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ZIONISME OG ANTIZIO
NISME I ARGENTINA 

SENSASJONELLE AVSLØRINGER A V 

BRIGADERMAJOR I FLYVApNET 

Fra en argentinsk medarbetder har vi fått denne beretning 
som inneholder sensajonellt opplysninger en ikke finner i de 
vanlige meldinger fra de internasjonale nyhetsbyråer: 

Hors de Combat: 

FRA KUIJTURFRONTEN 
usynlig, men alle vet den er 
der allikevel. 

Den uhyre demokratiske 
bestemarna av idag er sanne
lig kommet langt fra den
gang hun i fjerne år i et re
ferat fra et skipsforlis med 

Den antizionistiske inn stil- landet med den oppgave å TiQd.ar 22. september 1964. 105. uran,. Nr. «O. forbauset beundring kunde 
Hng i Argentina øker stadig samarbeide med lokale zio- meddele: «Selv passasjerene 
eg beviser for at det drives nistgrupper for å forberede . I på 3. klasse ble reddet». Sem 

b . t . . t' k l' 'kk f k . k VI. kaller «a sportmg ehanee». d tI' • b en eVlSS zloms IS po lb ~ og remme en ommunistIs D ri h ddt em e egen 19 var noe a ry 
• bl' l ff l' f l e or ar e or sproge g er. na ltt agt o ent 19 rem terreristbevege se i Argenti- D 't k' k 'th h' se em. 

aven av de militære sjefer. na eg Belivia. En av disse VI AVLEGGER ET BESØK «'On le a manWl IS Vi vet ikke en mere fer-
BrigadermaJ'or Oliva i det grupper hevdet Oliva hadde I AKERSGATEN pants dewn». I Aftenposten stemmende lesning enn å 

derimot henger i journaliste- l . .. k "argentinske flyvåpen holdt deltatt i planleggingen av k p øye IgJennom noen u ers 
l · f t'd'd t d • K d D . ~~ nes onterer en plakat med Aft tEt k· nem 19 or en l Sl en e m'Or et pa enne y. e IS- d D 't f al I enpos. n nes en s am-

utførlig og vel underbygget raelske kommandos hadde 'Or ene:« on orget ways l l fl' d fl rt Il t 
Aftenposten har i mange j t'O kiek a man with his pants I øs e mg me e a e 'Og 

f'Oredrag for et lydhørt pu- ifølge den argentinske briga- år vært kalt «Tanten i down». Plakaten er kanskje I Forts. Side 2 
blikum i Buenos Aires Tea- dermaj'Or med seg en maka-

Akersgaten». Nå s~r vi at ter om det zi'Onistiske muld- ber liste 'Over argentinske 
nylig naboen Dagbladet har 

varparbeide i Argentina. Han patrioter som skulle utryd- gitt kollega Arbeiderbladet 
. hevdet 'Også at det bested en des på grunn av den uredde 

ferbindelse mell'Om den de- holdning de hadde vist 'Over- 'Oppnavnet «Tante på 
Tervet». Da må vel 

kadente liberialismen, frimu- fer de zienistiske planer. den først nevnte avis ha 
reriet 'Og zienismen, ledet av øverst på listen 'Over zie- avånsert til å bli «Bestema~ 
sistnevnte. Den argentinske nismens farligste fiender fi-
'Offiser fz:emh'Oldt også at gurerer den nu 85 ~r gamle rna i Akersgaten». En snill 
m'Ordet på president Kenne- pater Juli'O Meinvielle, gene- 'Og k'Oselig 'Og tannløs beste-

mama fermodentlig? - Ja, 
dy var planlagt eg utført raI Enrique Raueh (sjefen 'Overfor alle som seiler i med-
av zionistiske agenter sem for Hærens efterretningJs-
ledd i et verdensemspennen- vesen inntil Illias regjerirtg vind 'Og har et skjær av pe
de komplott. usurperte makten), samt pularitet over seg. Sikkert 

Når det gjaldt Argentina, overhodet for de arabiske også fer de >solide «brede 
sa han at en gruppe israelske staters delegasjon i Argen- lag» som traust abonnerer på 
kommandos var kommet til Forts. side 7 avisen og leser den til for-

Fra heksekjelen Buenos Aires 

trengsel for «arbeidernes eget 
blad» eg til økonomisk beste 
for de private familier som 
eier det store monstrum av 
et bladforetagende. - Men 
bestemarna er i k k e snill, 
hun har både tenner og klør 
og en jernskodd hel når det 
gjelder den eller de som av 
en eller annen grunn har 
fått den kompakte majoritet 
mot seg. Når det gjaldt de 
såkalte «landssvikere», så var 
det vel ingen avis som var 
sjoflere i sin hatefulle for
følgelse, ja rett som det var 
overgikk hun endog gategut
tene vis-a-vis. Og som be
kjent skal det noe til å slå 
Dagbladsfolkene hva gemen
heter og bakvaskelser angår. 

Vi vet at en av hovedreg
lene for medarbeiderne i 
kjempeavisen er at de for in
gen pris må støte det store 
kjøpedyktige flertall i folket. 

I Det er derimot en stille re
gel at de har full rett til å 
sparke falne motstandere el-
ler folk som man med noen
lunde sikkerhet vet ikke er 
populære. Engelskmennene 
er et folk med mange feil, 
men en egenskap kan man 
ikke frakj enne dem: de gir 
gjerne de beseirete hva de 

Allerede 12. april 1940 hadde AFTENPOSTEN tilpasset seg de .nye 
makthavere, altsJ lenge før den såkalte «nazifisering» som en ellers 

I'Jberoper seg 
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FRA. KULTURFRONTEN -- 'Norsk politikk fra og6mkring190~ 
f. or 10. iranske arme truet I kommunistene slapp til, kan 

Forts. fra sidt 1·· gården. Det hender riktig- såkalte «Landssvik».,.debatten I 1905 fik vi vår selvsten-brukes det gamle ordtak 
en billedreportasje som til nok at hun uhyre forsiktig i Stortin;get. Påny fikk vi dighet av Sverige uten sverd- «Skitt i Norge, leve Toten!» 
tider synes utrolig i sin frei- prøver seg frem litt utenfor servert den skammelig~ løgn slag, men tapte vår selvsten,,:,, Et lysglimt opplevet man 
dighet. Vi tenker da ikke den vanlige sikre landevei, at NS-folkene gikk inn for dighet til England, som stilte ifjor sommer, da Gustavsen 
akkurat på de utallige gjen,... men ved minste antydning aktivt å hjelpe okkupantene. seg som garant for integri- var med på å felle arbeider
givelser av ærespenSjoniSten til misbilligelse fra lesekret- Hvor mange ganger skal det tetstraktaten som da ble regjeringen, men han var 
S t ran g e r i alle slags sen. trekker hun følehornene Va:!re nødvendig. å slå fast at opprettet. Siden den tid har også medhj elper . da Gerhard
posisjoner. På flere av dem til seg og alt blir som før. den overveldende majoritet vi vært et, underbruk . av sen kom tilbake. 
klarer han å se likefrem be- Selv· gateguttene vis-a-vis av medlemmene gikk inn for England. Vår politikk over- Man får håpe at de bor
tydnihgsfull ut. Og man må kan engang imellom når de å verne nasjonale interesser for Sverige har også vært gerlige finner hverandre ved 
innrømme at det virkelig er blir trett av de vanlige ram- mot okkupantene. Det var for lemfeldig. Jeg sikter her neste korsvei. 
godt gjort av ham. Tross alt pestreker prestere noe be- vårt motiv, og det er øyen- til transittbanen for den Det som har hendt i norsk 
er han imidlertid regnet for merkeisesverdig i god for- synlig det som ikke passer i I svenske malmtransport via politikk rettferdiggjorde fullt 
å være høyremann, skjønt forstand. Bestemarna går den historieforfalskning som Narvik. Den bragte vårt land ut Quislings Nasjonal Sam
vi har vanskelig for å :forstå derimot aldri så langt at det presteres idag. i fare og siste verdenskrig ling, men han ble bragt av
med hvilken berettigelse. - kan være tale om noen risiko. Når vi passerer avisens førte den til okkupasjon av veien ved den såkalte fri
Nei, vi tenker mere på de Den kjente avdøde journa- nye monumentalbygning, så landet vårt. gjøring ved et justismord 
hundrevis av bilder av G ri r- list Alf Kro h n kunde bak går uvilkårlig tankene tilba- Vi fikk også merke resul- sanksjonert av konge og re
har d sen, L ang e og hele sitt konstant søvnige utseen- ke til den lave to etasjes tatet av det avhengighetsfor- gjering, noe som må stå som 
kostebinderiet fra A.P. Vi de være både skarp og sa- bygning hvor i mange år hold vi kom i til England ef ... en skjensel i Norges historie. 
skal hilse og si at bestemarna tirisk. Engang da han holdt enkefru Sch i b ste d resi- ter 1905. England respekter- Man kan bare se hva som 
gjør sitt ytterste for at ban- på å forberede et julenum- derte i ensom majestet oppe te ikke vår nøytralitet under har foregått i Frankrike. Den 
den skal sole seg i den bre- mer til avisen, rakte hans i2. etasje. Her satt hun ofte de to verdenskrigene. Vi var som har fulgt med i begiven
deste folk'egunst. Man må assistent med alle tegn på i vinduet til bakgården og l modne for okkupasjon også hetene der, vet hvorledes 
mange ganger spørre seg selv begeistring .ham et manu- kastet vaktsomme øyne over l i første verdenskrig· slik som forholdene var før den ster
om dette virkelig er et høyre- skript og sa: «Dette er svin- mot den avisen hun eide. Og vårt land tok parti for Eng- ke marin kom til makten, de 
blad. På oss virker det nær- aktig godt». Krohn kastet et ve den journalist som inn- land. Da som i siste krig stil- Gaulle. England vil nå ikke 
mest som om vi har for oss blikk på forfatternavnet og fant seg noen minutter for let vi norsk tonnasje til dis- engang til få sin tidligere 
en superkoloss av Arbeider- skjøv manuskriptet til side sent om morgenen til sin posisjon for den ene part av partner med på en ny even
bladet. med ordene: «Han er ikke po- daglige dont. Gamlefruen de krigførende. At vi unn- tyrkrig. Frankrike var jo og-

