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Storparten av bantuene
er for apartheidpolitikken

OLAF HOLM:

IDAREKISTEN

Sier feltmaskal k Montgomery efter en lengere
orienteringsreise
Sør-Afrika på eget initiativ
SELV ZULUENE FØLGER IKKE LUTHULI

BARE DEN NORSKE DAGSPRESSE

O

For et par numre siden
bragte vi en artikkel aven
.2'8: MAGAZINE SECTION
afrikaaner om zuluhØvdin,·
gen Luthuli, som Norge utLord MontgGtnery repons on his tetent talks wlth
merket med den fredspris vi
har fått til forvaltning. Det,
native chiefs in South Africa, and thdr ch.llellp
er vel kanskje noen som tviler
på
denne
forfatters
to Albert Luthuli, the Nobel Peaee. Pri2ewin.ner,
objektivitet siden 11an på
-as the lead~r of all the
in
sett og vis er part i saken på samme måte som Luthuli,
så det kan kanskj e ha sin
ARLY this year I paid my
interesse å se litt på hva en
.. third visit to South Africa
_bec:aus~ l
wal'lt-.1
virkelig u4ildet dommer har
eKamJn~ in ..- .
å si om saken, og det til og
med en så berØmt som den
britiske feltmarskalk Mont·
k.omst, er å sk~ innenfor
til å re1se lA.n i de oversjøiske
gomery.
republiæken et antall selvland og i Sør-.t\frik:a.
Montgomery har skrevet
styrte områder fur bantuene.
Transkei er i den sør-østre
en artikkel om apartheidområder hvor europeere ikke
del av . republikken,. et stort
• I"IJE' lii I.'F.:i.. ,:,\~)~n~'MM~~t' 1!~.>~,,_; '~~jge>lJI~_-~}~Times» efter rørst å ha foreheter. Sentralregjeringen vil
rivet i sør og'greosen til
tatt en reise til sør-Afrika
,overlevere til Transkei-regjeNatal i nord"'. og adskilt
for på stedet å gjøre seg opp
ringen ledelsen av utdannelse,
fra Basuto-Iand ved Dra.k:ensen mening om regjeringens
sunnhetsvesen, jordbruk:, rettsberg mountains. Totalar.ealet
apartheid-politikk. Og han
vesen inklusive politi. veivesen
c.r lOmkring 16.000 kvartmiles
understreker meget sterkt at
(log slike andre mindsterier
to ganger størrelsen av
han ikke reiste efter invitasom finnes rådelig) såsnart
Wales. De fire' hovedområder
sjon av dr. Verwoerd og
er selve Transkei. Tembuland,
Transkei er rede til å overta.
hans regjering eller av noen
Pondoland og Griqualand øst.
annen.
«BesØket
Skjedde ansvaret. Sentralregjeringen vil
Sammen med Ciskei (3.200
beholde ansvaret for utenriksutelukkend~ efter eget øn,·
kvartmiles
og sør fur Kei
ske», skriver han og tilfØyer politikken og forsvaret, samt den
river)
er
Transkei
hjemlandet
at han selv betalte alle ut- øverste ledelse av den Økonofor det xlhosa-talende folk,
miske
UJtvikling
i
republikken.
gifter. «Jeg. ønsket å lære,
som teller over 3 millioner.
og en kan ikke lære uten en
Transkei-regjeringen vil bli
IOmfattende 30 prosent av 8Ør:!år ut for selv å se og
gitt finansiell støtte. til en
Afrikas baI);tubefo11ml.ng. (Zubruker tid på det».
start. 1 million pund vil bli
luene kommer som nr. 2 med
Om
apartheidpolitikkens
25
prosent).
Omkring
2
skaffet tilveie, og et samlet
mål og hensikt, skriver felt- beløp på 27 millioner pund vil
millioner av xhosa-folket blar
marskalken:
i Transkei. omkring 150.000
bli stillet til disposisjon i
menn arbeider som emigranter
lØpet av de kommende fem
«DeIn
sør-afrikanske plan.
annetsteds. Det er mulig at
år.
Det
vil
også
bli
ydet
mik som dr; Verwoerd fortalte
Trlanskei og eiskei en dag blir
hjelp for Transkei-regjeringen
meg i et intervju ved min anslått sammen til en stat.
Transkei, og spesielt Ptondoland, er uvilsomt den vakreste
og mest
pitoreske del av
republikken, og dertil den mest
frukrtbare som byr på utmerket beiteland. Dette motsier antydningene 10m at den
sør-afrikanske
nasjonalistregjering har til hensikt å overlate til bantuene de dårligste
''Områder og beholde de beste
selv.

JSantu

tite RepuhUc;.
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De fleste av de kjennsgj erninger, som vil komme
til å danne grunnlaget for
historiens dom over hendin gene såvel i mellomkrigstiden som i perioden 194045 og senere, .fortrinnsvis
«retts»oppgjøret er vel nu
kjent.
Der kommer imidlertid nu
og da - som det synes uforvarende - opplysninger. som
fyller ut de tomme plasser i
mosaikken og dermed kaster
lys over forhold, som hårdnakket har vært innhyllet
i «egyptisk» mØrke. Hva det
nu kan komme av.

Montgomery forteller
så
om besøk ute blant den
jorddyrkendtl befOlkning, og
fortsetter så:
Men spesielt ønsket jeg it
Bantuparlamentsl)ygningen for Transkei t umtata.

fFon..

Bide 6)

D.

Efter bombardementet i
De som sØker forklaringen
Nybergsund
gav Nygaardsvold
på de forunderlige begiven«ordre til krig», hevdes det!
heter i Trysil i 1940, hvor
Norge med overlegg ble
dradd inn i verdenskrigen grunn ·av denne henvisning
på engelsk side, er blitt hen- til i dem å f!nne forklarinvist til å begynne med 1905 gen på hendingene i Trysil.
'" .. lwa·...,ifiJedQe:·Diit-~f; . ~--~---,_... ,.~ ,'at de kongelige samvittig- '
ID.
hetsskrupler på parlamentaMan kan forresten like
rismens vegne som krigsår- godt gå heit tilbake til
sak ikke er godtatt. Da opp- Sverre Prest og hans «stalifordringen kommer fra hold nistiske» system til å tilrive
utenfor NS' som er mest seg og befeste sin makt,
skadelidende, så er det desto nemlig å Ødelegge folkets
større grunn til å fØlge den. elite. Her var det ingen
Hva som virkelig gikk for Sturer, ingen Kristina Gylseg- i Trysil, vil neppe bli lenstierna og frem for alt
røpet på lenge ennu. Som al- ingen Gustav f. Vasa. Denne
minnelig regel pleier hem- hans virksomhet resulterte i,
melige dokumenter å bli til- at det norske folks motgjengel1ge for offentligheten standsevne syknet hen. Der
efter 50 års forlØp. Doku- oppstod, hva Sagaen kaller
mentene fra kongema.keriet.1 «uå,r på menn». slik at
i 1905 vil nok få ytterligere Christian I
av Danmark
50 år i tillegg, nettopp på
'ort:!. side 7
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Hønsvald og rettsoppgjøret

