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Slik er nydemokratisk anstendighet!

fare!

VIL VEST-TYSKLAIVD FORLATE NATO?
ide at man reserverte litt av
den forargelse man ofrer på
Hitlers konsentrasjonsleirer i
krigstid, på de redsler som
hver dag og hver time utspilles i de stadig eksisterende
kommunistiske fangeleirer?
Den internasjonale kommunisme med sine drevne taktikere og strateger, har i den
grad svinebundet den vestlige
verden, at man ofte må tvile
på om der er rednings mulighet for den. Mens den norske
overvåkningstj eneste stadig
er like ivrig til å avlytte NSfolks telefoner og åpne deres
brever (selvsagt ikke alle) så har man som sjefer for
vårt efterretningsvesen gamle
kjente Moskvavenner og kommunister. Den kommunistiske
fare som Vidkun Quisling
aldri ble trett av å advare
mot, den er stadig like aktuell.
Men storparten av vestens
ansvarlige menn sover og vil
ikke forstå faren.

Tenk om de borgerlige aviser hadde brukt bare halvparten av all den spalteplass
de i dag bruker for å komme
det innbilte nazistiske spØkelIre tillivs, til i stedet å bekjem-

fylt av i de siste par måneder, er intet annet enn et
systematisk propagandafelttog fra Sovjets side for å hisse til hat mot Vest-Tyskland
foran stormaktsforhandling-
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Der foregår i dag rundt om pe kommunismen, og dens
i den vestlige verden en sy- norske hjelpesmenn i Dagblastematisk undergravning av dets redaksjon og innen den
Testens forsvar, som ikke venstre flØY av den norske arminst de borgerlige partier og beiderbevegelse. Da ville nok
deres presse er med på her det norske folk stå ganske
i Norge.
anderledes moralsk rustet i
Siden krigen sluttet for tilfelle av at en krig skulle
anart 15 år siden, har norsk bryte ut en det nu gjør. Hva
presse, kringkasting og man- hjelper det om USA utstyrer
ge av de filmer som vises her norske soldater med de beste
i landet, i stor utstrekning våpen som kan skaffes, når
Tært gjennomsyret av hets visse norske herrer ved sin
mot Tyskland og de tyske na- propaganda fUllstendig unzister og de norske tidligere dergra vel' forsvarsvilj en ved
NS-folk. Uten å være klar sin tåpelige og unødvendige
over det, går de borgerlige sameksistenspolitikk - samherved kommunistenes æren- tidig som de på vesentlige
der; for det kan jo blant ten- punkter nekter å utstyre vårt
leende mennesker neppe her- forsvar slik at det blir istand
ake tvil om hvem som i virke- til å yde den potensielle fienligheten drar fordelen av at de en motstand som er av
man slik setter inn alle pro- noen som helst betydning.
pagandamessige resurser mot
Det er helt forbausende i
en forlengst aVdØd fiende som hvor liten gmd det har gått
uaz,ismen, og fullstendig igno- opp for våre borgerlige partirer den i dag aktuelle fiende, ers ledere hvilken bjØrnetjeog den farligste fiende som i neste de gjør seg selv ved slik
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folkene her hjemme, mens de
helt later til å glemme de
mange millioner som fremdeles sitter i sovjet-russiske og
kommunist-kinesiske konsentrasjonsleirer. Var det ikke en
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Det har som kjent vært my:e
skriverier om den svenske Per
Engdahl, som er betegr.et som
en av de yirkelig store «nynazister» . Det skal være derfra
all ondskapen i verden dirigeres
i henhold til blandt annet det i
Sverige
bosatte
medlem
av
World Jewish Congress eksekutiv, direktør Gilel Storeh. som

I

sier til Dagbladets korrespon der:t: «Han er mycket farlig».
Denne zionistenes og Dagbladets bedømmelse får stå ved sin
verd. Det som interesserer oss i
forbindelse med den omtale dr.
Engdahl får er den måte disse
renslige nydemokratene preser.terer ham for publikum på. Vi gjen-

gir her et bllde av Engdahl slik
han virkelig ser ut og i stort formot det bilde stockholms-Tidningen presenterer av ham. Det
er sannelig nedlagt et stort og
prisverdig arbeid på å få ham til
å virke avskrekkende!
Ellers kjenner vi jo godt til
denne taktikken her i landet. Vi
vet jo hvorledes Quisling ble
fremstillet i denne sannhetskjærlige nydemokratiske presse, vi vet
hvorledes Hitler vanligvis sel' ut
Lår Dagbladet bringer bilder av
ham, og vi har sett hvorledes både tyske og norske «nynazisten
tilberedes for å passe inn i det
autoriserte bilde som forbrytere
og banditter.
Men her kan lC3erne altså.
dømme selv. Slik gjøres det!

ene om kort tid, for derved å
oppnå å splitte vesten så godt
som mulig. Det har også fra
jØdisk hold hevet seg noen
kloke røster som viser at enkelte også på det hold forstår
at det bærer galt avsted med
all hetsen mot tyskerne og de !
tidligere nasjonalsosialister I
og NS-folk. Det er vel neppe!
noe fornuftig menneske som
kan tro at jØdene blir noe mere populære rundt om i verden enn de i dag er ved all I
den overdrivelse som i disse I
dager presteres fra myndig- i
heter i Vest-Ty.skJ.and og an-I
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DØDSSTRAFF
ter seg med ordet kristelig, i
sin tid kunne gå inn for denne
form for straff. En kan bare
gjette seg til motivet og si:
Menneske, ditt navn er svakhet.
Dessuten må vel dødsstraff
være den verste, den mest bestialske form for tortur, likegyldig hva den dømte har forbrutt. A sitte i cellen med døden ved siden av seg. kanskje
i lange tider og vite ·at det er
ingen vei omkring. at nå er alt
håp ute. A ta håpet fra menneskene, det er verre cnn å
drepe legemet. Ved lang frihetsberøvelse, selv om den er
livsvarig, er det dog et skimt
av IUlp for den dømte. Noe
kan skje, han kan ved sin oppførsel gjøre seg fortjent til å
bli løslatt, hvem vp!, så lenge
del er liver det håp, vet en jo.
Men når døden har sagt sitt
siste ord, da er alt håp ule, da
gis det ikke noe mere her på
jorden.

t
IVAR FRIHAUG OSA
Jeg har fått vite at min
mangeårige venn I var F r ih a u g O s a er dØd. Han kom
fra et av de små tarvelige
hj em i Hardanger og levet
sitt liv uten medvind, men
klarte seg allikevel selv om
han ikke fikk annen utdannelse enn den enkleste folkeskole. For skjebnen hadde
gitt ham glimrende evner i
vuggegave. Jeg ble kjent med
ham i 1924 da han skrev artikler i «Drammens Tidende»
og har altid beundret denne
selvlærte bondegutts strålende artikler - såvel hva innhold som form angår. En dom
jeg er sikker på alle de deler
som leste hans artikler i «Folk
og Land».
Hans datter skriver til meg:
«Far dØde plutselig mandag 8.
februar om formiddagen. Fem
minutter fØr han døde, satt
han og leste den sist utkomne
boken av dr. Einar Lundby,
Den het «Han er vår fred».
Så gikk han en tur ut på
ga ngen og falt sa dØd om».
Ivar Frihaug Osa gikk i sitt
~
87 år og var åndsfrisk og vital til det siste. Han var en
nordmann blandt de beste, et
av disse mennesker som efterl a t er seg e t t omrom d e t t ar

Som vi nevner i lederen har meg benekter å ha kommet
Dagbladet bragt oppsiktsvek- med de uttalelser Dagbladet
kende nyheter om nynazis- tillegger ham. Han har intet
tisk virksomhet i Østfold, kI;ennskap
til
nynazistisk
dirigert fra Malmø . Blandt virksomhet på Idd. Heller
annet beskylder det to tid- ikke har han rettet noen
Iigere NS-folk som er innvalgt anklager mot noen herredi herredstyret av Senterpar- styremedlemmer».
tiet for å hØre til disse farDet later altså til at Daglige folk. Bladet påberoper bladet igjen har vært et ofseg områdesjef, tollopsyns- fer for beklagelige «misformann Svend Fagerholt, Idd ståelser» i likhet med forsom kilde for disse påstan- falskningen om jØdene i
der.
Bundeswehr. Det er besynderI et innlegg i i Smålenenes lig at dette blad alltid går
Amtstidende, SDm har bragt slik på limpinnen men
Dagbladets slarv videre, med- riktignok fØrst efter å ha
deler overretssakfØrer Odd fått anledning til å injuriere
Hardeng nå at de to herred- foll{ på det groveste. Vi kan
styremedlemmer har gått til imidlertid trøste bladet med
anmeldelse av Dagbladet. at politianmeldelsen fra de
SakfØreren opplyser forøvrig to tidligere NS-folk sikkerlig
at «Dagbladets kilde, område- ikke vil fØre til noe. «Almene
sjef
og
tolloppsynsmann hensyn» krever intet in:ngrep
Svend Fagerholt, Idd overfor til forsvar for efterkrigsoppgjørets ofre. Jevnfør anm el'\1"'\I"'V""·""'\I\i'V\o·VV'A.'\I"'V"'·~" delsene mo t
Morgenposten.
Det burde overrettssakfØrer
Harcteng vite

Jeg har aldri godtatt dødsstraff, jeg kommer heller ikke
til å gjøre det. Og jeg hadde
håpet at den siviliserte verden
hadde kommet så langt at den
Journalistisk
ga avkall på denne barbariske
stoppes avisen uten persons
hjernevasking
straffemetode. Og at vårt folk
anseelse
for
alle
som
ikke
skulle gå i brodden her, vi
Når det kommer meldinger
har betalt ~ladpengene for·
.
som selv regner oss for å h~re
l aVIsene om hvites overgrep
til de mest opplyste nasjoner.
1. halvår 1960.
pa negre l U~A bl'lr det store
~vIen det var nok bare en illuHos
oss
som
i
alle
andre
overskrifter og fØrstesides
sjon jeg hadde i sin tid, den
aviser
er
det
forskuddsbetastoff.
Og ved slike anledniner gåtl nedenom som så manHng
av
bladpengene
og
vi
er
ger
er
da ikke minst DAGge andre illusjoner etler a t vi
;BLADET
frampå med stort
kom under innflytelse av de
nå nØdt til å få dette i orden utstyr.
kretser i verden som den dag tid å fylle. Ved hans dØd er skal driften kunne fortsette
Litt forbausende
(eller
idag hyller ordet: øye for øye solen atter gått ned over en
av
de
mange
som
strevet
og
uforandret.
helst
ikl{e-forbausende!)1
var
og tann for tarm.

