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Kongo -landet som er på alles leber 
Major Kjelstrup forteller 

Folk og lands lesere fra 

sin tjenstgjøring der for 

et halvt århundre siden 

tagen i den østre del, hvor 
det er store kobbergruber i 
Katanga-. 

At Kongo har så lite av 
de eftersøkte råstoffer skvl
des til dels at landet i ~in 
tid har vært bunnen a,v et 
stort innlandshav, som har 
banet seg vei gjennom fjell

, kjedene ved kysten hvor 
BatunuahfJvding((n M~t~y'~~va med' hustruer og stdb Stanley-fallene ennå mar

kerer gjennombruddsstedet. 
I. GEOGRAFI OG INNLEDNING Ved siden av minedriften 

i det østlige Kongo (Katan-
Allt) dagsaviser er fulle om dagen av beretninger ga), er det vesentlig frukt

fra Konge:, dette fjerne ekvatorialland, som plutse- bar heten som gjorde kolo
lig el' rykket OS8 så næ1' ved omtale i kringkasting nåen verdifull for dens euro
og på trykk. Hva ef det så egentlig dette Kongo peiske herrer. Alle slags 
som holder på å sette verdensfreden i fare, og hva tropiske nyttevekster trives 
er det for s~gs folk Europas nydemokmter denne- her utmelf!~et, et forhold 

ANDERS MELTEIG: 

«Millionærer 
«E u r o -d o II a r s» 

, ,_, gang h~,J~ gzt~_ den «selvbestemmelsesrett» den nek- som utnyttes ved store 
~.,<"~,,,,- }"Il.·~rrOlØ'M:W~''''_H ;.' 1J1!l~fJilø-" ,;~~~~, ~V'"-,~~~,, .., ,-

Kongo er zkke noe ukJent land for nordmenn. kao, tobakk,oljefrø o.l.o~r;-«, noen som har 
M.ang~ har funnet sin grav d~1' ~om offiserer i bel- ITil tropeland å være, er øn.sket å få noe mer kjenn
gzsk t~eneste,. og også nor~ke, Jurt.Ster, blant andre Kongo i grunnen dyrefat- skap til, hva «Euro-dollars» 
den kJente B~~le Aubert vt1:ket der og fant sin dØd tig, men har noen gode representerer. Samtildig 
der. Det vc:-r z det f~rs~e t~år~t av. dette. århundre jaktfelter, især i den sydli- som jeg imøtek1:ymrp.er dette 
norske offzserm' og 1unster v'trket z Belgu~k Kongo, ge og østlige del. Elefanter Ønske, føyer jeg også til 
og Folk og Land hal' henvendt seg til en av dem, finnes nær sagt overalt noen opplysninger om et 
major F. H. Kje l st r u P og bedt ham gi våre lese- men mest i de nord-østli~ annet uttrykk, som går 
re noe,n glimt fra det fjernt) land 80m idag eT på ge og sydlige deler. sin rundgang i avisenes 
alles lebe7'. Majoren har ferdig manuskriptet til en Flodhester finnes i alle spalter i disse dager: Ordet 
bok om sitt opph?ld. og. sine eventy1' i K.0nu.0 og elver av betydning, men «Hot money», for egentlig 
han hal' elskverll'tgs;; stillet deler av det til dzsposi nesehorn bare ved Nilens representerer disse to ut-
sjon f01" vårt blad. kilder i nord-øst. trykk ett og det samme. 

Løver er utbredt i den Jeg skal da forsøke å 
nord-Østre, østlige og sydli- forklare dette så elemen
ge del av landet, men 100- tært og liketil, at det kan 
parder over det hele. Bøfler forståes av alle. 

La OS8 da til å begynne 
med gjengi litt om selve 
landet: ' 

Kongo er det landområde 
i Afrika som man senest har 
lært å kjenne. Utstreknin
gen er i lengde som fPa 
Et~tlttlands nordspiss til 
Smyrna, flateinnholdet som 
hele Europa minus Russ
land. Etkvator gåJ.r tvers 
gjennom landet. 

Belgisk Kongo grenser til 
fransk Kongo i nord, til bri
tisk Uganda i nord-øst, fhv. 
tysk Øst-Afrika, Rhodesia i 
syd og portugisisk Angola i 
syd-vest. 

Landet er ganske flatt og 
gjennomstrømmes av tall
rike elver, hvorav de fleste 
er seilbare langt innover. 
Fjell finnes i det østlige og 
nær kysten. 

finnes i flokkevis, vesentlig ~Euro-donars» er for 
i syd-vest og nord-Øst. Go- s~ørste delen penge, som er 
rillaer er det en del av især tJent ved eksport til 
i den nord-østlige d~l a:v Amerika av europeiske fir
landet. (Forts. s. 2).1 maer og ved skipsfart, men 
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o g «H o t mon e y» 

de repr~nte.rer også penge 
sor._ europeiske firmaer har 
tjent ved handelstransak
sjoner seg imellom, for så 
etterpå å bli overfØrt - i 
alle fall for en del av for
tjenesten til Amerika, hvor 
de blir stående som en 
slags arbeidsledig kapital. 
En del av pengene er nok 
også kommet til Amerika 
av skattemessig,e hensyn
for å si det pent. Da krig,en 
brøt ut i Norge i 1940, så 
ble våre tilgodehavender 
der naturligvis sperret og 
en amerikansk oppgave 
viste, at våre tilgolde
havender utgjorde: 1,75 
millioner dollars, og dette 
var jo i en forholdsvis 
«valuta-fattig» tid for 
Norges Bank. 

Innehaverne av disse 
«Euro-dollars» kan da drive 
som «free lancers» på ver
dens kapitalmarked, hvor
scmhelst der skulle være 
anledning til å gå på rovet .. 
ter «arbeidsfri» fortjeneste. 
For penge har intet fedre
land, penge har bare 
drift henimot profit, og 
penge har i n tet ann e t 
kor rek t i ven n re d
s eie n, for å miste noe av 
sin verdi. Derfor flykter 
de' også i panikk, når noe 
er på ferde, men da er de 
også ualminnelig fØlsomme. 

De som driver med disse 

Forfatteren foran sin 
i Dilolo 

Vegetasjonen er yppig og 
jordbunnen meget fruktbar, 
men man har ikke funnet 
lewninger aven fortids 

bolig I planteverden i form av ~ll. 
Heller ikke metaller unn-I De hvites kirkegdrd i Dilolo 

pengeplaseringer og om-

I plaseringer er flinke folk, 
som nøye følger svirljgning_ 
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KONGO-- Bomber over 

Buchenwald 
Antisemitisme -Prosemitisme 

(Forts. fra side 1) I sus i Bruxelles. Etter en 20 
Slanger finnes i mange I dagers sjøreise fulgte så en 

utgaver over hele koloniens kort tjenestetid ved et glar
område, men ikke i slike nisonskompani i den davæ· 
mengder som en har inn- rende kongolesiske hoved
trytl;:k av tilfellet er f. eks. i stad Boma, med påfØlgende 
Brasils urskoger. fordeling til tjeneste i for-

og Dachau 
Lærer LIBERTAS ungdommen opp til å 
forakte sine foreldre? 

Inntil 1877 var Afrikas skjeUige distrikter. 
centraIe del et terra incog- Jeg kom etter eget Ønske 
nita, en hvit flate på alle til Kasai,hvor det kunne 
karter. regnes med vesentlig mili-

Man hadde Europa tær tjeneste på gmnn aven 
praktisk talt ikke noe militær ekspedisjon mot 
kjennskap til Kongos indre opprØrske soldater fra Lu
før Stanley kom tilbake fra luaburg, som i 13 år hadde 
sin reise tvers gjennom Af-j terrorisert et stort område 
rika i 1874-1877,en reise i den sydvestre del av di
som ble utfØrt efter oppdrag striktet, d.lv.s. grenseområ
a v et engelst2~ og amerikansk det mot Rhodesia og Ango
bladforetagende (New York la. De hadde angiveliO' hev
Herald og Daily Telegraph). det seg overfor en brekke 

Stanley ble øyeblikkelig militære ekspedisjoner. 
oppfordret til pånytt å rei- Etter et års tjeneste som 
se ned, denne gang som ut- kompanisjef i Kasais hoVed
sending for en «lnternatio- stad, Lusambo, som lå 20 
nal Association» med kong dagsreiser fra Leopoldville, 
Leopold i spissen og med fikk jeg i oppdrag å avlØse 
det angivelige formål å vir- Syd-ekspedisjonens belgiske 
ke i sivilisatorisk og filan- sjef. Etter en måneds marsj 
tropisk Øyemed i Kongo. sydover fra Lusambo fikk 

Stanley begynte anlegg jeg imidlertid melding om 
av vei qg jernbane forbi at opprørerne hadde OVer
Stanley-fallene til den øvre, gitt seg mot lØfte o~ 
seil~are del av Kongo-flo- amnesti, og møtte straks 
den, anla stasjoner i det etter en større kolonne av
in~re og. anordne~ damp- vepnete terrorister på marsj 
skIpsforbmdelse pa floden nordover for fredelig boset
ved flatbunnede hjuldampe- telse. 
re. For å kunne manØvrere Min oppgave ble etter 
også ~ trange farv.ann had- ~ette pasifisering og frede
de dIsse skovleWulet an- hg administrasjon av for
bragt akterut. På grunn av valtningsområdet Haut
~pI'engnin~arbeide1! under Kasai, som var ca. 110,000 
Jernbaneanlegget fikk Stan- kvadratkilometer stort. For
leyav de innfødte tilnavnet holdene var ansett for å 
«Bula l':1atari», hvil!~et be- være så usikre, og de inn
tyr «Sla sten», eller om- fødte i den sydlige del av 
s~revet, «den som sprenger området så krigerske., at 
fjellet». det ble tilrådet å hia minst 

Konsentrasjonsleiren Bu
ch.enwald ved Weimar ble 
bombet av engelske fly tors
dag 24. august 1943. Det 
oppgis at 300 - 400 fly var 
over leiren da rØkringene 
ble lagt. Bombingen var 
meget effekti,,· og mange 
fanger ble drept. Flere tu
sen var hårdt såret. Under 
angrepet oppgis det at det 
skal være brukt omtrent 
1000 sprengbomber og flere 
hundre tusen brannbomber. 

Bombingen ble antagelig 
forsf:.lkt rettet mot leirens 
verksteder og arbeidsplasser 
men gikk voldsomt ut over 
fangene, blant annet i 
stenbruddet. 

Det er blitt sagt at Liber
tas egentlig er en fortset
telse av Fedrelandslaget. 
Men når en ser på hva Li
bertas er idag, kan en ikke 
tro at det er mulig. 