Den politiske sektor av pulær». Da han så den an- oppdaget ham øyeblikkelig gikk okkupasjon da kan vi så helt uforberedt ved ut
avisen har stort sett vært på- nens lehiridignerte uttrykk, med sine falkeøyne, og hun vel takke keiser Wilhelm for, bruddet av siste verdenskrig. 
fallende svak gjennom .åre- sa han med et skjevt smil: var aldri sen om å under- som var en utpreget Norges- Alle tiders feil gjorde de 
ne. Vi må vel gjøre en unn- «Jeg skal si Dem, unge mann, rette sjefsekretæren om for- venn. borgerlige ved første stor
tagelse for salig Die sen, Aftenposten er ikke noen fin brytelsen. Disciplin skulde Under siste verdenskrig tingsvalg efter krigen ved å 
som hamret løs på opponen.,. avis. Bortsett fra ren repor- det være der i gården. Men kom vårt avhengighetsfor- inngå det såkalte fellespro
tene med grov folkelig bred- tasje går man her aldri foran hun hadde sine yndlinger, og hold til England enda tyde- gram, som gav Arbeiderpar
de, o:fte isprengt en umis- med noe. Glem alle edlere de ble rett som det var invi':... ligere frem gjennom en lang tiet allmakt og innføre døds
kjennelig vulgaritet. Vi hus- fornemmelser hvis De vil tert til te og kaker. Og det rekke nøytralitetskrenkelser straff. Alle må vel gi stor
ker engang den samme Die- gjøre det godt her i huset». ble sludret og .sladret over fra engelsk side, alt sammen tingsmann Braadland rett da 
sen .gerådet. udi rase~. o~er .. 'renk . JWIi .. Afte!lposten!~~kopp~~e. ~un ;f~ltda kl.art for å hindre den . svenske llanisittfjerns~nsintervju 
en kommunist eller sOClahst. kurme ha betydd på den van- gltt uttrykk for den ånd so~ 'Malmttansport gjennom med Jan Frydenlund om 
«Overklassemannen Lan.g- skelige forsoningens vei etter hun ønsket skulde herske l norsk territorialfarvann. fellesprogrammet. sa a~ de 
seth» fnyste han forakt~hg. krigen med all dens forløy- avisen. Vi ble påført den tyske sol~evårt land tl~ Arbe~der
Dagen etter·· kOI? Soclal- ete propaganda hvis det had- Avdøde Johe Wiers-J en- okkupasjon av landet vårt partl~t. Jeg henstiller til de 
Deznokraten (Arbelderbladet) de vært litt mannsrnot i le- sen var en temmelig neb- ved at vi ikke forsvarte vår stortmgsmenn som var med 
med en like hånlig ut.talelse delsen. I stedet gikk denne bete og infam journalist, av nøytralitet, noe som vel hang på dette å tre~e seg ved 
om «portnersønnen Dlesen». landets største avis i spi$en og til endog så pøbelaktig at sammen med 1905. I 1965 kommende stortmgsvalg. 
Det var ø!ens.y~ig f.?rbl!nd~t med hetsen. Det er sympto- iallfall ett av ofrene (Egil kan vi feire 60 års-jubileum En S3-åring fra Telemark. 
med en ~ISS nsiko bade a sti- matisk at den knyttet til seg Eide) fant å måtte gi ham en for 7. juni 1905. Burde ikke . 
ge ned I og opp av «folke- en viss herr Ber g f a l d korporlig avstraffelse. Intet det norske folk da få vite 
dypet».. ., som hadde gjort seg bemer- under at han da han omsider hvorledes det gikk til at vi Hillen til 

Hors de Combat «ParISeren» Frøls Frø l s- ket ved sin innsats i den så sluttet i avisen ble overrakt ble et underbruk av Eng
l and var vel neppe noen ille beryktede «landssvikav- en svær blomsterbukett fra land? At England skylder 
politisk førerskikkelse, men deling». Signaturen kjenner fru Schibsted, og på vedhef- oss krigsskadeserstatning, Herr redaktør! 
han var iallfall en dannet til minst et tilfelle hvor den- tede visittkort hadde hun som vi bør kreve, kan ingen Vil De være så 'vennlig å 
znarin og det er ikke uten be- ne herre i sin nye journalist-· skrevet: «Til den av Aften- komme fra. hilse Hors de Combat hjerte-
tydning for en i en så mektig iske virksomhet opptrådte i postens journalister som mest Også vår innenrikspolitikk Hg takk for hans artikkel i 
stilling. Etterfølgeren Ne s- stil med de beste' _ eller minner meg om min avdøde siden 1905 har vært full av F. og L. nr. 20 iår. - Det 
se var en temmelig, ube- rettere sagt de sletteste _ mann Amandus». Nettopp. feiltrinn fra borgerlig side var så treffende, så jeg kom 
stemmelig profil. Det eneste tradisjoner fra sin fortid; Og Ja, Aftenposten var på grunn av de forskjellige uvilkårlig til å tenke på, hva 
vi husker om ham var at han Bestemama Aftenpost vis~ ingen fin avis som Alf Krohn partiers særinteresser. De der skal være uttalt: «Vi 
ustanselig tygget skråtobakk, gang på gang hvilken gjen- dengang sa (og h~n var man- felt~ . gjensi~ig . hverandres skal demoralisere folk i alle 
og at han forsøkte - med nom tarvelig dame hun er. ge ganger tegJest hos den regJennger mntil 1935, da land». - Hvem står for at 
vekslende hell - å la sine Da avisens mangeårige med- gamle damen, så han visste det viste seg umulig å stable det skal skje? - Myndighe
spytteklaser treffe en mektig arbeider forfatteren Finn hva han snakket om). Og la en borgerlig regjering på be- tene i verden synes å være 
spyttebakke som sto midt på Halvorsen var avgått ved oss for egen regning.føye til: na lenger. Veien var så åpen maktesløse, for ellers vilde 
det flotte Briisselerteppet i døden så kunde man ikke Den er såmen ingen fin avis for en kommunistisk regje- de vel ikke finne seg i alt 
spo~messig avstand. fra ofre a~tydning aven nekro- idag heller. ring, som vi fikk med ~y- som skjer av ran, drap, tyve-
sknvebordsstolen. Sml t t- log på en personlighet som Rors de Combat. gaardsvold. Den som matte ri,innbrudd m.m. Man kan 
Ing e bre tse n var nok han. Og selvsagt forbigikk pigge av til England da den jo ikke slå opp en avis uten 
snill og velmenende på bun- man i taushet både Karl tyske okkupalSjon kom. Om å måtte lese overskrifter 
nen, me~ han var uhyre ~vak H o l ter og en lang rekke DEN PERSISKE SRAR de borgerliges politikk før om denslags. . 
og lett a .. lede. Det var Ikke andre høyt fortjente kunst- avla som kjent for en tid ......................... Og dessuten disse som øn-
greit når han. var kommet nere som var blant dem der siden besøk også i Norge med å bombardere landsby- sker å få blandet. avkom i 
under en· uheldig in:n~ytelse. manglet popularitetens strå- hvor han ble fetert og hyl- er og . tettbebyggelser i pro- sin familie. - Her. er ennu 
Den nåværende pohtlske re- leglans om sine panner. In- det også av alle dem som vinsen Fars hvis ikke inn- ikke, mange slike i. Norge, 
daktør, Kan d a h l,. passer gen er så sårbare som kunst- ellers protesterer og demon- byggerne vendte tilbake til men det er allerede for man
for Aftenposte~ av Idag. Og nere, og Bestemama sparket strerer mot undertrykkelse sitt arbeide, som de hadde geo . - Heldigvis. vet vår 
dermed er alltmg sagt om iherdig til .dem hun ikke og vold når den foregår nedlagt som protest: mot bondestand at d~t gjelder ~ 
ham.·. . likte. utenlands. Det kan da ha sin /voldsregimet». Bladet tIl den holde ren rase likke bare l 

~e:stemama e,r svært ofte Og så nylig fikk vi et nytt interesse å berette om denne iranske nasjonale front mel- slekten, men også i d~rebe-
~måhg og SmåSIm. pe.l. Det e~. sjokk. Det var noen gemene. .heders.gjesten .fØ.l. g .. ende, som I der .. vid.ere om grufulle f?r- setnin. ge~. Enn. om. Vl alle 
ikke luft under taket der 11kande. . nei, Kandahlstøpe- er hentet fra «Iran Azad» hørsmetoder hos shahens slk- kunne lIgne bonden på det 
2 FOLK OG LAND rier i forbindelse med den (FRITT PERSIA): Sjefen kerhetspoliti. område. L. A. P. 
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,"--_ ...... u~~~~G~: u~!~?s-'--_ ...... ~I p~::nu~eeti~inu. 
hell i trykkeriet ble siste nr. 