Fra neste
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Dødsstraff, det er et ord det
står en ufattelig skrekk av. Ja
ikke bare det, det roper høyt
om legalisert brudd på den hel·lige lov som sier: Du skal ikke
. slå ihjel. Det er et kort, konsist og krystallklart bud som
ikke kan rokkes. Og sies det
ikke i forklaringen til budet at
Gud alene som har gitt livet
har rett til å ta det. Dette er
riktignok sagt i forbindelse
med selvmord, men er det ikke tifold verre å ta andres liv
enn sitt eget?
Skal en følge bibelens lære,
gjør det folk som godtar og
praktiserer dødsstraff en himmelropende synd. Jeg kjenner
nok til alle de argumenter som
en forsøker kjøre opp med til
forsvar for denne bestialske
straff, al skriftens ord ved
spissfindighet tas til inntekt
for det syn, at en har lov til
å straffe forbrytelser med døden. Men dette holder ikke når
en går det eUer i sømmene. En
kan bare studere Jesu egne
ord. Han har aldri sagt at vi
kan få lov til å slå ihjel under
visse forhold. Nei, da han
kom til verden, avsvekket han
ikke budet: Du skal ikke slå
ihjel, han derimot forsterket
det i sin mektige bjergpreken.
Der sier han: I har hørt det er
sagt: øye for øye og tann for
tann. Men jeg sier eder at I
skal ikke sette eder mot det
onde, og han fortsetter om dette med høyre og venstre kinn,
om kappen og kjortelen o.s.v.
Hvordan en kan få delte til
å stemme med dødsstraff er
noe aven gåte. Derfor begriper jeg heller ikke at et politisk parti her i landet som pyn-

Dagbladets siste

o

.OLGA BJONER.

Europeisk selvmord

;18 av bladet var meget tankevekkende i en tid som denne,
da Sovjets og Vestens ledende
personligheter reiser til hverandre for å drøfte de verdenspolitiske konstellasjoner. Det
er nu, efter alt å dømme ikke lenger den kalde krigen
som i første rekke kan være
hovedtemaet for deres rastløshet, men de asiatiske folks
oppvåknen - og trussel mot
Europa i den nærmeste fremtid.
Den «gule fare» nærmer seg
nemlig nu, mere og mere, den
fare som vi allerede i 1890årene så var i anmarsj. Efter
alt å dømme, står vi nu ved
det krasse raseskille mellom
den hvite og den gule rase. De
europeiske imperialistiske stater begynner nu å skjelve for
gjengjeldelsen, fra de gule, for
den undertrykkelse de gjennom århundre der har vært ut-

gynner de for alvor å bygge
opp sin gjengjeldelsesmakt
ved hjelp av sine millioner av
slaver.
Dette er et mere alvorlig
spørsmål for europeerne, enn
den såkalte kalde krigen, som
bare vil resultere i en ødeleggende atomkrig for Europa,
og gjøre det enda svakere til å
motstå, når de gule massene
oversvømmer det europeiske
kontinent. Sovjet forstår også
meget vel dette, derfor er aktiviteten på alle områder stor.
En gul invasjon vil nemlig også ramme det.
De nasjonale kriger i Europa er sannsynligvis forbi for
alltid, da de vil føre til selvmord for Europa selv. Dansen
om gullkalven i Europa - inklusive Sovjet -- kommer sikkert herefter til å avløses av
en rustning mot de gule. Det
kommer til å bli en rasekrig
mellom asiater og europeere,
Arkitekt
derfor er det så ynkelig å se,
HUSTAD
hvorledes mange mennesker
reagerer mot opprustning. Til
Bærumsv. 5, ø. Ullern
deres unnskyldning kan man
Telefon 55 61 29 - Oslo
=============:--.:~j~n~11~·d~l~e~rtid si, at den politiske
Lørdag 17. t'ebrur lQOO
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Må han hvile
hjemlands jord!

fred i sit .
.
mnbetalmgen om a gjøre alvor a v å ordne bladpengene
Konrad Sundlo.
absolutt omgående hvis stans
vil undgåes. De kunne ogSå
gjerne betale noen kroner
ekstra som en passende bot

eller rusting mot «den gule fare»
Alfred Dales artikkel i nr. Isatt for fra de hvite. Nu be- Til redaksjonen av

FOLK OG LAND

nummer av

Folk og land

Eg må hermed få lov å takke for den gode standard bladet vårt held, når det gjeld å
skaffe aktuelt lesestoff.
Det er det eina ste bladet ein
må lese frå ende til annan, i
motsetning til andre aviser,
som ein kan greie seg bra med
å ha sett overskriftene i. Massetoskeskapens
evangelium
held ein jo på og blir trøytt
av «gubetre». Skulle vi ikkje
gjem ein freistnad på å få

""""""'1./"'\1"""'''''''''''''''''''''''''''''''''
informasjon de får, ensidig
gir dem en gal oppfatning av
den virkelige tingenes tilstand.
Det var et ønske at de ledende krener mot det -kommende - gjør rent bord, og
gir de nasjoner .sin frihet tilb.ake, son~ ode I11lStet UI!d{'r de
slstefe~tI a~. Derved Ville den
europeIske front ~tyrkes..
~oe selvm~rd l ~~urolwlsk
malest?kk er I~gen tjent med,
heller Ikke SovJet.

En ubetydelig

«.~viker».

erst på side 11 i dette blad
(20.6,. -59): MAlSSE:-VOLDTEKT I SKOLElGARD. SEKS
UNGGUTTER ARRESTERT I
NEW YORK.
.Forklaringen på denne spake overskrift fant man i tekstens 4. lini~e der det heter:
fordi de er så sent ute. De at det var seks 17 års gamle
kommer uhyre godt med.
negre som hadde bedrevet
,massevoldtekt med en 14 års
hvit pike.
Videre står der:
«Til tross for hysteriske (!)
Folk og Land utover til folk
skrik om hjelp ble pikem.
'som treng det mest»?
Det skulle vel vera ein hra voldtatt tre ganger mens de
gjerning om skolestyra i lan- andre guttene holdt henne
det tinga Folk og Land til Iæ- nede og sto vakt.»
rarane sine, eit halvår, så ein
Om det hadde vært omkunne få intelligenskvotienten
hos des se same'lærarane opp vendt: hvit ungdom sont
i mot 100, som det heiter skal voldtok en negerpike kan Ti
vera middel for intelligens. Så tenke oss overskriften slik,
kunne det kanskje vera von (og over tre spalter): opprØrom, at ikkje læra rene sto i sku- ende voldtekt av 14 årig nelen· og «laug full angane> i gerpike, begått av seks hvite
og med at dei prøver å løfte pØbler.
mot skyene krigsforbryterne
Og istedet for thysteriske:.
blant sigerherrane, som sjøl- ville der formodentlig stått
sagt ikkje er sett under tiltale hjerteskjærende skrik.
for mordbrenninga si, når det
Grete
gjeld skuld lause kvinner og
barn.
Ein gamal skolenwisterleori
«Den gang Harry S. TruI seg-jer jo også: «Sett opp rett I man
overtok presidents tilog rekne rett, så blir det reth . . Ungen i USA var antallet av
Det var bra om ('in flokk delte mennesker under bolsjevikinn i hodet på dei lærde, i det isk hererddØmme 180 milminste. Også akademikarar lioner.
I haus presidenttid.
med og utan doktorgrad.
steg tallet fra 180 til 800 milOla Trønder.
lianelr.
O'
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Arnulf Øverland

Redaktører:

ODD MELSOM, ansvarlig
ALEXANDER LAt'~GE

Det spølier

•
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IDeutsche handelskammer in Norwegen

Enig med

~

Østfold
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av folket i demokratisk valg had«Friheten» orienterer

de fått størst tilslutning. De fullKommunistbladet Fr1iheten» har makter han fikk av riksdagen på
laget en reportasje som skal vise vanlig demokratisk måte var omhvor mye mere fremmelige de er trent de samme som de Gaulle har
ungdommene i 0st-Tyskland enn fått i Frankrike lidag. Det tyske
de i Vest-Tyskland. I den hensikt folk gav senere ved flere anleder de unge på begge sider av jern- ninger Adolf Hitler så å si enteppet i et omhyggelig utvalg fo- stemmig tilslutning til den poli
relagt spørsmålet hvem Adolf Hit- tikk han førte gjennom folkeavler var.
stemninger o.l.
Bladets begeistring er stor over
Hva har så dette med de mysøst-ungdommens politiske kunn- tiske «monopolherrer» å gjøre?
skaper og forstand. Så begeistret Og hva slags historieundervisning
at det ikke engang oppdager at er det i Tyskland? Like hårreisdisse øst-ungdommer bare er plap- ende som i Norge?
rende papegøyer som gjentar en
innlært lekse.
. NORSK' DUSTEFORBUND
Eksempler:
Her har vi funnet en fin en:
Wolfgang Kalka, 24 år og sol«Kåre Bjørgen har siden 1945
dat i Folkehæren svarer: «Rikskansler som kom til makten ved holdt seg utenfor enhver politikk,
den være seg åper. eller maskert.
hjelp av monopolherrene.»
Birgit Zobelt, 15 år, tekstillær- Ikke engang det temmelig uskylling svarer: «En tysker som kom dige norske «Forbund for Sosial
til makten takket være kapital- Oppreisning» har 1n:: ::Å:~n konistene.»
takt med».
Antje Schram, 15 år, skoleelev:
(HØyesterettsadvokat
Albert'
«Fiihrer for NSDAP. Ble valgt li WieseneI' i Dagbladet!)
1933 ved hjelp av monopolherDet bevidnes at Wiesener og
rene.»
BjØrgen også er temmelig uskylNå er svarene fra vest-ungdoffi c dige.
men heller ikke så mye å skryte
Norsk Dusteforbunds
av, en merker også der ensrettinklipp
og hetsavdeling.
gen som er det typiske kjenneAnton Beinhard
tegn for robotsamfunnet i hel- eller halvmarxistisk regi. Det pusTiltredes. For ordens skyld
sige er at ikke en eneste av de gjengir vi her noen linjer av et
unge slår fast det som dog er en dikt fra diktsamlingen «Eld o~
urokkelig historisk kjennsgjer- Blod» (Kamban Forlag 194IT:
ning, at Adolf Hitler var det tyske
«Men ein gong skal du stande
folks rikskansler utpekt hertil av
til svar
rikets president fordi hans parti
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Med utgangspunkt i et av Dagbladets nynazistiske mareritt har Smålenenes Amtstidende begått en lang leder og
et forvirret oppsett om «de tidligere nazister i Halden og distriktet», som efter sigende skal drive et «målbevisst samfunnsfiendtlig arbeid». Blader roper både på politi og på
rettslig avhøring «av alle impliserte».
Det fremgår ikke klart hva det grufulle «undergrunnsarbeid» skal bestå i og helle,r ikke forklarer bladet hva det
er den ulykkelige politimester skal undersøke, og med hvilken lovhjemmel, men det skyldes kanskje den forvirring
bladet synes å være grepet av siden det efter tur i
artikkel og leder inntar en lang rekke forskjellige standpunkter. Er det tanken på kommende valg som gjør at
bladet snart må klappe og snart slå, snart hoppe på
det demokratiske benet og snart skrike på fengsel og