Når en tenker på de dypt 
fØlte og strålende nasjonale 
tanker som strømmet en i 
møte fra Fritjof Nansens 
taler, og så tar en titt på 
Libertas' billedblad «Nå», så 
fylles man av sorg og avsky 
over det dype forfall. Det 
nummer jeg har foran meg 
er fylt av stygge billeder, 
som må føre til en forråeise 
av ungdommer. Overskrif
ten over billedene er: 
«Sannheten om «Hakekor
set». Det skal være en for-

* håndsanmeldelse aven 
Dachau ble bombet av svensk «autentisk» film 

englenderne 28. oktober som kommer på norske ki
året etter. Bombene var her noer. Hvis hensikten hadde 
konsentrert om Ostlager vært å vise den norske ung
hvor det antas at 1,5 mill. dom rå og vemmelige bil
jøder var samlet. Ostlager leder, så kunne vel billeder 
ble helt Ødelagt, og fangene fra amerikanernes atom-
drept. I bombing alV Hiroshima, el-

* ler billeder fra engelskmen-
DØdeligheten i leirene nenes angrep på Hamburg, 

kan derfor ikke uteluk- hvor kvinner og barn lØp 
kende tilskrives tyskerne. omkring i gatene som lev-

* ende fosfor-fakler, fullt ut 
Under den tyske tilbake- ha gjort nytten. Men hen

trekning kom mange kon- sikten er vel helst noe an
sentrasjonsleirer i ildlinjen net. 
og falt senere i fiendens «Nå» gir selv en utflyten
hender. De redsler som de og tåket forklaring. Like
dette foranlediget kan ··e1'l '~l'gåi'c'd~t f:re'nf'atmettiti",; 
slutte seg til ut fra bilder gen med billedene er å sette 
og beskrivelser fra sl'ike den tyske ungdom opp mot 
leire. 'H. sine foreldre! 

I 1884 stiftedes Kongo- 100 mam:. som eskorte un- IRR I TAB ELT 
fristaten på en konferanse i der marsj l de garme kamP-, " 

Da er Aftenposten forså
vidt ærligere. Den sier like 
ut at hensikten er å lære 
den tyske ungdom å se ned 
på sine foreldre. Aftenpos
ten skriver: «Den tyske 
ungdom krever sine forel
dre til regnskap». Det står 
ellers i det 4de bud: «Hedre 
din far og din mor at det 
kan gå deg vel og du må 
lenge leve i landet». Men 
Aftenposten og Libertas har 
funnet hverandre i å lære 
den tyske ungdom å se ned 
på sine foreldre. De fortje
ner forakt fordi de fulgte 
Hitler i hans kamp for 
Tysklands storhet. 

Berlin under Bismarcks le- trakter. ~dress~aVllsen,Trond-
deIse. Koloniseringsarbeidet I forvaltningsområdet heIm, gjenga lØrdag 20-8-
tok nå fart. Grensene mot var den største negerstam-' 60 en melding fra Stock
de tilstøtende kolonier bile me de fr~delige Balundaer holm o~, at en norsk 
nøyere bestemt, og statens under sm overhøvding «landSSVIker» var d~mt fo: 
stasjoner eller «poster som Muata Yamva, som resi- underslag. Er det Ikke na 
de kaltes, og miSjOns:tasjo- d~rte i nærheten av sta- p.å tide, at der. i «~emo~a
ner, samt handeisselskape- sJonen Katola i den nord- hets» navn na, bhr gjen: 
nes handelsplasser ble snart vestr~. del av området Hans nomføn: den regel, at nål 
utbredt over hele Kongos ~y~d!ighetsområde hadde r noen blIr dømt fo~ ett eller 
territorium tIdlIgere omfattet deler annet, at der bhr opplyst 

I 1908, da fristaten ble både . av Angola og om, .hvilket po~itisk parti 
overtatt som koloni av Bel- RhodeSIa, Ipen hans deT- vedk~rnn;tende tIlhører? 
gia, var kolonisasjonen, el- v~rende. undersåtter var StemkJer, G. Stavdal 
ler rettere sagt okkupasjo- blItt . skilt fra ham ved 
nen, helt gjennomført. .. kololllgrensen. I sydvest Oslo, Stigefabrikk 

Under den første tid av var dessuten fra Angola 
fristatens tilværelse var trengt inn en krigersk ge
vi1kår~ne for europeiske værbevebnet stamm~, Bat-
funkSjonærer vanskelige og (Forts. stde 7) 

dØdeligheten meget stor på AN N:E L ISE P A RO W 
grunn av tropesykdommer 

lnneh. ALF T. LUNDE, 

Mosseveien 8, Oslo 

Tlf. 68 88 17, priv. 670779 

Skyves tiger oljet ml cad!-eg kamper med de innfødte. TANNINNSETNING * Trondheim merte beslag. Takstiger av 
Gisle JOhnsonsgt. 5 - V. Lade- jern, malertrapper og heis-

moen kirke - Voldsminde bare lOftstrapper. 

Skulle forsøket lykkes, 
kan man vel gå ut fra at 
den velsignelse som budene 
lover de barn som hedrer 
sine foreldre, uteblir, og at 
den tyske ungdom ikke 
kommer til å «leve lenge i 
landet». 

Zionistenes hevnfelttog 
mot nazistene antar i dag 
faretruende former. De har 

FØr 1905 var offiserstil
gangen i Norge så stor at. 
de etterfølgende årskull ble 
«surnummerære» (overta.l, 
lige) for lenger tid. Dette 
førte til at flere offiserer 
tok tjeneste utenlands, bl. 
a. i Kongo-staten. I 1907 
deltok således 4 norske offi
serer, hvoriblandt jeg, i det 
forberedende koloniale kur-

TANNLEGE MAAMOEN 
Hansteensgt. 2 

Tlf. 444333 Lite n leilighet 

Tannlege 
IUARTIN IUELDAAS 

Hansteensgt. 2 

Tlf. 447554 

LØrdar; 3. s('::!~mh"r 1960. 

Om en tid fåes en pen liten bolig ledig, bestående 
av stort rom, kjøkken, entre, spiss kammer i annen 
etasje i en frittliggende liten bolig i vestkantens 
vakreste have. l kjelleren er eget bryggerhus, W.C., 
vedbod, husholdningsbod m.m. Gratis husleie mot 
å gjøre litt forefallende arbeide i haven. 

Bill. i eksp. mrk. «Liten NS-familie». 

forøvrig klart å utvide be
grepet «nazist» til å omfat
te alle hvite nasjonalister i 
alle land. Det er således ik~ 
ke lenge siden det ble gitt 
plass i Norsk Rikskring
kasting for en uttalelse som 
betegnet de hvite i Sørsta
tene i Amerika som «nazis
ter» fordi de ville verge sin 
hvite egenart. 

Det er heller ikke lenger 
tale om å bekjempe «anti
semitisme». Zionistene har 
klart å skape en «pro-semi
tisk» verdensbevegelse, som 
griper langt inn i kirken og 
endog omfatter Kirkenes 
Verdensråd, og altså 
kanskje også Libertas. 

Den «pro-semitiske» ver
densbevegelse består av ik
ke-jØder, som støtter ver
denszionismens sak og uav
latelig angriper «nazistene» 
altså alle hvite nasjonal
ister overalt i verden. 

Nå er denne «pro-semi
tiske» verdensbevegelse opp
tatt med å sette «naziste
nes» barn opp mot sine for
eldre. Ubotelige skader er 
allerede skjedd. Både barn 
og foreldre har i stor ut
strekning fått fØle uhyggen 
i hjemmene og sorgen som 
fØlger med denne ukriste
lige propaganda, som direk
te strider mot selve grunn
vollen for den kristne mo
ta1.'·Og vi må med' 'gorgt'5e
kjenne, at vi ikke har sett 
en eneste kristen autoritet 
ta til orde mot «pro-semi
tismens» form for propa
ganda. 

Hvis Hitler ikke var gått 
til angrep på Russland den 
22. juni 1941, men hadde 
fortsatt alliansen med Sov
jet-unionen til «the bitter 
end», som det heter, så 
hadde det neppe vært noe 
«demokrati» i Europa og 
heller ikke noe Libertas i 
Norge. 

Men istedet for å være 
takknemlig for dette, så 
følger Libertas, sammen 
med EJrkenes Verdensråd 
og praktisk talt alle organi
sasjoner i hele Europa «pro
sem,ittenes» hemningsløse 
kamp mot den dØde Hitler 
og mot de gjenlevende tyske 
foreldre som den gang sat~ 
te livet inn for å stanse den 
røde koloss, for å redde eien
domsretten og for å sikre 
de vesteuropeiske folk et liv 
i iallfall utstrakt grad av 
frihet. 

Så vidt vi vet, finansieres 
Libertas av den norske pri
vate industri. Og så blir 
pengene brukt til å bryte 
ned selve den moralske 
grunnvollen for barneopp
dragelsen, nemlig budene. 
I sannhet et nydelig for
mål! 

Skift ledelse - Libertas! 
Den nuværende har ingen 
oppgave i dette landet. 

O. K. 
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______ FOLK OOLAND ____ __ 
UAVHENGIG UlCEAVIS 

R.edaktører: 

~ 
Deutsche Handelskammer 

in Norwegen 
Fortsatt medlemsforte~: 
Nydalens Compagnie, Baum

woll-Spinnerei u. Weberei, boks 
354, Oslo. 

«Vidkun Q"=isling~ 
nors}{.e gåte» den 

000 M€lSOM, ansvarlig 
ALEXANDER LANGE 

~ ..................................... , ... Odda Smelteverk AlS, Calci
umcarbid, Ferrosilicum, Odda. 

«Hvorledes kunne slike I «Nasjonal Samlings med
folk være landsforredere?» lemmer hadde efter krigen 
spØr professor Lyder L. Un-' ingensomhelst chanse til å få 

Usallnhetens våpendrager 
Erling Okkenhaug, Holzagen

tur, Nordregt. 8, Trondheim. 
Albert E. Olsens Eitf., Schiffs

asusriistung, Maschinen, Gru
benartikei, Fjordgt. 5, Tr.heim. 

Gmsserer Alfr. W. Olsen, At Dagbladets frekke tlsannferdighet trosser enhver be· 
Eisenwaren engros, Vognmanns

skrivelse el' noe ikke bare dette blads lesere er på det rene gaten 12, Oslo. 
med på forhand. og det cr naturligvis både ugjørlig og dre- AlS Chr. Olsen, Kontorbedarf 
pende kjedelig hver gang å hale bladet frem i nakkeskinnet, engros, Torggt. 9 lIT, Oslo. 
så ustanselig som naturen går over opptuktelsen der i Rolf A. Olsen Ltd. AlS, Stahl

gussartikel, E]sen u. Stahl , Fr. gården, 
Nansens pl. 9, o,s110. 

Det er vanskelig å snakke om rekord i frekkhet når det Omar Omar, Textilagenturen, 
gjelder denne nydelige blomst på venstrepartiets pressetre, postboks 1015, Oslo. 
men vi skulde anta at det iallfall nærmer seg rekQr'dtanger- Inger.iØr H. Onstad, Maschi-
ing når det gjelder bladets siste skriverier om «Landssviker- uengeschaft, Kirkegt. 20, Oslo. 
forbundets interne forhold», som bladet så smakfullt uttryk- Fr. 10'istine Oppegaard, Kolo

nialwaren engros, BodØ. 
ker det, og Hafskjolds sak mot Morgenposten. Bedre kan Orkla Grube-Aktiebolag, 
selv en Alf Prøisen, uten sammenligning forøvrig, ikke gjøre Schwefelkies, Kupfer, Løkken 
det i Bakvendtvisa. Verk. 