Red akt Il re r : av avisen forsinket. Vi be-

. Det smuldrende britiske 
verdensrike 

ODD ME.LSOM. ~nsvarllg klager det sterkt, men det er 
ALEXANDER LANGE ' dessverre slike ting som kan 

hende. 
------------------------ Ellers kan vi gi den for

Gjennomført svindel 

For noen år siden forbauset DAGBLADET verden med 
en rekke artikler av Sverre Hartmann, som redegjorde 
nøye for det tysk-norske militære samarbeide i Finnmark 
efter at det i Trondheim 10. juni 1940 var undertegnet en 

håpentligvis gledelige nyhet 
at vi herefter kommer hver 
uke igjen. 

Bind hjelmen 
fastere Den briliske «lillsJinje» hvor Jel ene støttepunkt efter del annet 

mlJtte oppgis 
våpenstillstandsavtale mellom Norge og Tyskland for veT- Jeg sitter og blar i 
denskrigens varighet. Gulbrand Lunde: Kam- 21. september sluttet det, som medlem av Common~ 

" ' pen for Norge og stopper k h dø 1 1th G !stab d Men ~ladetshukommelse er like slett som industri- ved helsidesfotografieneav 162 årige britis e erre m- wea . enera en og a -
departementssjefenes og hin norske utenriksministers som Lunde og vår fører. To ly- me . over Middelhavsøyen miralstaben har også straks 
ikk g h k t t l d t h h dd d t ' t nende intelll'gente ansikter. Malta. Denne dag fikk de sikret seg forskjellige rettig

e ,en ang U'S 'e a an e' ans a e un er egne en To fremragende personlig- 330.000 beboere av denne heter for «i krig og fred» å 
krigsvarende våpenstillstandsavtale. For nylig bragte det b 316 k dr tk'l t k h Id d st' ds heter. To genier som et for- are va a lomeer ,unne o e «vepne e n -
sensasjonsgladeblad gledestrålende «interessante opplys- ført norsk folk ikke kunne store øygruppe sin statlige krefter og dertil hørende per-
runger» hentet fra de efterlatte papirer til den avdøde stor- bruke, men istedet valgte uavhengighet. sonell» på øyen. For Malta, er 
tingsmann Jacob Friis. Denne velunderrettede mann, kjent som sin leder personen Ger- Som når det gjelder så også under de endrede for-
f 'tt't . k Q • l hardsen, som' dukket opp' l" mange andre av de besiddel- hold stadig det kanskje vik-ra Sl . VI neprov l Sa en mot ms ing, beretter at proto- nk • db' 

dagslyset dengang hans ser en tvangsmessig har tigste støttepu t pa, en n-
kollkomiteen -- som han var medlem av - efter samråd o • ft ' t' k li l" t'l' , l parti som partipost nummer mattet oPgI e er annen ver- IS e« vs mJe» l nær-, me-
med regjeringen Gerhardsen «i sin innstilling lot v~re å 1 hadde «Partiet som bygger denskrig, håper britene å lom- og fjernøsten. 
omtale planene om et tysk-norsk våpenfellesskap i Finn- på marxismen». kunne binde Malta fortsatt Dette så meget mere som 
mark i 1940, rettet mot Sovjet». Jeg falt i tanker: •••••••••••••••••••••• tallrike støttepunkter på den-

Det er høyst sannsynlig at Friis ikke visste bedre, men Hva ville reve gløgge Lun- Quisling forstod jo at meto- ne li~je allerede har måttet 
de si om han kom til oss i den ikke ville være oss til oppgIS so~ følg~. av den en

DAGBLADET som selv har redegjort for saken tidligere, dag?, noe gagn, hvilket den da g~lske kngspohbkk: Pale-
burde jo vite at det slett ikke dreiet seg om planer, men «Mange medlemmer? Bra heller ikke har vært. Under stma (1948), Suezkanalsonen 
om en fullbyrdet kjennsgjerning. Det ble i våpenstillstands- med ~b?nne~ter på bladet?» behandlingen av rettsopp,:" (1956) og. Kypros. (1960). Det 
avtalen mellom Norge og Tyskland i paragraf 7 bestemt ~Ulslmgs h.vslov var: Al-I gjøret i Stortinge.t for en tid er hel~er mgen. t.V11 om at da
at et slikt militært samarbeide skulle etableres og dette dri kompromlss! Frem med siden var det jo ikke et enes- gene tIl den bnbske overhøy-

. . sannheten! Bryt sannheten te parti som støttet oss ! het i Libya (Bengasi og To- . 
ble også, som Ha~mann har påVIst, gJort. At det ~nere, en vei! . . • Ikke vær dumme, godt- bruk) og i Sydarabia tør væ,re 
J1~rmere b~te~t laugust~ 1940';iv}ylkesmann 9-abr~elsen . Og derfor ga Jeg. ogsa folk! Stol bare på makten, talte som følge av detarablS ... 
med flere ble sendt' lorslag til administrasjonsrådet om å Lunde et krasst e:1tempel : og takk O. K. som med sin ke press. Og også på Malta 
gjøre våpenfellesskapet permanent, er en annen side av Engang ba j.eg et gammel; artikkel «Til alle landssvi- er det allerede krefter i virk-

. medlem om a abonnere pa kere» i bladet for 15 febru- somhet som vil føre den nye 
saken, som bare enda tydelIgere avslører hvorledes det for- «FOLK OG LAND» Det . o h tt . . bOt t' . de blokkfrl'e . . ar l ar ar sa Igang en e- smas a Inn l n « » 
holder seg med «Norges fortsatte krig». kost~r bare ~em og tyv.e k~ vegeIse som forhåpentlig vil leir. Noe' demonstrasjonene 

Forøvrig var ikke de norske grenseavdelinger i Finn- ner aret sa Jeg, .men fIk,k tIl bli et skred. under prins Phillips' besøk 
mark den eneste form for militært samarbeide som ble svar: «Jeg bl~1 h~lt o n~ba, Vanskeligheter?, Selv;føl- viser. 
fastsatt i vå~enstillstandsavtalen skjønt krigen efter på- n;en har da g~el?~ a fa ~ade gelig blir det vanskeligheter, Kanskje husker mange 

~Jerns~n og. bil !-gJen, .skJønt og la oss ikke tro vi er fullt engelskmenn i disse dage da 
standen skulle fortsettes. I paragraf 5 ble det således fast- J~g matte mn l Sver:-ge og utbygget til neste mandag!. Malta blir oppgitt på det med 
satt at den norske overkommando skulle sørge for å gjøre kjøpe meg en brukt bil. Va~ Men Quisling startet NS I så stor hån tilbakeviste tilbud 
flyplassene Bardufoss og Skaanland brukbare for. tyskerne det 25 kroner ~u sa? N':I med bare 1 medlem: Pryt~, l fra den tyske riksregjering i 
i den fortsatte krig mot de vestallierte. Og i paragraf 8 takk! Jeg har Ikke råd tIl og Hitler hadde til sitt. først:e 11939, hvorefter Tyskland var 
heter. det at den norske overkommando skal anvise de ?et. Fem og tyve kronke~ er foredrag 6 tilhørere. VI derl- rede til å slutte et forbund 

JO mange penger. D:~ s løn- mot er i all fall 75 000 ! med Storbritannia for opp-
. norske myndigheter å efterkomme krav fra den tyske ner du o nok selv Of!sa .» . Vårt første felttog for rettholdeIse av imperiet, så-
Welumacht «til beskyttelse av Norge», som det heter. I var fornedrels.ens tid Norge ble avbrutt av ver- fremt England var beredt til 

Dette nye bevis på den norske presses ensrettede en- har det v~rtd brat~ å fo~s~~g denskrigen. å respektere de tyske ønsker 
fold i legendedannelsens tjeneste er jo interessant nok i og ::n;:r ~:t~ ;r ~n a: ;e~ La oss nå reise oss og star- om en revisjon av Tysklands 
for seg, men større interesse fortjener vel det Friis røber var å stemme' på ett eller te :7~~O~j~~~:~g t~i~d den øs~grense. I dag st~r Londons 
om den regjeringsdirigering som foregikk da resultatene annet parti som så av takk- fastere på! Miles. ~rlgSp~rtner? ~or{etmakten, 
av «undersøkelsene» omkring okkupasjonstiden skulle leg- nemlighet over øket stem- IkkE. are l e omeuropa. 

metall skulle bli snille (!). Hwrorfor .-kke? Den trenger også inn i ~id-
ges frem. Og meget betegnende er det at det kom regjerings mot oss og hjelpe oss.. delhavsrummet, ~krlver 
ordre om ikke å beskjeftige seg med det norsk-tyske mili- Jeg har aldri hatt noen tro Norge etablerte som kjent ::Deutsche Wochen-Zeltung)'. 
tære samarbeide som fant sted i henhold til den våpenstill- på slik søtsuppetankegang. i forbindelse med «retts»opp- ....................... . 

