kring
kasting, skriver FRIA ORD 
(og naturligvis enda mindre 
til norsk. tilfØyer vi), hvis 
korrespondenter stadig er 
opptatt med iherdige Sher
lock Holmes-arbeide for med 
forstØrrels€jSglass å under
SØke de tyske toaletter på 
j akt efter hakekorssmØrerier. 
Ellers er biskop Neuhåusler 
en meg~t kjent personlighet 
i den antinazistiske leir såvel 
for sin innsats som <~mot
standsmann» under krigen 
som gjennom sin digre bok 
av 1946 på 800 sider om 
«Kors og hakek.ors. Nasjonal
sosialismens kamp mot den 
katolske kirke og den katol-

(Forts. side 7) 

~ et underjordisk fengsel i når det nu og da trass i alle' 
Tel Aviv. Naturligvis er det forsøk på å gjøre krigs- og 
ikke på denne måte en fin- hetslØgnene hellige og u
ner <.:;annheteu» like lite rØrlIge trer frem vitner med .',:. 

utsagn som på en slående" 
måte belyser de::l groteske I 
histOrieforfalskning. Og et . 
~likt er nettopp den mann 

. som tok initiativet til reis
ning av minnekapellet i 
Dachau. 

Det var nettop iDaehau 
den første tyske konsen tra
sj onsleir ble oppfØrt og den 
fylte sin oppgave også efte,r 
at krigen sluttet, idet de 
amerikanske seierherrer da 

Nok et brev fra Wagner Christensen til en dansk venn 

Slike flotte typer finner danske FN-offiserer foraktelige! 

Mens FN ruster ut nye avrrelinger, denne gang til Kongo 
som feirer sin «frihet» på en så overbevisende måte, holder 
Norge fremdeles, blant annet sammen med Danmark tropper 
i Gazaomrddet. De feires ved passende anledninger med 
taler av gemeral Bjørn Christophersen, men ellers hØrer en 
misstenkelig lite om det som foregår i det brannfarlige om
råde hvor norske tropper er stasjonert på vegne av FN. Vi 
har tidligere gjengitt et brev som em dansk soldat i Gazaom
rådet skrev til en venn for et par år siden. Det gavet noe 
annet og et rystende billede av forholdene i Gaza. For
håpentligvis er tonen noe anderledes i den norske avdeling. 
Men likefullt kan det ha sin interesse å høre litt mere orn 
hva den unge danske soldat, som forøvrig også 'var front-

.. kjemper, har ti fortelle. Vi gjengir nedenfor nok et brev fra 
Wagner Christensen. Det er også skrevet i 1958. 

Kære Ven! 
Det er med største Bekym

ring, at jeg ser på Forholdene 
her i Egypten. Her er et 
Folk, der under en dygtig 
Præsidents FØrerskab stadigt 
kæmpe,r seg opad for at vise 
den vestlige Verden, at så
kaldt «undenldviklede» 
Lande formår at stå på egne 
Ben. Men de vil derved I1Iive 
indviklede i et farligt Spil, 
som kan blive skæbnes
vangert, fordi USA - og med 
det Israel - aldrig vil til
lad~ depne fremgang, hvor
for der gøres alt muligt for 
at gøre Ægypteme til «Krigs 
forbrydere» og Krigsanstif
tere, og i dette Arbejde er 
det såkaldt «neutrale» UN
Politi et lydigt Redskab i 

JØdernes Hænder. Og kun 
den Omstændighed, at jeg 
selv betragter mit tempo
rære Ophold i FN~tyrkepe 
som en Studie gør, at jeg 
tilsyneladende roligt kan 
iagttage U.N.s «Arbejde for 
Freden». Jeg har vist engang 
skrevet, at UN. holder med 
Israel, og siden da har jeg 
observeret megejt, som jeg 
mener, at du bØr vide, da du 
kan gøre en hel Del i den 
Sag. Jeg har skrevet om 
LØjtnanten, der opfordrede 
til StokkeSlag, og her er en 
Bere,tning om en anden 
LØjtnant, som vi har her i 
Kompagniet. Han og tre 
andre Befalingsmænd fange
de i sidste Uge tre Rotter 

Forts. s. 6 

FOLK OG LAND , 

Stiftelsen norsk Okkupasjonshistorie, 2014 
 

SNO



Forholdene • 
I Gazaområdet Det stormfulle Argentina- - ..... ' 