Ikke helt efter
beregningen

Håkonshallen

Det var noe til farlig katt Var det ikke fordi hele sa-·
Flere a v de norske dags- lagtingspresidenten slapp lØS ken er så tragisk og uverdig
aviser har nå fått alvorlig der borte i Finnland og det måtte en få seg en god latvondt i utviklings11jelpen og i hele nordens, for ikke å si ter hver gang en ser myndiggrunnen er at en i praksis verdens påsyn. De andre av hetene og deres nåværende
har fått demonstrert så ty- hans meningsfeller levde sik- og forhenværende lakeiers
Er ikke de gode nordmenn Norge. Det var da selve delig at selv de mest tung- kert i den tro at katta var vel vanvittige krumspring for å
men nasjonal holdning len- heltegjerningene, de lysende Ilernme må. forstå det hva de forvart i en godt lukket sekk, skjule de forrederiske spor.
ger stolt av sin «krigsinn- og store, barnas og ung- norske skattyderes penger fordi de visste at den repreHØnsvalds uttalelse er en
sats» og sin heltemodige sa- dommens idealer og eksem- anvendes til.
senterer
sannheten
om antagelig uforvarende innbotasje mot fredelig norsk pel for alle tider.
En norsk fiskeskØyte har rettsoppgjøret.
rØmmeise av at alt er ikke
liv og eiendom?
Tenk bare på sønstby og simpelthen flyktet fra alle de
Ærlig talt var det både som det skal være. OgkonseVar det ikl\:e veldig heroisk sprengningen av jernbane- sorte venner i Ghana og hele skammelig og uverdig å vaske kvensen må bli, at enten tar
å brenne opp hØyhesjer for stasjonen i Oslo. Eller tenk mannskapet er enstemmig. i skittentØyet sitt slik. HØns- myndighetene nå hele rettsbØndene, tyvslakte husdyr på på eksposjonskatastrofen på sin fordØmmelse av forholde- vald og co. burde langt heller oppgjøret til ny vurdering,
beite, rane banker og post- Fillipstad. Va.r ikke den efter ne. Således sier styrmann ta tt en prØve sak her i landet, eller de vil få mistanken om
kontor, org·e smØr og kjØtt, oppskriften? Men riktig nok Dale ifØlge AFTENPOSTEN hvis de er så sikre på at det urettelig framferd mot NSog selge med kjempefor- fcrhindret nazisten, kaptein fØlgende om den velsignede er handlet vel og uklanderlig leIk sitte.nde på seg i all. tid~.
tjeneste til tyskerne, så frei- Lrgens med dØdsforakt deri utviklingshjelpen til de svarte i. rettsoppgjøret. Men det er og det VII efter hvert bIl til
dig angi sine like så pat ri- gang den virkelig store kata- politikus~er :
nole der katta ligger på lur, at sannheten kommer fram.
otiske lwnkurrenter,
og strofe, som var tiltenkt oslo«Det blir ydet stor hjelp frø, de tør ikke, for de vet sik- Og da blir det ikke godt å
så efterpå sitte bak nedrul- foUæt. Var det rart at IrAmerika lOg Europa til Ghana, kert at da ville. deres onde være de skyldige.
lede gardiner og heltemodig gens ble straffet?
Jeg trakter ikke efter hevn,
men istedenf,or å dele gavene ut gjerninger komme for en
skjelle ut nazistene? Snakk
Eller tenk på «Donau" og
til folket i Ghana, blir varene dag. Og imidlertid går ti- I jeg Ønsker ikke vondt over
om virkelige helter.
andre skip som sabotasjehelsolgt til uhyggelige overpriser. tusener mennesker omkring noen, det er bare rett og rettDet er da mer enn for- ter sendte tilbtull1s
med' med det resultat at de store her som en pariakaste med ferdighet jeg og titusener
underlig at skolekringkastin- usk.yldIge norske gidsler omtI;lssene i administrasj'onen kan sVikerstemplet på seg. Det er med meg vil ha. Er det for
ga no slØyfer hyllesten til de bord. For ikke å snakke om
kjøre rundt i elegante dollar- en livsvarig tort{;"r, verre enn meget forlangt i et demonorske sabotasjehelter som i alle de nasjonale heltene med
kratisk samfund?
rrlis og ellers leve som grever. noe annet.
engelsk tjeneste laget eks- radiosendere som ga sine enOLGA BJONER.
FIQ,r all del, send ikke penplosjonsulykken
i Bergen, gelske herrer beskjed om når
som drepte flere norske og fredelige norske kyst- og 10den ghanesiSke stat b>
~:kadet
mer enn Håkons- kalbåter som «BarØY» og
Også ARBEIDElRBLADIDT er
UtroliG'!
hallen. Hvert eneste mennes- mange, mange andre, lettest
en
smule rystet og viser noen Det stakkars Israel!
ke som vil vite det, vet ogsa kunne senkes med de norske
Det later til å være uhyre
at dette var sabotasje u,t- sivile ombord. ytterst få tys- forståelse for at· «de som ser
Efter at Israel påny de- vanskelig for den norske
fØrt av nordmenn, og navn kere omkom ved disse sabota.- med Skepsis eller motVilje monstrerte sin fredsvennlig- dagspresse å komme ut a.v
og innsats er langt fra u-, sjer, men hundrevis av frede- på norske tiltak i utviklings- het ved et brutalt overfall den eventyrenes og lØgnens
~jent.
lige norske menn, kvinner og landene vil ta erfaringene fra på syriske avdelinger ved verden den har boltret seg
Ghana til inntekt for sitt Tiberiasjøen har FN's Sik··
Det var like S3. overla~gt barn mistet livet.
så lystig i siden hine maisyn:).
Men den «lærdom» blajøssingsabotasje som AulaNei, d,et kan ikke være mukerhetsråd faktisk mannet dager i 1945. Men likevel
det
likevel
trekker
av
«båten
brannen i Oslo, den «helte- lig at skolekringkastinga og
seg opp ikke til militær skulle en tro at det efter
gjerning» som fØrte til at l ndre med god nasjonal som nå kommer hjem fra inngripen som i Kongo,' men det som nå foreligger beå
Universitetet ble stengt. Eller· oldning vil berØve de nor- Ghana» ,er at «e? av vare iallfall til enstemmig
kreftet, fra alle hold var uhovedoppgaver bllrå hjelpe I c. .
•
like så storveies· Irasjohal ske sabotasjehelter æren for ·l
dt
.
k
.
d
I
",temple
I.
srael
som
angnper.
t l , sa go
mulig å prestere noe slikt
VI
ann
me
a
holdning som å senke Tinn- disse og flere liknende stor- k t ·
t·d
d
t
t
.
fØ.
I
Og
det
bryr
Israel
seg
nasom
det berømmelige VEIRtt
sjØfergen og ta 14 uskyldige verk. Hva har de da igjen å or ,e Inn l a» e ar« r t·lIT1··
IgvlS sy en om.
DElN"S GANG gjør i sine noe
de
nye
nasjonene
far
bygd
T·I
.
.
Id
t
MOR
norske liv, uten på ringeste skryte. av?
i
l
gJengJe
gra er
- forsinkede 9. april-betraktId·
måte å skade
tyskernes
Var det ikke disse som vant opp nye statssamfunn som GElNBLADET·
Vi gjengir
im. øtekomme.r de krav vi stil- b.t tO
l end e er SIne ninger 12. april.
krigsfØrsel.
krigen?
.
. l re
arer over
enne «u- innledningen uten kommenler». Understrekmgen
av or- I' re tt mo t I srue»
l
Det var lilw så god saboS.
..
og synes tar:
det. «VI» er gJort av oss.
.I
.
tasje som da de to «nasjoEllers synes vi tydelig at (forØVrIg .som oss) at «det er:
Mandag var det 22 år siden
nale» svidde av den fredede
røsten bak disse optimistiske forunderllg at USA og Stortys,ke overfallet på Norge
det
FOLK
OG
LAND
praktbygning Harmonien i
ordene og b;k den lodne britannia kunne få seg til å
den
9. april 1940, trolig den
Trondheim for å hindre at I
den lyse årstiden
sauepelsen er Jakobs, for er stemme for denne resolumeSrt
hektiske
dag i· stortingets
N·S fikk holde møte der. Bare I
det ikke så at alle våre reise- sjon 1 •
historie.
Det
er litt av et
Nr.
16,
Lørdag
12.
mai
et t,ilfelle gjorde at denne
glade statsråder på sine turer
Og så gir bladet sine lesere
tmder hvordan Stortinget ~
~abotaf;je
ikke ble en fæl
Nr. 17, Lørdag 26. mai
til det hellige land har for- en fornØyelig utredning om
med prakltisk talt 5amtlige re·
mordbrann pa
usl\.yldige,
NI· 18. Lørdag 9. juni
Israel'sforhold til 'FN' tidsikret
det
Israel
som
Sikkerpresentanter og en stor del av
Nr. 19, Lørdag 23. juni
men brannen skadet på
het,srådet har stemplet som ligere. Det er tydeligvis aras,in funksj;onærstab tross
b
t
ingen måte tyskerne. Heller
e. rs arene som ikke har
l juli mdned kommer det som en angrripernasJ· on, om at den
den
alminnelige forvirring
ikke skadet. det tyskerne på ifjor ingen avis, men så kommer skal få forvalte også den VI llet bØye seg for J:.".,..~
,,"'Ir-yedt
k kl
ellers på denne dag klarlte å
noen måte at sabotasjet a k e.
t i Og blades
ll.orske
utvilrUngshjelpen?
on uslippe unna hlssig tysk forNr. 20. Lørdag 4. aug!tst
pyromaner svidde a v det
.
sjon er denne: «Man skulle
følgelse. l:<"'lell"e ganger kunne
Nr. 21, IJØl·da(f 18. august
vakre Gausdal sanatorium,
• ..r • .., • .r.JC • ..,..• " • . / • . r • .-r • . / • ..,-• ./.J"..... da tro at det var
alle FN
det glått galt, men stortinget
Nr. 22. Lørdag L september
ener at andre helter fororganers oppgave fØrst og
rakk il. hiolde i a1t tre møter
NI' 23, Lørdag I5.september
SIG li ERT E ART l KLE R
fremst å sørge for at denne
sØkte " brenne Nasjonalteatret.
i
F o l k o 9 L and gir ikke grunnleggende
resolusj on
denne dagen, og vedtok ti1&lutt
Nei, skolekringkastinga og
nødvendi~!vis i ett og alt uttrykk Ible respektert av FN's medden berømte «ElverumsfullTANNIÆGE MAA...1\IOEN
makten», som kom til å bli en
de
hjernevaskede
norske
for redakSjonens m.ening. Men 1 lemsland».
H:1. nsteensgt. 2
~æren; som er preparert av
innenfor grensen av det vi anser
Ja, tenk det synes vi også.
verdifull styrkelse for vår
T.lf. 444333
spesialister i historieforfalskfor nyttig og tjenlig og sømme- Vi synes FN burde sørge for
eksilregjering under de fem
ni11 g, kan da ikke være
lig vil vi gjerne være et tingsted at Israel bØyet seg for
okkupaSjonsårene.
sunket S;l dypt i unasjonalt I /\ NN E L ISE P A It O W
hvor nordiske mennesker kan vedtaket om grensetirekkinDet stod bilde av fjolset
kjetteri at de ikke lenger er I
Tl\NNINNSETNING
komme tilorde men sine syns- gen i Palestina m. v. og vi som har skrevet dette også,
stolte _ _
over
sabotasjene i I
T ran dh eID
i
pm:kter.
synes FN omenn sent bØr ta men vi skal spare ham fOt"
_ , _ _ .. _. _ _ _ _ 1
det Israel i Ørene som lot den tort å få det gjengitt.
D
f· k bl
Gisle Johnsonsgt. 5 - v. Ladei
I FN's
meglingsmann
grev
ag 19 fIS C omster
moen kirke _ Voldsminde
Bernadotte myrde.
.-' ..., ...,...,...,..-..-...,....,...,...,. ...,...,..,
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Bergs Assuransebyrå /.

SYNNØVE LIE

Blomsterforretning

Tannlege

Kranser til alle priser
Frognerveien 30, Os l o

MARTIN KJELDAAS

Tlf. 442230

Hansteensgt. 2
Tlf. 447554

,du

Arb:ens

gt.

FOLK OG LAND
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HUSTAD

1 -- Tlf. 44 49 94

Bænunsv. 5, O. Ullern

---- ----_._---.
2

Arkitekt

ALT I FOR SIK R ING

HUSK BLADPENGENEl

I

Telefon 55 61 29 - Oslo

,"3~~

1----------------------- trenger din støtte.
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Heltedåden på Filefjell Høyfjellshotell

U"VØ • •UHC ."IIA.VIS

Redaktører:

Sabotøren Max Manus skyter tambjørnen «Pekka»

OOD MELSOM, ...-flg

HVOR ER DYREBESKYTTELSEN?