Jeg har ingensomhelst tro på gjøret ansvar for partimed-standsavtale regjeringen selv tok initiativet til - men rik- k . k k DEN SVENSKA MINNES-
et I pol;iti. partis takknem... lemmer for ø onomlS sa-

tignok senere ikke kunne huske. Grunnen til dette pålegg lighet. Dessuten er denne de vedkommende partis re- SKRIFTEN OVER DET 
om taushet er visst dessverre også like åpenbar som for- fremgangsmåten i direkte presentanter i statsstyreIsen TYSTA LEDET I NORDENS 
ferdende. Uten denne fortielse lot det seg nemlig ikke gjøre strid med Quislings vilje. måtte ha påført landet. 200 FRIHETSKAMP HAR 

millioner kroner ble berøvet 
å drive svindlen med landsforræderi og å skyte og fengsle NS-folk på denne måte. UTKOMMIT: 

«VÅR ARA medborgene i titusenvis. For myten om Norges fortsatte annet fra overlege Scharffen- Arbeiderpartiets represen
krig efter kapitulasjonen kunne jo ikke godt opprettholdes berg, om at den må bli gjort tanter i regjering og storting 
på bakgrunn av det militære samarbeid som fant sted med tilgjengelig. Og det er som har nå i forbindelse med HETER TROHET» 

. koksverksaken og en rekke 
fienden. alle vet Ikke det eneste. do- lignede skandaler påført 

Makthaverne ville ha blod og rettergang og så fikk kument makthaverne sItter landet veldige tap. 
sannheten munnkurv på seg. Og selv den dag i dag har den på i den hensikt å opprett- Bør ikke medlemmene av 
ikke klart å frigjøre seg, noe i kke bare DAGBLADET's holde historieforfalskningen Arbeiderpartiet - i likhet 
skriverier røber, men også den kjennsgjerning at regjerin- og gi den politiske forfølgel- med i . sin tid m~dlemm~ne 
gen fremdeles tyve år eft~rpå sitter på den militære under., se av medborgere skinn av~:s ~~~~~~!~~~lig gl~; 
søke1seskommisjons innstilling trass i en rekke krav, blant rett. milliontapene? S. I 

Av Sven A. Lundehall 
och Ake Tammi 

PRIS KR. 1 : 50 

Frisinna de 
Riks-Parti'et 

Elløs. Postg. nr. 62 26 97 
(Sverige) 
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Med frontkjemperne på østf.ronten 
Små historier fortalt for FOLK OG LAND av legionær nr. 3761 Svendsen 

11. SlAGET VED MENnE. «Ivanene 'har sikkert latt 
skiene bli stående der nede». 

Månedene gikk og Larsen «Lurer på om han sleper 
Berg forpleiet med iver sine med l?eg tunge våpen?» -.:... 
kamerater som bodde mere «Han tar seg tid og tar nes-
på skiene enn i støttepunktet. ten alltid tunge vl1pen med». 
De utforsket de, fiendtlige _ «Vårt beste våpen er dog 
stillinger. Av og til kom det stadig masJ,tingeværet _ det 
til mindre kamphandlinger har en vanvittig virkning ...,.. 
urtder dette, men stort ,sett _ Bare lyden av skuddene i 

OLGA BARENYl: 82 

Dødsdans 
\-, ',' .. -

Prag • 
1 

En roman om pragerrevolusjonens dager 

i 1945' 
forløp det hele temmelig ro- en skog får n~rvene til å 
lig til de' en dag' fikk besøk. dirre _ ---:-» «De har kjent oss Igjen, ikke' Hvorledes kan noen virkelig 

Støttepunktet var gjen- «Bare vent, snart blir det sant Martiri?» Sier Michaelarolig hete «kjærligheten»? Hun er 
nomkrysset av løpegraver. I muntert», mente Larsen da bilen suser bortover en smal kjærligheten, hun er ,selveste kjær-
midten var det også gravet Berg. . vel. ligheten - en lysning j. skogen. 
et stort hull hvor bombekas,.. Kompanisjefen kom; han Hvorl~des vet hun det? I spei- l11ed bli sommerfugler og hvite 
terne. var blitt anbragt. Om gikk {ra mann til mann. «Ta let er ennu intet å se. ,Kanskje bjerker flagrer forbi - Michaela 
eftermiddagen 6. mars 1944 det, ,rolig _ la dem komme Nina ikke har sagt noe likevel, skjøt kvinnen av kjærlighet til 
kom . det . gjennom en mel- og Skyt så! :. kanskje - '. ham, alt hun gjorde vara.v kjær-
ding fra støttepunktet. Men- Og de . kom. Knapt 100 Der - der er de allerede! Det lighet. 
de, som sa at russiske. solda- meter foran stillingen reiste er bare en bil, en tilstøvet stor Den lille bil gjør et sprang og 
ter i store styrker nærmet de seg. Påny gjallet det gjen- vogn. Fire russiske luer, de brede danser som drukken pl bare de 
seg.. støttepunktet Schapko- nom skogen. «Urræ _ urr~ ansiktene viser seg avve~lende i to venstre hjul. Det var pli. nære 
sero.. ææl. Urrææ!» - det ble til et speilet. De kjører ganske gemyt- nippen - man ml ikke drømme 

«Larsen Berg!» Kompa:pi- brøl av det, som blandet seg lig, kanskje de er sil. sikre pli. l nu, man ml bare kjøre, kjøre og 
sjefen, Untersturmfiihrer med skuddseriene fra deres innhente dem, kanskje er mannen tenke efter. Fra den' ene siden 
Bauer ropte Larsen Berg til våpen .. Også forsvarerne lot ved r.attet ingen god sjllJør. næ!'roer skogen seg med rasende 
seg, «Du må overta vakten, sine våpen tale. Larsen Berg «Lilly, legg deg stra~s ned pl fart, fra den annen side rus~erne. 
folkene er hlJIldetrette. De . '.; stod nå bak maskingeværet gulvet! Og De ogsl, MIchaela!» I speilet viser det seg en revolver 
er nettopp kommet tilbake d.er borte», ~VlSket han. t~. sitt. Skuddserie på skudd- Lilly adlyder, men ikke ~tfor ~ russerne har forstitt, de vll 
fra en. 3 dagers jaktkomman- sidemanne~ s~. '«Det later serie jaget han mot den hurtig. Sammen med Martm er gjøre det av med ham ennu før 
do. Pass med ett øye på at de akkurat slIk pa .denne harde fremstormende fiende. Påny hun ikke redd, sl lenge hun er hos han når skogen- nu roper de ett 
holder seg våkne». sneen». og påny skjøt hans kamera- Martin kan intet hende henne. eller annet! 

1lundt regnet et dusin poli- En av forpostene skjøt en ter lyskuler. Der! Han kunne Hun ligger på ryggen og ser trær «Stoj, stoj !» 
tisoldater dro på vakt, noen lyskule. «Han har også hørt tydelig se hvorledes ivanene og skyer flyve forbi, bare sml hu- Bli stående - latterlig, hvorle
ble sendt fremover som lyt- noe!» kom krypende på alle fire ser og jorder er det. Her er det des kan man bli stående når man 
teposter. De andre døset her- Et øyeblikk var landskapet som en flokk maur. rolig, her er det ingen revolusjon. sitter? Fyren skyter, ikke på hju-
under i kampberedskap. lyst som dagen. Det var in- Han lot maskingeværet. Hvis man bare visste hvorhen. lene, men på ham sikter han. _ 

TimeI).e gikk. Larsen Berg tet ~ se. , '. knatre, bak.. ham blandet Iallfall.h9rt· fra den lI.pne mark, Krakk- slik kan han fortsette å 
som for 14 dager siden var ~any hørte L~rs~n Berg bombekasterne seg som pau- det mil. da være en skog ett eller skyte, den gode gutten! Skytter
nybakt rotten:fiihrer, så på susmgen. Han sa til sIde~an- keslagere i konserten. Fien- annet steds her. I skogen kan man konge ville han ikke engang bli 
armbåndsuret sitt. «Nu må nen: «Vent me? skytmgen den må kaste seg ned under lettere forsvinne. Russeren er vir- ved brannvernfesten i ]ungbunzlau. 
ivanene snart være her, eller - hold ørene stIve. Jeg 1ø- presset av forsvarsilden. kelig ingen god sjåfør, eller er Trærne er der, de danner espalier. 
kanskje de har bøyet av?» per til. sjefen og melder av!.», «Hva er det! For en røk!» han full? Her har han jo vært engang før 

«Avløsning hver time», Han forsvant. gjennom gra- Han skrek det ut. Der foran. «Hvorfor har De ikke gått i - når - ifjor, med barna. Og 
hørte han sjefen si. «Pass vene. Noen mmutter senere En rød' stikkflamme med dekning, Michaela?» spør han da her ville Tatjana ---:- straks må 
godt på !» . gikk ordon~nsene fra Unter- svart røk bak skyter seg som han endelig legger merke til at han imidlertid plutselig tenke på 

Midnatt var alt forbi, det kunft til Unterkunft: ildtungen til en drage mot piken fremdeles sitter ved siden den lille dukken han har i lom-
nærmet seg morgenen. 7. «De ko~me:», v~. alt de stillingen. Bunker nr. 10, et av ham. men. Hvorfor akkurat på dukken? 
mars for et år siden var jeg trengte a. Sl.· Pol~tifolkene mg.rede faller ut. Hun smiler bare og legger ho- Hvorledes var det dengang. Tat ja
underveis med jernbanen fra snek seg til de. anVISte ?la~ «Russerne har flammekas- det pli. skulderen hans. na hadde en stor dukke, den var 
Leningrad til Mitau - kri- ~ene .. Alt bl~ gJort ferdig til tere!» «Vi blir stekt leven- Man burde jo si noe til henne helt ny og styrtet ned fra den 
gen var foreløbig over for a ta unot gJ:st~ne. Det hør- de! _ «Vær ikke redd _ vi - der er skogen allerede! «Mich~ bratte veien. Barnet hadde nær og
Viken· Bataljon. Hvor blir tes en lett khrnng da Larsen klarer det!» En underoffiser aela, sier. han høyt uten å vite så falt i avgrunnen. Det - det 
det av.tiden? Månen, somtil Berg, a.nnens~ytter ved. J?g løper forbi ham bakenfor. at han snakket. Skogen nærmer kunne være, nei, det er redningen! 
å: begynne med hadde lyst spente band~t l.nn. :Det ~r lk- «Vi må bare ha flere hånd- seg, den iler beskyttende mot dem En vanvittig redning, men likeveL! 
opp forterrenget, var for- ke .nødvendig a br~keshk- granater». Underoffiseren lø- - russerne holder stadig samme Han bøyer tilhøyre, den lille bi
svunnet, bare sneen lyste ta Ikk~ gl.eden fra Ivanene - per videre. «Forhåpentligvis avstand. len glir som pli. et glatt teppe av 
fremdeles spøkelsesaktig. I de vil JO ov~rr~ke oss», har vi nok». _ «Det er kas- «Heter De virkelig Mila»? kvid- barnl1.1er. Ett eller annet sted der 

Hva var det for noe? Han I b.rummet han til sIdemannen. sevis der bak». rer Lilly. «Virkelig? Hvorledes må den bratte veien være, tømmer-
stod . og lyttet med åpen sm. I '. kan noen virkelig hete «kjærlig- veien hvor de felte trær blir ekspe-
munn. «Det knirker da i ski I Det forble rolig foran. - «Flam~ekasteren er der heten»? Men det er meget penere dert ned. Veien er ganske smal, 

b~ ste~en» Larsen Berg enn Lilly». Forts. side 7 
star skra overfor den. Han 
lar sporlysammunisjonen 
knalle mot steinen Kanskje 
han kan skremme Ivan! 