Vi har en lang rekke ganger i dette blad redegjort for 
hvorledes injurianten og myndighetene med de utroligste Deutsche Handelskammer in 

Norwegen ble stiftet i 1940 efter 
lnidler har klart å hale ut denne sak i 2 fulle år direkte i den tyske okkupasjon av Norge. 
strid med norsk lov og rett, vi har henstillet til den nid- En måtte sØke skriftlig om å bli 
kjære justisminister, som førte så store ord da saken i sin medlem og styret innvilget eller 
tid ble behandlet i stortinget, om å gripe inn og vi har i det avslo ansøkningene. Vi fortsetter 

nedenfor offentliggjørelsen av den 
hele tatt på alle måter forsøkt å ruske opp i den offentlige overmåte interessante medlems-
samvittighet. Enhver kan overbevise seg Om dette ved å slå fortegnelse, som på en ytterst for-

stad i sin studie «Vidkun 
Quisling. Den norske gåte». 
Artiklen står i det amerikan
ske «Susquehanna UniverSity 
Studies» for mai 1959 og be
gynner med å påpeke NS
medlemmenes høye nasj 0-

nale karakter som gj orde at 
de så på Norge og norsk kul~ 
tur med hellig ærbØdighet. 
Hvorledes kune slike folk væ
re landsforrædere? De for
fektet jo bare de høye idealer 
som var innprentet nomk
amerikaneren Lyder L. Un
stad selv da han som ung 
gikk på folkehØyskOlen i Nor
ge. Han kom under krigen til 
det resultat at her var det 
noe som ikke stemte, og sik
ker ble han da han leste 
Ch urchills krigs erindringer , 
bind l, hvor Churchill åpent 
forteller at han var en iher
dig konspirator og propagan
dist" i hØY grad ansvarlig for 
å ha skaffet Norge krig og 
svære prøvelser. Og dette 
stod på trykk samtidig med 
at Churchill var i Norge som 
innbudt gjest, og under me
gen stas og høytidelighet for
di han var Norges tapre frel-opp i de tidligere numre av bladet. bausende måte viser hvor mange 

M l "k k' .. ff D bl d t og h""or gode og hvor fremtred- sermann! en SI e JennsgJernmger a iserer ikke ag a e .y 

ende norske næringsdrivende det Det er ikke noe å undres 
Freidig trer det frem på arenaen med selveste injurianten . ' t L d L U t d k var som heller ikke oppfattet over a y er·. ns a om 
Nic~ Gulbrandsen på slep og forkynner at det er Hafskjold dette at Norge var i krig efter å til det resultat at noe måtte 
som har halt ut saken efter å ha gjort fortvilede forsøk på ha kapitulert betingelsesløst. Men være råttent hjemme i Nor
å få istand et forlik! Alt dette av frykt for de grufulle for-I så. var det da også bare Ns-med:-I geo Han vet også grunnen til 

. . .. lenune b" dt d bl at baktalelsen av Quisling og bryteIser som mJurIanten stadIg truer med å dokumentere, ne ~an em som e . . 
. .. . straffet for misforståelsen. hans venner lkk~ stopper, 

men som det til dags dato Ikke er fremlagt skygge av beVIS idet han skriver: 
for, trass i en meget omfattende to-årig virksomhet fra for. NOEN TALL 
svarets side for om' mulig efterpå å skaffe tilveie de bevis 
en mangler og manglet da injuriene ble fremsatt. 

Vel, saken går sin gang ved retten og vi skal ikke fore· 
gripe noe med hensyn til det som der skal skje. Bare skulde 
vi være tilbøyelig til å anbefale bladet å råde de adviserte 
meget nordiske pressemenn, som skal beære retten med et 
besøk, til å pakke opp sine kufferter igjen. Vi kan neppe tro 
at Hafskjold som anklager i denne sak har tenkt å la den 
bli en sak om «nynazisme» eller på annen måte har tenkt 
å be om rettens politiske oppfatning. 

Det som interesserer i denne forbindelse er ikke selve 
saken, men Dagbladets skandalØse omgang med sannheten, 

I forbindelse med hetsen 
mot Sør-Afrikasambandet 
qg den idiotiske boikott som 
LO satte igang, men som 
svært mange, deriblandt 
Vinmonopolet gaven god 
dag i, kan det ha sin inte
resse å nevne at i Sør-Afri
ka studerer for tiden 1700 
bantustudenter, videre fin
nes def' 81 praktiserende 
bantuleger, 50 sakførere, 73 
revisorer, 61 kjemikere, 67 
bibliotekarer og 17~ labo- , 

ikke fordi den kan tenkes å ha noen innflytelse på en norsk ranter. 
rett - snarere tvertimot skulde en tro - men fordi dette 

blad i disse dage veies på en politisk vektskål av ikke liten sikte på det kommende stor
betydning for den politiske utvikling i dette land. Vi sikter tingsvalg. En kan ikke uten 
til de forhandlinger om et samarbeide i sentrum som nå er følger alliere seg med et po
igang mellom Senterpartiet, Venstre og Kristelig folkeparti. Htisk parti hvor Dagbladets 

•••••••••••• 
NYE KOLLEGER 

~ 

Det er ikke nødvendig for Dagbladet å motarbeide dette likesinnede har en så domi- Det viser seg nå at vi norske 
samarbeid i sine spalter på annen måte enn ved å fortsette nerende innflydelse som I «nyfascister» har kolleger selv i 
den gamle journalistikk som den ovenfor nevnte sak er, en landsmøtet viste. det svarte,~te Afrika. Det meget 
prØve på, fordi skikkelige menneSker naturligvis vil vike til· Ja, det er oss faktisk ufor- sorte underslagspostbud som nå 
bake for å ha ,noe som heist å gjøre med et parti som har er statsminister i det Kongo som 

ståelig at det fortsatt kan holder på å talle fra hverandre 
et slikt stinkende politisk lik i lasten. Både Senterpartiets drives forhandlinger om før en er kommet igang med 
formann Borten og flere av Kristelig folkepartis aviser og samarbeid efter dette møte. «selvstendigheter.» var utsatt for 
menn har gitt uttrykk for ubehag bare ved tanken på noe Det må da være den rene store demoo,s.trasjoner i Leopold

ville nylig og efter gammelt og slikt. Og det geråder dem i sannhet til ære. 
Vi har her i Folk og Land advart Senterpartiet mot fl. 

innlate seg i et politisk samarbeid som best kan og bØr fore-
gå innenfor dette partis egne, nye grenser, men efter Dag
bladets siste bragd i sann hetens og anstendighetens 
tjeneste, synes vi vi bør gjenta denne advarsel med 

komedie. 

Har du skaffet 

en ny abon nent? 

godt demokratisk mønster fortel
ler den sorte diktator at demon
strantene val'fascister! Vi gjør 
altså fremskritt på de utroligste I 
steder. 

Lørdag 3. september 1960. 

utgitt bØker gjennom de 
vanlige forlag og avisene 
nektet dem spalterum for 
hvad som helst. De stod ovelr
for det totalitære samfunn 
hvor alle kravlet opp på laste
planet for «(gode nordmenn». 

Forfatteren peker på noe 
som ikke er almen kjent: 
Bolsj evisme)ns rasegrunnlag, 
slik Quisling har fremstillet 
det i boken «Russland og Vi». 

ddeel', religion, sprog, vi
tenskap, kunst og institusjo
ner el' et uttrykk for rase
ånden. Rasen - menneske
nes nedarvede fysiske og ån· 
delige konstitUSjon - er også 
til en viss grad bare aven 
bestemt livsoppfatning. 'Elt 
typisk eksempel derpå er 
protestantismens utbredelse, 
som stort sett faller sammen 
med den nordiske rases ut
bredelse. 

Det er liten tvil om at 
marxismen - foruten blandt 
jØdisk intelligens - har sin 
største utbredelse i den al
pinske kortskallete rase, 
hvortil hØrer hovedmassen av 
underklassen i Mellom-Eu
ropa og stØrstedelen av den 
opprinnelige slaviske befolk
ning i Øst-Europa. Og ser vi 
på bOlsjeVismen, den revolu
sjonære sosialisme, finner .vi 
at den har sin masseutbred
else netop i de egne a v Russ
land hvor det finsk-asiatiske 
blod er særlig fremherskende 
i den slaviske befolkning. 
Man kunde, si at bolsjevis
men er en asiatisk-slavisk 
bevegelse ledet a v j ødske 
hjerner». 

Quisling gjør i denne for
bindelse opmerksom på at i 
Ungarn - Bulgaria - Finn
land- - Tsj ekoslovakia med 
sterkt finsk-asiatisk innslag 
sitter bOlsjevismen i blodet, 
mens den hos oss bare er en 
begrepsforvirring. I 

Lyder L. Unstads studie er 
et budskap fra den store ver
den som nu våkner til for
ståelse av hvilken genial ten
ker vår store fØrer var. En· 
gang kommer nok forståel·. 
sen herhjemme også. Selv om 
det tar tid. Vi kan j o ikke 
vente noen kvikk hjernevirk
somhet i et folk som i årevis 
fant seg i en forsvarsminister 

som var forsvarsnihilist~ 
Slikt burde være en vits, 

men er en tragedie. j 

Observatør. 

PENT, MØBLERT 

PIKEV ÆRELSE, 
koldt og varmt vann, .sen
tralfyring, tilleie for enslig 
dame. Bill. mrk. «Vestkant» 
i ekspedisjonen. 
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BAK KULISSENE: 

FRAN KRI KES KRIG - -
REISEN TIL 

LONDON 

1\1en3 general Gamelin gil' d2 
nØd\'z:ndisu anvisningcl' t s~tt 

1l!~}"v"'€dkrv·D.rt.2r for den 'LId han er 
borte, diktei'er ,Heyr.aud i Sltt 
arbeidsværelse fet telegram til 

den franske f.i2Ildenl,HD.11 C,orhin i 

I.1ond:=n. D,Et er allrrede det an
net denne alten. Det fØrste val' 
bare kort eg meddelte 'Gan12li':13 

an:}{CIYlst, lTI2D. dette hlir Jangt. 