r en kronikk i Aftenposten
om det å forandre mening
skriver Arnulf Øverland bl.
annet:
«Vi kjenner motargumentet som i all mulig enfoldighet lyder så: Folket i valg
har uttalt seg. Det har valgt
sine representanter til Stor,tinget, og tinget utøver folkets vilje.
r beste fall er dette noe tøv.
Folket har ikke valgt noe
storting. Partistyrene har nominert sine kandidater, og
den som ikke vil stemme på
en liste, har ingen mulighet
for å gjøre bruk av sin stemmerett. Det er partistyrene,
so m velg e r sto rtingsm enn for
oss, enten vi vil ha dem eller ikke».
Vi er glad vi ikke har skrevet dette, for da vilde redaktøren i Smålenenes Amtstidende ha ropt på politi
igjen!
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Fortsatt medlemsforteg,r.else:
gt. 5, Oslo.
Oskar A. Jørgensen, Kolonial- A/S Katfos Fabriker, Cellulosewaren er.gros, Kjøbmannsgt.
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politi?
Siden vi her i blade.t ikke kjenner til noe «muldvarp arheide» som drives i Norges land dirigert fra MalmØ vi
kjenner faktisk bare det muldvarparbeid som drives av kretsen omkring Dagbladet og med assistanse av mere og mindre
imbesile høyreorganer så behØvet vi egentlig ikke å
blande oss opp i den spøkelsesjakt som nå er satt igang i
østfo Id ,men d a Smålenenes Amts.tidende
direkte har be-I
.
• ,
æret Folk og Land med en redegjørelse for var e synspunkte'r, er de.~ kanskje på s~llplass .~t yi også sier litt om
kannestøpepfelle.
La det fØrst og fremst være slått fast at tidligere med-

Dagbladet får hjelp
av Løberg

Sverre Løberg, den evige Og all-

I sidige iler Dag~ladet til hjelp efter

at sente. rpartlets formar.n Per
Borten ubarmhjertig satte bladet
utenfor hvis det skulde bli tale
om teknisk samarbeid med venstre. Løberg spør hvorfor Venstres parlamentariske fØrer og
formann RØiseland er så taus og
lemmer av Quislings Nasjonal Samling ikke behØver å hente
ikke tar tilorde til fordel for
sine ideer og sin llivsoppfatning fra utlandet. Det har vi DagMadet slik som Løberg pussig
aldri gjort og det blir det neppe tale om for fremtiden heller, nok gjør. Hvor kommer han forhverken idemessig eller organisasjonsmessig.
resten inn i bildet? Skal han ogHeller ikke behØver noen - selv i Smålenenes Amtstid- så samarbeide i 'Sentrum?
.
., .
.
.
Løberg sier ellers: «Men lar
endes redakSJon være l tvIl om hva Nasjonal Samlmgs med-I h an (Rø'isel an d) B ort ens VI'lkar
lemmer mener politisk. Det har det vært redegjort for i de stå der uten klart å karakterisere
offentlige programmer om og om igjen, for første gang i det slik det fortjener, tåler han
1933. Skulde bladet ha hatt vanskeligheter med å følge med alt! Kan samarbeidsbestrebelsene
på dette område" så står vi gjerne til disposisjon med en av- fortsette på slike premisser, er
det intet å undres over at det
skrift . Den «nynazisme» som der bedrives er temmelig kr:aker i spantene i Venstregammel nå. Og temmelig lite nazistisk.
partiet.
Når det gjelder disse store politiske linjer, så er stor'Hertil vil vi bare si: Venstre
parten av oss ikke kommet så langt som Arnulf Øverland, og venstre, fru Blom.
som mener at en er et monument hvis en ikke svinger k o m _ I - - - - i i - - - - - - - - -1II
o

passrosen rundt. På den annen side deltar' Nasjonal Samling for den himmelropende urett
ikke lenger i valg og politisk arbeid. De tidligere NS-folk som i rettens navn ble begått
gjør faktisk intet annet enn å la seg «gjenopta i samfundet»
mot politiske motstandere i
- og bli. sparket ut igjen like prompte straks Dagbladet og
årene fra 1945. Med kravet
lignende demokr'atiske kulturblomster får øye på oss.
om rehabilitering for de dømEr det dette Smålenenes Amtstidende mener politimeste- te .og forfulgte, og om samren skal se nærmere på? På oss eller på Dagbladet og dets fundsmessig inngripen mot
nydelige kilder i Haldendistriktet?
de evige hetsere. Med kravet
Eller hva mener bladet egentlig når det i et avsnitt slår om opprydning i den urskog
fast at «vi kan heller ikke finne (let galt om man i et demo- av løgn og forvrengninger
kratisk samfund trer frem med standpunkter som avviker som har vokset over den
fra de demokratiske. Det er denne adgang som bl. a. bevestlige verden av de propatinger betegnelsen demOkrati,) mens det i et annet avsnitt
gandafrø England strØdde ut
forlanger at politimesteren Skal gripe inn overfor folk en
for å komme sin tyske lmn:ikke engang er sikker på har et «udemokratisk» sinnelag?
Eller mener bladet kanskje at det er utilbørlig når tid- kurrent og fiende tillivs.
Kort sagt dreier' det seg
ligere NS-folk deltar i foreningslivet og blir valgt til tillitshverv? For er det meningen så bør Smålenenes Amtstid- om å gjenskape et virkelig

for den skyldnad du sveik eller

bar,

""'''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''

då er luskingi slutt».

opplysningsarbeid i Folk og
Land og i den hensikt slutter
tidligere NS-folk opp om
Forbundets arbeid både i 0stfold og andre steder.

Av den grunn vil vi også
sørge for å anbringe det ikke
ubetydelige antall stemmer
vi representerer hos folk og
partier som har vår tillit. Slik
tillit oppnår en iallfall ikke
ved denSlags skriverier som
Smålenenes Amtstidende her
har innladt seg på. Og som

Norsk Dusteforbund
Helge Fleip

uansv. formann.

Min kj ære mor

Ouilie Jacobsen
f. Selvaag

dØde 12. februar, 88 år
gammel.
Oslo/Moss 17. februar
1960.

I

sundt og sant demokrati i
ende overlate hetsen til Dag bladet, som er så langt flinHans S. Jacobsen
en rekke andre høyreaviser
dette forIøyede og partiredne
kere. Det hopper iallfall bare på trebenet.
også har utmerket seg med.
Så nå vet det bekymrede 0stfoldblad -«hva vi har å land.
ri.re med». Ganske enkelt med kravet om oppreisning
I den hensikt driver vi vårt Lørdalor ~. februar 1960
FOLK OG LAND
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BAli KULISSENE:

Tysk soldat tar bladet fra munnen

OG SLIK, KOM KRIGEN

Da sendemann Henderson reiste tilbake til Berlin fra London 28.
august 1939 ropte en av tilskuerne: «Lykke til». «Ja, det kan jeg
sandelig trenge», svarte Henderson nedslått - han var jo blitt
klar over at de regjerende herr er i London vilde krigen

forfØyer over en ubrutt fantasi,
dristighet og stadig nye kampmidler. Men det ser jeg intet til
i Frankrike og enda mindre i
England! De velger alltid den
minste motstands linje, og tro
De meg, dermed har de allerede
tapt krigen fØr den begynner!»
Romains puster tungt. Det er
forferdelig det hans gjest sier
der, men han har rett - - .

berlain har ingen ideer og derfor heller ingen forståelse for
andres ideer, og Churchill er ny
i regjeringen. Men en fast beslutning river også engelskmennene med!»
«Saken går ikke uten generalstaben!» sier Romains.
«Hold opp med dette snakket
om generalstaben!» roper hans
gjest opprørt. «Jeg har også sittet i mitt lands regjering og
!;;:j enner generalstabsoffiserer . I
generalstaben
har alle
betenkeligheter og ingen vil overta ansvaret! Også generalstabsoffiserer er jo soldater og de vil
ha klare ordre. En må aldri
spørre ger.eralstaben: Skal vi
gjøre det?, men erklære: Dette
må gjøres - hvorledes vil dere
gripe det an? Politikeren må
stille generalstaben oppgavene
og ikke omvendt!»
«De har rett», svarer Romains.
«Dette er en stor sak! Den kan
hindre krigen. Jeg skal straks
bringe Dem sammen med Bonnet - han må hØre det av Deres egen munn!»
Neste dag, SØndag 27. august
har den fremmede herre anledning til å forelegge sine ideer for
den franske utenriksminister.
For at det ikke skal lekke ut noe
t.or tidlig finner sammenkomsten sted i Romains bolig. Ideen
slA.r åpenbart an. Romains skriver ned planen i store trekk og
sender brevet, som egentlig er
bestemt for Daladier, over til
Bonnet tidlig mandag morgen.
Om ettermiddagen ringer Bonnet til Romains og sier: «Dalaliier overveier saken!» Hjertet
banker i brystet på Romains:
Kanskje vil det lykkes - kanskje vil det lykkes - - - .
Daladier har ringt til Gamelin. Han forelegger ham den nye
plan. Generalen hØres like rolig
ut som alltid - men øynene
hans ser enda mere forpinte ut
enn ellers ~ påny ligner han en
lærd som er fordypet i sitt stille arbeid og som blir forstyrret
unØdig. «Jeg er mot det», sier
han sakte. «Alt jeg trenger er

TranSpOrt av såret i teltduk. Slik bekledning som soldatene
har, hadde nok ikke de tyske so !dater vinteren 1941-42.

her

Nedenstående brev fra en tysker som selv kjempet på østfronten kan kanskje ha sin interesse i dag, da en snakker så
meget om tyskerne og deres skyld. Foranledningen til brevet er
en omtale av Paul Rassiniers bok «Die Luge des OdysseusJt
hvor forholdene i konsentrasjonsleirene omtales, og det er stilet
til tidsskriftet NATION EUROPA. Vi gjengir det i sine hovedtrekk:

O

Hva gjør Paris?

--

Hvis Jesus kom tilbake og så dette djevelske propagandateater, ville han påny ta svøpen i hånden!