(Forts. fra side 5). I tvunget til hver Morgen at stil 
levende, og det gjaldt nu for ret og presentere Gevær, når (Forts fra s. 2()\. I selv: hvem er det egentlig for endel måneder siden. 
dem at få disse Rotter aflivet Symbolet for Fred og Sam- det vil bli foretatt en ren som er terorristene? Er det Mottoet for denne utstilling 
på den mest «underholdende» menhold _ U.N.-Flaget _ går militær intervensjon ,mot kanskje regjeringens egne var «Ikke glem - ikke tilgi», 
Måde. Og så blev den fØrste til Tops. denne provins som har vå- agenter? Noe som ble påtalt av nasjo
'tf dem overhældt med Ben- Men, tro mig, jeg skammer get å forsvare gjeldende lov For en tid siden hendte nalistiske organer som May
zin, hvorpå der blev sat en mig over at gå rundt med og rett. I skyggen av den så- det en episode som ble en oria og Azul y Blanco. Den 
Tændstik til. Under vild Ju- U.N.-Mærket. kalte plan Comintes (Con- kjempeskandale hele, landet fØrstnevnte ble forØvrig 
bel fra LØjtnantensSide IØb Mit Ophold i Cairo lærte mocion interno del estado) snakket om: erkebispen av stengt av myndighetene fØr 
det lidende dyr skrigende og mig at forstå den Betydning er det etablert en art varig La Plata sammen med en del valget i mars. SjefredaktØren 
brænden de rundt, indtil DØ- Opdæmningen af Nilen har undtagelsestilstand og i advokater ble regelrett kas- ble arrerstert, men kom seg 
den udfriede det. Dette var for Ægyptens Fremtid. Lande,t skyggen av den blir det fore- tet ut av 'garnisonen i City senere unna, og lever nå i 
imidlertid ikke spændende er fattigt _ d.v.s. Folket er tatt tusenvis av razziaer og Bell, da de kom for å besøke eksil i Uruguay. Det er i 
nok for LØjtnanten. Han fik fattigt. - Men der er Rig- <,hold ups» av de militære. de arrestert~ «terroristen denne forbindelse rart å 
nu et Hul gravet i Jorden, domme nok - og Agerjord Hvem som helst kan arrest- som sitter der. Advokatene tenke på alt oppstyret i pres
hvori de resterende Rotter nok. Imidlertid skal der Pen- eres under påskudd av ropte hØyt at fangene vel sen her hjemme den gang 
blev anbragt og derefter ge til for at inddrive disse «,terrorismo». Peronist-mili- var for stygt tortureret til at Peron stoppet «La Prensa». 
overhældt med Benzin. Atter Rigdomme. Det koster penge tære og-politikere blir hen- man våget å vise dem frem. Nå er det pinlig stille når det 
blev der satt Ild til, og at opdæmme Nilen og derved tet av de militære og for- * gjelder forsvaret av det frie 
LØjtnanten, der åbenbart var overrisle Jorden. Præsident svinner ganske enkelt.) Det Ellers kan det nevnes at i ord. I Argentina er nå alle 
svær at tilfredsstille i den Nasser så en Udvej til at få hevdes åpent at det d.rives de fem nordlige provinser rene peronistorganer eller 
Retning, sprang rundt om Penge gennem Overtagelsen tortur og sæ'rlig beryktet i har det pågått geriljakrig si- sympatiserende stengt, bort
Hullet med fØlgende Kom- af Suezkanale,n. Men det denne forbind~lse er det den før jul. Peronistungdom- sett fra Azul y Blanco, som 
mentar: kunde han ikke få Lov til. elektriske torturredskape,t mer under ledelse av den en kanskje beholder for skin-

<,Det er saterne he~t rigtigt Så forsØgte han et Lån i USA som anvendes på kJØnns- gåtefulle og navngjetne «Co- nets skyld. 
- det skuI de bare ha været for at bygge Dæmningen. delene. På det vis fabrikeres mandante Ataranco» korn,. 
en Flok Araberunger, der lå Men USA slog Hånden af det «terroristtilståeJser» på mer fra tid til annen ned 
der nede». ham - og åbnede herved lØpende bånd. Fengslene fra fjellene og leverer hele 

Mod sligt kan jeg intet Slusen for Kommunismen i fylles av slike «terrorIster», slag ifØrt den argentinske 
gøre. Min daglige Forsvars- det Mellemste østen, for der men likevel fortsetter bom- hærs soldateruniformer. 
tale for Arabe,rne bliver af er vel intet at sige til, at man bene å eksplodere på de mest Siste valg, i slutt~n av 
mange mOdtaget med hån. derefter modtog den hjæl- utenkelige steder og 'forår- mars, endte trass i alt med 
Men den Trøst er dE;!" dog - pende Hånd, som Soviet rak- saker tap av v~dier og knepen seir for peronistenes 
at flere Menige havde Med- te. Men herved skærpedes jo menneskeliv. Mange spØr seg blanke stemmesedler. Natur-
lidenhet med Rotterne. Krigsfrygtt:jn igen, hviket igen ligvis fikk peronistene ikke 

E1n anden at LØjtnantens betød mere Oprustning, flere lov til uforstyrret å stemme 
Udtalelser lØd sådan: :Forsvarsvåben for Europa - blev tvunget til Tavshed, når på dette vis. Med grunnlag i 

.. Der sker for lidt hernede og hermed større Eksport af Rebene strammedes. Vi knyt- Comintes arresterte man 
- jeg kunde tænke mig at Krigsmateriel fra USA, som tede Hænderne i Afmag"t, da privatpersoner for oppfor
skodde en Cigaret i Øiet på derigennem holder sin Ar- vore Kammerater - e~n ef- dring til å stemme blankt 
en bEiSkidt Araberunge». Og beJdslØshed nede. Men for de ter een - blev bragt til1Tavs- (Undergrunnsvirksomhet !). 
her er et Eksempel på hans små Lande i Europa betød hed ve,d DØdspeletonernes Valgene foregikk i dØdsstraf
OpfØrsel: det stigende Udgifter og stør- Knalden i Danmark. Vi har fens skygge og med store 

For et Par Dage siden ud- re Skatter for Befolkningen. måttet gå st1lle med vot Sorg svindelmanØvrer . fra re-
lovede han en Dusør på 5 Øl SvikmØUen går og male.r over de Hundredtusinder af gjeringspartiets side i det 
til den, der vilde re,nde efter, Landene ned i F'attigdom og vore Kammerater, der for- indre av landet. Det er ellers 
indfange,. og gjennembanke Elendighed. svandt i Sibirien Vi hat måt- en utbredt oppfatning at en 
en ung Fårehyrde, som han KØreturen langs Nilen var tet gå og se på, at Seijrher- stor del av de blanke stem
mente var for nær ved den skØnneste Oplevelse. HCJr rene i Demokratiets . Navn mesedler ble delt mellom de 
Grænsen. Denne LØjtnant, gik Folkene og arbejdede i har fuldbyrdet Ugerninger, Øvrige partier, men likevel 
har ansøgt om et halvt Ar det solfyldte Landskab. Den der langt overgår, hvad der fikk altså de blanke sedler 
mere, hvilket vil sige, at det vestlige moderne Travelhed blev dØmt for i Nlirnbe;rgpro~ flertall, noe som gir et inn
bliv~r ham, der skal til Vi- og Overm~kanisering er ikke cessen. Vi har ople-vet et for- trykk av peronistenes styrke. 
borg for at undervise næste nået hertii. De passer deres holdsvis lille Lands heroisl{e Frondizi og hans innen
Hold F'N"Soldater, og det Jord som for 2000 Ar side,n og Kamp mod sine langt over· riks minister Vitolo styrer 
kan ikke være svært at for- er tilfredse. Lidet aner de, at legne Krigserklærere, da det hardt og brutalt. Hvem er sa 
udse med hvilke Forudsæt- det «Stjerneskud», som de gennem LØgnpropaganda blev denne Frondizi som så man
ninger disse kommer til at Aftenen i Forvejen så fare svigtet. ge nå beskylder for å være 
påtage sig Tjenesten her- henover Himlen, var en Jord- Jeg kan ikke blive ved med Moskvas hovedagent i Ar
nede, hvis der ikke bliver sat drabant eller kunstig Måne, at se på dette uden at for- gentina? I tredveårene var 
en Stopper for sligt Misbrug. som Stormagterne havde of- søge at gøre noget. Tiden er han sekretær for Internasjo-