Underoffiseren kommer 
tilbake igjen. Bak ham en 
tysk sturmmann som hjelper 
ham å bære en blikkasse full 
av . handgranater. Kort efter 
bryter det løs et veritabelt. 
håndgranatslag. Russerne 
forsøker å trenge inn i gra
vene.Tyske og norske kame-' 

'rater kjemper side ved side, 
Ivan har ikke hellet med seg. 

. ' Rundt omkring stenen ek
spl.oderer nå . ogs~ håndgra
nater. «Det skal bli vanske

'lig å få dirigert flammen' i' 
--"'-----...,----...:..--'---...:..----'----..:;·-·----1 vår retning nå», tenker Lar-' 
4 FOLK OG ~AND LØRDAG 10. OKTOBER, '1964 (Forts. s. 8) 
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O. K.: lEMILIUS: 

To • veIer t,il Hitler oK' Encland 
NORDISK SAMLI~G 

Va r «Oper as jon Seelowe» bløff eller kam ufla sj e? 

Forfatteren av denne artikkel er en mann med dyptgående kjennskap til 
bakgrunnen for hendelsene på den europeiske krigsskueplass, under annen verdens
krig. Vi skulle tro at han er den nor'Ske skribent som gnmdigst har satt seg inn i 
den foreliggende litteratur fra begge de krigførende parters side, og dessuten har 
han supplert sin lesning dels gjennom personlige opplevelser og dels gjennom samtaler 
med folk som harførstehånds kjennskap til de emner han behandler. Det er rimelig at en 
slik kapasitet ikke slipper til i den norske dagspress eller periodiske presse. hvor det 
ikke er sannheten, men opprettholdelsen av hensiktmessige legender som er vurder-' 
ingsgrunnlaget, og hvor en dessuten ikke bare skriver mot bedre vitende, men også 
mangler de mest elementære kunnskaper om emnet Like rimelig er det at en slik 
skribent finner spalteplass i FOLK OG LAND. Dette er en første studie fra hans hånd. 

Det er svært ofte at Hit
lers mål 'og Quislings lære blir 
blandet sammen. Mange mener 
at Quisling var en tilhenger 
av Hitler og en tysk nasjo
nal-sosialist. Men Quislings 
mål var et ganske annet og 
med langt videre horisont 
enn Hitlers. 

Operasjon «SEEL<JWE» 
var navnet på de tyske an
givelige planer for en mili
tær landing i England som
meren og høsten 1940. På 
grunn av' seierherrenes hi
storieskrivning, hvor de full-
stendig har ignorert den be

av om det lykkes å løfte seiredes positive innstillinger 
utviklingen opp på et høy- til Europas fremtid, har man 
ere plan og å virkeliggjøre lykkes å overbevise det store 
også i Europa et fødera- flertall på begge sider om at . 
tivt samband av selvsten- det kun var britenes inn
dige nasjonalstater». bitte kampvilje, deres forbe
Det var håpet om at Hitler redeIser osv. som hindret· 

I en tale Quisling holdt i 
Colloseurn 5. sept. 1941 sa 
han om Hitlers mål,: 

ville gjennomføre Europas Hitler i å gjennomføre lan
Forente Stater, som gjorde at dingsplanen «Seelowe». 
Quisling samarbeidet med I de senere år er det imid
tyskerne under Tysklands lertid dukket opp flere me
okkupasjon av Norge. Han moarer og krigsdagbøker ' 

Hitler og v. RundJ/edt 

«Adolf Hitlers opprinne
lige mål - var jo - som 
vi vet - slett ikke annet 
enn en rent tysk, nasjonal 
oppgave. Hans måT var jo 
å gjenreise det tyske folk 
og fullbyrde Bismarcks 
påbegynte samlingsverk 
som var blitt ødelagt i den 
første verdenskrig». - Ut
over dette ville Hitler sik
re sitt verk og Europas 
fred ved en' fredelig ord

utarbeidet også i den anled- som kaster ett noe annet lys var kun kamuflasje (Tau
ning den såkalte Europa- over operasjon «Seelowe».schup.g). 
pakt som er gjengitt i Folk En' tysk historieprofessor,' Her i Norge har bl. a. «Af
og Land nr. 32 for 1958. Jeg Percey Ernst Sch ram m, /tenposten» bragt artikler om 
siterer her fra artikkel I : Gottingen, påstår i avisartik-, ope, rasjon «See16we», delv, is 

«Der opprettes et forbund ler at operasjon «Seelowe» basert pa boken «Operation 
mellom de europeiske sta
ter med en forbundspresi
dent, og med en Europe
isk kongress, som den sen
trale og øverste forbindel
sesinstans - - --» 

ning i Mellom-Europa og I 1939 sendte Quisling et 
ved samarbeid med Eng- telegram til Englands stats
land, det germanske bro- minister Chambe~lain hvor 
derfolk. Nettopp 'Englands han blant annet SIer: 
og Tysklands samarbeide «- - vi er overbevist 
ville garantere Europas ut~ I om at idag gjelder det Eu
vikling og ledende plass l ropas og sivilisasjonens' red
verden». I ning ved fred med Tysk-

I land i Deres erklærings 
Hitler hadde aldeles ikke ånd. Den eneste sikre må-

tenkt å erobre hele verden ten å virkeliggjøre dette 
som det nu påstås. Han had- på er en sammensmeltning 
de ikke engang tenkt å sam- av britiske, franske og tys
le Europa. Det er Quisling ke interesser i et forenet 
som reiser ideen om Vest-

Europa på britisk initiativ 
Europas forente stater. I en for å skape fellesskap i 
artikkel i Fritt Folk 30-9-39 interesser og samarbeid 
skriver Quisling: 

nyttig for alle parter» -
Skal de~ europeiske kon- _ «at den britiske regje

tinent under det nye Tysk- ring __ skal innby alle 
lands ledelse nå det som europeiske stater til å vel
Napoleon og Frankrike ik- ge 10 representanter til en 
ke nådde for Europa, og kongress som skal få i 
som det gamle Tyskland ik- oppdrag å utarbeide en 
ke forstod: A virkeliggjø- konstitusjon for et sam
re Europas forente stater band av de europeiske na-
på det eur~peiske fastland I sjoner, - -». I 
som en fJerde ver?~ns- Je har tatt med så vidt 
makt m:llom det. brItIske I man;e sitater for å vise at 
verdensrIke, AmerIkas ~or- Quisling før krigen (1940-45) 
en~e iskestater og ddet russIsk 1- og under krigen av full kraft 
asIat ver enssamve -. gikk inn for at Tyskland og 
de» ? o o 

D . k . '1· England istedenfor a slass, 
.fI. e~ europels e SlVllSa- skUlle gå sammen og danne 

s~vil°~~ la,. hele fvår verdensl- j Vest-Europas forente stater. 
Sl ISasJOns ramgang e-
ler undergang er avhengig Forts. s. 8. 

Britenes «seirrike» evakuering av Dtmkirk menI den tYlke hær stod 
med ved foten gevær efter Hitlen ordre 

Sea LlOn» av briten Robert 
Wheatley. En annen brite, og 
vel den mest objektive av 
dem alle, Captain LiddelI 
Hart behandler også dette 
tema i sin bok «The other 
Side of the Hill». Han refe
rerer her en tale Hitler holdt 
for noen utvalgte offiserer i 
von Rundstedts stab i Frank
rike den 24. mai 1940, noen 
få timer før han gav sin be
rømte «Halt-Order» foran 
Dunkirk. Denne ordre som 
gjorde det mulig for det bri
tiske ekspedisjonskorps å 
unnslippe så å si fulltallig de 
følgende dager efter 24. mai. 
Denne rømning blir fremde
les fremstilt i England som 
en stor seier, man har sågar 
laget en såkalt «dokumentar
film» om evakueringen. Den
ne foregikk som kjent med 
den tyske hær stående med 
«ved foten gevær» i artilleri
lengdes avstand fra Dunkirk. 

En annen brite, Leasor 
skriver i sin bok «Rudolf 
Hess-TheuninvitedEnvoy*)}}, 
at Hess ved sin ankomst til 

England i mai 1941 stadig 
fremholt at Hitler og Tysk
land ikke ønsket å føre noen 
krig mot England, heller ik
ke var det noe ønske hos 
Hitler å knuse England eller 
det britiske imperium. For 
det første var ikke Tyskland 
eller tyskerne istand til å 

*) l tysk oversettelse «Botschaf
ter ohne Auftrag». Tilsalgs 
gjennom FOLK OG LANDS 
BOKTJENESTE. Kr. 28,00 
innbundet. 