Ministerpresident:~n går opp og 

ned I ~ærelset mens har.s sekl'e-I Gameli~z konfererer Tned d en britiske generalstabssjef 
tær sItter ved bordet og skl'lver. lronside tør felttoget i Norge settes igang 
Klokken er syv minutter pa 
otta ket», svarer han tilslutt. (,Jeg er den mer,ing at vi begge to sta-

«Paris, den 26. april 1940. Den svært opptatt nå. Du undskylder, dig må holde oss f,or øye: man 
nøyaktige tid fyller De ut når ikke sant?» Han legger mikro- må ha vidt perspektiv eller over
De er ferdig!» f.onen på plass. «Hvor langt var hodet ikke fØre krig. Man må 

«Javel, her president!» vi kommet?»' handle hurtig, ellers taper man 
Til den franske sendemann 

Lon.don. Haster! Hemmelig! Vær 
Sekretær.en gjentar de siste krigen. - Ta imot, herr premi

setninger rg Reynaud dikterer erminister, forsikringen om mitt 
Sft vennlig straks å overl::ringe videre - alle de grunner Siom me'st vennskapelige sinnelag». 
herr Neville Chamberain følgen- ble lagt frem under møtet mar- Ministerpresidenten har under
de beSkjed: Min kjære premier- s,ierer ennu en gang velordnet tegnet, klokken er halry ni, sek
minister! Krigskomiteen har of.p. Nå er han kommet til an- retæren går hurtig ut av mm
nettopp hatt møte. Efter å h.l net punkt: «Vi mener at innta- met, da ringer det midterste 
prøvet den nåværende stilling i gelsen av Trondheim ikke er apparat igjen. «Ja, kjæreste?» 
Norge har vi enstemmig fattet umulig, hvis vi - _» Dog len- sier Reynaud igjen tålmodig og 

slik beslutning - - -» ger kommer han ikke: det mid- hører med en ubevegelig mine 
I dette øyeblikk ringer tele- terste apparat lar seg igjen me- pP. en lang og åpenbart heftig 

for.en på skrivebordet. Reynaud get er.fergisk høre. Tålmodig tar ordflom. Tilslutt svarer han: 
har tre telefoner stående del' og minitsterpresidenten mikrofbnen: «Ja. Du burde være tilfreds!», 
han hØrer på klangen at det er «Ja, kjæreste?» og da han har hengt 'opp lar han 
det midtre apparat som rir.ger. Sekretær.el1 holder opp å skri- seg gi et visst dokument av sin 
Det står i direkte forbindelse ve (senere efter sammenbruddet kontorsjef .og undertegner det -
med hans bolig ved Place Palais blir alle slike enkeltheter prisgitt uten å sukke, med ubevegelig 
Bourbon, det vil si med komtesse av deltagerne), ReYT!aud står ansikt. 
de P'Jrtes. som han Lever sam- der med mikrofonen til øret. _ Næste dag· styrter en av hans 
men med. Han reagerer ikke på ,·Men jeg sier deg jo, kjære Je- bekjente lØS på ham. «Men hØr 
ringir}~len. men fortsetter: «1. anne - i øyeblikket går det vil'- nå her», sier han helt opphisset, 
Rømningen av området vied kelig ikke! Jeg holder på å dik- «hvorledes kunne De dog gi herr 
Trondheim vilde såvel moralsk tere et telegram som må ga Dupont, dette parfymerte null 
som materielt ha meget alrvor- uopph'::;ldelig. Meget viktig - jeg stillingen? Det f·orstår jeg ærlig 
lige fØlger - - -» skal fortelle deg senere! Duer talt ikke!» 

Igjen ringer telefonen, Igjen vel ikke stilt?» Og han henger «Min kjære venn», svarer Paul 
er det det midterste apparat. Nå opp iger.. «Hvlor langt var vi Reynaud med sitt ubevegelige 
tar Reynaud mikrofonen med en kommet?» ansikt,«hva gjør ikke en opptatt 
uvillig bevegelse, men så spØr Sekretæren gjentar de siste mann for i det minste å ha fred 
han meget blØtt: «Javel, kiær- setninger og diktaten fortsetter. om 'kvelden når man kommer 
este?» Sekretæren holder opp Telegrammet slutter med orde- hjem?» 
med å skrive. MinisIerpresiden- ne: «Jeg er overbevist om at De, Samme eftermiddag er general 
ten holder mikrofonen for øret. ~å sa.mme måte s·.om jeg i den l Mittelhausen ankommet til 
«Det kan jeg ikke ~i i ~yeblik- alvorlige situasjon vi er i, er av Croydon flyhavn. Han blir ventet 

. av den franske sendf'mann Cor-

,Tilbake eftel' det misslykkedes felttog. Fra høyre: de 
franske generaler Audet og Mittelhauser (som det be
rettes om her) ,general 11'0 nside og general Car tan de 
Wiart. Herrene ser ut som om de har solgt Sm7Ji' og 

inge,n penge fått 

tiD. og en ~ommandant fra den 
britiske generalstab, og mens de 
tre herrer biler inn til London, 
begynner engelskmannen straks 
å tale cm hensikten med den 
fl'ar',ske generals reise. «Det gjør 
meg oppriktig vondt, herr gene
ral», sier han og anslår herunder 
en riktig gemyttlig tone, «at De 
har måttet ta på Dem alle ube
hageligheter med å reise, men 
De klammer des.sverre for sent!» 

«Hva skal det bety?» 
«Krigskabinettet har idag 

morges vedta,tt å avbryte det 
norske foretagende!» 

"Men, det kan da ikke være, 
mulig!» sier general Mittelhau
ser helt ute av ~eg eg også sen
(cmann Corbln er meget opp
hisæt. 

«Et angrep på T;rpndheim er 

H. EGEDE NISSEN: 

Menneskerettighetene av 

1948 en Kimære 
Francois Marie de Voltaire og hans ynkelige flukt i 

formet demokratiets ide -I fjellet etter brudel'ovct og 
såvidt jeg husker i sine eventyret med de tre s2.ter
«LeUres philosophiques» - jenter i Slott ove;." slott seg 
på en c~arm3;nt og krystal1~ ,I hever, h::i t~r en Slr,',innende I kla,: mate, sa enhver reell POlt. 8ta, VII dl] st§.! Det 
demokrat burde lære hans I rygger lenger og lenger 
~ats l~tenat, om han .da har b?Tt. Hanen f1(jyen lØfter 
mtellIgens nok dertIl. For vmgene s;n", til flu]<t, alt 
hele Voltaires vbdom er ge-I blåner seg borti kl~1fter og 
nialt nok fØrt ned på en berget er lå~t eg- lukt. 
linje eg lyder så i all enkel· Var detlkk~ P,3J Ber!Y 
h .. t· <> .eL som Ør SIteres her: som, i 1945 uttalte de stolte 
D.emOk,raii . er re,uen til å lord om ~ t r~tts:;arnfundet, 
kjempe .f0] mmstanclerncs' det demoRra tIske st','resett 
leit til å kjempe for den atter rådet i Norge? ' 
rr:otsatte mening. I et brev Og husker jeg ikke feil 
tIl en motstander gav Vol- ble det dekretert no~'n flotte 
taire engang det demokrat- ord om frihet fra nød og 
is~e prinsipp sin tilslutning frihet fra frykt. 
pa dette sett, som jeg likele- I livets malstrøm er ide
des vil få sitere som fØlger: alene redusert in absur
Jeg er hjertelig uenig med dum, de er blitt bore __ 
dig, men jeg kan gå i dØ- borte som en sviske som 
den for Din rett til å gi prelaten S8,. ' 

uttr:fkk f~r. den motsatte I min erindring har jeg 
menmg. Savldt den franske en vag anelse om at 10. de
revolusjons fader. sem ber 1948 ble det vedtatt 
. I dans~ «P?litikken» fant i de forente nasjoners gene
Je,g for ar tIlbake en gruk ralforsamling en «Erklær
av Piet Hein som på munt- ing om menneskerettilYhet
re verseføtter viderefører ene». Det er som det b hele 
Voltaires skjØnne tanke og skulle ha foregått på en 
som viser at den sanime annen klode. At det hele 
PietHein kjente sin Volt'aire. ikke er mere enn 10-12 år 
Jeg må få lov til her å ned- tilbake i tiden synes ufatte
skrive Piet Heins tolkning lig, og man tvinges til å 
o~ som han selv sier defini- tenke på en gammel sang 
sJon på kultur: Kultur er som begynner så: Var det 
i.kk~ en fi71 menu~tt i en en drøm? Leser man igjen
fortldsfrednmgsforemng, nom de 30 artikler med vel
men det er at man slåss for vilje og uten fordommer så 
si~ m~tstanders rett til å går tankene uvergelig' til
sl ass 101' den motsatte me~ bake til oldtidens store filo
ning. sofer, som drøfter natur
o D~t var en gan~ for noen rett~n, de menneskelige 
al' tIlbake en kjent prest rettIgheter. Stoikerne men
forrettet ved en likeledes te at disse rettigheter var 
kjent kun.stners gravferd. medfØdt og på dette funda-

!Til slutt i sin tale ved bå- ment bygget Voltaire og 
ren sa presten bl. a.: Så er . hans tilhengere den kate. 
vår gamle venn borte, ja, dral i åndshistorien, som 
han er borte - - borte revolusjonens menneske
som en sviske. Noe liknende rettighetserklæring av 1789 
kan en vel uttale om Vol- i sannhet er. Den norske 
taires skjønne ide idag. Grundlov av 1814 er jo 

Jeg kommer uvilkårlig til blitt til i samme ånd, så 
atter å minnes Peer Gynt Forts. side 7 

4 FOLK OG LAND Lørdag 3. september 1960. 
fullster'.d.ig utsiktslØst, mine Om menneskerettighetene setteT «8implicissimus» me-

Forts. side li get treffende under denne tegning. 
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Noen betraktninger omkring aktuelle hendelser i robotstaten Er de nye russiske signaler redningen for oss alle? 
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langt over streken at nor
male mennesker for en 
gangs skyld forstod svinde
len og tok avstand fra den, 
selv om alt det politi som 
styrtet ut på Vesteuropas 
demokratiske gater og stre
der, høytidelig og offentlig 
forsikret at de ikke kunne 
oppdage noe spor av hver
;:en nynazistisk virksomhet 
eller virkelige antisemitiske 
demonstrasjoner, men rik
tignok litt av hvert av an
dre skumle ting, som en 
presse som vil veilede folk 
ærlig og anstendig natur
ligvis burde ha SØkt å ut
forske nærmere, så fortset
ter isteden alle a viser, blant 
annet i dette land, med jev
ne mellomrum i artikler og 
redaksjonelt å skrive om 
denne «nynazismen» som 
maler hakekors på alle de 
grønne hus verden rundt. 

Folk og Lands redaksjon 
har ikke så sjelden interes
sante besØk ute fra den 
store verden, det være seg 
fra Amerika, ffa Mellom
Europa eller, som. for kort 
tid siden, ira Nassers nye 
Forente arabiske republikk. 
Det var den tyskfødLe Suez
los Max L ang e, norsk 
gift, som korn OP:Jom for å 
slå aven prat. 