SN

26. august 1939. I disse dager
fulle av spenning ringer telefonen denne lørdag aften hos den
franske forfatter Jules Romains,
som bor i Paris og står i nær
Når jeg tenker tilbake på vasket meg i en erobret rusforbindelse med regjeringsmedvinteren 1941 (som ogSå man- sisk emaljepotte. Jeg husker.
lemmene. Da han tar mikrofoge IlQ:r~k~f;ro~tkje.m.pere OP.P-~U. ~ .. .h:vMedeØ' Jeg en
nen melder det seg en ukjent
levet), så tror jeg å kunne si vårdag 1942 nettopp kokte
politiker fra en fremmed stat.
at utseendet til en frontsol- mitt undertøy (uten Såpe naHan vil gjerne snakke med herr
«Men det finnes et middel»,
dat (bortsett fra våpnene) ik- turligvis) i et tomt marmelaRomains om en sak av den aller fortsetter den annen, «som med
ke skilte seg synderlig fra en despann, da jeg plutselig fikk
største viktighet. Herr Romains et slag kan vende stillingen til
konsentrasjonsleirfanges. Og- ordre om å lØpe med en melber ham straks å komme til seg, Deres gunst. Frankrike må sette
så han måtte i ukevis bære ding. Det var ikke annet å.
for i disse knugende dage kan vektstangen inn i Italia. Det alvåte klesplagg på kroppen og gjøre enn å trekke min i
en samtale av aller hØyeste vik- ler verste som kan hende Frankvar til og med dag og natt mange
farger
prangende
tighet bare dreie se~ om krig og rike ville være at Italia erklærte
utsatt for en ubarmhjertig «uniform~ over mine utståenfred. Romains hører til dem som seg nØytral i denne krig. Det vil
vind og kulde. Min uniform, de ribben, med den ene piner fylt med den største bekym- si at Frankrike også må besom jeg hadde bragt med i nen foran som holdt alt samring over utviklingen de siste skytte sin italienske grense, forRusslandsfelttoget i 1941 og men, og så løpe avsted. Jeg
dage og over det spill krigspar- di det jo ikke kan vite hvor lenså fra juni 1941 til oktober husker også godt at jeg dentiene i London og Paris driver. ge denne nøytralitet vil vare.
1942 praktisk talt dag og natt gang sa til min ordonanskaHan vet også av egen iakttagelse Det vil igjen si at vesentlige dehadde hatt på meg, bestod ba- merat: «Fritz, hvis Ivan i dag
at Gamelin på ingen måte er så ler av hær og luftflåte må trekre av filler og hull! Ingen får hasen på oss, så vil han
tillitsfull som han forestiller seg kes ut av kampen mot tyskerne
strømper mere, men selvlage- si: Tyske arme snart ferdig,
i møtene i landsforsvarsrådet. og ligge uvirksomme i syden. de fotlapper. Ingen buksese- tyske soldat ikke mere ha
Han vet at den franske luftflåte Dessuten beskytter Italias nøy'ler mere, men en pinne foran skjorte, ikke underbukse, ikke
fØrst fra november av vil ha de tralitet tyskernes sydflanke. Her
holdt buksene sammen. Luse- strømper!»
forutsatte forband, han vet at må De foreta Dem noe! Dalaknekking gjaldt som luksus
Vinteren 1941 fikk vi tynn
fØrst i disse dage har det fran- dier hØrer på Dem herr Romains
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dengang, det måtte vi besØr- suppe og daglig et bitte lite
ske flakskyts fått sin ammuni- og også Bonnet hØrer på Dem.
I ge sammen med sovingen. Jeg stykke flesk, eller en liten dåsjon - altså i siste minutt. Full Gå straks til dem og si: 'Vi må - - - - - - - - - - - - se med sardiner i tomat, derav forventning imøteser han det stille Italia et ultimatum - er
til etpar skiver brØd eller
bebudede besøk. Det varer heller dere for eller mot oss? Svar inknekkebrød. På denne kost
ikke mere enn en halv time fØr nen 48 timer!' Erklærer Italia
lnåtte vi arbeide som kulier,
herren innfinner seg.
seg mot Frankrike - godt, da
stå på post, kjempe med en.
Romains har skildret dette be- er stillingen klar. Erklærer Italia
ubarmhjertig fiende, 3.000 kiSØk utførlig i den amerikanske at det vil være nØytralt, så krelometer borte fra hj emmet «Saturday Evening Post», men, ver Frankrike straks besettelse
hundreder av kilometer fra,
han nevner her hverken besØke- av Turin og Mailand som ganærmeste by, midt i urskoge.
rens navn eller den stat han til- ranti og gjennommarsjrett for
i
denne vanvittige kulde
hører. Det er forståelig når en sine tropper. Dermed har dere
(opp til 50 grader!). Mange
hører de forslag han har å gjøre initiativet og har skapt en helt
forfrøs bena - hendene Romains. «Jeg behØver ikke å ny situasjon, slik som tyskerne
kjØnnsdelene, som måtte amforklare Dem hvor farlig stil- med sin russerpakb.
puteres. Og så de stakkars sålingen en, sier han. «Det er baRomains stryker seg over hårede, som mange ganger måtre et spØrsmål om dager når ret. Det er sannelig en ide! Og
te bæres i teltduken opptil 9
krigen kommer. Jeg frykter både fremfor alt, det skjer endelig
timer til støttepunktet. Og så
for England og for Frankrike - noe. Frankrike lar ikke bare noe
de stakkars kamerater som.
både her og derover går man skje med seg «Men Engsank i myrene -- - de såreinn i denne krig med den største land?» skyter han inn. «Vi kan
de som russerne hadde stuktillit. Ingen forestiller seg at det jo ikke gjøre noe uten England!»
ket ut øynene på eller revet
også kan gå annerledes enn en
«Dere må da endelig foreta
tarmene ut av livet på .
forestiller seg så optimistisk. dere noe uten å la dere foreJeg husker godt hvorledec
På flukt jor den polske terror i augustdagene 1939. Utenlandske
Denne krig vinner bare den som skrive alt av England! Chamvi
der fremme vinteren 1944.
journalister sr.:akker med joiket y skere som har flyktet fra sudettysk
omrdde
og
nå
befinner
ser.
i
en
flyktningeleir.
l.Ørdaa: 27. tebruN 1960
I'OLC 00 LAND
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OLAF HOLM:

.ARMINIUS:

En nøktern vurdering av jødespørsmålet « H AKK
USA .1: den nye stat Israel

I

Det var en gang en ung
mann, som kom på den tanke
å studere «adferdsmØnsteret»
i hØnsegården. Det var ikke
fritt for at enkelte trakk på
smilebåndet aven slik begynnelse på en videnskapelig karriere, men det skulle de nØdig
ha gjort, for karrieren later
intet tilbake å ønske. En av
verdens mest ansette universiteter har funnet grunn til å
tilkj enne ham en doktorgrad
honoris causa.

Det er i den nære østen
freden i første rekke
el' truet

Il.
Jeg sluttet artikkelen i forrige nummer med å slå fast
at tanken på voldelige overgrep mot jødene ligger norsk
mentalitet fjernt - iallfall
når det gj elder tidligere NSfolk
På den annen
side
kan
naturligvis
ingen ved sine fulle fem
undgå å legge merke til den
rolle jøder har spillet i den
sørgelige utvikling verden har
gjennomgått i dette århundre,
en rolle de naturligvis har
spilt fordi de som mere eller
mindre rotløse i de samfunn
de lever i og som besatt av
visse storhetsforestillinger var
desidert til å spille den.
Det var jøder som i første
rekke bygget opp det kommunistiske Sovjetsamveldet og
skapte om revolusjonen mot
·det falleferdige tsarstyre til
historiens blodigste omveltning. Det var og er jøder som
i første rekke har hånd om
verdenskapitalen og som dirigerer alle de menneskefiendtIige handlinger som er begått
av disse dødens drabanter i
rustningsindustri, oljeindustri
og lignende.
Det en lett overser er imidlertid at det her er tale om et
visst finansielt og intellektuelt jødisk overskikt, som i
kraft av den religiøse samhørighet utnytter sine millioner
av trosfeller til et farlig spill
som uopphørlig setter disse
små i fare, mens de store som
.alltid går skuddfrie.
Det er denne ulykksalige
trang til å gripe inn i verdensbegivenhetene, til fortsatt å
snille den ro.lIe det fordums
.ørkenfolket tildelte seg selv

E L O VEN »

Il.

I

Hakekorsmalingen: Nå, kamerat Ulbricht, hva sier du om
siste Isosialistisk:e oppfinnelse: selvlaget vind? (Rivarol)

vår

SN
O

som det utvalgte prestefolk og neI' til, at efter at Adolf Hitler
førerfolk, som er den virkelige og hans rike ble utryddet er
kjerne i det jødespørsmål som hans fremste arvtagere uår det
har kostet så meget blod og gjelder raselæren, nettopp jøså mange tårer, så megen sam- dene selv. Det er de andre folk
vittighetskval og så mange som skal bedrive raseblandinsyndefall.
gen og danne en «En verden»
Ingen benekter vel idag at hvor Guds utvalgte pl'est~folk
et utpreget drag i den «poli- naturligvis fortsatt skal bevntikk» de jødiske ledere har res som det førende lag, uldrevet gjennom årtier nå er pekt av Gud til å holde sin
radikalismen. De har alltid rase ren.
ført an: når det gjelder å bryte
ned de bestående samfund. I
JØdene har i dag fått oppdag gir radikalismen seg som rettet en nasjonalstat i Palebekjent i første rekke utslag i stina og har altså her anledet målbevisst og iherdig ar- ning til å praktisere all den
beid på å frembringe raseblan- raseblanding og ,all den toleding mellom svart og hvit, gul ran se på alle områder som
og hvit eller svart og gul. Det deres fremste tenkere og skrier et arbeid som er i direkte bent er og tilhengere anbefastrid med vitenskapens erfar- ler oss andre. Men gjør de
inger og med alt vi praktise- det? Naturligvis ikke. Hitlers
rer i dyreforedling, men slikt jØdelover har sitt motstykke i
affiserer ikke disse apostler Israels lovgivning.
for «En verden», for det komHvis det ikke var så tragisk
munistiske
verdenssamfunn at andre folkeslag så villig lar
og for alt det andre som står seg ta ved nesen, så ville det
på de radikale faner idag. Og- være direkte komisk med zioså i dette arbeid fører jøder nistene som Hitlers fremste
an o~ fø~er det store o~d, mens arvtagere både i raselære, i
det faktls~e. forh.old jJ er. det krigersk innsats, i overgrep
som alle l vIrkeligheten kJen-1 mot nabostater fordi dette er
overensstemmende med folkets interesser, i kravet om
livsrom, og i antisemittisme
- riktignok ikke rettet mot
iØder, men mot de semittiske
brødre blant den arabiske befolkning.
Når jødeproblemet fØlger
jødene overalt de viser seg i
verden, fordi det er en bestanddel av deres meget
verdslige og nasjonalt betonte
religion, så har det naturligvis antatt direkte fredsfarlige
dimensjoner i den nye stat
Israel, hvis opprinnelse bygger på lØftebrudd, intriger,
overgrep, vold, terror og tyveri. Det er vel kanskje intet
område i verden som er så
brannfarlig som dette og det
er visselig intet som har vært
så skjebnesvangert for menneskeheten som dette de amesynagogen i Køln. Bildet er hentet fra rikanske og britiske zionisters
dansk «Politiken» .
Palestina-spill.