ALEXANDER LANGE

Det dårlige selskapet.
Forvirringen innen den politiske hønsegård som sogner I
til FeJlesmarkedet er stor og alminnelig, som rimelig kan
være siden den rummer både hvite og brune ialienere, både
dverg høns og perlehØns, foruten de mere kjøttfulle engelske
hønseraser .
Og hele denne mangeslungne flokk er ivrig opptatt med
A. katalogisere oss som ikke vil oppgi det nasjonale Norge
til fordel for en halveuropeisk krigsblokk av USA's nåde
rettet mot den annen halvdel av det gamle Aftenlandet.
Spesielt fortørnet synes internasjonalistene å være· over
at Senterpartiet og det herrene nå åpent kaller Nasjonal
Samling ikke bar slått lag med den store hvite flokk i
BøyreIArbeiderpartikoalisjonen.
Når det gjelder FOL,K OG LAND, så har vi fått hØre fra
mange hold at vi er kommet i dårlig selskap når vi står på
samme side som kommunistene og en medisinaldirektør
Evang i synet på Fellesmarkedet.
Vi har medgitt før, og vi gjentar det gjerne, at vi liker
selskapet svært så dårlig, men det gjør formodentlig Evang
og hans feller også. Og ingen kan vel forlange av oss at vi
skal bli internasjonalister og forkjempere for storkapitalens nye verden fordi om Evang av grunner som han selv
må finne ut av, i denne sak inntar et nasjonalt standpunkt.
Forsåvi~t har vel både ARBEIDERBLADET og Anders
Langes pussige HUNDEAVISEN rett i at hvis det er noe

I

O

AFTENPOSTEN:

At den snilde norske bjørn
må beskyttes mot utryddelse og
belastede personers kløe i avtrekkerfingeren . har lenge vært
klart.
Godseier· P. M.
Treschow i Larvik skaffet bjØrneparet «Pekka» og «Lisa:. fra
.
Pinnland i 1951 for å slippe
dem i Skrimfjellene,' hvor han
ville få opp en bjørnestamme. De havnet omsider hoS Knut
Nystuen på Filefjell.
Det ble fm almenheten samlet inn kroner 22.000,00 for å
skaffe paret en bjØmegård her,
hvor bjørnene har vært en stor
tm"isllaitJtrrukislj,an og inntekts-

SN

rart i dette at nordmenn av forskjellig politisk oppfatning
står sammen om å forsvare norsk selvbestemmelsesrett, så
er d_eJJi;va~g_J)g "internasj(ma.Iistene i hans leir som står for
pussigheten, eller som er blitt «fascister» eller «nasjonalsosialister», som ARBEIDERBLADET antyder og som
HlrNDEAVISEN og FARMAND sier rett ut.

Når det gjelder Senterpartiet og NATIONEN, så forklarer Anders Lange i en artikkel at de er blitt kommunistiske
o~ i en annen at de er blitt fascistiske. Og HUNDEAVISEN
får stor og ubetinget støtte av de gode venner i AUF, som
i sitt blad FRITT SLAG går til stormangrep på NATIONEN
for dets «nazistiske:. fortid.
Nå kan man jo finne bedre og mere overbevisende eksempler på en slik fordums beundring for Hitler og Det
tredje rike blant FRITT SLAG's Fellesmarked-mcningsfeller av idag innen Høyre og Libertas, men la nå gå med at
disse unge «revolusjonære» regjeringstilhengere ikke vil
fornærme sine egne.
Og NATIONEN tåler nok en støyt både når det gjelder
det nasjonale standpunkt til Fellesmarkedet og dets. syn på
nasjonalsosialismen i 1933 og på NS både da og senere. Men
både Anders Lange, MORGENBLADET og FARl\>IAND og de
.andre forhenværende toppnasjonalister som nå er lutret i
Fellesmarkedets internasjonale skjærsild, burde vel fremdeles føle et visst ubehag over de synspunkter FRITr SLAG
gir uttrykk for i en artikkel prydet med et klipp fra NATIONEN for 11. mars 1933. Vi tenker ikke her bare på den
utekkelige form, som tar sikte på å ramme stortingsmann
Erik Braadland ved å sitere utdrag bl. a. aven artikkel i
1933 av Elisabeth Braadland, men på den nasjonale avgrunn
som åpner seg i sluttavsnittet hos denne verdige kollega av
de! nasjonale fOlkeparti Høyre:
«Bondepartiets tidligere utenriksminister Birger
Bra d l and fremmet i sin tid GrØnlands-saken for
den internasjonale domstol i Haag. Den tok sikte på å
frarøve (!) Danmark herredØmmet over Grønland. Vi
tapte heldigvis den saken(!)
Senterpartiets Erik Bra a d fa n d var den argeste
moåstander av pararraf 93 i Stortinget.

den gyllne tid. dengang Manu.~,
for eksempel med tidsinnstilt
bombe senket den tJyske lastebå.t «DONAU:., full av hester,
"'ed DrØbak, og på
samme
lumske måte sprengte en bensinSbasjlan i Sdhwensens gate.
Her l1le drept et U!kjent antall
ofre. Bortsett fra 30-4.0
elger har det eft;er okkupasjonen ikke vært lliOell
så
vidt vi vet
bloddryppende
bragd i hans liv, der han f(Jr
sikkerh~ts
skyld ligger med
mauseren om natten.
Da endelig frØken Bergliot
Kjær, vertinnen på NyStuen
Høyfjellshotell ba ham skyte
den e;f\ter sin unge . letend~
«Pekka:., da løsnet vår venn
kjapt på sikringen og den helJte..
dåd - som AFTENPOSTEN besynger fra fØrste side .og utover og han selv i kringkastiJngen var et faktum. Atter igjen
kan Olivetti glede seg over sin
flinke selgex! Ti hva sier ilclt9

Sjokk

De to tvillin:gbrØdrene MOR-

QENBLADET og ARBEIDERBLADET har efter ege-t sigende

fått sjokk på grunn av ell programpost i kringkastingen «Ungdom ved mikrotonen». Der opptrådte .seks elever fra Troms
offentlige Ia.ndsgymnas:. og drØfSåledes har vi fått fastslått odelsretten til det nasjonale sinnelag og den
norske folkesjel. Fra far til
sønn skal gården og standpunktene gå i arv.
Bondepartiet bygde på D&sjonalismens grunn.
Senterpartiet bygger fremdeles på nationens grunn».

Vi synes dette innlegget er
ett av de beste vi har lest
mot Fellesmarkedet Ol alt
dets WIS8lL

kilde. Og fremmet dyrekjærlighet, ikke minst hos barn. Da.
den taJrune, fredelige og kloke
bjørn «Pekka» i disse dager forlot hiet
ga,
Ut-På -ietiii8'
efter sin unge «Jr» (som man
hadde fjemet fra «hiet:. ) , og
ble skutt av sabotør Max Manus
.- ble detJte svært utbrodert og
skildret i Aftenposten og pressen ellers, og i NRK gav herr
Manus· sew litt heroisme. tilbeste
/Om deI1lIle nifseste opplevelse i
sitt liv.
Man f,omam likesom en gjenklang fra de bediktede snikmord og sabOltasjehalndlinger i

·og

tet
IflOr

seg

«Manus hadde riflen klar
og gikk mot «Pekka», SOIDl nu
reiste seg opp og stad, svær og
mektig rett foran ham. Det f.T
umulig å. si 10m «Pekka:. hadde
tenkt å angripe Max Manus,
men han gikk i et hvert fall
like mot den og på 5-6 meters
hold skjøt han den, rett 1
h,jerttet. Dyret sank sammen og
rullet nedover bakken:.
- Ja,så storartet kan et
mord på en troskyldig menneskebjØrn skildres a.v en spiritualisert penn:.
Vi gjOOgir inlicIlertid et f:otografi fra. virkeligheten, ~ Berlingsk.e Tidende for 18. april
1962.

Nu må dØ; 'bli et folkekrav
at herr Manus efter denne dåd
- kIommer til å rangere enda
lengre foran Haagerlronven.sjonelle krigere og at han blir tildelt detl tredje sverd til sitt
krigslrors - slik at han kommer
på høyde med salgsdirektØr i
Saugbrtigsforerungen,
sabotør
Gunnar søru;teby og selveste
stmkeren av TInnsjøfergen, nu
oberstlØytnwnt og villrenforsker
Knut Haukelid. La ingen gul
misunnelse mumle om at Manus
er et minus. Områdesjefen i
Asker er
illoreksempel

problemet «Er det' grobunn
nynazisme blant norsk ung_
dom?:.
NaturIiims er det i de to blads
Øyne vel og bra. og demokratisk
a..t ungdom slipper til med sine
meninger, men det får da være herrelDe søIlSteby og Martin
:måte på med ytringsfrihet også! Olsen ikke bare hoffæhig, men
F10r sIlbd ikke to av de .seks frem han holder,. som man sæ-.
og erklærte seg som nynazister, kruttet tørt. En av Manus's
som også er
<den ene i så glØdende 'Ordelag at kjære kolleger man nesten fØlte seg hensatt til en vellykket f.orretningsmann p.t.
en spesiell periode man gjerne -- skreV i rapporten om mordet
villeg'lemme:. tilfØyer MORGEN- på Elsa Kristoffersen at selv om
BLADET med s.tor bekymring i hun var UlSkyldig var det likevel
røsten. .
godt som trening. «Pekka» va:r
Og derav altså tvillingbladenes også gOO som trenång. Sannelig
demokratiske sjokk, som ble Øket. kan sies: I Olivettis fOtspor modeIs ved a.t den ene debaJttant verer patentinnehaveren av Da«spådde sollooirset en ny renes- Isjonal holdning, direktØr Max
sanse» og dels ved a.t skolens Manus mot stjernene med fellesrekltor sterkt presset av ARBEI- marked, mauser og Mercedes.
DERBLADET, erklærte at farAlexander Lange.
ligere enn disse som stod åpent ,. . " ."..., ."..". .".., .,."....,. . " .,. ..,-...
frem for sine meninger var de
tydeligvis mange SOm var av to blad ktUl få mange og verre
samme oppfatning .men ik.ke sjokk fremover hvis nYdemokravåget å si fra.
tie!; turer frem som det har
Det er vel ellers fue for s.t de gjort blttil.

som

.. . . .

...
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xx,

gemacht!

Hat's Paradies auf die Erden gebracht
Und uns darin zu Schwaben gemacht
Fur tausend Jahr und immerdar!