Fortl. lide 6 

FOLK OG LAND 
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Hitler En;:land 
ForlJ. jr". lide 5 tvinge dette til å anerkjenne middel til å tvinge England, nen mot Russland. Det var. personlig avgjort alle viktige 

overta denne arv efter brite- Tysklands ledende stilling på til å slutte fred. Ordrett sa' Halder som meddelte ham i ting selv,og alene traff mest 
ne, og for det annet ville det Europeiske kontinent». Jodl at «Russland var Eng- dette oppdrag, og han fikk avgjørende bestemmelser, 
denne arv kun tilfalle USA, Den 13. juli skriver Hal- lands siste «Fest-Iandsde- temmelig frie hender. Hitler skulle hans holdning i saken 
Sovjet-Russland og Jlapan. der igjen: «Hitler beskjefti- gen». intetesserte seg meget inn- «SeeI6we» kontra «Barbar
Men som alle vet nektet man ger seg mest med spørsmålet Dette møte varte ca. 1 ti- gående for denne planleg- ossa» være fullgyldig bevis 
å tro på Hes;s, selv om flere om hvorfor England ennu me, og sluttet med utarbei- gingen, og ville stadig holdes for at Hitler ikke ønsket li. 
regjeringsmedlemmer og ikke vil gå veien om. fred. delsen av forslag til ordren underrettet om arbeidets gjennomføre noen landing i 
lordseglbevareren hadde da- Han (Hitler) ser denne løs- som skulle' danne grunnlaget gang. Derimot viste han ikke England, samme hvilken 
gelange konferanser med ning akkurat slik som vi (ge- for igangsettingen av plan- den ringeste interesse for ar- grunn for dette man ønsker 
ham. Britene har derfor all neralene i OKH), at England leggingen av felttoget mot beidet med operasjon «See- å anføre. Dette blir jo tilsist 
grunn til å holde ham inne- ennu har et håp i .... Russ- Russland. Jodls mening var, 16we», som var igang ved en kun en følelsesbetont gjet-
sperret i Spandau på livstid. land». og det var også Hitlers me- stab i Frankrike, og egentlig ning. 

Man nekter konsekvent i Den 28. juni 1940 gav ning, at Tyskland før eller stod under oppsyn av von Wheatley har i sin bok om 
efterkrigstidens historie- OKW en «Verfugunglt efter senere ville bli tvunget ut i Rundstedt. General Blumen- operasjon «Seel6we» boksta
skrivning å tillegge Hitler initiativ fra avdeling L, som en konflikt med Sovjet- tritt tjenestgjorde dengang i velig talt gått i ekstase. Han 
eller Tyskland fra dengang gikk ut på å benytte alle Russland. Det ville derfor von Rundstedt's stab i Frank- forteller om alle embeder 
noensomhelst hederlige mo- disponible midler i etterret- være fordelaktigere å ta det- rike og har uttalt seg ofte som allerede var fordelt, for
tiver, langt mindre tanker ningstjenesten for å, utbre te oppgjør nu da Tyskland om dette. valtningsdetaljer som skulle 
tilbeste for Europa. ryktet om at man på tysk si- militært sett stod på toppen. Avdeling L. Abteilung iverksettes i England osv, og 

Men det finnes nu kilder de forberedte en landgang, i ~n 22. juli skriver Halder Landesverteidigung med at alt mulig inntil den min-
som hver for seg støtter på- Irland, ior å førefienc;len bak efter et møte med hærens Warlimont som sjef, direkte ste detalj,' ja til randen av 
standen om at «SeeI6we» lyset og la englenderne føle øverstkommanderende, von underlagt Jodl som var sjef det groteske Dette skulle 
kun var et bløff. Allerede at beleiringen ble skjerpet B;rauchitsch, som hadde ori- for Wehrmaeht Fiihrungs- kanskje skjerpe mistanken 
under kampene i Frankrike og tyskernes «ringlt bleventert ham om sin samtale stab i OKW ,arbeidet hele hos britene om at «Seelowe» 
1940 fikk Tyskland vanske- tettere rundt England. med Hitler dagen før: «A sensommeren med å trekke ikke var alvorlig ment. I alle 
ligheter medSovjet-Russ- Den egentlige ordre for angripe det russiske problem. Hitlers interesse over til fall viser det mot en storsti
land. Psykologisk var dette operasjon «Seeloven ble A treffe teoretiske forbere- «SeeI6we», og fremholdt sta- let narring av fienden. 
det riktige øyeblikk for rus- gitt av OKW den 16. juli deIser». dig farene for et felttog i Vi vet at Hitler trodde at 
serne til å fremsette sine 194'0. Men allerede den 19. Den 31. juli sammenkalte Russland uten fred samtidig englenderne ikke kunne fal
krav på deler av Europa, bl. juli holdt Hitler en tale for Hitler sine høyere offiserer i vest. Men hverken Hitler el- le ham i ryggen, når han an.., 
a. Bessarabia. Ifølge et dag- riksdagen, hans tredje krigs- til et møte på Berghof, hvor ler Jodl lot seg påvirke av grep Russland. Videre vet vi 
boksnotat av Halder av 22. tale, hvori han bekjentgjor-. han meddelte offiserene at offiserenes argumenter. Sje- at han mange ganger har ut
mai 1940, fremgår det at hæ- de forfremmelsen av endel man aktet å angripe Russ- fen for OKW, Keitel, var og- talt at han ikke ønsket kri
rens øverstkommanderende generaler. Deriblant var og- land. I Halders dagbok av 31. så for Russlandsfelttoget. gen mot England. Hans tale 
hadde vært til foredrag hos så von Rundstedt, som var juli finner vi dette notat: Hitler ønsket sågar å angripe 24. mai 1940 er også bevis 
Hitler, og her stod da Russ- kommet fra sitt hovedkvar- « .... " Russland er den Russland allerede sensom- for dette at han ikke ønsket 
lands holdning til debatt. ter i Frankrike til Berlin for faktor, som England setter meren og høsten 1940. å ødelegge England. 
Hitler håpet at Russlands personlig å motta forfrem- mest på ...... Men er Russ- I «Weisung» fra OKW den 'Men han ønsket kan hende 
krav ville innskrenke seg til meIsen til generalfeldmar- land slått, da er Englands 18. desember 1940 ble det å benytte forberedelsene til 
kun Bessarabia. sehall. siste håp tite: Tyskland' er bestemt ·at felttoget· mot operasjon «SeeI6we» som 

En ny dagboks'il}nføring av . Hitl.~rsnakket da med von da herre på Balkan og i Eu- Russland skulle ha dekknav- trykk ogbluff i den psyko-
Halder av 26. juni 1940 sier Rundstedt under fire øyne, ropa. . net «Barbarossa». .logiske krigføring mot Eng-
at Russlands holdning . nu og meddelte ham at han ikke Beslutning: I løpet av den- Arbeidet med «Seelowe! land, og alle hans uttalel.ser 
står i forgrunnen. Det gJel- aktet å gjennomføre opera- ne konflikt ma det ordnes var helt innstillet, kun i ef- til sine offiserer høsten 1940 
der igjen Russlands krav på· s,jon «SeelOwe». Det el" derfor opp med Russland. Våren terretningstjenesten ble styrker denne opfatning. 
Bessarabia. naturlig at von Rundstedt og 1941». denne plan holdt i live. Vå- Alle dagbøker og doku
. ~g ved månedsskiftet juni/-,hans ~tabssjef ikke bekyn:rret Av disse linjer i Halders ren 1941 ble det også blåst menter fra sta?e; og ?ffis'e
Juli 1940, som ~~ resultat, seg Vldere om hele arbeIdet dagbok kan man tydelig se nytt liv i «SeeI6we», men nu rer synes ogsa a beVlSe at 
av Frankrikes mIlitære ka- [med «Seel6welt i de kom- at Hitlers ønske var å vende kun som en kamuflasje for Hitler ikke mente det alvor
pitu1as~on og at Eng!an~ nu mez:de uk:r, mere enn at de seg mot Sovjet-Russland. Og operasjon «Barbarossa». Pro- lig med operasjon «SeeI6we». 
plutsehg stod alene l knge.n øvnge offISerer skulle være efter hans eget utsagn på paganda- og efterretningsor- I stedet for det svaret som 
~ot Tyskland, sk~ev statsml- i god tro. . Berghof hadde dette ønske ganer' satte til for fullt og britene har gitt på spørsmå
rust:r W. C~ureh~ et per- E~ter et kort . opphold l røtter langt tilbake i tiden. man greide å skape inntryk- let i form av Wheatley's bok 
SOnllg brev tIl Sta1m. I dette I Berlm, forlot OKW byen og I dette møte ble også ket av at nu stod «SeelOwe» om «SeeI6we», og dette svar 
~rev a~odet C~ure!rll1. Sta- slo seg ned i områdene ru~d~ andre spørsmål behandlet, like foran startskuddet. Sam- er langtfra overbevisende, 
lin om a bytte SIde .1 krIgen, Berchtesgaden efter 19. Juh men da man kom til temaet tidig gikk oppladningen for kan vi stille følgende spørs
og falle Tyskland l rygge~. 1940. .. Russland-felttoget, eller like- «Barbarossa» for fullt. Bl. a. mål fra tysk side til britene: 
Brevet. ble oversendt Stalm Den 29. JulI 1940 sammen- før, forlot storadmiral Rae- var det livlig trafikk til Nor- «Hvilke psyk010giske virk
personhg av den da-:ærende kalte Jodl endel ledende of- der møtet. Halder skriver: ge med utstyr, tropper og ninger hadde truselen «See
britis~e sendemann. l Mosk- fiserer fra ~KW ti! et møte, «Raeder gehb. Dette kan materiell utover våren. Som lowe» på britene sommeren 
va, Sl: Staffo:d Cnpps. og .blant disse o~fISerer v~r også passe inn i planen med en kuriositet kan nevnes at 1940? .. 
S~lm f~n: ikke tId.spunk- ogsa gener.:almaJor Warh- «See16we», da Raeder var bygden Ulvik i Hardanger Følelsen av å være mlh~ 