U.N. - Styrkernes Arbejde ret Milliarder på - i Stedet forlængst inde, da d.er må nale Røde Hjelp i Argentina. 
består bl. a. i at indfange for at ophjælpe Elepdighede,n tages et Skridt. Vor~Kamp Det er all grunn til å tro at 
GrænseoverlØbere. Og det hernede på Jorden - først må gælde et forenet Eturopa, han senere gikk over i det 
lykke des forleden at gribe og fremme st ved at skabe der vil vise det arabiske Folk radikale parti på Moskvas 
e,en. Og stor var Glæden ordnede Forhold .- inden Tiltro. Del' må sættes eh Bar- ordre - iallfall påstår folk 
over endelig at have fanget man forsøgte at erobre, Ver- riere mod Krig og Und~rtryk.- det - for å angripe staten 
en Araber. Men Glæden bleg- densrummet. kelse. Men hvad kan man nå, innenfra. Det er i den for
nede, da det l!lnder Sagen Men Bolden er givet op inden et nyt Uvejr §lippes bindelse kanskje verdt å 
mod ham kom frem, at han hernede, og det vil - fØr el- lØS? ...... Skal vi end\1u en- merke seg at det utgikk 
var en jØdisk Spion, der - ler senere - ende med en gang tvinges til at stå! og se hemmelig ordre fra de kom
såvidt vides - senere endte Katastrofe. Endnu har ingen, til, medens Tusinder ~g Tu-I munistiske seIler om å stem
med at bJive henrettet af det somvirke~ig vilde det bedste sinder bliver ofret på Demo--me på F'rondizi, SkjØnt kom
ægyptiske Politi, hvilket jo for sine Medmennesker, fået kra1iiets blodvædede :.Nter? munistenes offisielle valg
er i Overensstemmelse med Lov til at fuldfØresit Værk. Aller~de nu lider M\llioner kamp gikk ut på å stemme 
Folkeretten og alm. Krigs- Og nu er SpØrgsmålet:, HvadVerden over. Men.nesk~~ dør blankt. Regjeringens' tilsyne~ 
love. Men dette foranledige- kan vi klartseende Nordboere af Sult eller forsvmder l den latende «antikommunisme» 
d~ to U. N~ Officerer til at gøre? Vi har siden 1945 væ- skabte EIendighed. Og, hvad er da bare et skinn for å 
fremkomme med fØlgende ret tvunget til at bære det gøres der for at hjælpe? holde i sjakk visse fraksjo
Udtalelse: tunges te Lod - dette at stå Nærmest INTET. De, der har ne,r innen de vepnede st yr-

«Havde han bare sagt det med Hændene i Lommen tilranet sig og besidderrMagt- ker. 
til os, så havde vi ladet ham ud en at kunne gøre noget. Vi midlerne, bortødsler r:rid log 
lØbe igjen» ...... Ja, så røg ble,V tvunget til det i den Tid, Kapital på kunstige Måner, 
Neutraliteten sig en Tur igen. da Galgerne aldrig hang stil- Raketter og deslige - og luk-

Alt dette, til Trods er vi le i Tyskland, hvor uskyldige ker øjne og Øren for Elendig-
heden. .i 

FOLK OG LAND LØRDAG 27. AUGUST 1960 WAGNER. 

* I forbindelse med Eich-
mann-saken minnes det om 
en utstilling av skrekkbilder 
<,fra de tyske konsentra
sj ons1eire» i Buenos Aires 

* Med hensyn til det Økono-
miske blir forholdene verre 
og verre. Over 7,000 kjØttar
beidere har således fått 
sparken og .prisene stiger 
stadig. Det hender at folk 
direkte dØr av sult. 

* Når det gjelder Eichmann-
saken, kan det ha sin inter
esse å nevne, en episode. som 
hendte 29. juni. Syndikatet 
av medisinske studenter had
de berammet et demonstra
sjonsmøte på fakultetets 
trapp for å protestere mot 
kidnappingen av Eichmann 
på argentinsk jord. Forsam
lingen ble imidlertid regel
rett overfalt av vepnede og 
militært organiserte velkjente 
jØdiSke og kommunistiske 
grupper. De brukte køller,. 
slåsshansker og Skytevåpen. 
En ung student fikk således 
8 kuler i maven og også 
mange andre ble alvorlig så
ret. 

Fru Eichmann har på sin 
side krevet at det skal reises 
sak mot dem som er impli
sert i bortfØrelsen av man
nen, og en argentinsk advo
ka t dr. Parodi har anlagt 
sak mot Israels ambassadør 
i Buenos Aires i samme for-
bindeiser. I mens driver de 
jØdiske foreninger og klub
ber en voldsom agitasjon 
mot «den nazistisk-fascist
iske virus» på argentinsk 
j ord, og krever den utryddet. 
I samme åndedrett som de 
krever inngrep mot alle så
kalte <~antisemitiske ytring
er», krever de på sin side 
garanti for de,n egne ytrings
frihet. 