Max Lange var ellers 
blitt intervjuet av Arbeider
partiavisen Glåmdalen un
der et beSØk på Kongs
vinger, og bladet gjenga 
med store overskrifttT hans 
uttalelser om president 
Nasser, som jo var litt 
anderledes enn hva en leser 
i den norske presse ellers. i Arabernes store mann, Ga
Om presidenten sier han i mal Abd el Nasser 

}i()~ i j':,;: 
. ·· .• ·· .• · .. ·· .• · .••... i.· •.•• · •• ::i 

Ja, når en av dem, Aften
posten, i sin senile j akt på 
kommunister i en verden 

•.. hvor de åpenlyst har instal
•• lert seg i de fleste nøkkel-

til oss, som han sa til 
Arbeiderpartiavisen, at han 
er en stor mann, en glØd
ende idealist og et arbeids
jern, som ikke sparer seg 
selv. Han lever og-så et 
ytterst spartansk liv i 
motsetning til den fordrev

merket. Det er gode boliger, 
et prektig sykehus og det er 
opprettet skoler for perso'
nalets barn. Det er ansatt 
240 loser av 14 nasjonali
teter . Av disse er 5 norske . 

ne Farouk. Nasser er derfor FLES,T NORSKE SKIB 
uhyre populær i hele Egypt, GJENNOM KANALEN . " :" ;~ .~: :: j: ;~ :~ :~ 

Bevitnelsen fra Schmallenberg 

Vi har tidligere gang på len at vi ska l sees på. 
gang pekt på og avsløret * 
den kompakte og snedige Aret 1960 ble innledet 
svindel som norsk presse, med den store sentralt or
norsk kringkasting og nor- ganiscrte hets i fOTbindelse 
ske bØker benytter seg av i med hakekorskampanjen, 
ensrettingens tjeneste. Det dette latterl~ge felttog mot 
er så konsekvent gjennom- opphavsmennenes egne 
ført overalt, at det sannelig smørerier, satt igang over 
ikke skal forundre noen at hele den vestlige verden da 
storparten av menneskene signalet ble gitt med hake
i vårt moderne robotsam- korset på synagogemuren i 
funn, med norske folkesko- Køln, denne uverdige de
lelærere i spissen, tror på monstrasjon mot andres 
det som~ gudsens saJllling reI i g i Øse tro som de 
og .ser på oss som forsØker mØrke krefter bak aksjonen 
å få dem til å tenke selv og mot «nynazismen» og «An
til å prøve å skille lØgn fra tisemitismen» ikke hadde 
sannhet som grufulle folke- noen betenkeligheter ved å 
forfØrere og farlige fOrbry-1 sette igang. 
tere. Slik er jo også paro- Og selv om en her gikk så 

----~-~---

---------_._~- -- ---
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gjennom det intellektuelle 
sleng av tåper som alltid 
går trotzkismens erind, 
kommer i skade for å avslØ
re litt arv sannheten, så iler 
Dagbladet sin vane. tro 
svindlen og lØgnen til und
setning med bortforklar
inger og «autentiske bevis», 
som for eksempel i saken 
med den norskfØdte fru 
Preugschat som de Østtyske 
kommunister vilde sende til 
Oslo fior å sette igang «ny
nazistisk» hakekorsmaling . 

* 
Vi har en uhyre sterk 

misstanke om at Eiclunann
affæren er den nye omgang 
i dette felttog, som øyen
synlig har den dobbelte 
hensikt: å ramme Vest
Tyskland og å skape en 
pogromstemning blandt alle 
robotene mot de nasjonale 
krefter rundt omkring i 
Verden, som ,advarer mot 
det spill som drives og mot 
den undergang som truer 
alle. Det er jo en ubestride
lig kjennsgjerning at EiCh-, 
manns oppholdssted har 
vært kjent i årrekker, at 
hans hustru åpenlyst og I 
under sitt e~et navn reiste 
over til ham i Argentina, 
og at hans to eldste sØnner 
hele tiden har brukt navnet 
Eichmann. De intelligente 
ledere av zionism,en og dens 
verdensregjering og ver
denspoliti har neppe vært i 
tvil 'Cm den sak, men de 
har valgt det rette Øyeblikk 
til å lansere denne lille 
tyske politimann som hi- ~ 
storiens jødefiende nr. 1. : 

og hans enorme planer om 
bygging av skoler, van
ningsanlegg og en ny indu
stri - kort sagt en full
stendig økonomisk og sosial 
revolusjon - blir møtt med 
begeistring av folket. 

Siden Norge er så sterkt 
interessent i Suez-kanalen 
som sjøfartsnasjon er det 
naturltg å spØrre herr Lan
ge om hvorledes forholdene 
er i kanalselskapet nå, og 
han fremholder sterkt at det 
nå hersker full orden og ef
fektivitet efter at den egypt
iske stat har overtatt. 'Tid
ligere var selskapet en stat 
i staten og det ble ledet på 
en meget arrogant måte 
overfor den egyptiske stat. 
Nå er det innført gjennom

Lange forteller ellers at 
det er flest norske skib som 
passerer kanalen. Ingen an
nen nasjon har så stor ton
nasje gjennom kanalen som 
Norge. Kanalen er ellers ut
videt med 20 meter i bred
den og er effektivt mudre~ 
opp i den senere tid, slik at 
kapasiteten er blitt større 
Losene har lønn i 35 måne
der under sykdom eller in· 
validitet, og de blir i det he· 
le tatt behandlet på en faL' 
og nobel måte, sier kapteir 
Lange, som var her på sin 
ferie. Losene har to måne· 
ders ferie annet hvert år, 
og da får både de og dere} 
familie gratis flyreise til 
sitt hjemland og tilbake. 

snittshonoraret for losingen KOMMER REDNINGEN 
av skibene, slik at de an- FRA RUSSLAND? 
satte får mere ensartede Det er naturlig at vi i e'1 
lønnsforhold. De sosiale for-I samtale med en mann fL 
hold for losene er også ut- Fort&. side 7 

Ja, skal man tro Ragnar \. 
Kvam - og hvorfor skal Suez-kanalen gamle dage 

For~. s. 6 j-L-ø-r-d-a-g--3-.-s-ep-t-e-rn--b-2r--l-g-6-0-.-----P-O-u--c-O-G--LA--ND'---------
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EN c VERDEN AV SVINDEL 
(Forts. fra side 5). I skjold som skadbehandles, I her von Braun. Denne film I gjengi den. dom som bJe 

man ikke det når han så t men Forbundets og Folk og har bragt protester fra I avsagt i saken mot SS
trofast taler med Jakobs I Lands eventuelle politiske «forskjellige pasifi~tiske Verein Lebensbom i Nurn-

I «Bak kulissene»} 
(Forts. ka 8. 41 

herren, sier engelskmannen sje
lerolig, «tro meg, fullstendig ut
siktsløst! Vi har lidt alvorlig i 
alle runder og den siste var nre
sten katastrofal. Skulde vi fOf-røst? - så fremstiller Zi,,: oppfatning i mtern,asjonal grupper» (formodentlIg av berg: . . 

ons vise det nå slik at det belysning, samt blstrøm- typen Dalgbladet og de an- «Av beVismaterIalet går søke ennu en gang, så vilde vi 
nærmest var denne tyske ning av nordiske journal- dr~ vise! Zion). DeD: er «en det klart frem at yerein kanskje aldri komme på bena 
politioberstløytnanten som ister for å fØ~ge denne hVltvaskmg av naZismen», Lebensborn, som eks1sterte igjen!» 
dirigerte både Hitler og Gø- «hØyst interessante» sak sier det bekymrede blad og allerede før krigen, var en ,«Vi kan ikke reise til oss i 
ring Goebbels og Himmlerl mot denne injuriant som «gjør en helt av mannen velferdsinstitusjon og i før- ambassaden», sier Corbin til ge-

, * . «har dokumentbunker fra som var ansvarlig for Hit· ste rekke en fØdselsstiftelse. neralen. «Vi må straks til For-
Men felttoget er ikke NS-folkenes eget .arkiv!» lers V-2 raketter» '- og det Fra begynnelsen av gjaldt eign Office!» 

slutt med dette. Det støttes På den annen side: nå må naturli~is .n~ke skje: dens. forsorg mØdrene, s~vel Han gir sjåføren beskjed om 
her hjetqrne opp med små må da vel også alle de «go- Ikke noen obJektiVitet der l de gifte som også de UgIfte, den forandrede adresse. Etter at 
aksjoner både hist og her, de» nazister som Morgen- gården, takk! * både ek;te og u~kte ba:rn -. de har kjørt over Themsen på 
med overfall på navngitte posten og Dagbladet for- Av beVIsmaterIalet gar det Westminsterbroen kjører de til 
tidl!igere NS-folk i Dagbla- svarer så rørende ,mot det Når vi nå fØrst engan.g klart f~em, at Lebensb~rn hØyre i den brede gate som heter 
det og enkelte andre steder, onde forbund og mot Folk snakker om svindel og av d~ l !yskland tallrIke Whitehall og som gjelder som 
med grove injurier mot og Land tre frem i det åpne svindlere, så vil vi gjeme orgamsasJoner som befattet forvaltningssentl1et for det brit
Anders Hafskjold i Morgen- med slarvet sitt komme inn ennu en gang seg med de utenlandske iske Empire, for her ligg1er de 
posten og den evindelige Det er bebud~t at denne på det ufyselige svindel- barn som var brrugt til viktigste regjeringsbygninger. Så 
rettssak som det ingen slutt sak skal frem for retten i produkt, som Steensballes Tyskland, va.r det eneste· bØyer de tilvenstre inn i den 
blir på og om hvem Dag- november, og regien later Forlag utgav ifor: «Dødens sted . som gJorde alt so~ smale Downing Street og stan
bladet nå, med injurianten til å skul1e bli utmerket. drabanter», som utgav seg stod l dets. makt for å gl ser foran utenriksministeriet . 

...Nic. Gulbrandsen den av- Samtidig er det nemlig me- for «selvbiografi skrevet av barna en VISS forsorg o~ å Understatssekretær Sir A. Cado
satte som kilde, prØver å ningen _ for å preparere en ung SS-offiser» Peter yareta de barns retts~lge gan mottar dem.I«J'eg har cl)en ære 
innbilde folk at det er Haf- stemningen hos kveget - å Neumann. mt~resser so?! .var stillet å meddele Dem atøverstkomman-· 
skjold som har halt den ut la den svenske «autentiske» Vi har gjort detaljert rede under orgamsasJonens be· derende Gamelin vil IWlegge be
i to år i håp om et «forlik». svindelfilm om Hitler og for denne åpenlyse svindel skytte~e». .. SØk imorgen», sier den franske 

Det er sikkert noen som den tyske nasjonalsosia- og forlaget er gjort opp- Og l slutten av Nurnberg- sendemann meget hØflig og a.v-
tror dette sprøytet også, !isme gå over kinolerretene merksom på det, men fort- dommen ove;. Lebensl>?rn målt. «Jeg ber på har..s vegne 
noen av de ikke- eller lite i Oslo og andre I3teder med setter likervel å distribuere heter det sa. «Av disse 
lesekyndige, noen av de læ- dertil h,Ørende kommentar- makkverket. Det har natur- grunner holder vi Lebens
rere som ikke vil lese av er i presse og kringkasting. ligvis også !Vært den rene ?<>rn og d~ som er ank1~get 
frykt for at skylappene skal Det er den samme film som gullgruben for alle hetseme l den forbmdelse ~or Ikke 
falle av. For Folk og Land nå _ i sterkt beklippet stand som stadijg fyller de norske straffskyldige». 