AdferdsmØnsteret i hØnsegården viste seg å være fØlgende, her gjengitt etter hukommelsen.
Hvis det til å begynne med
er fJer enn en hane oppstår
der straks en avgjØrende
kamp om hvem som skal være
første hane i kurven. Den
sterkeste «rensker ub sine
konkurrenter om makten. Skulle senere en av de utrenskede, hvis han da kommer fra det med livet i behold, ligge under for fristelsen til å steppe sidelengs og
tråkke seg i vingefjærene, så
sørger førstemann øyeblikkelig for at han får vite, hvor
David kjøpte ølet.

.Hakekorsmalingen på

*

I

I

Ill.
Når den sterkeste hane har
skaffet seg ubestridt plassen
som hersker i hønsegården tar han seg ut en yndlingshøne. YndlingshØnen kan
hakke og hakker på alle andre hØner i gården. Ingen av
dem tør ta igjen med henne.
Nest etter yndlingshønen har
storhanen et skikt med nestyndlingshØner, som selvfølge-

Det er naturligvis en smukk
tanke dette å skaffe de forfulgte og rotløse jØder et nasjonalt hjem hvor de kan være jØder av hjertens lyst og
utfolde alle sine gode og mindre bra egenskaper,' hvor de
kan drive sin utp'regede rasepolitikk i fred og ro og hvor
de kan være så radikale de
bare vil når det skjer på egen
bekostning. Så smukk er tanken at da zionistene prøvet å
omgå den
britiske innvandringskontroll
dengang
Palestina var britisk mandat,
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Araberboliger i Jerusalem

LØrdag 27. febnlU' 1961

lig ikke tør hakke den fØrste
dame i gården, men hakker
alle lavere grader av medhøner , som heller ikke tør ta
igjen. Slik graderes hele bestanden nedover inntil man
kommer til en enslig stakkar,
som alle ustraffet hakker på.
Hun er fullstendig vergeløs.
IV.

Men skulle nu så galt skje,
hvilket forekommer, at storhanens øyne faller på den ;'
ulykkelige og han tar henne
til yndlingshØne, så er det nu
hun som farefritt kan hakke
nedover, og det gjør hun da
også. Hvorvidt den forskudte
yndlingshØne blir henvist til
å ta hennes plass, skal ikke
sies, det kommer vel an på
omstendighetene, men det
mangler ikke sannsynlighetens preg.
V.
I Østerrike lever der en professor som studerer adferdsmønsteret hos kaier. Han kom
- så vidt vites uten samarbeide med sin norske kollega
- til at samme lov gjelder
også i kaiesamfundet. Han
har beskrevet sine observasjoner i en bok, «Samtaler med
dyr», som er meget interessant og internasjonalt kjent.
VI.
De er ennu en lov som er
vel kjent, fordi så mange har
vært utsatt for dens konsekvenser. Hos de arter som le. ver i «flerkoneri», går den
sterkeste av med det største
harem. Med tid og stunder
skifter kreftene hos denne basen, han faller for aldersgrensen. En yngre og sterkere jager ham ut og tar hans plass.
En slik utstøtt elefant, bØffel
eller hva det kan være, streifer nu omkring ensom og
gretten. Den er meget farlig.
Den går øyeblikkelig til angrep på alt den ser, bare det
rØrer seg.

VII.
Om nu leseren kaster et

blikk på menneskesamfunnene i verden, også vårt eget,
møter han noe annet adferdsmønster da? Utrenskes, hakkes og stanges der ikke etter
samme naturlov? Fortrinnsvis på enhver som i øyeblikket er vergeløs og ufarlig. Enhver «som er annerledes» -

,on..
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Nøktern vurdering av jøde-[ TYSK SOLDAT
s:pørsmålet