;Bølgene går hØyt og ingen 
vet hva enden kan bli på 
dette. I forrige måned ble 
det begått et bombeattentat 
mot Pavelitsj-kroatenes for
samlingslokale. 16 kroater 
ble hårdt såret, et lite barn 
ble drept. Forsamlingen ble 
beskyldt for å nære sympa
tier for Eichmann, så forØv
erne av attentatet utpeker 
seg vel egentlig selv. 

ARMINIUS. 
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Katol,sk· biskop I «U1lk kulissene»I Nord -Europas forente stater 
i '( Forts. ha s. 4) 

(Forts. fra side 5). 
krig i Norge, som han ikke en- (Forts. fra s. 4J ferd med å bli mere og mere 

gasskamme:r der. Men - sier gang kan forestille seg - han Odins gamle rike SVitjod Stor-russisk og nasjonalt. 
de tyske og utenlandske be- har ikke anelse om militære ble delt i to, «Dette Svitjod» Det kommunistiske parti 

ske motstamlsbevegelse» sØkende (blandt annet de spørsmål - - Naturligvis, å til- og ,,:;:;tore Svitjod». _ <,Dette er snart Stor-russisk, nasjo
(,For alt det vi vet er det som med jevne mellomrom dele en fortjent general ære]- Svitjod» svarer til England nalt og frigjort for over
kanskje den boken pater skriver beretninger om be- legionens kors og derunder som og Nordr;n, altså det nu- statlig jØdisk ledelse. RU:3S-

b M h har "', st sin o h' ø .~ "P' uNerfor Hie er , o n - IU sØket i norske aviser), disse foreskrevet kysse ham pa yre værende "Efta». ,,:store .sVll- I orne nærmer Se", 

viten av?). som i årenes lØp i tusener og venstre kinn, det kan han j00.;, s'yan"r til det lluværen,de nasjoc1al-sosialismep med 
Efter initiativ av biskop har valfartet til Dachau for og det utfØrer han også meget Sovjets~r(1veldeto raske skritt. Det mangler 

Neuhii.usler er det altså nå d "fO anlC>Nn'n'" til å g'''se elegant, men nå gjelder det 'F.:.'Lct,:;rhvert sern =ng1::1i~d c~ bare at russerne forlater sin 
reist et minn~~ap~l pa OV2r «den tyske ondskap» - altså ,å treffe militære iavgjØr- <.Efta» mister sil,e k'Jloniel', kollektive Økonomi _ ikke 

l c er a a - _,"ul 1 6 J _ I 
Dachaus gamle leIrplass, og I vi har ja seIv sett gaskamre- elser i en krig med våpen han så blir dette handelsområde minst det kCillekth'e jord
foran dette lmpellbygg, S')111.! ne Og omviserne har jo de- ingen, anelse har om med di,sse Rå fattig at England bLr bruk _ og slipper lØs det 
nylig b"e lnnV18", DO, c :L l mQIlc:trert anleggene! ,fryktelige tyskere som er overa' llØdt til fl. l':.andJe med Sov- person 19-e lnltla"lv, sa v l' . ~ , , d" ~ ar I ~ It ,,' l' .. ,. t· o 1'1 

i slutten av ma~ i år e~ rres- Visselig film~s det et «gass- og sQm har krigsmid~er som j~tsamveldet, og blir i'Ilei'e dØren være åpen for en alli
sekonferanse, l forbiPdeise kan1111er» i, Dacll::tuleiren. -- man hittil ikke har kjent en- og mere avhengig :1V Sovjet,. 2~nse mellom nasjonalsosialis
rned hvilken han ne';nte at J\Jen det fantes iklw der i gang ,- - «Hvor mange ~an~ I Quislings ioyn a'; Tysl::~u .. d, men i Tyskland og nasjonal
ærligheten krevet a';; han sa J9,'15 da anlerikanerne f'Ji'>:- har engelskmennene egenthg l Russland. Norden og Eng- sosialismen i Russland. 
klart fra at de gjengse på- ~. 1 1\'«p,n eftersom Norge?» spØr republikkens land, kommer til il danne en 1v1en Quisling sier også at kec Inn (,er. \I.l, , ~. 
stander om at 75,000 leir- krigs- og hatpropagandaen president Lebrun. stat, synes uundgAelig. nasjonalsosialismens største 
fanger var blitt avlivet hadde utstyrt de tyske kon- «Fe~ten tusen mann, herr pre- Det ville derfor være rik- feil er at den bygger på 
g'asskamre val' uiktlge, gan- t· l' d ~a,~,- sidtent», ... , svarer !!'eneral Gamelir ... tl'g aO stiiittue' ()uI'sll'llg l' h' ,;,ns materialistisk grUl'mvoll. Bå-- sen ras.! on8 eIre ! nle ~ ~ ~ ".. ~ ~'" 
ske enkelt av den grunn at kamre, så måtte man altså «Det skulle vært 100,000 og vi kamp, for å fjerne mate ria- de den russiske og tyske na
det ikke var noen gasskamre få istand noe som så ut som skulle-j sendt 40,000. - Men lismen og marxismen som sjonalsosialisme må derfor 
i denne leir! det, slik at krigslØgnen kun- det er maksimum. Flor å ledende livssyn, og å sette forenes på et hØyere plan. 