om en samtale straks med pre
miermtiinisteren ~og med første 
admiralitetslord.~ 

Un,derstat&sekretæren noterer 
det Og sier a.t selvsagt kan det la 
seg ordne. Men så bryter tempe
ramentet gjennom hos Corbin og 

han sier opphisset eg mens han 
forsøker å beherske seg: "Herr 

har jo vitterl~g gang på fordi en naturligvis ikke aviser med sin onde sed. ~teensballes «unge SS
gang og ustanselig gjennom kan servere hva som helst i Det ble stadig henvist til offiserer Peter Neumann~ 
disse to år påtalt injuri- denne retning. i hjemlandet disse «autentiske» oppteg- beret~er natu.rligvis - fordi 
antens og IItmdighetenes _ er forevist i rryskland og neIser, som glir i IliQrske ro- en ~ik b~k JO ?gså bØr ha 
skandaløse uthaling av, .hvo~ d.e, norske. aviser boter som melk i katten. I et VISst pI~ant mnslag som 
denneesak og krevet fort- med rørende samstemmig- Tyskland kunde naturUg- kan falle I smaken hos det ........ ---~ ........................................... """"' ......... 
gang med den. het beretter at «nå har den vis ikke en slik bok utgis ~ublikum som ellers sogne~ Schmallenog. Og for riktig 

Men, slike små ~elvmot- tyske ungdommen fått øy- fordi den bare vilde vekke tIl .Dagba~ets nakenkolom å understreke svindelen, 
sigelser affiserer ikke det nene opp» og «nå spør de latter overalt, men her - l det vI~e og br~de og hal' bladet skaffet seg en 
nydelige sannhetsvitnet unge sine foreldre om hvor- hjemme, hvor Dagbladet og meget d~talJert .oI? .sm opp- erklæring fra Amtsdirek
med profitØrvirksomheten ledes de kunde være med Ragnar Kvam og alle de tagelse l«~relwilllg!en :mr- toren i SChmallenberg, som 
fra okkupasjonstiden for på dette?» Løsningen burde andre er åndelig veiledere, zeugen-E,tabllssement», om forsikrer at det aldri har 
folk _ iallfall de t~faste ligge snublende nær for de går det naturligvis. underSØkelsen av hans sed- vært noe hjem for Lebens-
lesere av blad t ~ h f- aller fleste! Imidlertid har boken seIler og om ham og den. bo . b 

. e. e likevel vakt oppmerksom- for ham utvalgte ogreO'l- m I yen eller området 
ter seg Ikke ved ~hke baga- Ellers er det et felles het på visse hold i Tysk- strerte kvinne fra det før~te a:, sa~me na,:,n. Tablå! Vi 
såtellerak' Og nå er VISndsst d~ og- trekk hos ale disse aviser land. De tidl:~gere Waffen møtes sødme og helt opp i gJenglferklærmgen her . 

. s en om .«La sviker- som er så bekymret på mo- SS-folks hjelpeorganisasjon sengen. Vi får høre at de * 
forbundets mterne for- ralens og den tyske ung- har i sitt blad «Der Frei- frivillige mØdre var rekru- Hva skal en så stille .opp 
hold», som bladet. kall~r doms vegne, at de ikke har willige» i et par artikler be- tert fra Bund deutscher I mot all denne lØgn og all 
den.' mens den da vltter~lg noe å fortelle om fosforen handlet denne frekke svin- Madel (BdM) og at de i denne svindel? I gamle da
dreIer seg om en sak reist over Dresden og Hamburg del, som med det engelske Lebensbornhjemmet var ger sa man at lØgnen har 
aven mann som. er be- m. v., om atombombene blad «Empire News» sottn tIDder oppsikt av «Jungma- korte ben, men det later 
skyl~t for underslag, kor- over Hiroshima, og mord opprinnelige kilde lanseres delfuhrerin»! ikke til å være slik lenger 
:r:upsJon, dokumentfalsk og og vold og terror mot tyske i noen få tilbakeliggende Nå later det til at den efter at vi er blitt lykksalig
lItt av ~ver~ ~~et mot en fanger efter krigen. De an- land. Det er lite smigrende unge tyske SS-offiser, for å gjort med det venstreradi
forakte!lg lllJunant, som tyder ikke at den ameri- for Norge og for det norske tale med forlaget, i noen kaIe robotsamfunn, hvor al
~ar m!åttet bruke to år på kanske eller eng:elske eller forlaget at vi påny skal bli grad har forsøkt å gjøre sin ~e «sannheter» produseres 
a prøve å sank;e sammen franske ungdom spør eller blandet opp i en slik inter- beskrivelse troverdig. Da I hovedkvarteret, hvor den 
sladder og vås til stø,tte for burde spØrre stne ;foreldre nasjonal skiandaleaffære. han nØdvendigvis må ha et. virkelige sannhet jages på. 
den gemene handl~ng å om hvorledes de kunde væ- For den som har interes- navn på det Lebensborn- dØr med meningsterror og 
trekke an~es navn l sølen re med på det. Og de spØr se av å repetere vår doku- hjem hvor han opererte. så trusler, hvor barnas opp
uten dell; r:n:g~ste grunnlag, ikke norsk ungdom om hva mentasjon av svindelen har han Øyensynlig tatt et <1:ragere protesterer offent
moden til a kjØres for alt den mener om de foreldre henviser vi til tidligere om- Tysklandskart frem og så .llg og i usømmeli.g~ orde~ 
folket. som driver verden mot en tale i Folk og Land. Her setter han· fingeren i blinde ·lag mot å sette seg Inn og-

Nå passer det i det po- ny katastrofe med sin evin- skal vi bare i forbindelse på et punkt og leser så i «et annet syn», og hvor 
litiske spill å la teppet gå deli~ hets, . med· sin uopp- . med det tyske blads «Schmallenbg.» Det betyr p~ess~ trass. iæ:ekj~ 
opp. N4. hfU" en mobilisert hØrlige l!Z\gn og med sm omtale av saken som de fleste velvet 'hlstonkeres prIsverdige for-o 
Knut Bloni som aktør på kvalmende mangel på an- nevne det denne «au- Schmallenberg og er. en 'sØk fortsetter å lansere lØg
den betrengte injuriants si- stendighet. ' tentiske» bok skriver om forkortelse. Men den vel- nen og bedraget .uten ube
de, nå er det kommet en Men, hilser' ~:Dagbladet' «SS-stutteriet», eller orga- orienterte u.nge tyske SS- ~g selv efter. at den er av
annen dommer enn den den «autentiske» svenske nisasjonen Lebensborn. Det offiser Peter Neumann for- llvet hundreVIS av ganger. 
som for et halvt års tid si- juksefilmen om Adolf Hit- er helt fantastisk og full- står ikke engang forkortel- Hva. skal en stille opp 
den gav Morgenposten det ler med den aller største stendig i stil med alt det sene i sittmodersmål. Han mot slikt? • 
gode råd å forlike seg med glede som en ny lekker- andre vrØvlet, men like fullt leser dette for Schmallenog SannelIg er det behov for 
den injurierte, for nå er det bisken i hetsens store sup- skriver alle de store «auto- (! ) og under dette navn ~n åndelig revolusjon, hvis 
trykket på knappen av dem pegryte, så er det en annen ritetene» og alle de tåpelige er det da han beskriver si- Ikke Vesten og alle dens 
som bestemmer. Og nu be- film det ikke riktig kan norske bladene i10rtsatt om ne erotiske eventyr. gamle morals~e verdier skal 
buder Dagbladet at det ik- fordØye, og det er en film Lebensbom på den gamle «Der Freiwillige» slår fast gå under sh~ planene er 
ke er injuriene mot Haf- om raketteksperten Wern- «~de» måten. At de ikke at det henger slik sammen ~et opp l. den bok en 

skammer seg! og at det ikke tinnles noe Ikke har lov til å nevne . 
La oss da nok engang sted i fl'yskland som heter Arminius . 

• J 
• Løl'd.ali 3. 8eptember 1960. 
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Me n nes ke retti ghete ne Kongo ~I Suez-losen 
(FOrta. fra L 6). Berggrav, fYlkbeesmdse=~~ og (Forts. frø l. ZJ. (Foru. fra side 5) ker om frirnureriet. Det ble 

d · t· kull ikk ære vår øvrige em s or- shiokoene, som hadde opp- den arabiske republikk, som oppdaget hos henne et per-Isse mg s e e v sto, da samtlige nevnte Jin-
ukjent for tidens guder. Vi stanser i råd og dåd gikk kastet seg til herrer i de på mange måter samarbei- gament skrevet på hebraisk 
vet bare at det er ,sagt fra inn for samarbeide med derværende Balunda-lands·' der med Sovjet, også kom- som ble sendt til st. Peters
offisielt hold at grunn10ven Tyskland i 1940. byer. De anerkjente ingen' mer inn på bakgrunnen for burg for å bli oversatt til 
er bare en formalitet og La meg endelig ikke glem- felles overhØvding, men det dette, og kaptein Lange gir russisk. Oversettelsen ble of
dette ble grundig stadfestet rne 6. kolonne, våre store viste seg allikevel å være et uttrykk for tanker som og- fentliggjort i en brosjyre 
av kjennsgjern,ingene i 1945 bedriftsherrer og ledende hierarki som var bestem- så har vært berørt i «Fri- kalt «Sions Protokoller». De 
og like til denne dag. . tmende for forholdet mellom modige betraktninger» i fleste eksemplarer forsvant 

Man skulle 'imidlertid an· forretningsmenn til SIS e landsbtyh)Øvdingene. Folk og Land. Nasser fører på en mystisk måte like ef-
t t kt f d f mann, som til 8. mai 1.945 Fra No,rd-Rhodesia var en en nøytral politikk overfor ter at brosjyren var kom-a a respe en or e or- sto som medlemmer av 
ente nasjoners menneske- norsk _ tysk _ handelskarn- hØyere utviklet stamme, alle stater, understreker met på markedet. De ble 
rettighetserklæring var noe mer. De var medvirkende Baluenane, også tængt inn han. Men når det gjelder antagelig tilintetgjort. Det 
mere manifest, men også aktive ingeniØrtropper på over grensen. Den hadde vårt forhold til «Øst-blok- er iallfall et faktum at un
her synes a.utoriteten å bH sine landsbyer spredt i ken» peker han på som sin der bolsjeiVikrevolusjonen 
mindre etterhvert og om- tysk side og deres iver for distriktets sydlige del, og egen personlige mening at ble alle medlemmer av fa
vendt proposjonal med av- tysk krigspotential forlen- hØrte alle under en over- tiden nå er inne til en om- milier hos hvem man faJJ.t 
standen i tid. get krigen med mange må- høvding, Kiniama, som vurdering a;v mange for- denne brosjyre, skutt på 

La oss friske opp faktum neder. De forsto intet. Mu- gjennom sin autoritet også flOld. Hvis vi nå ikke hand- stedet. Et eksemplar fant 
om denne fundamentale ligens just:lsdepa,rtementets hadde stor 'innflytelse over ler med klokskap, så vil vi veien til England. Det ble 
menneskerettighetserklær- lovavdeling kan gi noe av Batshiokoene. Kiniama gå under. Jeg har nettopp oversatt til engelsk under 
ing av 10 desember 1948. en forklaring. I en fortolk- hadde lenge vært en farlig studert «Zions Vise~. proto- tittelen «The Jewish Peril» 