SN
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statning hvis de ikke ville
vende tilbake, samtidig som
(Forts. fra s. 4).
araberstatene fikk en garan- kokte vår Ersatzkaffe av
ti mot ukontrollert inn- sumpvann fra granathullene
(Forts. fra side 5).
tyske stat har betalt Israel. vandring
av
jØder
til eller av smeltet sne og at en
så var det en Adolf Hitler som Under disse omstendigheter Israel, noe som fØr e1- kopp av dette brygg om morhjalp dem med å bryte blo- er det forståelig at staten Is- ler senere må føre til krav om genen var som nektar, fordi
kaden!
rael kan oppvise stort opp- mere land, så lot nok proble- man ellers jkke ble kvitt
Planen hadde bare den ene-I sving på alle områder og at met med Israel seg lØse uten klappringen av tennene. Denste feil, at Palestina var be- en kan stå frem for verden og en krig som kan fØre til en gang gråt 'menn som små
bodd på forhånd med en over-I. peke på forskjellen mellom virkelig verdenskatastrofe. Is- barn, av utmattelse og fortviveId ende majoritet av arabisk det som utrettes i Israel og i rael er imidlertid ikke villig lelse, fordi hendelsene ganske
befolkning med tusenårige de fattige og tilbakeliggende til å forhandle om de arabis- enkelt oversteg den mennerøtter i landet, og dette at det arabiske stater.
ke krav i sin helhet, men skal skelige motstandskraft.
fattige ørkenland ikke under
En annen side av saken som være villig til å forhandle om
Selv under vår hjemmepernoen omstendighet kan opp- gjør USA politisk avhengig aVen mindre erstatning til de misjon hadde krigsfangene ta mere enn en liten brØkdel denne støtten på alle områ- arabere som mistet sine hus særlig da franskmennene, det
av de bortimot 20 millioner der til Israel, en støtte som og sine eiendommer.
bedre enn oss, idet de arbeijøder som finnes i verden. Og er skjebnesvanger for USA's
Om den eiendom Israel har det hos bøndene, mens vi ununder disse omstendigheter er forhold til den arabiske ver- berøvet araberne i Palestina der permisjonen måtte opphele Israel-eksperimentet en den og som derfor holder på skriver den jødiske forfatter holde oss dagen lang i bomulykke istedenfor en løsning. å spille hele det nære østen og journalist Don Peretz j bekjellerne og trøste foreldre,
For da betyr det hele bare at over på SOVjetblokkens hen- dssues» blant annet:
kone og barn. Etter denne
de zionistiske trådtrekkere, de der, er det faktum at USA i
«Hvis det ikke hadde vært «rekreasjon» måtte vi så tilbastore finansmenn i USA har dag er verdens største og
for den arabiske eiendom ke til en uviss skjebne 3.000
fått en nasjonalstat å opere- egentlige «jØdeland». Partier
som ble overtatt av det jø- kilometer borte fra hjemmet.
re med, et hendig verktØY i som ved valgene er avhengig
diske samfunn, er det tvil~ OgSå permisjonsreisen var en
det verdensspill som drives. av velgernes gunst kan ikke
somt om en så hurtig kunne tortur for den varte i ukeDet er da heller ikke på unnlate å ta hensyn til en så
absorbert så mange nye vis. H~is det ikke hadde vært
noen måte slik at jødene betydelig folkegruppe, som er
innvandrere. Av de nesten for selvaktelsens skyld, så vilrundt omkring .i verden vil ensrettet dirigert fra en sen400 nye jØdiske kolonier som le jeg gjerne ha overtatt herr
oppgi sin behagelige tilværel- tralinstans og som består av
ble etablert i lØpet av sta- Kogons post i konsentrasjonsse og sin ofte prioriterte stil- individer som handler ut fra
tens fØrste fem år, var 350 leiren, hvis han i mitt sted
anbragt på forlatt arabisk ville ha blitt ordonans ved inling i de enkelte land til for- religiØse forestillinger.
del for Israel. Det har vært
I nevnte artikkel i «Issue»,
eiendom. I 1954 levet mere fanteriet på Østfronten! En
drevet en iherdig agitasjon som er skrevet av den jødiske
enn en tredjedel av Israels må se tingene fra alle sider,
for å få jøder til å reise til professor Donald C. Blaisdell,
jØdiske befolkning på eien- da fØrst kommer en til en rikIsrael og bosette seg der, men oppgis tallet av jØder i USA
dom forlatt ~v arabere. Nes- tig dom også når det dreier
anstrengelsene har ikke båret til 5.430.000, hvorav nesten
~en en tredjedel av de ny~ seg om konsentrasjonsleir~
de ventede frukter. På den halvparten (2.050.000) i New
·mnvandrere ble anbragt pa' fangene' .'.
annen side er denne mang- York City. I omegnen av New
dyrket jord etterlatt av a r a - '
lende lyst til å «vende hjem» York bor ytterligere 57.000. I
bere.
Når det tyske folk, og den
sonet med stor økonomisk of- Boston er det 140.000 jØder, i
Hele byer som Jaffa, Acre, tyske soldat i forsvarskamp
fervilje når det gjelder å støt- Chicago 282.000, i Los Angeles
Lydda, Ramleh, Basan og mot det pakk som både i 1914
te denne stat som jo ikke kan 400.000 og i Filadelfia 227.000.
Majdal ble overtatt i tillegg og i 1939 sammen med sine
st! på egne ben. Det har naDet er åpenbart innlysende
til nesten 400 byer og lands- hjelpere manøvrerte folkene
turligvig heller ikke manglet for enhver at i en demokratbyer inneholdende fjerde- inn i krigen, tok på seg slike
på høyrØstede solidaritetser- isk stat er dette mektige og
parten av alle bygninger i lidelser (bombeterroren!) og
klæringer og politisk intrige- avgjØrende brikker i det poliIsrael for fem år siden. Ti savn, så gikk det ikke an at
spill for å støtte denne nye tiske spill. Og det er vel desstusen arabiske butikker for- kriminelle og fiendens hjelstat; den neste krigstennlad- verre også så at ettersom en
retninger og utsalg ble ~ver- pere mens vi lå der ute i s.kit:
ning. Med den innflytelse fi- god partidemokrat alltid setgitt i jØdiske hender I de te~, ble degget om og. pleIet l
nansmakten har i det ameri- ter partiets interesser foran
fØrste fem år av Israels ek- leIrene. For.r~derne l sta~er
kanske samfunn og med tan- fedrelandets, for ikke å snaksistens er nesten halvparten og nøkke~stIllmger hadde mke på at en stor del av denne ke om den øvrige verdens inav dets produksjon av ~e~ medlIdenhet ed oss ved
makt er på jødiske hender, er teresser, så må den verden
citrusfrukter - som utgjØr .i.ront~n o~ hell~r lk~e hadde
det lett å forstå hvilken poli- som på sin side igjen er avhovedeksDortinntekten
den fwntllge kngfØrmg medtisk innflytelse til fordel for hengig av amerikansk utenkommet fra forlatte arabis- lidenhet med de tyske ikkeIsrael det her utøves.
rikspolitikk se med bekymke appelsinplantasjer. Mere krigfØrende (jakt med bomDet zionistiske krav til jØ- ring på disse ukontrollerbare
enn to tredjedeler av det ber og bordvåpen på kvinner
··
dyrkbare område Israel er- og
dene l. Amen'k a er k or t og IS t
rømmnger.
. barn!)
f t' dErttdet ikke hyklegodt at de først og fremst skal
*
vervet var land som hadde rI a or le e' e og a late som
være «israelitter» og fØrst i
I disse dage er det igjen
tilhØrt flyktningene».
om hårdhet og grusomhet baannen rekke amerikanske små, men voldsomme vulkanDisse tall gir noen forestil- re fantes på tysk side?
borgere. De som ikke vil opp- utbrudd ved Israels grenser. Hng om de problemer det her d Dett mf å dog være innlysenfylle sin plikt å utvandre til Hvem som har skylden for dreier seg om og om den urett k e a tor en tysker lå hans
Israel, er iallfall forpliktet til dette får stå ute, men den araberne er opprørt over. Fak- amera ers og folkefellers
generøst å støtte Israel Øko- rØde hærs organ gir iallfall tisk har denne urett bidratt skjebne ham mere på hjertet
nomisk og politisk.
Israel den hele og fulle skyld mere til fremme av arabisk enn konsentrasjonsleirfangeDen økonomiske støtte kom- som følge av provokatorisk nasjonalisme enn noe annet, nes, som hadde stått på fienmer dels fra J'ødene i USA selv opptreden. Om dette ikke sier men på den annen side betyr de~s .side, helt bortsett fra de
knmmelle.
- men dels også fra den ame- annet, så sier det iallfall at alle disse utilfredse flyktninDertil har seirherrene og
rikanske stat. I en artikkel i Sovjetsamveldet er rede til å ger også et utstabilt politisk deres tilhengere etter at
«Issues», organet for The utnytte USA's dilemma til element som de gjerne vil
American Council for Juda- siste trevl, og åpent går inn kvitte seg med bare av den 'V\I'V\I'V\I""'~'V\I"""''V\I''''''''''
ism (en jØdisk organisasjon for araberstatene, som iallfall grunn.
· k synspun kt e r Israel alltid får over alt i verF ra ara b IS
som
motarbeider
zion- synes å ha fremtiden med seg,
ismenvi
oppgis
det
at Det store og avgjØrende pro- imidlertid det som kanskje i den og ved den flom av penger
den
samlede
støtte
til blem i striden mellom Israel første rekke hindrer en IØs- vesterlandene Øser ut over
.
Israel gitt av USA og dets og araberstatene er når alt nmg
av s t 1'1'd en om P a le s t·m a denne lille stat. De ser slik
borgere fra staten ble opp- kommer til alt flyktninge- dette at araberne ser på Israel på det at jødedommen faktisk
rettet ialt utgjør 666,5 millio- spØrsmålet, Hvis det lot seg IØ- som et imperialistisk brohode Øver avgjØrende politisk innneI' dollars. Intet annet land se slik at de omkring 1 million i det nære østen, en ny og flyteise både i USA, i England
i verden har naturligvis fått fordrevne arabere fikk rett til smart form for imperialisme og i Frankrike og at hele afslik støtte. Dertil kommer da å vende tilbake til fedrenes avpasse t e tt er d en mo d erne færen med Israel derfor bare
støtten fra jØder i andre land land og fikk sine eiendommer tid, Det var vel faktisk også er et maskert fremstøt av imog de milliardbelØp den vest- tilbake - eller eventuelt er- det det var ment som opprin- perialistene. Sovjet bestyrnelig" fra britisk side. De be- keI' dem naturligvis i denne
~ '17. februar 1960 styrkes i dette ved den støtte tro.
(Fortsettes)
FOLK OG LAND
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krigshandlingene var slutt og
det ikke mere var noen nødvendighet for det, barbarisk
mishandlet, torturert, skjendet, vanæret og brent mine
kamerater og mitt folk. De
forvandlet hele Rest-Tyskland til en kjempemessig
konsentrasjonsleir, idet de bevisst og planmessig i tre lange år lot et folk på 70 millioneI' sulte (Morgenthauplanen!) og på det vis myrdet
hundret,usener av (tallet lar
seg ikke lenger fastslå) uskyldige kvinner, babier og barn.
I Kristi navn (Fremad, Kristi
soldater!), i demokratiets
navn og i rettferdighetens og
menneskelighetens navn! Noe
slikt kan ikke Rassinier bebreide Hitler, heller ikke når
d~t gjelder konsentrasjonsleIrfangene.
Vi Ønsker visseli~ ikke at
hatet. sk~l vare eVIg,. De~ er
nØdvendIg med fOlsonmg.
Men til slik forsoning hører
det vel med litt forståelse fra
«den annen side». Denne
uopphØrlige utmaling av tyske grusomheter kan ikke fØre
til noe godt.
Jeg forsvarer ikke systemet
med konsentrasjonsleire, men
de er hverken en tysk oppfinneise (amerikanske borgerkrigskonsentrasjonsleire, britiskeboerk-onsentra:sjonsleire,
russiske tilintetgjørelsesleire)
eller et tYSk monopol, for det.
fantes i annen verdenskrig og:
deretter intet land berØrt av
krigen hvor ikke mennesker
av rent politiske grunner ble
c<likvidert» (Sovjet) eller _
mest uten skikkelig rettergang _ ble sperret inne i konsentrasjonsleir (USA, Frankrike, Norge), fengsler (England) eller tukthus, (Sveits,
Nederland, Belgia). Vi har
altså ingen spesiell grunn til
på dette område å føle noen
tysk «kollektivskam», slik som
statspresidenten anbefalte oss
i en artikkel.
De egentlige krigshissere og
deres tilhengere vek ikke tilbake for med blodl'ge hender
å sette seg til doms over tyske
soldater og det tyske folk i
Niirnberg i 1945, mens hele
Europa gjenlØd av skrikene
fra de skjendede, torturerte og
forbrente uskyldige tyske
kvinner, piker og barn, mens
småbarn ble spikret opp på
dørene, mens piker fikk brystene revet av - _ _ .
En .Slik for~år:else av r:tten
kan mgen pa Jorden pafØre
Hitler, den tyske soldat eller
det tyske folk.
Hvis Jesus fra Nazaret kom
tilbake til jorden og så dette
djevelske propagandateater,
da ville han ikke mere si «Fader tilgi dem, for de vet ikke
hva de gjør» - for disse lØgnere vet utmerket godt hva
de gjør! Og han ville påny ta
svøp en i hånden _ _ _ !

I

I

I

Helmuth Golz.

Husk blad pengene !
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Vet De
at Stalins finanseksperter
presset 200 milliarder k:-Oner ut av Øst-Europa, slkret Seg TSJ·ekkoslovakias
urang ruber, opprettet de
berykt ede felles-aksjeselskaper som gratis skaffet
russe rne kontroll over store deler a v næringslivet i
Ungarn, Romania og BulgarI·a, tvang igJ·ennom de
overens komster som forpliktet «folkedemokratiene " tl·l a" selge sine varer
//
tl·l SovJ·et, f. eks. kull til
under lIlO-part av prisen
pa" verdensmarkedet? -

«Hakk~loven»

anslått til 300.000,
at notoriske mordere. f~a
den tiden «uten disknmlnering» sitter i det italie nske parlament?
at den amerikanske lege,
Go rdon B. Letch i en artl·kkel «A step toward SocI· all·zed Medicine» i magaSinet «Natural Food and
F arming» (10.1.56) hevder
dd
at S alk-vaksinen er et le
i den internasjonale «hjernevasking»,
at denne oppfatning deles
a v mange amerikanske lek .
r
ger, - at Salk-va su:en e
en !jasko når det gJeld.er
dens forebyggelse av pOlIO.
da vaksinen er et «killed»

(Forts. fra side 5).
som gjør seg skyldig i «avvikeIser».
VIII.
o

NAMI
kampar sedan jan. 1942 mot inflation, ~en~in~valde
samt efter maj 1945 mot demokratins mlssgarnmgar,
forfoljelser och justitiemord. .
. ...
.
Under falska skyltar av fnhet, CIVlh~~tlO? och l,,~l
tur har man lyckats uppbygga ett slosenets, . egOISmens brott- och gangstervaldes samt utarmnmgens
slav- ' och fogdevalde utan like.
.
Forsoken att stoppa oss har mlsslyckats. Efter sabota"en mot lokalen 7 o. 11 jan. ar densamma nu repare~ad. Valkommen p.~ .besok.
.
Vi rekommandera fulJande verk a, Erhard Fliesberg:

Ifølge videnskapen er ogsa
k t ku en del av den
mennes e
n
l
t
Der er ingen anhe e na ur.
f
k· Il pO mennesket og
nen ors Je
a
.
ø "r·ge dyr enn
skapnmgens v l
,
fØ t 'ar evnen til å
at det
rsoe n
v
d kaper Derhos er
lage seg re s
, .
k t det eneste vesen
menn es e
'
d
av grusomhet av
som reper
,
lyst og blodtØrst. Formentlig
k t ·kl
skal
DETTA MASTE FORTIGAS, Grunder
for at mennes e l {e
b k
d·
egenskaper til
klarlaggas .
Sv. kr. 2:50
ru. e
Isse
.,
overmål, er det også utstyrt
k· d
s for
WOVON LEBT DEl{ MENSCH? Oversatt
med en bes Je en san
av tysk riksbankdirektør. Penningens
(TIME)
moral og ansvar, m.a.o. mu« 4:roll klarlagd ...................... .
at Sovjets GPU-sjef Ivan
lighet for selvtukt, som det da
Serov etter Ungarn-opprøetter fattig leilighet forsØker
KURS J LANDSEKONOMJ, Viktigaste
(dØdt) virus?
h
ret i 1956 var på jakt over
at ifølge israelsk lover det å dyrke. Men enhver vet vor« 52:handledning ..................... .
...
hele Ungarn for å spore
en straffbar handling om dan en strid mellom naturen
LANDS
VAL,
1960,
Prenumeration
....
«
« 10:opp 3000 Røde Arme-solen israeler gifter seg med og opptuktelsen løper av.
LANDS VAL, Av fOregående årgångar
dater og 60 tankmannskap
en ikke-jøde (mens de tysIX.
(alltid aktuella) finnas·några nummer
som hadde gjort felles sak
ke Nurnberglover som forDet ligger i sakens natur, at
av 1, 2, 3 av 1942 Kr. 1:- pr. st. samt
med de ungarske frihetsbØd ekteskap mellom tys- såvel hakkeloven som dens
nr. 1 av 1959 Kr. -:75 kvar.
kjempere og senere gått
kere og jøder, førte til en bremse, sansen for moral og
MATEMATISK ENKELHET, Grunder
«under jorden»?
verdensomfattende
hets ansvar, er klasseløs, som det
« 18:at herrene Stalin, Roosemot tysk «rasediskrimine- heter. Men de få mennesker,
framtidens matematikk ........... .
velt og Churchill i Tehering?
som lever sitt liv etter en
K0PER - SALJEl{ bocker från ockupationstiden och
ran (1943) ble enige om at
at (iflg. Arbeiderbladet etisk norm, elitemennesket er
efter maj 1945 med klarlaggand~ fakt~ om «rets~p
alle krigens grusomheter
27.10.59) tar Nobelprisvin- det kalt, i motsetning til masgoreiserna». Likaledes av oss utglV~~ bocker och h~
var begatt «av hitlerske
neren og arvelighetsfor- I semennesket, er i sørgeningar. Speciellt soka vi LANDS VAL nr. 3 av 1942
hunner?»
skeren Hermann M?ller tili lig mindretall. Der. står dog
samt GULDETS TROLLMAKT, utgiven 19;19.
- at de seirende unntok
orde for en «selektIv men- I stor respekt a v elltemenne<
fra denne kategori, masneskeavling» ved gjen-I sket og massemennesket vil
semord på 800000 Sudetnom kunstig befruktning å gjerne ligne det. Un.dertiden
tyskere etter krigen~ slutt,
besvangre utvalgte kvin- ikles derfor utrensknmgen og
Postfack 19039 Stockholm 19, Postgiro 19 15 59
utryddelse av antl-~omner med sed fra utvalgte hakkingenn judisielle former
Kontor: Sveavagen .139. Tel.: 335733
munistiske elementer l Pomenn?
og det henvises også til folIen der ofrenes antall er _ at presidenten i staten kets alminnelige rettsfølelse.
Sand in likvid, så levereras portofritt. Undvik
til
en million
New Yorsk Medisinske Sel- Det antas å frita for det ankostnadsfordyrande postforskottet.
sivile,
skap, dr. Samuel Freed- svar, som massemennesket
at hundretusener av bulman, advarer mot den ø- ikke har styrke til å bære selv.
garske tvangsarbeidere ble
kende bruk av alle slags En brukbar «Visjinsky» viser
sendt til urangrubene,
piller, Pepp pills, Happy seg alltid å være for hånden
KUI~ISSENE:
- at PEMOKRATlENES blopills og lignende berolig- og villig til et aktorat..
(li"oI."ts. fra s. 4).
dige seier i første omgang
ende eller stimulerende
Når der blir syndet alt for fire uker, for at jeg kan mobi- , «Undskyld», sier Gamelin, «De
er anslått å ha kostet.o~er I
medikamenter som fØrer sterkt så knurres det, men det lisere i ro. Det er faktisk bedre glemmer Polen!»
, «Har De, herr general, lest den
25 - femogtyv.e - mlllIO-1
til karakterforandring?
knurres ikke alltid hØylydt om Italia angriper etter fire
beretning
herr Buckhardt, folkener menneskellv?
- at Aldous Huxley sier at nok fra eliten. Hvor '. meget ukers forlØp enn at jeg nå må
forbundets kommissær i Danzig
at man i Vest-Tyskland
hvis du kan få folk til å som skal til er forskjellig i de forandre mine disposisjonen.
regner med 500 k~mn:usvelge nok piller kan du forskjellige samfunn, alt etter
Dermed er planen falt. Den har gitt om en samtale med
nistiske dekkorgamsasJofå dem til å svelge alt, at hvor hØyt - respektive lavt- fremmede statsmann forlater Hitler? IfØlge den kan den tyske
ner
tilhørende
Kremls
en diktatorisk makt kan stående
de er kulturelt Paris. «Deres politikere er ikke vestgrense holdes med bare 60
hj erne trust ?
.
.
sikre seg mot opprØr ved sett.
de tyske voksne:., sier han ved divisjoner og alt det andre kan
at 2-3000 sovJetrussIske
bruk av bedøvende piller,
X.
avskjeden. ~Forhåpentligvis er kastes mot Polen. De polske soldater er ikke dårlige, men offidelegasjoner årlig besøker
- at slike midler sammen
I sin forsvarstale i HR sier Deres arme det!:.
forskjellige deler av vermed
den
psykologiske Quisling: Det er ikke det esel
27. august 1939. Flandin, den serene duger ikke og den øverstden og dern:ed t:aro den
hjernevask og paralyse- i Norge som ikke nu sparker tidligere minister, kommer ut av kommanderende er bortenfor
beste anlednmg tIl a utrende reklameteknikk alt den falne lØve. Hvorfor spar- Daladiers arbeidsrom. Han har alle land. Hans strategiske plan
bygge et spionasjenett
sammen tjener mental ker eselet? Da et spark ikke erklært så kraftig 30m det har er direkte barnslig! Tyskerne
uten sidestykke i verdens
svekkelse?
Argus.
har noen saklig verdi og ese- vært ham mulig overfor Dala- regner med å ha gjort seg ferdig med Polen på tre uker!»
historie?
....,... lell ikke er spurt, må det vel dier, at den krig en nå
«Den polske arme er meget
dentl·lbØd
britiske
regjering
være en utlØsning for en mot er vanvidd og en.. forbrytelIat
den ZionistisVelkommen efter
ta .. ... bedre enn man tror», svarer Ga· 1903
mindreverdsfØlelse. Et esel se. Daladier har hØr.
us. p ..
ke
Verdensorganisasjon
Når Dagbladet går inn for noe, kan også ha behov for å de- ham, mens han mumlet noe for melln. Han gir ikke inntrykk av
territoriet Uganda i Britisk gjØr det sine saker grundig. Den monstrere nasjonal holdning seg selv. Flandin har gått der- overhodet å ha lest beretningen.
Øst-Afrika for opprettel- store hakekorshetsen mot alle- og ~Ør da det på eslers vis. fra fortvilet _ da møter han «Den polske arme», fortsetter
se aven jØdiSk stat, men hånde ~nynazister» går sin jevne
En annen egenskap ved ese- Gamelin i forværelset. Han går han, «vil holde stand i minst 6
at det ble avslått?
og daglige gang. I den anledning let er at det ~skryter», når hurtig hen til ham. «HTorledes måneder - og dermed har vi
- at den amerikanske gene- er også stortingsmann Trygve det føler behov for å påkalle ser De på situasjonen, herr ge_ tid nok til å komme dem til
hjelp!»
raI Mark Clark har ka- Bull mobilisert. Bladet stiller oppmerksomheten.
neral?»..
(I neste nummer:
rakterise~t hel~ FN so~ ~n ham. som endel andre, spØrsOlaf Holm.
«Det finnes mtei mIddel leneneste splOnasJe- og l~fll- målet: Hva er Deres sterkeste
ger som kan forhindre krigen>,
Englands svar).
trasjonssentral for SovJet- . tykk fra 1950-årene?
svarer general Gamel1n uten i
..
r
regJermgen:
o g at av de_ lInnStortingsmannen
peker spesi- ' 5
I nøle et sekund.
2000 ame:-Ikanske b funk elt på «hatets ånd i Libertas og
«Men hvorledes 'fil De f,sre
sjonærer
FN-sta en er Farmand»., og.sa Høyres avis
Inneh. ALF T. LUNDE,
den?!» roper Flandin. «Etter.den
ml
· nst 85 ('flOl kommunister?
h
kk
at FN-palasset i New York Hamar S t 1.[,8
fL tid en de
har kalt
Mosseveien 8, Oslo
tysk-russiske avtale Lar l' eI [
·k
k
generalsekretær Trygve de Lange
Tlf. 688817. priv. 670779
Tyskland noen Østfront lenger.
av mange amen anere a,
..
l
Og- det har jo alltid 'fært geneALT I FORSIKRING
rakteriseres som en kom- i Libe,·tas for fasc~t, sab~nd ;:Lia~
Skyvestiger oljet ml cadi· ra"'lstabens teori at Frankrike I
l
"
t.fr at na er a e
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munistisk
ga tl • a
.,
merte beslag . Takstiger av bare kan kjempe når Tyskland
k
k· d?base på ameri- ve.
bertasfolk
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Vestens forsvar

en nØytral linje, og trekke
Vest-Tyskland ut av det vestlige forsvarssamarbeide og
NATO. uten Tysklands støtte
er NATO lite verd, og da kan
alle de tyskhatende kretser i
vårt land og andre steder sitte der som fanger i sitt eget
garn, og jamre seg over at
tyskerne har sviktet dem som om det var annet å vente
når man uavladelig gjennom
en rekke a v år, og faktisk i
stadig stigende grad, har
trampet og spyttet på alt som
tysk er, og ikke minst på de
Waffen-,sS-tropper som tok
de tyngste tak under siste krigen i kampen mot bolsjevikene. Waffen-SS-offiserene
holdes jo til og med systematisk utenfor den nye vesttyske Bundes-hær.
Stemningen blant de tidligere NS-folk her hjemme, er
også på kokepunktet om dagen. Jeg kjenner en rekke NSfolk som inntil det siste har
vært temmelig lunkne og ikke engang har våget å lese
«Folk og Land». Etter den siste forøke de hets, har de snudd
helt om. Nu forstår de at det
er våre motstanderes åpenbare hensikt å ta knekken på
oss alle sammen så godt som
mulig. Det er helt tydelig at
visse norske pressefolk og visse mennesker rundt om i enkelte av våre departementer
og domstoler rett og slett
angrer på at de ikke fUlgte
nuværende høyesterettsdommer Skaus forslag om å ta livet av alle norske frontkjempere, ca. 10.000 - titusen ialt rett etter krigen, da stemningen var best egnet til en
slik blodig forbrydelse mot
menneskeheten og menneskeligheten.
Våre myndigheter, våre
avisredaktører og ledelsen av
vår kringkasting i dag, vet utmerket godt at der ikke er
noen fare for «nynazisme» i
Norge i dag. Men man er fylt
av hat, og vil for enhver pris
ha syndebukker. Derfor disse
sjofle angrep fra Dagbladet,
til og med på de NS-folk som,
som gode demokrater har gått
inn i f. eks. Senterpartiet.
Hvis ikke dette hat og denne hets mot de tidligere NSfolk, som er uten enhver reell
bakgrunn, nu snart tar en
slutt, da er der god grunn til
å tro at NS-folkene rent instinktivt vender vesten ryggen, og inntar en passiv, nøytralistisk holdning, og overlater kampen mot kommunismen til de tåpene som under
siste krigen frydet seg for enhver bolsjevistisk seier, og
som sendte for milliarder på
milliarder av dollar i våpen og
matvarer til den rØde hær. Vi
er nu snart ikke lenger villige til å gå på akkord med vår
selvaktelse, og støtte de krefter som nok gjerne vil ha vår
støtte og vår innsatsvilje i
kampen mot kommunismen,
men som samtidig vil ha frihet til å spytte på oss og
trampe ~ 05 når de måtte