l det hele tatt er tallet ne holdeS levende. kunnejstille så mange tropper, Quislings egen Visjon i stedet Den må forenes gjennom det 
75COO helt missvisende, Det hele ble arrangert me- måtte, eng\elskmenn~~. trekke som en ny verdensanskuelse nordiske blod som finnes bå-fr~mholdt han .1 hele tids- t jO,_ d t k'" fa ger bort tlO av die fem dIViSjOner de l' dette kjempemessige nye de i Russland og Tyskland, 45 b ge enXCIL me ys "'l n c dd 
rummet fra 1933 til 19. e- som arbeidskraft. l leiren' ialt h~ i FrankIike!» rike, som Svitjod eller Nord- og gjennom den gu omme-
regnes an tallet a v dØde ' For Guds skyld - det også! euro' pas og SovJ' etsamveidets lige makt som leder verdeps-~ fantes det en avlusings-
Dachauleiren til mellom 20 Nok en svekkelse av fronten i forente stater vil utgJ·øre. utviklingen. anstalt for å forebygge flekk- l' 
og 30,000. Frank~ike! Men, generalstabs- Og oppgaven er fremdeles Nasjonalsosialismen * tyfus overfØrt gjennom n,y- . f General Georges har ,'1ktuell. Tyskland så på Norge som ankomne fanger. Til avlus- sJe en(, . ., _ 

Hva dette siste tall angiJ.r, tefter .,hva han sier ingen 00- Russlands politikk har for- det hellige land. I den se-ningskamret sluttet seg e, o 

så tør vel det også være over- tenkeligheter i den retning.« Kan andret seg meget i de siste n~re tid, etter at jØdenes undersØkelsesrum for legen 
drevet, men det er .i o kj en t vi ikI& sende kJo~onitropper til a' rene. Jødenes innflytelse er innflytelse i Russland er blitt samt videre avkledningsrum, , 
at leiren ble herjet av en Niorge~.~, spØr president Lebrun, bll'tt mindre og mindre" og mindre, har det nordiske dusjrum og utgangsrum. En- J 

fryktelig tyf'1sepidemi i 1943 nu for noen år siden kunde «eller er det moralske betenke- de er i ferd med å bli satt blod gjort seg mere gjelden-
og at denne krevet massevis . l . t lighetA.r rom taler imot det?» helt utenfor. Det er visst de i Russland og synet på man i kjel eren se CIS ernene 'T l 
av ofre. En vet også at om- for varmtvannstilberednin- «Map. må tenk,e på de klima- riktig at jØdene er nektet Norge har blitt anderledes 
.sorgsfullt fØrte leirjournaler gen! (Om man siden har fått tiske forhold ,herr president», adgang til det kommunist- der også. 
befinner seg i seierherrenes f d 'kk svarerr,Gamelin. «Våre regulære l'ske partI'. Mikojan nevnte i en tale, fjerne,t dem or at . eIe , 
hånd, og av disse måttE] en skal forråde svindelen skal tropP€f ser seg stillet overfor Russerne kaller partiet her i Oslo at Norge og Russ-
internasjonal kommisjon være usagt). '_ ., .. , ·.,b.~J.Lu~.m,te,.~,.....,.. .. bare~t sitt 'SosiaIistisk;og delt er i land var oppstått som nasjo-
kU!ftfft-nrtne ftem tiT sann- å kunne forsyne dem med vin ner samtidig. Han visste nok 
heten. E'fter krigen ble tyske slik de: er vant til ~ ikke liketil . ..."... at Norge og RUSSland var 

Hvor lØst og lettvint en har krigfanger av de amerikansk- Våre divisjoner er overhodet ikke moralske l<sTul1ner må Norges..., grunnlagt av de samme nor
brukt disse tall fremgår jØdiSke offiserer komman- ikke egr;,et for en fjellkrig, som felttoget fol'tsettes. Videre må diske folkene også. Det er 
imidlertid av de oppgaver dert til å plukke vekk vegg- støtter seg på hestetrekk, våre Tror..dheim ubetinget erobres» -- derfor en mulighet for at vi 
som i de fØrste seks-syv årene platene i omkledningsrum- motoriserte divisjloner kan bare «Meget riktig», bemerker marine kan få en fredelig sammen
ble gitt de besøkende som met, hvorefter de ble plasert settes; inn i land med et tett ministeren, advokat Campinchi, Slutning av England, Norden, 
valfartet til den Dachauleir over veggbekledningen i veinett. Hvis det blir nødvendig «,og jeg ber krigskiomiteen der- Tyskland og Russland me,d 
som efter 1945 ble omdannet dusjrummet. Derefter ble ta- å rykke inn i Belgia 1101' å slå for bemyndige general Gamelin QUislings ideologi Univers
til et skrekkmuseum. Der ket senket. Koniske blind- fienden på fri mark, så kan vi til straks å reise til London for ismen som ideologisk grunn
fantes da ved det sted i ha- trakter av blikk ble satt inn det meget bedre enn engelsk- å påvirke der.. britiske over- lag, og en nordisk arbeider
ven som ble utP~kt som be- i taket og de beSØkende ble menr..el1e. Derfor må de yde kjommando i den retning». bevegelse frigjort fra jØdiSk 
graveisesstedet for asken siden fortalt hvorledes tysk- hovedinnsatsen i Norge. Vi kan Alminnelig tilslutning og som innflytelse som drivende 
efter de påstått kremerte of- erne med disse trakter vil- bare hjelpe dem moralsk og en punktlig militær reiser Game- kraft. 
re en «minnetavle» med. fØlg- ledet sine ofre ved å late fremfor alt under ledelsen !liV lir.: seg straJr.s og forlater Elysee Men den mest sannsynlige 
ende inskrift: «This area is som om de var beregnet på felttogtet: vi må bibringe dem for å forberede sin reise til utvikling er vel allikevell at 
being retained as a shrine to dusj, mens den dØdelige gas den metode og den schwur..g England. Han vil, bemerker Amerika blir nØdt til å gå til 
the 238,000 individuals who i virkeligheten strømmet inn som eli nødvendig.» han, fly allerede fØlgende mor- en preventiv krig mot Sovjet-
were cremated heiI'e. Please fra side,ne! Ministerpresident Reynaud gen, og ministerpresidenten på- samveldet. 
don't destroy», (Dette område Slik er altså sannheten om samrruinfatter: «Av saklige og tar seg å gi den franske ambas- Det gjelder da 10r England 
e,r en fredlyst grav for de gasskamrene i Dachau, nå 'sade i Londen beskjed em reisen. og Skandinavia å holde seg 
238,000 mennesker som ble bekreftet av biSkop Neuhiius- Men møtet er enr.u ikke slutt. unna krigen, slik at krigs-
kremert her. Vær vennlig ik- ler. På samme måte forhol- avis, Iakttar samme skjendi- Det fOooligger en melding fra handlingene kan foregå over 
ke å Ødelegge noe). der de seg med de andre ge taushet i de opinionsdan- orientarmeen om at man der Nordpolen. Nordep og Tysk-