tet mne til a bytte sld.e da, mont. Jod! apnet møtet med den drivende kraft med hen- måtte evakueres av befolk- tært truet utenfra som aldri 
og hadde vel heller mgen å fortelle at Hitler hadde be- syn til å gjennomføre en ningen våren 1941, og tys- før i britisk historie, såvel 
lyst til å hjelpe ~hurehill ut sluttet å gå . til krig m~t landing i England. Marine- kerne overtok hele bygden. for befolkningen som fo~ ~e
av klemme~. Stalm lo~ ez:del Russland. Dette skulle skje ledelsen blev hrudt utenfor Bygden ble helt avstengt gjeringskretsene, de SIvile 
av brevets innhold bh klen~ v~d tidligste anledning, og planene om felttoget i Russ- fra omverdenen men ik~e som for. de militære, må~te 
for Tysklands sendemann l HItler trodde med:t over- land til ut på sensommeren. tettere enn at man hele tl- samle . dIsse bak Churchill. 
Moskva, F. W. von Sehulen-I raskende angrep pa Russ- Men da operasjon «SeelOwe» den kunne iaktta hva som For brItene syntes det å væ
burg, som omgående. beret- land. å .tilintetgjøre faren fra stadig blev utsatt, og endel ble foretatt der. Tyskerne re ~n kam~ for livet, og dette 
t~t om ~revet og dets mnhold bolsJev:sme~ en gang for høyere offiserer i de for- drev storstilte øvels:r med ~veISet bntene ~ammen. Og 
tIl Berh~. . alle. Pa offISerenes best yrte- skjellige staber fattet ·mis- innlasting- og lossmg av ikke som kanskje antat: av 

Reaksjonen kom umld~el: de spørsmål om fare.n for t~ tanke i en eller annen ret- tropper, landingsøvelser osv. Hitler, at truselen «Seelowe» 
bart. All:rede den 3 .. l~h frontkrigen, og om ikke kri- ning, ble Hitler den 12. ok- Og alle rykter fortalte om skulle s:vekke britene og 
1940 sknver Halder 1. sm ge;>- motEn~land aller f?rst tober nødsaget til. åpent å landingen som skulle finne minske deres krigslys~ mot 
dag~k: «l forgr,:unnen står matte føres til en a~lutnmg, avlyse operasjon «SeeI6we». sted i England. At dette ble Tyskland. . 
for tIden spørsmalene Eng- svarte Jod! at en seler over Hæren ønsket å gjennomføre kjent i London var klart, og Svaret på om operasjon 
land. . . . .. og ...... .;.. Oste!} Russland ville være det beste «Seel6we», marinen likeså, mang en lang skrøne ble «SeeI6we» fra tysk side kun 
(Russland). SIStnevnte rna men OKW, var imot denne telegrafert over dit fra brit- var ment som en Popanz, et 
man se fra hove~ynspunk- plan. iske agenter i Hardanger-' trykkmiddel i den psykolo-
tet, hvordan et mIlItært sla~ BENYTT General Paulus fikk som- distriktet. giske krigføring, eller om 
må føres mot Russland, for a FOLK OG LANDS BOK- roeren 1940 i oppdrag å lede Når man vet at siden ~or- «Seelowe». var en . alvor.lig 
6 FOLK OG LAND TJENESTE, Postboks 3214, planleggingen av operasjo- ges-felttoget hadc;ie HItler tenkt landmgsoperasjon, fin-
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lier man kun i hva Hitler forandre fonnål, fikk ,alvor- .oliva ;stilte spørsmålet om" ,~,~rls. frt,l :~ide4 ',', ne kommer rundt svingen '- Jeg 
selv, egentlig ønsket å gjøre. lige konsekvenser for tysker- en stod overfor en ny Eich- ~n ml VIte .nøy~kttg hvor denet, kommer straks tilbake, Mila -

. Operasjon «Seelowe» hører nes krig mot Russland.' ; mann-affære med dens ut- ti1høyre,og,~lven~tre er en nesten jeg elsker Dem !» 
derfor ikke inn under kate- Videre vet vi at det var' vikling fra kidnapping til tor- l~ddrett , khPF~e~. Russerne' Hvor mange sekUnder er det 
~orieh;«krigshistoIi.~»' men sterke krefter iEngland,ogtur og død. , ' kJ~nnernaturltgvls~kke den vei~n fremdeles igjen? Michaela legge~ 
snarere under kapltlet orn USA som var imot krigen" For~agsholder~n, hevqet ,-:- po~er også, a~ man ml tenke lebene fast, mot det mørke stoff, 
«psykologisk bearbeidelse av mot Tyskland,og ,heller så også at han hadde dok1.llllen- over shk~ selvfølgeligheter. 'Selv- der hvor Martins hjerte slår -
rnotstand;ren». Og. unde~med velvilje på Hitlers krig ,ter ,som viste ,at zio~teJle~~t yet ?}(ke russe~ne hvor dø~en bremsene. skriker for~krekket opp 
de~te star det utvllsomt l mot kommunismen. 'Vi veil foruten med kommunIstene v:nter og hvor h~n ' ,allernldlgst, - og MIchaela og LIlly ligger alt 
sp~en for den lange rekken også' at Hess allerede i au'" også regnet med det argen- gl~ en toprbsents sjanse. Men med idet tette kratt." Det er hassel
feilak~ige forh?ldsregler f~a gust(september 1940 begyn- tinske sosialistparti, som mot- M1C~elaog barnet-- u~l~~t! nøtter, så ~~ge h~selnøtter -
tysk slde, som I det vesentli-te sme følere over nøytrale tar store pengebeløp fra den.«~Ichaele,. forstå m~g riktig, Jeg Den rusSIske bd farer forbi, 
ge grunnet i f7ilvurdering a~ land til England. Han gjorde ~nt~masjonale zi~nisme for å vd Ikke at VI skal ?Ø, Je~ vil leve, Michaela sp!inger opp og blir stå
de andre nasJoner, og da: l tilsammen 3 forsøk på å Inflltrere peromsmen, som leve. med Dem, Mtla», sIer han så ende oppreIst. Nu vet hun hva 
første rekke England komme til Skottland med fly, z~oniste~e anser ~et. nødven- hurtIg at hun knapt for.står ham. Marti? vil gjøre, nu vet hun alt. 

For.britene synes det idag og det første allerede i janu- dig å fao uskadeliggJort sna- «De måh?ppe ut med Lilly, sna~. «Kjæreste - du har likevel 
naturlig å gjøre alle mulige ar 1941. Det annet forsøk rest. muh~. • Jeg skal Sl efterpå .hvorfor. Jeg vd forlatt meg :- du sa ved avskje
forsøk på å finne beviser for blev gjort i, februar/mars MIdt l august maned føre .russerne på ~t1lspor, men det den - adskIllelsen skulle bare bli 
at operasjon cSeelowe» var 1941 og det tredje i mai 1941. hendte det en katastrofal kan Jeg bare når Jeg er alene. Det kortvarig». 
en alvorlig ment trussel og Dette lykkedes, men da var eksplosjonsulykke i et større er.de,neneste utvei, den siste utvei. I Den lille bilen er forsvunnet 
realitet' ,sommeren 1940 og Vel allerede tiden for kort f~rretningsbygg i Buenos ~Ich~ela ! Bar: ~ kort ~tund vil som om jorden' hadde oppslukt 
-våren 1941. Denne tyske til at han kunne ha,hell med AIres. 14 mennesker ble VI skIlles, fo~ sIste ~ng, Jeg k~m- den. 
trussel over kanalen var seg i sitt oppdrag hos britene. drep~ og flere hårdt såret. mer straks tdbake. til I?em, Mda, «Hva var det De sa? Hva er 
nemlig pA denne tid den elie- PA grunn av. noen skjeb- Politiets fund i ruinene sY- og da. - - NI kjører Jeg to gan- det påferde med Martin? Hvor er 
ste militære grunn for Eng- nen tilfeldigheter tok bisto- nes å bekrefte brigadenna- ger .tilvenstre, annen gang brem- hun»? hulker Lilly og klamrer seg 
lands videre krigføring mot 'rien et annet forløp somme- jor Oliv~ påstander idet man ~er J.eg hurtig opp - løp b!yet til Michaela. 
Tyskland efter at Frankrike ren og høsten 1940. Kanskje fant beVlser for at det dreiet 100 J skogen .sammen med Lilly. «Nu er hun ikke lenger din 
kapitulerte sommeren 1940. burde Hitler dengang ha hørt seg om et større zionistisk Dere ml ha gJe~t dere lør russer- hustru, kjæreste, ikke sant? Nu 
Og. som vi husker det var pA sine generaler og utløst våpen- og ,ammunisjonslager tilhører du bare meg. Nu behøver 
England som er~rte Tysk- stikkordet cSeelowe» som- som ved et uhell var gått i ...................... jeg ikke gjøre meg bebreid~I3e' 
land krigen i september 1939. meren 1940, slik at Wheatley l":lft~n~ Flere, av ge lokale FORLOVELSESRING- over at jeg elsker en gift mann. 
Denne kjensgjerning har nu allikevel hadde fått anled- z.IC~mster er arrestert og po- De døde er ikke gift. Du er bare 
for tiden så alt for lett å ning til å skrive den auten- htIet har beviser for at de SPECIALEN en elskende som venter på sin pi-
komme f bakgrunnen i de- tiske bok om oper~jon cSee- her i bladet tidligere omtal- tillbyr moderne, garantert 14 ,ke, på sin elskede, på meg, ikke 
battene. lowe»~" , te kommunistgeriljas i det sant ?» 
. Om iWinston Churchills til- Emilius. indre Argentina ble ledet di- karat stemplet hlndarbeidede Bilen med russerne steiler som 
hengere vil ha hell med seg, rE:kte Ira den ødelagte zio- ~~:~ ~r;:~~t:~Pkra~rp!r: en sky hest, hjulene skriker skjæ-
får eftertiden vise, selv om I Noen opplysninger om kilder: mstc,e e. Brigadennajor Oli- fritt over hele landet. Des.- rende om hjelp - og sl er det 
disse til.hengere sarnmen med Professor Dr. Percy Ernst v.a har ~ettet en. henvendelse uten + "I, rabatt pl grunn- bare et umenneskelig hyl og et 
ChurchIll selv i høy grad gir Schramm, Major d. Reserve, førte tIl ~resldenten l sakens an- prisen. ' bulder å høre. , 
~. ~m ~'ans~uelsesunaefViS':' under ktigenkrigsdagboken ,i'den l~4nmgog har, s~tidig.. «Russ~rne er v..;k~!_<i~ ~~_ki~~ 
nmg I historleskrivning efter strategiske planleggingsstab i gJo~. op~m«:r~m ~Ii: de SKRIV EFTER RINGMALf utfor vele~», skrIker Lilly og lø
Napoleons oppskrift. Det var OKW. Han skulle derfor ha de t~lllrike zlonil'(bske milltær- Ringene blir sendt straks jeg per bort td avgrunnen. 
s,0m kjent salig Napoleon som beste fortusetninger for å uttale ~eIre som op;rerer rundt om ' flr bestillingen. Michaela står der fremdeles 
uttalte til sin noe forsiktige seg i saken «Seelowe». Han har I .landet for a utdanne term- G 1111 I sm, å m t sl' r med armene bredt vidt ut som.til 
minister de kjente ord: «Det allerede 1958 skrevet og talt om rlster. Th Id A. O en lengselsfull omfavnelse efter 
er seierherren som skriver at operasjon «Seelowe» bare var Det kan ellers nevnes at orva ,Isen en lang, uendelig lang adskillelse. 
historien». ment som «Bluff und Tausch- den peronistiske argentinske SkoIlegalen 20 11/ MtIOåislkirl"". øynene hennes ser intet, bare ka-