«Jeg takker dere, mine damer
og herrer», sier stemmen nå
med· et smil fullt av kjedsomhet.
øynene hans plukk,e'r imens ut
de peneste pikene, som baundrende stirrer på ham. Da blikket hans finner Michaelas brys-

(GEORG SCHMUCK!Z)

SN

Siden 1945 hersker det en Derfor rettet man efter
iskald vind i Europa, en vind «seiren» i fØrste linje kamsom feier den ene bonde et- pen mot bØndene.
FØrst
ter den annen vekk fra eien-~amuflert, derefter helt åpendommen, vekk fra odelsgår- lyst. Kommunistene rydde~
den. Hundre tusenvis av bØn- ')PP efter gammelt mØnster i
der blir proletarer. Hvordan 'dne besatte områder. BØndekan det Skje?
ne ble fratatt jorden og eienIkke bare nasj onalsosialis- domsretten, kollektivbruk ble
tene, men alle Europas na- ;)pprettet. Den store bondesjonale krefter tapte denne flukten begynte. Man tØmte
fryktelige krigen. Mang en over grenser, man sØkte inn
som den gang spyttet oss i til byene, for ikke å bli slaver
ansiktet, som feiret seieren, !lå egen gård. ldag eksisterer
er i dag klar over at han ik- det for eksempel neppe en
ke var seierherre. Selv Chur- eneste fri bonde i Øst-Tyskehill ble litt eftertenksom da :and lenger. I Polen har bØnhan sa: «Vi har slaktet det denes motstand takket være
falske svin!»
~n
religiØs bakgrunn, vært
Kommunisme og plutokrati :itt heldigere, men stort sett
Tant krigen. Det var vel in- ~!r bØndene ogSå der degragen tilfeldighet at disse to dert til arbeidskreaturer i et
:5ystemer fant sammen i lwllektivbruk.
kampen mot det nasjonale,
Dette er forhold som man i
fri, skapende mennesket. - Vesten kan lese om i avisene.
Statskapitalism.e eller funk- Man angriper det og beklasjonærkapital1sme i øst, og ·~er det - uten tvil med full
en hensynslØs storkapitalis- ,'ett og overbevisning. Men er
me 1 vest, er de beste brØdre de samme skribenter klar
når det gjelder å undertryk- "vel' at her i Vesten foregår
ke friheten. Den frihet som ~ien samme bondeslaktning,
bygger på den enkelte mann::; ::'en samme kamp mot frihet
eiendomsrett, på hans kultur ')g odelsrett som i øst?
og på fM te røtter i nasjonens lUktignok er metoden og
land og folk.
.Gnfanget
anderledes her,
.som' SØyle i denne frie nen det er en skam at det
manns fellesskap står bon- ')verhodet skjer.
den. Han som ved sitt dagHer går det for seg på en
llge arbeid er bundet fastere 1.10blere måte. Man er jo
til fedrelandet enn noen an- «fine» folk. Bonden er i
dre mennesker, ja vi kan nange tilfeller for plutokrauten overdrivelse si at han er:iet et uproduktivt mennasjonens anker. Derfor er )eske. Han er bare av interhan, som en logisk fØlge, fi- !sse som leieknekt. Som med
ende nr. 1 for kommunismen .ndustrien
er
jordbruket
og plutokratiet.
(Forts. side. 1)

lewnde vesen, det eneste hun
har.
Alle dØrene på gangen står
åt:ne, fra h;vert rum brøler
hØytt9.1erne.
«De tyske barbarer myrder
våre kvinner i kring,~astingshuset! Tilhjelp, pragere og pragerinner! Skynd dere alle til
kringkastingshuset!».
Teksten Siom fyrsten leser 'opp
i mikrofonen var skrevet allerede ~or noen uker siden 'og han
kan den nesten utenat. For ikke
å ta feil har han understreket
enkelte setninger med farveblyanter. RØdt betyr et lidenskapelig rop, blått beItyr en svak
skjelving i stemmen av rØrelse,
grønt er hevnens stridsrop.
På. bordene sitter skrivemaskindamer og s!rueiopillerinner,

ter, kryper det klebrig oppover
halsen. øynene får en fuktig
glans, pokker også, det er jo den
billedskjØnne søster til den
vakre Helena. Det ville ikke
være dumt - skade også at han
straks må gå til senderummet
igjen. «Vi kjemper alle en hellig
kamp for vår elskede tsjekkoslIovakiske republikks frihet», deklamerer han fyrig videre og er
glad i1'or at 8it orkanaktig bifall
påny aVbryter harn. Hva skal
han si til disse folk? Alt klapper
jo, intet kan hende. Og så slutvipper furnøyet med benene,
ter han den korte tale med et
røker og morer seg. Sitemningen
«Leve den tsjekkoslovakiske re- er på toppen, det sørger drampublikk, leve vår elskede presi- meflaskene for.
dent Benesh, leve vår seirrike
revolusjon!».
MichaeJ.a er for fØrste gang
Bare det siste o\l'det har nådd i kringkastingshwset idag. HUlD
inn til Michaeias beviæthet. Re- er ikke kjent her og vet i sin
volusjon. Det er altså revolusjon, forvirring ikke engang om hun
og Helena er i politipresidiet. befinner seg i første eller annen
Kantinen tømmes, herr Fiirst etasje. Når hun. vil gå til~enstre
gikk som den fØrste. Michaela blir hun puffet mot hØyre av
tar vadmelskappen på armen, lØPende mennesker, vil hun ned
hun ville levere den tilbaik.e. må hum opp .Mennene gir henne
Men hun er glad flor at hun. smellkyss, de holder drammeikke må. levere den tilbalke ennu,' fla;skene frem for munnen på.
kappen er f'Or henne et trofast, henne. Skål for seiren! Og så
drikker hun altså lydig for
seiren. Med hver slurk forsvinner den nagende angst, det er jo
bare en spøk rut sammen. I
tredje etasje blir det danset i
k(;rridorene, hele
stabler av
grammofonplater med amerikansk jazzmusikk, som en ikke
fikk spille i kring~a5tingshuset
i protektora:tstiden, kommer nå
frem igjen. Michaela danser
også, med piker og med menn,
så blir dansen plutselig avbrutt
lag alle strømmer
til et stort
rum. Det er nyl1et,savdelingen.
Mange' små bord med skrivemasl{iner, det ligger manuskripter rundt omkring på skrivebordene. Ved veggene står noen
kvinner, alle med ansiktet mot.
vegg·en og hendene i været. Helt
i bakgrunnn, i et hjørne sitter
det to små barn på. gul;vet.
Piken er ennu ikke to år, gutten
Forfatterinnen ha.r sendt FOLK OG L.AND dette bilde som
kan hØyst være fire år.
er bragt illegalt u~ fra TSji'kkoiilclvakia. Det viser Stalinminnes-.
I Kringkwsrtingshuset er det

O

I

Gott Vater lacht! Hat's gut

kan-I

Henimot halv ett blir
tinen så lCiVer1'ylt at Michaela
med sin kaffekopp blir skjøvet
1:."Ol't til veggen. Man skriker
«stillhet» og «ro», så tordner en
«Nazdar», den kjente tsjekkiske
hilsen m()t en eller annen, og
.
en man stiger opp på et bord.
«Bror FUrst har ordeb, brøler
en stemme, og en brusende applaus ~år glassene på buffeten til
å ldirre.
Michaela kjenner mannen på
bordet, han var ofte i leiligheten
hos søsteren. Helena hadde efter
hvert av besØkene hans snakket
'IOm at hlID SIIlart ville bli fyrst.
inne. Mannen er nemlig virkelig
fyrste. Hans ryk1;ø i Prag er ikke
det aller beste, man mumler om
gjeld og bedragerier, man mumler om ville orgier og tallrike
barn utenom ekteskap, men man
vet også at fyrsten er en :flittig
kirkegjenger. Man vet også at
tyskerne gav avkall på. hans tjenester. Hverken av Masaryk-republikken eller aN pr,oteklloratet
BOhmen og Milihren fikk han
den rolle som kunne tilfredsJ
stille hans ærgjerrighet og lommeboik. Revolusjonen gav ham
isteden hovedrollen. Fyrsiten ble
taleren, den grufulle :tna.SS!l!kres
munn. Hans stemme· foran
mikrofonen i Prag ~ og
pisket, smigret, bØnnfalt og truet.
Hans stemme drepte over hundre
tusen mennesker i Prag.
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merket i Prag, en uhyrlig ko7Joss. Da minnesmerket ble avsløret,
skrev fru v. Barenyi til «kameratene» i Prag: «Det hadde vært
bedre å bygge en snemann, for den dag vil komme da dere må
styrte herr Stalin i Moldau og det vil bli meget kostbart.» Til
venstre pli bildet sees Molåaubredden. Langs denne gikk den
ve8le J;,iZZl/ fra cDøeLs(}.a(ns t Prag» med den røde maling 4. mai 1945.

ingen reVOlUSjonsgardister, her
hersker «den sorte ørn». ørnene.
som har formeret seg sterkt
siden igåraftes, gjør ikke selv
(Forta. Iftåe· B)
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Oberst Konrad Sundlo:

Litt om den

O. K.:

Den fa Iske nye Mess ias
og et alternativ

underutvil~lede
o

Og damen som gråt da hun sa

overintelligens
.
boligene l Finmark

På et møte
Det Norske
Studentersamfund mandag
25. mars uttalte overrabbiner
dr. phil. Marcus Melchior:
«- Jeg vil komme med et·
kj ettersk synspunkt: Innen
den jØdiske troslære bør man
komme bort fra dogmet om
at en personlig Messias vil
komme til jorden, og istedet
se det slik at det er en
Messiansk tidsalder som vil
opprinne og bringe en ny og
bedre verden til menneskeheten. I så måte kan man 1gjerne betrakte De forente;lJ~==.__."~~
nasjoner som
den
nye:li
Messias».
Det er mange som lenge'
har hatt en mistanke om.
(Efter tegning i Punch) at FN var jØdenes Messias .. -. o .:, J, '.,' ..:. !' ~ l
• " ...., .....
Givakt! Ensretting venstre!
." ...'~
/.,
.~ \",\1... - ~,_,._;
'"
Det er derfor meget in-)·,.I"
.. ..
~.:" '"1':,"
på stalin-glorien to år efter teressant å få det bekreftet
Det er enkelte ting man sporet tenkning» og har til
Stalins dØd».
av
selveste
overrabbiner på grunn av rase, farge,
har vondt for å tro, således hensikt å vise hva enkelte
Melchior.
kjØnn, språk religion - O.S.V».
efterfØlgende
lovsang
til venstre-radikale kan få seg
«De
venstre-radikale
Irret-Hvilke
salig-gjØrende
ideer
Kort og godt, den nye
Stalins pris:
til å si. For mr. Veale selv er
nye
Messias
FN lover alle menhar
den
så
kollektive
sene
i
England
mJå.1Jte
nu
gi
opp
,«Vi takker Deg, Stalin! Vi ingen venstre-radikaler, men
Stalin
og
IOfre~
seg
isteden
Messias
å
bringe
mennesnesker,
både fargede og
akkurat
det
motsatte.
Han
takker Deg f,or den menneske? La oss
kikke
litt
i
hvite
en
levestandard
efter
kene
for
Krust,
inntil
denne
gikk
hØrer
ikke
hjemme
i
tåpelige kulturutvikling, for den
igang
med
å
forgifte
atmosmenneskerettighets
erklærbehov
uten
hensyn
til
innlighetens
sauefold.
bevisste, målbevisste mennesfæren med sine at)omspreng- ingen. Det står i artikkel 25: sats.
kelighet Du har bragt inn i
Når han tar med ovenJeg har lest igjennom hele
ninger. Da forlot de emnet "Enhver har re,t. t til en levelivet til alle som har øyne å nevnte utgydelse til Stalins
standard som er tilstrekke- menneskerettighets - erklærSovjet
og
idealiserer
nu
se med, forstand å begripe
Pris, er det for å gjøre opp:iJSrteden en :rekilu\ negerdikta- ll'g for hans og hans families ingen, for om mulig å finne
med og hjerter å glede seg
merksom
på at noe må være
torer
som Nkrumah i Ghana, helse og velvære, og som en antydning om at man
med! Vi og ,våre kamerater
galt i England. For lovomfatter mat, klær, hus og må «arbeide for å ete». Dog
lOg dessuten den nøytrale og
kjenner naturligvis dessuten
sangen er .ikke forfattet av
fredselskende Nehru;»
,helseomsorg og nØdvendige net. Men da lover'\ den nye
mange, mange flere store en sinnsyk eller aven hulesosiale ytelser _ _ »
Messias nøyaktig det samme
gjerninger for hvilke vi takker beboer som ikke har hatt Såvidt mr. F. J. P. Veale,
I artikkel 2 står det: «En- som kommunismen. Det står
Deg! For den kraft og den forbindelse med omverdenen, som har brutt ut av den vel- hver har krav på alle de i kommunismens ABC av
rikdom Du har bragt den men aven fremra,gende dresserte flokken og forteller rettigheter og friheter som Bucharin: «Hvert produkt
oppblDmstrende fredselskende engelsk jurist D. N. Pritt, sannheten. Han er en meget denne
erklæring
gjelder, kommer at finnes i rikelige
verden, ,for det nye verdi- som offentliggjorde produk- kjent forfatter, som blant uten forskjell av noen art
(Forts. side 6.)
begrep
Du
har
gi~t
tet i «Det Anglo-Sovjetiske annet har skrevet «På marsj
mennæket som nu ikke lenger Blad» i året 1953. Mr. Veale inn i barbariet» og «De allier forpliktet til krigstjeneste tilfØyer at mr. Pritt satt i erte forsØkte å fortie frykteog arbeidsslaveri f.ar de her- Parlamentet fra 1935 til 1950. lig sannhet», bØker som vil
!>kende klasser. Bare derfor err Mr. Veale skriver videre:
være kjent for dette blads
\Tårtakknemlighet så overvel«Denne fantastiske utgydelse lesere, da de er blitt inngå·lende at vi ikke kan finne
til Stalins ære vakte ikke n~en ende omtalt
FOLK OG
J)rd nok til å uttrykke den
slags kritikk på den tid den LAND.
'·ned!».
ble offentliggjort. Den uttrykte
Som England så har også
Dette galimathias er gjenbare i TIIOe overdreven form vårt land nok av disse typer
git.t i en artikkel av den
den mening alle venstre-ra- som sier de tilhØrer «intellibritiske jurist F'. J. P. Veale
dikale krefter i England hadde gensen», men som tenker og
i ~Deutsche, Soldatenzeitung»
på den tid. Og denne 0PP- taler slik at det snarere ser
for 2. februar i år. Artiklen
f.atning av stalin holdt seg. ut som om de er dumpet ved
heter ~Hykleri eller dobbelt- inntil Kru:"tsjIOV g,flde {pde eksamen
pa
særskoien.
«Underutviklet
overintelligens» er kanskje et bra navn
på dem. Jeg kjente en gang
en slik mann, en prest. Han
hadde «praeceteris» i sum til
artium og var et godt menneske. Men det rablet for
barn. Når jeg fortalte om
mine e;rfaringer fra det rØde
Russland, ble han fraværende, drØmmende og trodde
ikke et ord. Han som ikke
hadde vært innenfor Sovj ets
grenser visste allting bedre
enn j eg som hadde vært der
i år. Så da en sØnn av ham
dro til Spania for å kjempe
for paradiset, var han både
stolt
og lyl{kelig. De er for:;ta,tsminister Nygaardsvold leser opp regjeringens tiltredelDisse militærbrakker ble brukt av garnisonskompaniet på
lengst
dØde begge to. sønnen
seserklæring i mars 1935. I forreste rekke sees statsrådene Ystgård,
Kirkenes helt opp
tredverlrene.
falt og havnet ien massegrav
Madsen og Monsen, samt utenriksminister Koht. Marsjen mot

t!-------....;.-,.Jr;;:'1!.::l>.
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katastrofen 9. april 1940 var begynt for alvor.

(Forts., side 8)

LØRDAG 28. APRIL 1962

FOLK 00 LAND

5

Stiftelsen norsk Okkupasjonshistorie, 2014

Den falske Messias

9Jantuene

(Forts. !ra s. 5)
1)

Selv Luthulis stamme!eller
zuluene er motstandere av hans
politikk.

av ham om hva han mente
med «frihet».
Feltmarskalk Montgomery
besøkte
naturligvis
også
I.uthuli for å hØre hans
mening. Han fikk straks
tillatelse av dr. Verwoerd til
å beSØke ham på hans forvisningssted. Han fant Luthuli både
tiltalende og
varmhjertet, vennlig og velutdannet, som han skriver.
Luthuli hevdet at han talte
på vegne av alle bantuer i
SØr-Afrika og begrunnet på
Montgomery's spØrsmål dette
med at han hadde vært president for African National
Congress. Han fortsetter:
Luthuli gjorde det klart for
meg at mens han var en
undersått av overhØvdi!ngen i
Zululand var han ikke enig i
hans synspunkt.er. Siden Luthuli gjorde krav på å tale for
zuluene, som utgjør 25 prosent
aN bantubefolkningen
i sørMrika, ordnet jeg med ti
treffe overhøvdingen for å
hØre hva han hadde å si. Så
fløy jeg rueste dag til Mtubatuba og møtte der Cyprian
Bekezulu, øvetrSlte høvding for
2IUluene.

.og han ville derfor ikke like at

Luthuli vendte tilbake til Zululand.
Jeg sa at Luthuli gjorde
krav på å tale for alle bantufolk, inklusi'Ve zuluene og
spurte om dette var riktig.
Han svarte at det var det
ikke.
Efter hans mening
hadde Luthuli ingen rett til å
tale på vegne av zulufolket
eller bantuene SIOm helhet. Det
ble nå klart for meg at
Luthuli ikke hadde rett når
han krevet førerskapet.
Fra disse og mine andre reiser og samtaler tror jeg nå at
hovedmassen
av
bantuene
Ønsker politikken med særskilt
utvikling velkommn. I den utstrekning de tenker på politikk i det hele tat.t, Ønsker de
ingen mangemse-stat. De ønsker ikke å loomme inn i den
hvite maruns parlament, de
ønsker å ha sine egne parlamenter i sine egne områder
og å styre seg selv.
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treffe
stammehøvdingene.
Disse menn ville komme til å
danne grunnlaget .for Transkei-regjeringen og jeg ønsket
å hØre av dem om de støttet
dr. Verwoerds plan om adskilt
uvikling eller om de var tilhengere av Albert Luthuli og
hans skrik om «en mann, en
steInme> over hele SØr-Afrika
ruoe som ville føre til en
sentral banturegjering i republikken og en bantu førsteminister.
De
jeg møtte omfattlet
høvdingen Victor Polo, øverste
IiIjef i Vest Pondoland, hØVdingen Bo,tha Sigeau, øverste
sjef i
øst Pondoland
og
hØvdingen Sabata Dalindyebo,
øverste sjef i Tembuland. Jeg
møtte
også
overhøvdingen
Matanzima, valgt av hØVdingene Slom flonnann for the
Tra.ruskei Territorial Authority,
den organisasjon som for
tiden styrer territAoriets indre
affærer.
Matanzima gjorde
sterkt intrykk på meg som en
karakterfast mann med stor
intellige:'.G.
Av mine samtaler med disse
hØvdinger kom jeg til følgende
klonklus,lon:
Da
Apartheid-politikken
fØrst ble bestemt var bantuene
misteI1k:ElOmme . og likte ikke
tanken. De trodde at deres
områder
fortsatt
ville bli
.styrt aN den hvite mann
noe de ikke kunne godta.
Eftersom
sentralregjeringens
~!l'tllag gradvis
ble fremlagt,
skiftet de mening. De så at de
ville få sin egen regjering med.
fullmakt til å styre og utvike
deres territorium slik de
Ønsket. De aksepterte så polit1kken som værende til deres
eget btlSte.
Jeg ble meddelt at de eneste
bantuer som nå var imot
var visse av by-bantuene, som
var fØdt og oppvokset i byene.
Jeg spurte om Luthulis tanker hadde noen større tilslutning :blant bantuene, i
TransJrei eller sør-Afrika som
helhet. Jeg ble underrettet om
at Luthuli ikke hadde niOen
tilhengere i det hele .tatt i
~anskei og fa. ellers også i
sør-Afrika. Høvdingene regnet
med at han ble understøttlet
av ekstremister som forfulgte
egne planer. De meIllt.e også
at hans poilitikk var basert på
teoretisk idealisme .og ikke
var i overensstemmelse med
~ praktiske realiteter.
Den
ville bringe bantuene opp j
vanskeligheter.
Den eneste hØvdingen &ml
ikke var emåg i dette syn var
Sabata Dalindyebo,
øverste
sjef i Tembuland. Han var
enig i Luthulis mål og sa at
han ønsket frihet for bantuene. Hans øyeblikkelig.e mål
var fullstendig suverenitet for
Transkei. Jeg fant det vanskelig å få en klar erklæring