LØgnen ble imidlertid for skrekkanordninger som man nende og "opplysende» orga- trenger 25 millioner francs for å land og England kunne så gå 
åpenbar efter at eksperter har vist frem: de er kommet ner når propagandalØgnene ur..dersøke om en ikke kan inn- til gjenoppbygging av Russ
hadde påvist at det primitive, til efter 1945 og bedrageriet avslØI'es - slik som nå av rede flyplasser i Rumenia og land og danne den nye 
lille krematorium som ble er blitt utfØ'rt så grovt at biskop Neuhiiusler - er vis- Hellas. I denne sum er innbe- nordiske verdensstat. 
bygget på plassen i 1942 med det til og med kan påVises selig· bemerkelsesverdig. - fattet ,også de nødvendige fJor- Noe som ikke minst har 
full drift dag og natt maksi- av ikke,-bygningskyndige. I Skammel' man seg over å arbeider på stedet. Millionene er betydning for forsvaret av 
sum kunne ha rukket å kre- de andre tidligere tyske leire, medgi at man i femten år hurtig bevilget, bare president de hvite raser mot den tru
mere omkring 4,000 med såsom BeIsen og i de av bol- har ltl.tt seg fØre bak lyset? Leb-ur. ytrer visse betenkelig- ende fare fra det kinesiske 
drift dag og natt. ,~Minne- sjevikene «forvaltede» Buch- Eller 'er man av den mening heter. kjemp~rike og de 'nye svarte 
tavlen» over de 238,000 kre- enwald og Auschwitz har at de't herskende demokrat- «Hvis 'våre Dæfiserer reiser dit, riker, som alle sØker brød og 
merte ofre ble så i stillhet qet funnet sted lignende ar- iske tsystem vil bli rystet i så vil det jo vekke Ubehagelig ekspansjon på vår bekost-
fjernet for noen år siden! rangement. Og trass i all kall sine) grunnvoller hvis sann- oppmerksomhet, mine herrer - ning. O. K. 

Og nå har som sagt anti- krig, så er vestmaktene og heten kommer frem? Men jeg advarer mot det!» 
nazisten og motstandsman- Sovjet med satellitstater sta- stadig pibler dog denne sann- «Herrene reiser selvsagt i sivil, 
nen biskop Neuhiiusler som dig forenet i en hellig pakt het frem og en får håpe at herr' presidænt!» sier Reynaud 
selv har sittet fire år i Dac- om på dette punkt ikke å av- disse:små bekker litt efter med sitt ironiske smil, og der-
hau satt sitt ord i pant på l slØTe hverandre. litt lundergraver den folke- med er møtet hevet. 
at noen 75,000 fanger ikke er At man på krigsnØytraJt forgiftende krigSlØgnens fun- (Neste. gang: Reisen til LtJndon) 
blitt gasset ihjel i denne leir I hold - slik som i vårt eget I dam~nt, avslutter vår sven-
fordi det aldri har vært noe land - skriver den svenske sk~ kollega. LØRDAG 27. AUGUST 196Q 

Arkitekt 

HUSTAD 

Bærumsv. 5, ø. Ul.1ent 
T81efon 55 61:4D - 0Ih 

POLIt OG LAND 7 

Stiftelsen norsk Okkupasjonshistorie, 2014 
 

SNO



DET NORDISKE BLOD I AFRO-ASIA 
(Forts. Ira s. 1) mer, til å beskjeftige oss litt 

den europeiske ekspansj on! med de mere betydelige le
Kampe,ne for frihet som ble dere i omhandlede land, så 
fØrt av de tapre og opprØrske oppdager vi hurtig at et for
pathaner og kurder er for bausende stort antall av dem OGSA. JØDER 
tallrike til å bli regnet opp viser fysiske trekkk som er PROTESTERER 

Det er nok ikke bare Folk 
og Land som påtaler Israels 
opptreden i Elichmann-saken. 
The American Council for 

I 

Judaism har henvendt seg til 
den amerikanske utenriks
minister Herter med en 
skarp protest mot at Israel 
tar seg rett til å tale på jø
denes vegne. ACJ omfatter 
jøder som er motstandere av 
zionismen. D€j hevder at de 
som alle andre i USA er 
amerikanske borge,re. Dette 
med jødedommen er en reli
giØs tro og ikke noe som har 
med 'jØdenes statsforpliktel
ser å gjøre. Det sier seg selv 
at et slikt syn ikke blir sær
lig vennlig mottatt av zion
istene! 