Og l oss n slutt citere ning av promilleloven for fl·ende av Kon'go·staten, og koller» påny. Det er klart og til fransk som «Prato-'a l bl·lk,·ørere heter det i nevnte 
paragraf 8 i denne nå hero- etat"s referat i pressen 7. var ennå ikke underkastet. at det har foregått en kurs- eGles de Sion». Når det gjel-
stratisk beryktede deklara- Balunda-kongen, Muata endring i Russland, en end- der dette med ektheten, så 
sjon. Vi leser: Enhver har mars dette år: I uttrykket Yamva, ville gjerne re- ring som kan bli av av- er det så langt fra slik som 
rett til en fyldestgjørende «må forstå» vil da etter de- etablere sin gamle myndi,g- gjørende betydning for men-I det fremstilles idag. Det ble 
oppreisrning ved de kompe- partementets mening ligge het i Batshiolror og Balue- neskenes redning. Man har i sin tid ført en sensasjo
t t . l d t l l' at det ikke kreves at ved- na-trakten, etter at også plutselig erkJ· ent verdens- nell prosess i Sveits om en e nasJona e oms o e kommende virkelig har for-
far handlinger som krenker stått (her gJ·elder det politi- Balunda-stammen hadde zionismens mål, og og- ektheten av boken og trass 
de fundamentale rettighet- fått geværer, men måtte så grunnene til at det i den mest intense motstanCi 
er som forfatningen eller etterforskning), når :de akviessere ved status quo. fra jødene Marx, fra jØder og frimurere, ble 
loven gir vedklommende. foreliggende omstendig- Mitt viktigste oppdrag Lenin og Trotsky ba- ektheten av dokumentet 

Hver dag som er gått heter var slike at den som etter opprØrernes over- re kunne komme noe djev- godtatt av retten. JØdene, 
siden 1948 er en krenkelse ikke forsto, 'ingen undskyld- givelse var å få Kiniama elsk som tok sikte på den tapte prosessen trass i sirL 
av disse 'ifØlge paragraf 8 ning hadde for sin mang- til å anerkjenne statens hvite rases Ødeleggelse. Nå uhyre makt og det må være 
selvfølgelige rettigheter, og lende forståelse. autoritet, og den muntlige kommer det an på for OSS et vink av.skjebnen for OS3 

man ser, som det sies hver Paragraf 11 i menneske- ordre -=før avmarsjen fra å utnytte denne store kurs- til å våkne opp. La oss revi, 
vår, at når dagene lenges, rettighetserklæringen av- Lusambo gikk ut på om endring som en nådig dere IVår holdning likeover ' 
vinteren den strenges. Hvor gjør at enhver som er sik- nØdvendig å bruke makt. skjebne har sendt oss i el- for det russiske folk, hvor 
er den lovpriste humanisme tet for en straff~re~tsli~ Oppgaven ble imidlertid levte time. Vi har intet an- det er mange krefter til de ~ 
blitt av i relasjon tii de forseelse har rett tl~ a. blI løst ved forhandlinger ved net å gjøre enn å gå sam .. gode som virker. 
100000 forhenværende NS- betraktet som uskyldIg mn- en fredelig styrkederilon- men med de gode ·krefter i Dette er jo unektelig litt 
me,~Jle~,«som·=",,-:buI:d.& .t1.1._ dOD;l .. ~l'?-vs~gt .. Men. det,strasjon, so~ vakte østen, som har erkjenfuvant kost for oss gamL 
eller måtte forstå», det som er e!la~n h:istone.· Kihiamas takknemlighet lrommunismens hestehov _ antimarxister, hvorav man 
ikke administrasjonsrådet Na blIr kampen for opp- og ga ham tillit. Senere og som allerede har hand.;. ge har kjenipet med våpen 
hr. advokat Holthe, bispe~ reisningk, tSOt. ~ t e~l ~~ kunne trakten ledes ved let. JØdene er fjernet fra al- i hånd på østfronten mo': 

mennes ere 19 e an Kiniamas hjelp, også når le de viktige statsstillinger, faren fra øst. Men nå eL' 

sammen med hakekors- det gjaldt Batshiokostam- Israel er bUtt stillet i gape-. femten år 'gått, zionismen; 
statssekretær, vi er meget for- maling i London, New- men. De forlatte karavane- stokken som parasitt Ø4V og hetsens makt brer se' 
bSiuset over å. hØre hva krigs- York, Paris og Lyon og veier ble igjen befolket og Russland. Det russiske folk mere og mere, og så spør d"~ 
kabinettet har vedtatt om den Israels aggresjon ved Gen- veiene ryddet. Vi ble be- led fryktelig under jØdeter- denne tyskfØdte egypter or' 
norske affære. Jeg kan ikke nesaretsjøen, ifØlge Ben skutt flere ganger, men roren. Jeg går ut fra at De det ikke er på tide med e 
skjule for Dem at inntrykket vil Gurion. Og man spør hvor- det kom bare ved en an- også kjenner den boken jeg kursendring, på samm) 
bli skjebr.esvangert i Paris! Og for? Svaret er ~Sked· en; ledning til alvorlig kamp. nevnte. Riktignok er det ik- måte som han mener ~. '; 
følgene, følgene - jeg våger ikke keIt: Ingen tror l ag at Da jeg forl()1t trakten i 1910 ke helt anstendig i vår for- russerne har foretatt e_l 
ai tenke på dem! Og jeg ber Dem: NS-medlemmene~ar ct!nne var den pasifisert. Aret lØyede verden å snakke om kursendring. 
hvilket skuespill for de nøytrale! enn patrioter b e g og etter ble det riktignok den, men den er likevel uten Vi tror at dette kan kom. 
På Balk.ari følger man hver fase natt. Men de som arrang- ka' tvil den b t dlung· sf Il st rne til å bli et av de me.~·' gerte tragedien i 1945 og meldt om nye mpe, e y u e e 
i denne kamp med spenning - årene etter er redde for sin sikkert som fØlge av at en nøkkel til erkjennelse av vår brennende spørsmål i frerr:. 

~!:~i==:!1s: ~::erf~~ ~::o:1tf:ie, ~~dfo:~~r de~ ~~a!a v:~!~d~rt n:~ ~~~inÆ;t ~:~ h~:~:~i:~ ~~~~; ~jo~~o~:rs~:: 
i fullstendig miskreditt, Og) vær som stasjonssjef. som noensinne er blitt of- kvitte seg med den sørgelif; ; 
så snild ikke å bli sint over det tilhØre. fentliggjort. arv fra det jØdiske oppha- : 
jeg sier, dette ubegripelige til- H. EGEDE NISSEN. F. H. KJELSTRUP _ Men, De vet da herr det kollektive jordbruk. Nå " 
baketog er en plett på de alli- Lange at alle her i Norg~ og alt kommer til alt, så er d ' 
ertes våpenære!~ i hele Vesten forteller at deIltl€ hardkokte tese f " 

'<Min kjære Corbin», svarer inn minst 600 fly i Norge og da I er, at Londonherrenes sanne boken er et falskneri? Hvis dengang zionismen styr; 
Sir A. Cadogan. «Vent ikke av er ikke transportflyene medreg- I mening er at han må forskåne De sier noe annet, blir De kommunismen som er d': 
meg at jeg ska.! motsi Dem med net. De har absolutt overlegen- dem f.or besØket av denne herr betraktet som åndssvak el- store jernteppe melle 
et eneste ord - jeg underskriver het i luften - og dessuten ser Gamelin: «Sir A. Cadogan har ler som en grov forbryter. Russland og oss idag. 
hver eneste setning, og tro meg, det ut til at det har lykkes dem t~øYet», slik ~utter inn~eret- _ Jeg vil peke på en bok 
·herrene i krigskabinettet er ruv å sette opp kystbatterier langs mngen fra ?orbUl, «at ~VIS ge- som også utkom i Norge for 
nøyaktig samme mening som De Trondheimsfjorden - vær så neml Gameim kan foresla ~dre . et par år siden. Den er skre
og jeg ,.- -»vennlig å tenke over denne forholdsregler som kan avhjelPe.vet av stoI1yrst Felix Jussu-

"Og likevel vedtar de å gi opp situasjon nok engang!» v~r r.låtvæ~ende underlegenhet, såpoff og het på onginalspro-
:foretagendet?! spør general Klokken halv tolv om natten VII de blI undersøkt med den get «Avant l'exil»». Den 
Mittelhauser. får ministerpr~ident Reynaud største interesse - - -» norske tittel (boken kom på 

«Likevel vedtar de å gi opp den telegrafiske beretning fra sin Der nevnes den pån,ydenne Dreyers forlag) var «Jeg var 
foretagendet, herr general», sier sendemann i London og han ser underlegennet som Reynaud til- russisk fyrste». I denne bo..; 
understatssekretæren. «Flor selv av den at forsøket på å avverge 8tod overfor senatet .- men nå ken heter det ordrett: «En 
om det skulde lykkes å ta de alliertes nederlag i Norge i da også engelskmennene innrøm- av våre nærrneste naboer, 
Trondheim, så er det umulig å siste øyeblikk har misslykkes mer den, ser Reynaud plutselig grevinne KleirLmichel, bad
holde byen så lenge tyskerne har I håplØst: En kan ikke stole på inn i. en skjebnesvanger fremtid. de et betydelig bibliotek som 

I Bergs Assuransebyrt 
ALT I FOR'SIKRIN( 

Arbiensgt.1-.44499'; 

Arkitekt 

HUSTAD 

Bærumsv. 5. ø. 'E11ern 
Telefon 55 61 29 - Oslo herredØmme over alle norske engelskmennene - - Og han for det meste bestod. av ver-

flyplasser. De må ikke glemme, er klok nok til å forstå av det (Neste ifQIl6l': Bak den franske ~==...:==~:...:~.~=========== 
mine herrer: Tyskerne har satt engelske svar, såhønig dat enn front). Lørdag 3. septem~r 1960. FOLK OG LAND 7' 
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«Millionærer for en aften» 
(Forts. fra s. 1) I sent - som tidligere .nevnt 

., ........... - .... ~ .... -.......... ' • = • 
• _ _ r .. ___ o _ ._."._.~. 

ene på verdensmarkedet. De - og den engelske fmans
innlater seg som oftest minister hadde pålagt ban
ikke på faste langsiktige kene å fordoble sine kasse
anbringeIser, men jager fra reserver i nasjonalbanken 
sted til sted med visse be- d. v. s. foretatt kre
stemte terminers melUom- dittinnskrenkning. 

NYE ,TONER mere modbydelige, end vi deres holdning under be-

rum, fo:r å kunne være «Gullkantede» papirer 
ferdig til å flykte, om; noe som «war Loan» med 
nytt og uventet skulle 0PP- sine 3,5 % rente sank til 
stå. Derav kommer ordet: rundt 60 %, og «Consols» 
«hot-money» - penger som med sine 2,5 % gikk ned til 
en lett kan brenne seg på. omkring 44 % av sitt på
Derfor er ordene «E'uro- lydende. Det gir en øye
dollars» eg «hot money» blikkelig rente på 6 % til 
blitt nesten enstydige be- de nye «investors». 