mengder - - og enhver vil
kunne ta så meget som han
behØver».
Vi vet at kommunismens
lære er falsk. Men da vet vi
også at FN's lære er falsk,
og at FN er den falske
nye Messias.
I den kristne lære heter
det: «Hvis noen ikke vil arbeide. skal han heller ikke
ete» (2. Tess. 3,10). Denne
betingelse er slØyfet i menneSkerettighets - erklæringen,
som gir milliarder av mennesker rettigheter uten plikter. Men dersom ingen vil
!lrbeide, kan det heller ikke
bli noe mat å ete. De hvite
nasjoner som støtter FN står
overfor den absolutt umulige
oppgave å skaffe alle de
fargede mennesker i verden
en så hØY levestandard som
FN har lovet dem. Det kan
ikke gå på. annen måte enn
ved større og større skatter
på den hvite arbeider, inflasj on og tilsist et fUllstendig
sammenbrudd.
Har FN det samme mål
som kommunismen, nemlig
«lønn efter behov», så må
FN også tilsist bruke de samme midler som kommunismen konfiskaA>jon av all
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eiendom og innfØring av
tvangsarbeide. Det er en
selvsagt og selvklar ting.
Det blir de hvite som må
arbeide for de fargede.
Den byrden blir for tung.
Den falske Messias byr de
hvite et helvete istedenfor
en himmel på jorden.
Verden må derfor organiseres på en helt annen måte
enn det FN forkynner.
Den må organiseres i flere
store verdens-riker eller regionalstater. Og hver av disse
verdensriker må være en
økumene som klarer å sørge
for sin egen befOlkning. Befolkningens tilvekst må reguleres, og bare de folkeslag
som er nærstående og .som
passer sammen må tillates å
gifte seg med hverandre.
I en tale på 10 års-dagen
for NS stiftelse 17. mai 1943
sa Quisling:
«Således forberedes overgangen til en ny verdensperiode . i hvilken verdensmakter
danner seg 'Og holder oppgjør med hverandre. Samtidig vokser fram nye store
makter utenfor Europa,
Amerika og østen.
At det 20. århundres dominerende tendens i utenrikspolitikken er organiseringen
av slike verdensmakter, deres
innbyrdes kamp om eksistens og livsrom for sine
folk, og deres sluttlige konstituering og innordning i en
ny verdensordning, kan det
ingen tvil være om».
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Jeg spurte hØvding Cyprian
om han val' enig i dr. Verwoerd's politikk og planer og
det som ble gjort med ~.:.
skei. HaJn sa at han var. Han
så hen til at Zululand skulle
bli proklamert som et selvstyOg feltmarskalk
Montrende cllIl.rtlde, men han mente gomery avslutter sin interesdet ville bli et vanskeligere sante artikkel slik:
problem enn med Transkei,
sør-Afrika av idag er frefordi hvite og sorte områder
delig lOg det er sikkerhet over
var så infiltret i hverandre og
hele landet, som er i rask
det ville bli nØdvendig med en
utvikling. Alt dette er meget
hel del utaorlering.
flonskjellig
fra det som hender
Jeg spurte når han sist
i visse andre afrikanske sta.1Jer,
hadde sett Luthuli, og han
hvor man ser uro, forvirring
svarte at det var i 1948. Ville
og kaos - for det meste pisLuthuli bli hilst velkommen
ket opp av venstreradikale
hvis han vtendte tilbake til
ekstremister
som finnes i hvert
Zululand? Han svarte aJt Lueneste
land
og
som gjør sitt
thuli var en person som det
beste flOr å Ødelegge arbeidet
syntes å fØlge «trouble» med.
til dem som forsøker å lede
Han, hØvding Cyprian Ønsket
fiOlket
mot et ~t styre, orden
6. holde sitt :tolk rolig og
<li
en
Qed,re.
lJ1.åte å. leve på.
lojalt mot semraIregjerinlen.

«Og å utvikle - - Europa
videre til et fast og fritt forbund av de europeiske nasjoner - - et stort europeisk
fastlandsforbund som kanskje efterhånden utvides til
å omfatte også Russlands
forskjellige folk, altså Europas endelig konstituering som
verdensmakt - synes å
være den kiypere," mening i,
dette gigantiske
verdensoppgjør».
Quisling hadde håpet ·at
det skulle være skandinaverne og britene med tilslutning
av tyskerne som skulle samle
og organisere Europa med
den nordiske and som veiviser og det nordiske prinsipp
og Johannes-evangeliet som
bærende livsgrunnlag. Men
slik ble det altså ikke. Og
derfor har da russerne nå
isteden fått sjansen til å
prØve en samling av Europa,
med den dialektiske materialisme som veiviser, og med
nasjonalkommunismen sam
livsgrunnlag.
Det er «den falske nye
Messias» som har hovedskylden for denne utviklingen.
Tanken om å få russerne
til å godta FN og bli medle:n
av FN, besatte Roosevelt slIk
at han lot Stalin få alt han
bad om.
Utenrikminister Byrnes sier
i sin bok «Ærlig talt»:
~S1tuasjonen

var sJJ.k

(1

-

Jalta) at president Roosevelt
og marskalk Stalin for spØk
inngikk et veddemål
om
hvorvidt Den rØde hær ville
komme til Berlin fØr de amerikanske styrkene gjenerobret
Manila.
Vår viktigste oppgave pi
denne konferansen var ti
oppnå enighet om Dumbarton
Oaks-forslagene
som
trakk opp de gene!elle retningslinjene for en internasjonal fredsorganisasjon. (FN)~.

Vi ser idag at yankeene går
inn for FN, og dens menneskerettigheter, hvor alle har
rett til lØnn efter behov. De
bekj enner seg til den falske
nye Messias. For å nå FN's
mål, En demokratisk verden,
så har yankeene overlatt halve E1uropa til russernes imperium. De har pålagt de hvite
en kolossal Økonomisk forpliktelse overfor de farvede,
- en forpliktelse som må
fØre til slaveri for de hvite,
og til at kommunismen blir
gjennomfØrt også i Amerika.
De har Ødelagt Det britiske
verdensrike og de h.ar delt
Tyskland og Korea. De har
gjort millioner av mennesker
hjemløse, og arbeider av full
kraft for å opplØse nasjonalstatene i Europa.
Så langt fra at <den nye
Messias» vil «bringe en ny og
bedre verden til menneskeheten», så vil den splitte verden i tre store kommunistiske verdensriker, og den nye
Messias vil vise seg å være
en falsk Messias.
Et alternativ til den falske
Messias og kommunismen,
som er to alen av samme
stykke, kan derfor umulig
være å delta i den amerikanske krigSblokk rettet mot
russerne. Alternativet
må
være at de nordiske folkene
i Amerika går inn for det
nordiske prinsipp i sitt Verdensmaktområde og at europeerne gjør det samme i
sitt.
To slike store verdensriker
ledet av det nordiske prinsipp og av nordiske folk, og
bundet sammen av troen på
den nordisk and, vil sikre
verdensfreden og menneskenes liv på jorden.
Vår oppgave må være å søke å fremme dette mål gjennom en virkelig samling av
hele Europa, Russland ibe'"
fattet, et fedrelandenes Europa fra Ural til Atlanterhavet. fra Nordishavet til
Middelhavet, og som bygger
sin statsfilosofi
på
det
nasjonalsosialistiske,
halvkapitalistiske system og på
QUislings lære Universismen.
Afrika og utviklingshjelpen
overlater vi til Amerika.
Hvis de amerikanske hvite
ikke vil forsvare det nordiske
prinsipp, men heller vil blande seg med negrene og lage

l

en mUlatt-stat. så k&ll vi

j,k.
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Forts. fra side 1
V.
tidens
~ylde
:kunne
I NygaardsVOlds erindrinunderlegge seg landet med I ger vil der formentlig finnes
to
hundre
mann,
med 'opplysninger om dette, hvilandre ord
motstandslØst. ket antagelig er grunnen til
Dermed gled landet over i at. man ikke tør trykke dem.
sin mange hundreårige satel- (De forsvinner vel ved en
littilværelse, også kallt «fire- "ulykke»).
hundreårignatten» (som ru,·
Som en oppreisning for
ged over abekatten).
denne senere så forkjetrede
Derefter fikk man takken- statsminister, (hvilket tjener
de og bakutskrapende for- ham til ære), er det altså.
skjellige skulderklapp som opplyst at han efter bomendring av by- og stedsnavn bardem:entet i Trysil «ga
til erindring om en eller ordre til krig».
Dermed
annen
landsfader i syd. skulle han også kunne tas til
Fredriksten,
Fredrikstad, inntekt for denne. Det er for
Ch:ristiansand, Christiansund, det fØrste tøv, at N. kunne
F'redrikshald,
Fredriksvern, gi ordre til krig (jfr. ovenChristiansten, Kongsvinger: siterte §), men det viser at
Christiania og lignende. U- han ihvertfall ikke tidligere,
skikken
fortsatte
under det vil si i omtalte statsråd
unionen med Karl Johans har gitt sitt minne til det.
vern og nu tilslutt HåkonsNår de andre medlemmer
ver:n(!)
og
skal
nu av regjeringen ikke vil bestadfestes ved en statue i kjenne farge fra dette statsChristiansand.
råd, så får man, inntil så
Bilandene ved
Skotland Skjer, gå ut fra at Nygaardsgikk tapt på den noe for·- vold var helt alene om å ha
underlige måte, at de ble frigjort seg fra firehundrigpantsatt, aven landsfader aarignattens underdanighet.
til sikkerhet for medgiften.
VI.
til en a v hans dØtre - og
Det er ennvidere berettiget
selvfØlgelig uinnlØst.
Når landsfaderens rivali- efter dette utbrudd fra N. å
sering med Sverige gikk galt, slutte, at noen teslutning
og det gjorde det som regel, cm det uhyrlige påfunn å
betalte Norge med sine tilkalle fremmed hjelp til å
landsdeler. Trondhjems len kullkaste Stortingets beslutning, ikke er tatt i dette
tok vi igjen selv.
. statsråd. Det må inntil anNorske soldater ble mobilisert til forsvar a v Danmarks net opplyses ansees som en
sydgl'ense.
tilsnikelse, at denne påkalTilslutt endte det hele med lelse skjedde på regjeringens
snyteriet i 1814.
vegne. Det er hittil kun en
I våre dager benekter man påstand. Bevis mangler.
den kjennsgjerning at DanDet turde være heldig av
hensyn
til
statsrådenes
mark ga tyskerne fri gjennommarsj til Nlorge.
eftermæle, at de, i likhet
Underdanigheten er vel me~ hva der skjedde efter
inneksersert.
avslaget av den mannsterke
benådningssØknad for professor 8kancke,
bekj~te
IV.
sine
standpunkter
mens
det
A avvise det kgl. ultimatum i Trysil ville være å er tid.
VII.
Gtadfeste Stortingets beslutkrig
ning om å komme til en Så gled man over
ordning med
Okkupanten. som fØlge av H. M.s angiveA godta det betØd krig med lige loyalitet mot parlamentarismen og det alene, hvordenne.
Nu lyder Grunnlovens § 25 efter han ufortøvet begav
seg efter i stortingspresislik:
«Kongen har rett til . . ... dentens kjØlvann (og forat begynde krig til landets mentlig i samme ærind) for
like ufortØvet å bli vist
forsvar».
Kongen, det vil si kongen hjemigjen - dessverre.
i st:1tsråd. Kongen møtte
VIII.
ikke i dette statsråd, hvor
Da ,Stortinget senere på
i virkeligheten dette spØrs- sommeren henstillet til H. M.
mål om krig forela efter å ta konsekvensen av sin
hans anvisning, og tydeligviS trusel i Trysil, fikk det avØnske.
slag med den
begrunnelse
Det er nettopp med hen- at han ikke kunne svikte
syn til dette statsråd og det norske folk, som hadde
stats2'ådenes
standpunkter, valgt ham til konge. Et
som l{atta går som aller- forunderlig svar til Storforsiktigst omkring den var- tinget, folkets representanme grøten.
ter.
Der ble i 1905 avholdt to
folkeavstemninger, den ene
ke hindre det. De hvite som om unionens opplØsning, den
ikke vil være med på den le- annen om kongedØmme eller
ken, kan vi ta hjem t.il oss i republikk, ingen om kongedet nye Europa. For her vil valg eller valg av prins Carl.
det 'bli plass og fremtid for
Der foreligger ikke mange
dem alle.
O. K.
detaljer om prins Oarls kan-
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didatur, men Norge var ute bare av i?teresse for Pluto~
efter en nøytralitetstraktat kratene nar det kan drives l
av hensyn til det dengang stor stil: .Man sier så fint
spente forhold til Sverige. I «RentabIlIteten må heves, for
Om dette telegraferte Nan- at det kan hevde seg i
sen fra London efter en IF'ellesmarkedet». Det vil si at
konferanse om samme med middelstandsbonden
må
lord Landsdowne hjem til vekk. Middelalderens fØydalChristian Michelsen: «Prins herredømme står for dØren!
Carl bringer sandsynligvis Dette
fØydalherredØmme
novembertraktaten
utvidet må forhindres.
Riktignok
for Norge absolut neutrali- har maskinene inntatt en
tet. Bestemtere lØfter kan stor del av leilendingenes
ikke gis fØr tilstanden av- plass. Leilendingene, de forgjort.»
dums frie bØnder går til inDet er tilstrekkelig. Der dustrien og blir proletariat,
fordi de ikke er vokst opp
foregikk en byttehandel.
«Han levet og dØde som en med industrien, fordi de har
paaholden pen.»
mistet rotfestet.
IX.
Hvordan drives nu bøndeBegivenhetene i Trysil fikk ne fra gårdene i den frie
selvfØlgelig sin bauta med Vesten? Hvordan «arbeider»
innskrift.
plutokratiet?
Aldri så man utvist større
I
Tyskland for eksemtillit til massetoskeskapens pel sts(nset i tiden :~ør
påvirkelighet og lettfengelig- 1939
nasjonaLsosialistene
het.
plutokratenes
framtrengen
på landet, idet forgjeldede
Krigen for
berge det bØnder ble gjort gjeldfri ved
parlamentariske snikksnakk statshjelp. BØndene ble slik i
forløp, som den måtte for- lØpet av kort tid i stand til å
løpe.
fØ en nasjon, som siden
Den fØrste som kom til fØrste krig hadde levd på
sannhetens erkjennelse efter ruinens og sultens grense.
Trysil var utenriksministeren.
Den frie bondes skapende
Han var ikke kommet lenger kraft beviste at en sund og
sterk bondestand er eksienn til Are i Sverige. Men stensgrunnlaget som en naå ta konsekvensene av den
våget han ikke av he:nsyn til sjon må bygges opp på.
England, hvis hjelp han Plutokratiet trenger
til
hadde påkalIt!
~