RØDE-KINA'S MAL underSØkelse av de 500 kilo-
Hvilke mål det rØde Kina meter syd for Suez i Ørknen 

setter seg fremgår av denne ved Kosseir værende malm
uttalelse av den kinesiske forekomster. Oppdraget i 
g~neralstabssjef Su Tsju: Egypt ble avsluttet med for
«Siden Middelalderen har slag til et moderne malmut
ingen asiatisk arme kommet Vinningsanlegg. 
til Vest-Europa - men det * 
kan forandre seg! Amerika GOD FORTJENESTE! 
ble engang bebygget av asi- Medlemmen~ aven engelsk 
ater, og at Nord-Amerika ik- handelsdelegasjon, som i ju
ke kan erobres over Alaska er ni opholdt seg i Moskva, har 
en like stor villfarels~ som slått fast: «Sukker, som av 
Frankrikes illusjon om Magi- sovjetregjeringen ble kjøpt 
notlinjen fØr 1939». inn i Cuba til en pris av 3 

* Cent pr. pund, koster når det 
KRUPP I 30 LAND avgis til den russiske befolk-

I 30 land på jorden ble der ning rundt regnet 1 doller pr. 
i siste år lett efter jordskat- pund. Det er den høyeste for
ter og foretatt undersøkelser tjen~teprosent som noen 
om de industrielle utnyttel- stat har våget å beregne 
sesmuligheter. Det siste un- seg!» 
dersøkelsesprosj ekt var en * ØSTERRIKSK JUSTIS! 

her. Velkjent er drusernes mere alminnelige blant nord 
hyppige motstander mot en- europeEire eller nordameri
hver fremmed autoritet, kanere enn blant oriental
motstand som forårsaket ere. Visselig frembringer 
meget bry for Frankrike i Midt-0sten og Nord-Afrika 
1925 og som så sent som i fremragende ledere av ekte 
1958 under Jumblatt-opprør- .. orientalsk) utseende, slike 
et holdt på å lede til en al- som den tidligere shah av 
minnelig omveltning i situa- Iran, Rheza Pahlevi, rifhøv
sjonen i Midt-0sten. Når vi dingen Abd-el-Krim eller 
går videre fra Midt-0sten til president N~r i Den for
Nord-Afrika, blir vi oppmerk- ente arabiske repUblikk. 
som på at forskjellige fr~- Allikevel er nærværet av 
mede makter har møtt hård- nordiske trekk blant ledende 
nakket motstand netopp i de orientalerE) i de senere tider 
områder hvis befolkning har overraskende sterkt i forhold 
hatt et nordisk anstrØk. Så- til den relative mangel på 
ledes møtte italienern€i in- nordisk blod innen disse om
nen deres libyiske besiddel- råde,r tatt under ett. Således 
ser opposiSjon hovedsakelig må den fremste personlighet 
fra stammen~ i Cyrenaika, i det modEU"ne Midt-0sten, 
mens Tripolis holdt seg rolig. skaperen av det moderne 
Og sist men ikke minst, må Tyrkia, Kemal Atattirk, ka· 
vi minnes den gloriØse kamp raktiseres som overveiende 
mot spanierne og fransk- nordisk, skjønt med et ar~ 

mennene som rifkabyleq.e i mensk eller dinarisk anstrøk. 
begynnelsen a v tyveårene, og Hans blå øyne, og, å dømme 
lenge så vellykket, fØrte un- etter bilder, åpenbart lyse 
d~ ledels~ av den fremrag- hår må være en arv fra 
ende leder Abd-el-Krim. hans mor, som, i likhet med 

Med hensyn til det aktu- Aleksander 'den stores mor, 
elle opprØr i Algerie, så er var av albansk avstamning. 
det tidlig ennu a ytre noen BlåØyet var også den dris
mening om den eventuelle tige leder av drusernes opp
roll~ som det nordiske e~e- rør i tyveårene, sultan 
ment blant de algirske mu- Atrash, hvis navn lenge ble 
hamedanere har spilt i den- <æret gjennom hele orient
nq tragiske konflikt. Imidler- en». En annen fremstående 
tid har det vært antydet at leder av opprøret, emir Adil 
«mange av de mest hård- Arslan, hadde blågrå øyne, 
nakkede og ville kjempere~ og sterkt nordiske trekk, 
tilhører de «ofte hØye, lys- mens lederen a v 1958-opp
hå~e og blåØyed~, alltid standE;I1, Kamal Jumblatt 

nonsk anstrøk som vi frem- nes å ha bevart en viss stolt
deles har utilstrekkelig het over deres «utpreget 
kj ennskap til opprinnelsen ariske utseeende» og derfor 
av. Således kan den algirske bare med motvilje blander 
nasjonalhelt, emir Abd-e,l- seg med ikke-kashmirer. I 
Kader, som bekjempet sin selvbiografi beretter 
franskmennene i 1830 og -40 Nehru at hans tante engang 
årene ha hatt litt nordisk 11 hennes ungdom, da hun 
blod. Han beskrives under- var på reise fra Dehli sam
tiden - skjønt andre ganger men med noen slt;ktninger, 
som en utpreget @rientalsk ble «befriet:. av noen engel
type - som blåøyet. Andre ske soldater som misstenkte 
kilder hevder imidlertid at henne for å være en kid
han hadde brune øyne. Den nappet engel~k pike, da hun 
nåværende leder av den tu- var «meget lys, som noen 
nesiske stat, Bourgiba, er kashmirbarn en. Nebru er 
blåøyet skjønt å dØmme ef- riktignok selv ikke lys, men 
ter ha~s ansiktstype Skyldes han viser utvilsomt likevel 
dette snarere et anstrØk av noe av «det utpregede ariske 
cro-magnon enn av nordisk. utsE;ende». 

To østerrikske studenter 
som kom med fyrop da 
Krustsj ov for noen tid siden 
besøkte Wien, ble regelrett 
slått ned av de tilstedevær
ende kommunister. Men da 
grep naturligVis pOlitiet inn 
og arresterte - de to stu
denter. 

* PETAIN-MUSEUM I VICHY 
Deut8che Soldaten-Zeitung 

forte~ler at minnet om 
Petain stadig vies større opp
merksomhet i Frankrike. -
Allerede i oktobe,r 1959 brag
te avisen d'Aurore» en serie 
intervjuer, som Pierre Bour
get hadde samlet om mar
skalkens liv. Senere er det 
trass, imotdemonstrasjoner 
fra kommuniste,r og sosialis
ter innrettet et Marskalk
Pe:tain-museum i Vichy. 