manska ropet Hell?» Ja, slik
Nysvenska RØrelsens Per kan en spørre! Men vi kan
Engdahl har vært en meget ikke si annet enn at vi er
omtalt mann i det siste, aldri så lite stolte når det viblandt annet har etpar nor- dere berettes at «den svenske
Goran
Assar
ske aviser sendt medarbeidere nazilederen
til MalmØ for å intervjue den- Oredsson» står frem og bene selebre «nynazist». At dis- dyrer «att någon steirre man
se to a viser er Dagbladet og an Vidkun QuiSling aldrig ledets nye sattelit Aftenposten, vat i Norden». Og likevel tror
forstår vel alle uten videre-o Dagbladet og Smålenenes
I Sverige har ellers Nysven- Amtstidende at tidligere NSska Rørelsen, efter hva det folk i Norge må dirigeres fra
meldes til Folk og Land gått Malmø!
til motoffensiv mot alle angrepene i pressen. Blandt an- McCARTHYS BAKGRUNN
net har det vært fremført et
Alle gode 'demokrater i Norstort intervju med dr. Eng- ges land avfeier efter anvisdahl i engelsk, fransk, hol- ning av det utrettelige Daglandsk og sveitsisk fjernsyn. bladet McCarthy som noe
Foruten en omfattende ak- unevnelig i klasse med Hitler
sjon med flyveblader har be- og bladets egen skytshelgen
vegeisen også gjennomfØrt en Gamleerik. Slik er det naturrekke møter. Forbundssekre- ligvis ikke i US.A utenom den
tæren B. O. Ljungberg talte krets av kommunistiske insåledes for fullsatt sal på filtratorer som sikkert og
Akademiska
,Foreningen i målbevisst kjØrer statene i
Lund 8. februar. 10. februar ulykken. I en anmeldelse av
talte Per Engdahl på Konsert- Richard Roveres bok om
huset i Stockholm ved det Senator
Joe
McCarthy
største nasjonale innendØrs- skriver
således
«Time» :
møte som har vært holdt i «Hva Rovere ikke klart
den svenske hovedstad siden får frem i sin bok er
krigen. Samme dag talte og- den bakgrunn som gjorde
så Ljungberg på F'olkets Hus McCarthy mulig - det store
i GØteborg.
I amerikanske publikum oppdaget plutselig den kommu«NYNAZIST»JAKTEN
nistiske fare, og like plutselig
I SVERIGE
ble massene klar over at inEllers har GØteborgs-Posten telligente og ansvarlige menn
ofret mange spalter på en i årtier hadde behandlet komberetning om Rikspartiet fra munismen sem en frem«vår utsånde medarbetare» i skrittsvennlig bevegelse». La
Malmø, alle nazisters Mekka, oss håpe at det store norske
byen hvor det foregår litt av publikum snart oppdager den
hvert av skumle ting. «Vet rolle Dagbladet spiller her i
polisen», skriver bladet, «att landet.
dessa malmØnazister, som har
NaSljonal Samlings solkors og DET ER GODT MED
Himmlers SS-runor i parti- GODE VENNER
«Vi blar tilbake i utklippsemblemet, samlas uniformerade til hemliga moten og hal- boken og finner:
sar varandra med «(det gerAftenposten, Jerusalem
4. september 1939:
'
(NTB ) Jewish Agency for
finne det for godt, enten til- Palestine har idag sendt ut en
skyndet av egen ondskap eller erklæring hvori det blandt
uforstand, eller inspirert av annet heter at det nazistiske
Moskva, direkte eller indirek- Tyskland har erklært storte, eller inspirert av de hatets britannien krig, - og denne
og hevngjerrighetens apostler krig er også vår. Vi gir den
som holder til i London og britiske hær og det britiske
New York, hvorfra de dirige- folk all den støtte vi k~n.»
Ja, slik var det, dog med
rer og inspirerer storparten
den
undtagelse at det var
av verdens presse, film, radio
Eng
l
and som erklærte
og fj ernsyn.
Tyskland krig.
Er det ennu noen mulighet
for den sunne fornuft til å
Annelise p arow
vinne gehØr her i vest? Når
vil der stå frem en mann av
TANNINNSETNING
betydning, som kan regne
Trondheim
med å bli hørt, og tale folkene til fornuft slik at vesten Gisle Johnsonsgt. 5 - V. Lademoen kirke - Voldsminde
kan samle alle positive krefter om å beskytte seg mot den
TANNLEGE MAAMOEN
virkelige og aktuelle tare som
Hansteensgt. 2
består, og få en slutt på forfØlgelsen av de millioner av
Tlf. 444333
positive og gode samfunnsborgere, som tidligere har vært
Tannlege
tyske nasjonalsosialister eller
MARTIN KJELDAAS
NS-folk i Norge eller andre
Hansteensgt. 2
land?
Tlf. 447554
Observator.
NYSVENSKA RØRELSEN
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dre steder for å få straffet til og med dØdsstraff har vært
foreslått både i Vest-Berlin
ogi New York - de tåper som
- inspirert av avisenes skriverier om jØdeforfølgelse setter igang med smørerier på
synagoger etc.
Sovjet har to meget vesentlige hensikter med sine nyeste aksjoner: De vil oppnå en
øket motvilj e mot de tidligere
tyske nazister og derved mot
tyskerne samt mot alle deres
venner fra siste krig, som de
regner med i dag stort sett
er Vest-orienterte og antikomm unistiske i sin innstilling.
Ved den voldsomme hetsen
og forfØlgelsen av nazistene,
vil de prØve å oppnå at disse,
og det er det mest vesentlige
og farlige ved det hele, i sin
fortvilelse og bitterhet mot
den vestlige verden som slik
åpenbart forfølger dem på en
gemen Qg urettferdig måte etter Moskvas egen tilskynd else - vender vesten ryggen,
og istedetfor å støtte vestens
sak, går inn for en helt nøytralistisk linj e. For hvem kan
vente av de tidligere NS-folk
i Vest-Europa at de i lengden
skal gå inn for å støtte de
mennesker som spytter på
dem selv og deres tidligere
kamerater, - ja, såvidt går
det at den danske høyesterett etter anmodning fra flere
danske biskoper (hvor er den
kristne toleranse?), nekter et
dansk ektepar å sette en hØvelig gravskrift på gra ven til
deres sØnn som falt i kamp
mot kommunistene på østfronten under siste krigen.
Det fantes tross alt ti millioner innskrevne medlemmer
i Hitlers organisasjoner, og
millioner av disse gripes i dag
av den dypeste fortvilelse på
grunn av den gemene hetsen
som skyller over deres hoder,
ikke minst støttet av de Vesttyske myndigheter selv, og
den tvers igjennom råtne
vest-tyske presse. Det er mange tegn som tyder på at deres
tålmodighet overfor vesten
snart er uttømt. Vel, la gå at
det er Moskva som står bak
hetsen i siste instans. Men det
frir ikke vesten fra sitt ansvar. Hvis det nu ikke snart
blir slutt på «Anne Frank
Dagbøker» og all den ondsinnede filmhets og pressehets
mot nazismen, mens man helt
forbigår kommunismens stadig pågående og aktuelle grusomheter, og for ikke å snakke om vestmaktenes egne
grusomheter under og etter
siste krig, - da vil de tidligere nazister kunne komme
til å gj Øre vesten et pek av

fare!
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verdenshistorisk betydning $om vil ramme den vestlige
verdens torsvarskratt på en
drepende måte. Og de vil få

stort følge aven ikke uvesentlig del av de sosialdemokratiske kretser:
Nemlig ved sin stemmegiv_ing ved valgene å gå inn for
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INGEN GRANSKNING,
TAKK!

Da det ble åpenbart for
enhver at de tåpelige beskyldninger mot ministeren for de
fordrevne tyskere, OberI1i nder ikke vil de stå for den
granskning som komiteen av
gamle motstandsfolk hadde
erklært seg villig til å foreta,
ble alle kanoner naturligvis
fra kommandoplassen i øst
rettet mot denne komite! Det
gjaldt naturligVis å diskriminere den tilstrekkelig på forhånd slik at dens kj enneise
kunde betviles efterpå. Resultatet av denne iherdige akSjon, hvori blandt andre de
to norske kommunistaviser
Friheten og Dagbladet deltok
.med liv og lyst, er nå at komiteen har opplØst seg selv.
FØrst stakk den ene «motstandskjemperen» av, så den
andre. Tilslutt var det bare
nordmannen Hans Cappelen
igjen og han kunde jo ikke
godt klare biffen alene. Vi
synes det er prisverdig ay
Cappelen at han ikke hØyet
undav for uretten, men det
er ikke alle som synes det.
Han får en grusom salve på
fallrepet i en leder i Friheten.
EiN SPUTNIK?'

Tysklands forsvarsminister
Franz-Josef strauss som «er
kalt en sputnik på det tyske
politiske firmament»·~ i
mars ifjor presentert for de
amerikanske lesere med et
helsides foto på fØrste side
i ukemagaSinet NEWSWEEK,
og i selve artikkelen heter
det at et av hans største aktiver er at han mere enn
noen annen tysk leder symboliserer den nye ånd i den
nasj onalisme som nå går over
Tyskland (vest) mens Frankrike er lammet av Algeriekonflikten og en usikker Økonomi og Vest-Tyskland nå
kan betrakte seg selv som
Europas makt nr. 1 innen
NATO.

FOLK OG LAND
Kierschowsgt. 5, Oslo
Telefon 37 76 96
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