XI.
Ved statsråd i Tromsø besluttet regjeringen å blåse
av det hele blant annet av
' J'on . Den
mangel på ammunlS
sl'de av saken burde det
kanSkJ'e vært tenkt p'a l' Trysil?
Dette statsråd byr på en
begivenhet, som kanskje kan
bli et vendepunkt i det
norske monarkis bedrØvelige
historie. En tilbakevenden til
det opprinnelige likhetsforhold mellom konge og folk.
Landets kronprins lot der
fØre sitt standpunkt til proto kollen, at han ømket å bli
i landet for i den utstrekning det 'var ham mulig å
lette trykket for sine landsmenn under den okkupasjon
(som nu var en kjennsgjerning).
Det er i overensstemmelse
med regjering og Storting i
med
Elverum, men ikke
Trysil.
Vi nordmenn er ikke akkurat forvent med konger, (i
de siste fire-femhundreår)
som er til å stole på.
Xll.

OgSå H. M. «kom senere
hen til andre resultater».
IfØlge dagspressen ble han i
1945 spurt om, hvorledes han
ville forholde seg neste gang.
Da ville han ikke forlate
landet var svaret.
Senere har vi opplevet
krav om lovfestet forbud
mot rØmning, så det har vel
folket fått nok av.

~.o-.o-.o-~

Lærepengene ble dyre. -----

Xln.

Men var det ikke nettopp
tronfølgerens standpunkt l'
Troms, som Quisling gJ' orue
seg til talsmann for 9. april
1940 (og som ble benyttet i
Trysil til akkurat det motsatte?). Og som han sendte
blant annet kaptein Irgens
til kongen for å bevege ham
til å innta?
Og var det ikke dette arbeide å lette trykket for sine
landsmenn under okkupasjonen, som Quisling tok opp
fra den dag og av Terboven
ble forvist for
august
samme år?
Og var det ikke dette arbeide han tok opp igjen, da
han kom tilbake ut på hØsten?
Mange «jØssinger» skylder
ham sitt liv, det vet de.
Og skyldes det ikke ham
alene, at N;orge (iflg. H. 7)
slapp lettere fra okkupasjonen enn noe annet tyskokkupert land?
XlV.
Som man roper i skogen,
får man svar,
Vi er trette nu av tålmodig
å være syndebukk for andres
vitterlige synder.
Skulle noen finne de her
anførte begivenheter uriktige
eller logikken mangelfull, så
sige han fra.
OLAF HOLM.

LØRDAG 28. APRIL 1962
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visse tider nØd, for på den
måten. å. slmpe .billi g arbeidskraft l mdustrIen. Det må
da f~rst la:n me jordbruket,
noe som gjør at mennesketilbud i industrien stiger, og
lØnningene presses ned.
Kampen
mot
bØndene
fØres med billige lånetilbud,
og begynner med en snikende forgjeldelse. Der tales
om fremgang, mekanisering
o. s. v. BØndene tilbys maskiner, ofte altfor store~ for
små bruk. Maskiner Øker
produktiviteten (men i et
kapitalistisk samfund også
gjelden). Bensinen bys billigere til jordbruket, og stiger
litt efter i pris. Man gir
subsidier.
Hvilken
herlig
oppfinnelse når det misbrukes. Subsidier til kunstgjØdsel og produkter. Subsidier får bonden til å glemme
elen reelle pris. Samtidig forlanger industriarbeiderne og
byfolk billige produkter. Forholdet mellom investering Qg
produktivitet synker stadig,
-- og så en dag ! Subsidiene faller vekl{, krisen er
der, bonden er dØd. Det er
«fine» folks måte å drepe
på.
Tysklands Adenauer, storkapitalisten Wehrhans svigerfar, sa for en tid siden:,
«Ikke en bo, nde tVinges til å \
forlate sin gård». 300.000,
tre hundre tusen bØnder
gikk ~:frivillig;> fra: gårdene
sine de siste årene bare i
Tyskland, egi Frankrike ser
det ikke stort anderledes ut.
Man trenger dem ikke mer i
Fellesmarkedet, heter det.
Nei det er ikke et slikt
Europa vi vil ha, det er sannelig ikke fedrelan,denes Europa.
Den andre siden er den
moralske kamp mot bØndene.
Et eksempel skal her tas
med: De unge bondepikene
blir tilbudt fØrsteklasses arbeidsplasser i industrien, de
blir med busser og andre
trafikkmidler bragt til byen.
«De kan få bo heime», sies
Ja, det stemmer.
det. Det er gode og arbeidsomme
krefter. Men, de går ikke tilbake til gårdene og bondeguttene. Bondearbeide
er
tyngre, det er blitt «simpelt»;
Gårdbrukerne dØr, menneskene på dem er de gamle -de unge er vandret vekk til
industrien. Gårdene selges,
ofte slik at bare gjelden dekkes. Og kjØperne? Ja, det er
for det meste nett.opp konsernene, industrien som fØrst,
hentet bondepikene. De nye
herrer, fØydalherrene i 1962.
Og bØndene vet de en
bedre veg?
Kanskj e ligger redningen i
en annen samfundsform ? '[
Norge er det enda ikke kommet så langt. Men kanskje
det er verd å spandere en
tanke på dette problemet!
IVAR HJORT SVENDSEN.
FOLK OG LAND
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t'ak glasset er en sal med
dører som står på s:}kler, med
vinduer som er mo,ultert på
kulisser, med stående og hengende mikrofoner, med svulmende
pauker Og svære sandsekker,
med store blikkplater log blyI':uler av fors~jelltg størrelse.
Salen er studioet hvor hØ,respillene blir tatt opp på lydbånd og plater. I det lille rum
hvor Michaela befinner seg står
lange bord med runde plater av
metall log av tre belagt med
klede. Flate apparater med utallige knapper, brytere og hevarmer står foran gla.ssveggen.
Det er kringkastingsteknikkernes
rum; Michaela kryper på alle
fire bak et skap og blir ligg"nde
på gulvet. Hun f'Ol'søker å gråte,
men hulkingen ,,itter fast i half;CU og hol6.er nesten på å kvele
henne. Ut vil den ikke. Hun forsøker å t'e, men ordene forekommer henne hule og forterskede og vil ikke frem over lebene. Helena, Ludwig, papegøyen
Jakub, mannen fra Hotel Alcron
--- de er nå akkurat S'Jm henne
allesammen i dette helvete. Men
Helena vil det ikke h,ende noe,
Helena har jo gjort så meget for
tsjekkerne. Ludwig vil det heller
ikke hende no~, han er j'v jøde
eg var i ghettoen. Jakub er
hjemme, den vil det heller ikke
hend,e Il)oe, dette dyr tenker
heldigvis
ikke
på dyr. Og
mannen - - -

EFFEKTIV NYOMVENDELSE digheter. Så ringte han opp
sovjettambassaden i USA. Kom ikke å si at Adenauers
Allerede den annen tjenestetyske halvdel ikke er behØr- mann han fikk fatt i opplig nydemokratisk omvendt. lyste: «For tiden arbeider
Det er i dette underlige rike, 3.500 mennesker hos CIA i
hvor alle konkurrerer om å Langley. Antallet skal imidspytte på seg selv og sin for- lertid forhØyes til 22,000». Det
tid, reist en voldsom kritikk kan tydeligvis trenges!
mot bundesmarinen, fordi en
skoleavdeling anlØp Barcelona FN-ANGREP PA
*
26. januar. Denne dag var SØR-AFRIKA?
årsdagen for befrielsen av
(PNJ) Med alt forbehold
byen ved general Franco. Og
enda verre: kommandanten gjengir vi en melding som
innbØd som gjester ombord 60 vi har fått fra en ellers
spanske soldater, som deltok godt informert sØr-afrikaner.
i Den blå diVisjon på øst- Ifølge den skal FN sammen
fronten under siste krig. - med de nyopprettede afriHvilken
bes~yrtelse
dette kanske og asiatiske stater
vakte, kan en tenke seg i et planlegge en aggresj on mot
folk som av frykt for de ny- SØr-Afrika i begynnelsen av
demokratiske
«seierherrer» kommende år. Da noe slikt
rundt omkring i landene - ikke synes helt utelukket
blant annet Norge -- unnla- fra ,FN's side, er det grunn
ter å oppfylle sine selvfØlge- til å fØlge med oppmerklige æresforpliktelser overfor somhet kommende forholdsprovokasj on er
de frivillige som kjempet på regler eller
tysk side i verdenskrigen. - likeoverfor sør-Afrika.
Mens en betaler motstandeADENAUER BEROLIGER
rens illegale kjempere.