Det kan nevnes at selvFLN- Det foregående må være 
lederen Fehrat Abbas har tilstrekkelig til å bevise at 

stolte:. algirske kabyler, - tydeligvis er mørkØyet og 
«gjennomgående den mest mØrkhåret, skjønt hans 
intelligente, flittige, fattige høyde, hans tendens til lyse øyne. 
og tapre del av d~ algirskEj langskallethet og hans an- Det er en betydningsfull 
muhamedanere» og med «u- siktstrekk synes å vise et kjennsgjerning at både den 
aVhengighet i blodet». lett nordisk anstrØk, noe pakistanske og den indiske 

Men det er ikke bare i som var å vente hos ep leider begge nedstammer fra 
krigersk henseende, v~d 'li druserhØvding. Stormuftien disse nordpakistanske og 
forsvare deres frihet mot av Jerusalem Haj Amin el nordindiske stammer, som, 
fremmede - og på ingen Husseini, som tilhører en be- sammen med kurderne, sy
måte bare europeiske - inn- rømt Palestinafamilie, synes nes å ha bevart det sterkeste 
trengE1re, at mange afro-asi- å være av de mest utpregede nordiske anstrøk i de områ
atiske stammer med mere nordiske typer blant kjente I der det her er tale om. Såle
eller mindre nordisk blod i muhamedanere av i dag, idet des er ove~hodet for Paki· 
årene viser deres høye kvali- han er blåØyet og har et stan, president Muhammed 
tet. De har kanskje gjort til Skjegg som noeen ganger be- Ayub Khan, kanskje den 
og med mere godt for deres skrives som rødlig, andre dyktigste og mest energiske 
respektive land når de tjente ganger som lyst gyldent. av de nåværende asiatiske 
fredens kunst. Således kan RØdt hår æres fremdeles statsmenn, av pathansk av
for eksempel selv en over- blant muhamedanerne, idet stamning. Han har vært be
flatisk iakttager av Midt- d~t sies at profeten skreyet aven fransk jour
østen neppe undgå å bli for- Muhamed hadde rødt hår. nalist som hØY, med lys hud
bauset over den rolle kur- En svensk gransker av Midt- farve og sannsynligvis lyse 
derne spiller på alle områder østen, fru Karin Johnsson øyne (<<les yex couleur acier», 
av fredelig aktivitet, takket sammenlignet engang stor- noe som sannsynligvis betyr 
være deres Økonomiske sans, muftien med Saladdin. Om at president Ayub har grå 
deres E1nergi og deres fore- en annen feiret Palestina- øyne). A dØmme efter hans 
tagsomhet. Den store betyd- araber, den lærde grunn- utseende og hans manerer 
ning av et slikt element in- legger av den berØmte kunne man ta ham for en 
nen et område hvorom det Rowdat-el-Maaref-skole i Je- overordnet britisk offiser 
el' blitt sagt at den verste ru~alem, Sheik Muhammed (<<par son physiqu~ et ses 
mangel er mangelerl' på el-Sahle, sier fru Johnsson at manU~res ce dernier pourrait 
o:Økonomi og disiplin, selve han er så hØy og velbygget facilement Hre confindu 
viljen til fremgang og til-I at d1Vis du ikke kjente hans avec un officier superieur 
tak» bØr være innlysepde for orientalske opprinnelse, ville, britannique - -» ). Med 
enhver. I du tro at han var germaner». hensyn til Indias Nehru, 

Når vi går over fra å be- Muham~danerne i Nord- stammer han såvel på fars-
skrive, skjØnt meget over· Afrika har nydt godt av et som på morssiden fra kash
flatisk, visse folk og stam- visst nordisk og cro-mag- mirerne, som fremdelejs sy-

de små øyer av mere eller 
mindre nordiske befolkning
er midt i havet 'av afro
asiatiske \folk ikke bare -
med den nordiske rases med
fØdte frihetskjærlighet -
spil te en betydelig . rolle i 
den prosess som i de senE1re 
år har fØrt til opprettelsen 
av uavhengige stater i om
handlede område, men og
så har skaffet dyktige og 
driftige folk både, for det 
daglige liv og når det gjelder 
statsaffærer. Me,d hensyn til 
dette siste, dette å frem
bringe store ledere, har kan
skje kurderne, kashmirerne 
og andre hatt størst betyd
ning. PrØv å tenke på Midt
østens eller Indias historie 
uten, la oss si den store sul
tan Saladdin eller Nehru! 

ANN:ELISE PA ROW 

TANNINNSETNING 
Trondheim 

Gisle JOhnsonsgt. 5 - V. Lade
moen kirke - Voldsminde 

TANNLEGE MAAMOEN 
Hansteensgt. 2 

Tlf. 444333 

Tannlege 
MARTIN KJELDAAS 

Hansteensgt. 2 
Tlf. 447554 

* 
OGSA I JAPAN. 

Når vi nå engang skriver 
om «krigsforbrytere», så kan 
det ha sin interesse å nevne 
at det nylig i Mikawaparken 
i Mellom-Japan ble avslØrt et 
minnesmerke over syv av de 
som «krigsforbrytere» hen
rettede japanske pOlitikere 
fra annen verdenskrig, deri
blandt geperal Hideki Tojo. 

FOLK OG LAND 
Kierschowsg1;. 5, Oslo 

Telefon 37 76 96 
Boks 3214 

Abonnementspriser: 
Kr. 25,- pr. år, kr. 12,50 pr. 
halvår. Sverige og Dan
mark: kr. 29,- pr. år, kr. 
14,50 pr. halvår. utlandet 
forØvrig: kr. 33,- pr. Ar, kr. 
16,50 pr. halvår. I nØytralt 
omslag kr. 35,- pr. år, kr. 

17,50 pr. halvår. 
Løssalg 65 øre 
AnnonSepris : 

32 øre pr. millimeter 
over en spalte. 

Bruk postgironr. 16460. 

Utgiver A/L Folk og Land 

Sambandstrykkeriet 
Oslo 
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