Vi har her i Fok og Land aner, har tidligere Ray- sætteIsen». Men hvorledes 
ofte pekt på at de forskjel- mond Aron paavist i en var det nå i Danmark - og 
lige «rettsoppgjør rundt undersØgelse, som ikke har i Norge? Og hvorledes opp
Omkring i landene var fore- glædet de officielle franske trådte det parti som Da
teelser som intet hadde med myndigheder. Og saa sent gens Nyheder represen
vesterlandsk rett å gjøre. som i 1946 sagde p. H. Teit- terer? 
Efterhvert later det nå til gen i nationalforsamlingen: * 
at vi får meningsfeller. Så- «Hvis en konkurrent ge- HVJ,T INNVANDRING I 
ledes omtaler dosent Hakon nerer en, hvis man bliver I SØR-AFRIKA 
Stangerup i den danske bedraget af en kvinde, hvis Det europeiske innvand
Høyreavis Dagens Nyheder man e~ kom~et op at sla~s I ringsselskap har planlagt 
general de Gaulle i en kroo- med sm sVlgerf?-?er, hVIS en årlig innvandringskvote 
nikk og kommer inn pa man har en polItIsk mod- på 10,000 personer til Sør
hans forhold under de sto- I stander - saa er det let a~ Afrika. Sør-Afrikasamban
re utrensning~r av politiske komme af med dem her I dets regjering har godkjent 
motstandere I 1944:45. «At land~t, man. skal bare kla- denne plan og tilsagt sin 
de har været fryktelIgere og ge hl myndIghederne over støtte. Så nå skal ikke neg-

greper. Selv om nu England ikke 
OverfØrslene av denne uten videre kan kalles et 

rovgriske jaktkapital valutahungrende land, så 
O VE R G A R A L T ha~ det i all~ fall ikke s~ 

hva verden tidligere har 
opplevd. To årsaker har ut
lØst denne kapitalflom: Av
slapningen i det amerikan
ske næringsliv på den ene 
side og bedre fortjenest
muligheter i Europa på 
den annen side. r Tysk
land går det jo fremdeles 
for full damp, I England 
har finansministeren fun
net det nødvendig med en 
kredittinskrenkning og for
høyelse av diskontoen til 6 
prt>sent - forØvrig et tve
egget sverd - og Schweiz 
har også vært en glimrende 
magnet. Frankrike err ikke 
kommet riktig inn i bildet 
ennå, selv om laadets Øko
nomi har kommet seg be-

sma vanskelIgheter med a 
balansere sitt utenlands 
regnskap. Fornylig fortalte 
engelsk eksportindustri 

. __ ..-..-..-..-...-...-..-.-. rene bli underbetalt lenger. 
~~~,,~~~~~""~~-~. * 

. traktelig etter at de snak
kesalige parlamentarikere 
og de selvdyrkende demo
krater arrangerte galla
forestilling, valgt de Gaulle 
til diktator og feiret sin 
egen politiske imp:l1tens. 

Men <il.et mest be
merkelsesverdige i 

Macmillan på en ganske vanligvis - er den svakeste 
ettertrykkelig måte, at «ek- alV de to «currencies». Vi 
sport ikke er den fornøy- forlanger en liten margin i 
else som statsministeren vår favør for denne bytte .. 
syntes å anta.» handel, og «markedet» for
r den senere tid er der teller oss at denne margin 

også kommet til en innflod passende kan settes til to 
av penge som går under ørsmå points. Vi selger våre 
navnet «Funk» money. Det pund tilbake til en kurs 
er direkte fl y k t n ing e- av 2,81 og får da igjen 
Den g e som kommer fra 281,000,- dollars. Med andre 
andre uroeentrer ute i ver-' ord: Vi tjener 2,000,- dollars 
den. Disse er komffi/et «with på denne byttehandel. 
upheavels from Cuba to MED VARE 100,000,-
CclllgO, there is plenty of it PUND STERLING 
around», sier de engelske kaster vi oss så over sikre 
aviser. anbTingelsesobjekter og 

Belgia er også st.erkt be- l:jøper «gullkantede» pa
rørt a~ denne krIse. For- pirer. Vikalku.lerer også 
håpentlig er dette av mere" med at England i det lange 
temporær natur. Men alt i lØp ikke klarer å belaste 
alt fortener det, at det er sitt næringsliv med en så 
en. verdensom~pen~ende hØY diskonto som 6 prosent 
krISe av usedvanlIge dimen- diskonto så får vi nok en 
sjoner. sttgning' på våre verdipa-

F ø L G MEG S A pirer. V åre «War Loan» og 
«Consols» vil nok stige i 
kursverdi også. Det minste 
vi da kan tjene er 1,500.
pund på disse 3 måneder, 
eller 30,000.- norske kro-

dette flyktningsbilde er at på en liten vandring gjen
Schweiz med sin nedarvede nom pengejungelen med 
trang til selvhevdelse og disse «Euro-dollars» og 
sitt sikre nasjonale instinkt disse «Hot-money» som flyt
har gjort holdt og front tes fra sted til sted, og hvis 
mot kapitalinvasjonen. De flyttetrang muligens best netegger vi så vekslefor
har nektet denne kapital å kan uttrykkes med et citat tjenesten til, så har vi på 
investere i schweiziske real- fra en gammel revy-vise: disse 3 måneder tjent 
verdier til vern mot frem- «Soml en biedronning vil 

. di h· d t 44,000.- kroner. med. renteslaveri, og de har Jeg e onnmg som e 
ikke bare nektet å betale passer meg best». For MEN ØKNINGEN 
renter av disse innskudd i penger har ikke noe fedre- i Englands gull- og valuta
bankene, de har til og med land. Så kan kanskje du og reserve var jo ikke bare 
pålagt kapitalen 1 prosent jeg friske litt på humØret, f 100,000.-. Den var hele 
renter for det bryderi den innbille oss at vi er «Milli- 37 millioner engelske pund. 
fører med seg. Nu har de onærer for en aften», slik I Det gir jo en multiplikator 
endog truet med «utvis- de gjør på Saga Kino. Vi på 370, lOg det gir et forje
ning», hvis morroa skUlle beslutter oss for å ta et nestetall på 16,280,000.
komme til å fortsette, også litet belØp på omkring pund. Fortsettes det så et 
fordi de kan komme til å 300,000,- ddllars av våre helt år med disse transak
bety inflasjon. Også i Tysk- amerikanske reserver og sjoner, så har det lykkes de 
land er flyktningskapitalen drar til London med. Vi utenlandske pengespeku
møtt med motforholdsreg- kjØper 100,000,- engelske lanter å tappe England for 
ler. pund og betaler for disse minst 65 millioner pund -

Men England har i alle 279,000,- dollars, men som eller 1 milliardogtrehundre
fall forelØbig latt seg bruke de forsiktige spekulanter vi· de millioner kroner på ett 
sem «punching ball». 37 er, så avtaler vi med våre år. Det tør vel sies å være 
millli<me~ enge:lske pun~ kontrahenter at våre et anseelig belØp, selv for et 
flØt inn i fo~ av gull- og dollars vil vi ha tilbake om så folkerikt land som Eng
valutareserve i juli måned, 3 måneder etter en bestemt land. 
da det vanligvis er under- kurs. På den måte har vi Dette belØp kan kun be-
skudd. Signalet til denne sikret oss mpt verditap. tales gjennom Øket eksport. 
pengeinvasjon var jo gitt, Imidlertid er vi også så Den engelske «tommy»n får 
da Bank of England for- drevne penge-jOinglØrer at svette for pengene. Det er 
høyet diskontoen til 6 pro- vi vet at pundet også hans andel i transaksjonen. 

Det hele gir et skrem
mende billede av den vest
lige frie verdens «frihet» 
a v kle d d og n ake n. -
Den kapitalsterke overklas
se lever godt av fat t i g
dom men, hvorfor skulle 
den så ikke utnytte fattig
dommen så lenge som mu
lig. For for Øyeblikket ser 
det ut Ul at den vestlige! 
verden interesserer seg me
re for sin droneklasses vel
befinnende enn for folkets 
velferd - den fine glosen 
om velferdsstaten tiltross. 

Midt i dette billede ser vi 
at østen og hele verden for
øvrig kjemper for å frigjøre 
seg fra vestens undertryk
kelse gjennom hundreder 
av år. Det tør være det alt 
overskyggende billede i ver
denshistorien av 'idag. 

østen kjemper mot an
alfabetisme og mot uviten
het som helhet betraktet, 
og de kjemper mot fattig
dom, sult og nød. Per
sonlig synes jeg ikke det er 
noe galt i at noen hundre
tusen kinesere slipper å dØ 
av sult år om annet. 

Personlig synes j eg nok 
det ville være bra om vi 
kunne få lov til å beholde 
vår hØyt skattede private 
eiendomsrett, . men da må 
kapitalen få klippet sine 
ren tek l ø r. Den arbeids
frie inntekt må avskaffes. 
Ethvert menneske får nøye 
seg med det, som kan frem
skaffes med de to tomme 
hender, - og med det in
befatter jeg både åndens 
og handens arbeide. 

Og så tilslutt: skal vi her 
hjemme kunne fornye vår 
frihet, hevde vår selvsten
dighet og styrke ,vårt na
sjonale instinkt, så tror jeg 
nok «de to tomme henders 
ideologi» må bli ledetråden 
i alt vårt samfunnssyn. 

Kan vi «kjettere» Viente 
å bli hØrt? Jag tror ikke 
det. Her spilles «fortielsens 
symfoni» for fullt orkester 
og i atonal 'instrumenter
ing. 

ANDERS MELTEIG. 

PAVELIG GEHEIMRAD 

Sønn av bundeskansler 
Adenauer, kapellan Paul 
Adenauer, er blitt utnevnt 
til pavelig geheimråd. 

* 
PRESIDENTVALGEiT 
1 USA 

Alle jødene i USA og Dag
bladet her i Norge går 
varmt inn for Kennedy, og 
det hjemlige blad, som er 
så fintfØlende, skriver gråt
kvalt at «valgkampen truer 
med å bli den verste i hi
storien.» Pet meget reJ:igi
øse blad, som er så varsom 
selv med å drive propagan
da på det religiØse område, 
er bekymret for den katol
ske presidentkandidat og 
skriver om «skitten og ond
skapsfull religiøs propagan
da» og at «katolikken Ken
nedy kan vente den verste 
skyllebØtte på reforma
sjonsdagen». Hvis Dagbla
det mot formodning ikke 
skulde vite· det før, kan vi 
fortelle bladet at det ikke 
er Kennedys religion det 
står strid om, men om hans 
politiske innstilling. Han 
beskyldes faktisk for å væ
re en slags amerikansk 
dagbladist og femtekolon
nist, 

FOLK OG LAr. 
Kierschowsgl;. 5, Oslo 

Telefon 37 76 96 
Boks 3214 

Abonnementspriser: 
Kr. 25.- pr. år, kr. 12.58 pr. 
halvår. Sverige og Dan
mark: kr. 29.- pr. år. kr. 
14,50 pr. halvår. Utlandet 
forØvrig: kr. 33.- pr. år, kr. 
16.50 pr. halvår. I nøytralt 
omslag kr. 35.- pr. år, kr. 

17,50 pr. halvår. 

l.Ø8salg 65 øre 
Annonsepris: 

32 Øre pr. millimeter 
over en spalte. 

Bruk poatgfronr. 16450. 

utgiver A/L Fo"," O(J Land 
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