O

(Forts. fra s. 4)

(Fortsettes)

*

OG I USA

*

Når vi først skriver om underlig politikk, så er ikke til
å unngå å nevne USA, hvor
en «bekjemper kommunismen» på en så underlig måte. Herom fortelles det blant
annet i fØlgende lille historie:
En amerikansk sakfØrer ville
slå fast hvor mange mennesker som arbeidet for det
amerikanske Secret Service i
Langley i Virginia. Han henvendte seg forgjeves til CIA,
til Kongressen og andre myn-

SN

«grovarbeidet», de leder bare
det planmessige kaos. Også her,
i nyhetsavdeligen, blir
likvideringen av de tyske maskinskriv€l'sker overlatt til de tsjekkiske kolleger. Med et dyrisk
brøl «hjelp~>, som blir besvart
av tsjekkerne som har samlet
seg på gaten med et truende
brØl fordi det blir ropt på
tsjekkisk, kaster pikene seg over
moren. Man slår henne fØrst
ttilblods med alt man tilfeldigtvis har i hendene. Så blir barna
kastet ut av vinduet, det ene
efter det annet foran øynene
hEnnes.
På gulvet ligger det igjen en
forlatt, fattigslig dukke. Gaten
blir vanvittig av raseri da den
sel' de små, lemlestede lik av de
«tsjekkiske !;;arn». Moren følger
barna frivillig, ilJe som fremkaller stormende munterhet
nyhetsavdelingen.
To
tyske
skrivemai~kindamer blir
kastet
ut efter henne, de andre blir
bundet og fØrt ned i kjelleren.
Michaela kcm seg opp på en
ener annen måte, hun stolpret
og snublet gjennom
mange
korridorer og i hodet hennes
var det bare en eneste tanke:
«La meg bli vanvittig eller dØ,
kjære Gud!» Men hun dØl' ikke
og blir heller il~k6 vanVittig,
hun kryper sammen som et dyr i
et lite rom som ser ut som et
akvarium. Den ene veggen er
av dobbelte, tykke glasspla.ter,

1

Litt om den -

Norge uten å skamme seg
skulle forsvare seg selv så
langt midlene rakk. De som
ønsket at'· andre skulle forsvare
Norge seiret».

(Forts. fra. side 5)

sammen med rØde og l)vite,
mens gamlingen fikk en pen
enkeltgrav slik rkikk og bruk
er i det fæle kapitalistIandet Norge. Men det skal
sies til begges ære, at de
ikke skiftet mening.
De
holdt fast ved sin gale tro
helt til det siste.

*

I

Tro
hvor det
opplyste hjelpe underutviklede land
Norge henter seg sine ledere og tenker da først og fremst
fra? Fra eliten kan det iall- på negrene, siden på de gule,
fall ikke være Nygaardsvold men aldri på de hvite.
for eksempel. E!n enkel sjel
Jeg kommer i denne forplanke- bindelse til å minnes en utFolk som disse gikk aktet fra Hommelvika,
og æret rundt blant oss, men bærer og bra kar, men det merket liten bok utgitt av
de var Sovj ets beste hj elpere må da kreves mere for å l'edaktØr Nesse i 3D-årene.
til å rive ned vårt vern og være et lands statsminister? Den het visstnok «Tidsånden
vår Økonomiske og politiske Hans medhjelpere var blant som knekket vår Økonomi»
motstandskraft.
De
gjør a~net Monsen, forsvarsmi- og den sa blant annet at i
svart til hvitt og en god- nisteren som åpent erklærte F"innmarken var årsinntekten
troende menighet falt lett at han var blitt med i re- for en voksen kar ca. 230
for disse stortalende indivi- gjeringen for a Ødelegge vårt kroner, men i Troms fylke
der som kunne vifte både lands forsvar. Det samme kr. 100 mere, altså ca. kr.330.
med lærdom og eksamen. p'rogram hadde Torp, som Dette var mindre enn arDerfor sier da også Rob. Jo også en tid var forsvars- beidsledighetsbidraget i Sydi «Sivilt vanvidd og militær minister, antagelig fordi han Norge på den tid.
e februar 1924 var d.ømt til Eå skal jeg fortelle litt om
fornuft>; side 304:
5 måneders fengsel for mili- F'innmarken.
«Et faktum ble straks fast- tæroPPvigEng. Forresten var
Eommeren 1932 reiste jeg
slått ved det påfØlgende stor- kamerat Torp også en tid en tur til Kirkenes. Jeg
tingsvalg. Den mobtand mot statsministcr.
reistc med praktfulle «Irma»
opprustning og fl:Jrsvar fbran
Han lØste i noen maneder av Bergenske DIS og kap9. april som
Arheiderpartiet, av kamerat Gerhardsen, som teinen ombord, Aslak Loose,
venstre
og
k!Ommunjstene var blitt trøtt, og hele denne var min venn.
fulgte, ble godkjent og be- aVlØsningen foregikk
helt, Så kom vi til øygarn utenlønnet. En ny arb:~'iderregje- privat mellom disse to ka- I for Hammerfest, og så sa
ring f'ortsatte på Nygaards- rene. Hvorfor skulle man I kaptein Loose:
WJlds grunn med en veldig nevl~:planen for de bor«På en tur tidligere her i
majoritet t'a,k seg av de tre gerlige? De har jo iallfag sommer hadde vi med en
nevnte partier. Dermed felt0 sovet i den siste menneske- tysk dame fra Berlin. Da vi
j
de samtidig dommen over den alder.
passerte disse holmene satt
gruppen til høyre som forsØkte
*
hun ved rekka og gråt, så
å holde forsvaret oppe for at
Vi har det travelt med å jeg gikk bort og spurte hva

I

«DIE WELT" meddeler at
bundeskansler Adenauer i et
brev til lederne for Østtyske
flyktningeorganisasj oner har
understreket at «forbundsregjeringens politikk forblir
uforandret. Oder-Neissegrensen er ikke Tysklands østgrense». Det heter også i brevet at «alle offentlige tjenestemenn skal selvfØlgelig
holde seg til disse politiske
retningslinjen. Denne siste
passus tar sikte på påstanåene om at ambassadØr KroJl
skulle ha uttalt seg for en

som var iveien og hvorfor
hun gråt.
Hun pekte på gammene,
på de skrØpelige skurene
som forestilte hus, lappet
på tak og vegger med tjærepapp og bordbiter, og snufset:
«Jeg gråter når jeg tenker
på hvorledes menneskene her
lever!».

godkjennelse av Oder-Neisselinjen, noe som neppe er riktig. Ellers skulle en synes at
en tysk regj ering burde fØre
en slik politikk i praksis at
det var unØdvendig med slike erklæringer.

*

VEL BLAST, DAGBLADET!
Elf ter at alle osloavisene
har overgått hverandre i jubel over Frankrikes kapitulasjon i Algerie og over det
seirende FLN som nå skal
innlede en ny og bedre
epoke i menneskehetens historie, er det med en viss
skadefryd vi leser en femspaltet overskrift i det zionistvennlige DAGBLADET om
at .FLN's vicestatsminister,
den i presse, kringkasting
og
fjernsyn
vidtbesungne
Ahmed ben BeIla har erklært at han vil feire den
nyvunne frihet med å stille
«100.000 soldater i kampen
mot Israel» for «å bistå den
arabiske verden med Palestinas frigjØring». Hvor skuffet
DAGBLADET, og med det vel
også de andre dagsaviser, er
over sine protesjeer fremgår
kanskje av at det har satt
ordene Palestinas frigjØring
i anfØrselstegn.

_

.-.. .._-----

Sverige og Norge var det
vårt kjære fedreland som
var «småtenkt» .
Nå skal det være bra i
Finnmark. Tyskerne svidde
jo av alle gammer og hus,
hvilket kanskje ikke var så
dumt, og en ble så tvunget
ti: å bygge opp bedre husvær,
noe som var absolut bra. Er
det noen som tror at kongeriket Norges storting kunne
blitt enig nok til av seg selv
å ta denne opprydningsjobben ? \Neida, neida, o,ldri,
i verden, og slett ikke nå
når alle humane mennesker
må ta seg a v de stakkars
negrene som
mangesteds
ennå lØper rundt uten en
eneste bukse!
KONRAD SUNDl,O.

*

FØr krigen var der i FinnOG
mark mange små barn som
gikk rundt og frØs i fillete
Kierschowsg1;. ti, 0IIIl0
klær, og pengene til livsoppTelefon 37 76 96
hold kom fra et stormfullt
Bob 3214
og farlig hav. Politikernes'
interesse for Nord-Norge var
Abonnementspriser:
liten, det skulle behandles
Kr.
30,- pr. ir, kr. 15,- pr.
likt med resten av landet.
halvår
i Skandinavia. UtMan var jo demokrater, ikke
landet
forøvrig:
n. 35,- pr.
sant? Svenskene var også
A.r, kr. 17.50 pr. ha.lvå.r. I
demokrate_r, men på en for>løytralt omslag kr. 40,- pr.
nuftigere måte, så obersten
år, kr. 20,- pr. halvår
i Boden hadde topplØnn
blant alle svensk.e oberster.
,For han bodde langt mot,
nord. Og i Narvik hadde
Annonsepr1s:
funksjonærene
ved
det
~2øre pr. rmllimeter
svenske Malmbolaget
ikke
ove·r en <;palte.
bare god lØnn, men også fri
Bruk postgll'OBI'. 18450.
reise når de under ferie tok
Utgiver AlL ,olJ- og lAftd
seg en tur sydover. Det viste
seg på mange måter at av "_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ __

FOLK

I

LAND