Når man tenker på alle de ung». fagbevegelse, som har 5 milli- , Ber gen setten.med brevene til en forlengst 
planer som ble laget under En tid under krigen var profes- oner I?e~emmer, har s~ndt død til en død. Skogen suser, det 
den 2-nen verdenskrig både sor W. Hubatsch, kjent for sine et sohdar:tetstelegr~m til et ......... ~ •••••••••••• er som en dempet, lystig guttelatter. 
på tysk og alliert side, og bøker om felttoget i Norge 1940, ~tort arablS~-argentInsk møte Vet De hva, Michaela, nu vil vi 
som aldri kom lenger enn til Schramm's assistent under arbeidet I Buenos AIres under mottoet Kristne Venner gl og sove sammen. Ganske ær-
skrivebordskuffen i stabene, med å føre krigsdagboken. «No~ av zi~n~tiske løgner». Har du lyst til å treffe gamle bart, som to søsken, slik det søm-
så har Wheatley ikke bevist . Nar det tIdligere har vært venIler i et åpent miljø? _ mer seg på en kirkegård. Vi vil 
noe som helst med hensyn til JUUIl~ gJ~rt. oppmerksom på det zi- Kristne Venner møtes den legge oss i vognen min. 
gjennomføringen av planene. on~tIs~e unde~gravnin~ar- første fredag llver måned i «Mila, Mila», gjaller Lillys 
For å vinne den2-nen ver- Daglig fri~ke blomster ~eI~e I Argentma har det Colletsgate 43. Etter en tale s~emme. «Jeg kan ikke se den 
denskrig var ikke slaget om b~ihgere vært hevdet at slike er det bevertning og anled- lt~le vognen! Mila, Mila, kom da 
England det avgjørende. En Blomsterforretning påstand~r var utslag av rase- ning til selskapelig samvær. hIt! Russerne er helt sikkert vekk! 
«remis»-utgang tidlig under SYN N ø V E L I E eller .re~lgionsforfølgelse. Om Møtetid: kl. 19,30. Men jeg kan ikke se noe, bare 
krigen i Russland kunne på Kranser til alle priser d~t tidligere har lykkes zio- ~tøv! Men Martin har det sikkert 
et hengende hår blitt virkelig- Frognerveien 30, O s l o mstledeme å føre medlem- Ikke hendt noe, vi skal snart fl 
het. Som nevnt ovenfor had- mene av den lokale jødiske Arkitekt se - -» 
de Hitler ingen interesse av Tlf. 44 22 30 koloni bak lyset på denne HUS TAD Men man sil. bare støv som he-
å ødelegge England, og uten måte. og o?så store deIE;r ay , vet seg stadig høyere opp fra av-
Russland ville Englands håp det argentinske folk, sa vil ,~. 5' - ø. Ullern grunnen som en sørgefane. 
o~ å slå Tyskland være f@r- Tø",l'l' v;l dette.falle van~keligereTelefon 556129 - Oslo SLUTT. 
gJeve~. Stalin regnet også M ART I N KJE L D A A S na efter dIsse avslønn?7r og 
me, en cremis» _ utgang e~ter at de høyeste :grihtære 
1941/42. HanstemslI. 2 sJe\fer, som har den virke-

Felttoget i Russland skulle TIf. 4475 54 lige makt i landet, nå er blitt ~ ann het e DO m ca u i s I i n C 
opprinnel, ig ha vært ' startet oppm;rksomme på det som " . Boken det snakkes om. -

foregar. ' " . . 
V'ed rilånedSkiftet april/mai TANNLEGE IlAAMOEN Det' heter ellers at det fDen, noursk-amerlkaru;;ke pro- Pris' kr. 9,-. ' Fritt tilsendt 
1,941, men var blitt, 'titsatt på ess or nstads studi HanstemslI: 2 , blant de «blå generaler» og r...-!-'ling", ' .' IN" k e over mot forskuddsbetaling - eller 
gt1,1nn 'av Balkan-felttoget. de øvrige offis å k 'l ~lWS, ~ - ors overset- ' 
Dette uforutsette felttog på Tlf. 4443 33 er~r n s a telse.fraoriginal " S ,mot oppkrav med tilleg,g av 
B Ik t akk å ' være sterk stemnmg for å la h·· . en l . usque-, rt ' 

a an r ogs til seg Peron vende tilbake på full annaUruventy: StudIes. po ,o og gebyr. 
tyske divisjoner fra de opp- , ' 
se, tning,e"ne som v'ar forbe- ANN E L ISE P A _, O W legal måte. Det antydes at 'FOLK OG LANDS BOKT dette vil skje 17. oktober. JENESTE 
holdt «Barbarossa». Og både T ANNINNSE'INING PoStboks 3214 - Oslo ~ 

ts tt '" ' ...................... • 
u e eJØen av «Barbarossa» PostgiroU;4' 50 
ogborttagningen av tropper '[r,mllll';. F IL ',' " o .. og Lands LØRDAG 10; ,OKTOBER. 1964 JfOIX OG ~ 7 
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,To veier· ,-
Forts. fra side 5 I man leser P. A. Munch, 

Hvis de det hadde gjort, så ' vil man se at de opprinne
hadde Europa blitt så sterkt ligerussere . var tre folk, 
at det kunne ha motstått en russere, svensk.er og nord- VERDENSMAKTEN 100 TALER : 3833 HENRETTELSER 
russisk-amerikansk krigsalli- menn, og at vare forfedre EUROPA ' , anse. Hitler var også fullt ut bodde i Russland er tem- de Gaulle er for tiden midt I SID~~ 1930. ' 
villig til en allianse med melig sikkert. Det var det «Europa ~ verdensmakt oppe i sin store reise i Sør- j OfflSlelle amerlkanske opp-
England. som var utgangspunktet med 400 mllllOner mennes- Amerika. Han. ha, dde forbe-\ gaver forteller at fra 1930 til 

Men idag har Vest-Euro- for meg i min bedømmelse ke~». heter ~n bok av Jean r dt dt· f h· d 1963 ble det fullbyrdet 3833 Thlnart utmveren av J e se.g go pa or an Vedjlhenrettelser. I a~ret 1963 ble 
pas forente stater mistet sin av de russiske forhold». ' bA. « eun; bl J • .. Europa» en aVlS som ogsa . a. a lære seg spansk og ,,'13 hvite og 8 negere henrettet 
betydning. Selv om Rest- «eg sa på Russland som '. Tyskland, England og Frank- et område hvor norsk og ll:tkommer pa tysk under portugisisk - så godt at han - talende tall synes vi. 
'rike skulle lykkes i å danne nordisk innflyte1se skulle htlen . «Junges Europa». holdt flere av sine taler på * 
et forenet Europa, så ville kunne gjøre seg gjelden- Adresse: Jeune Europe, B. disse sprog. Under reisen skal SØRAFRIKA BEKJEMPER 
ikke dette rike være sterkt de»., p'. No ... 9, 33, ch .. de Charle- han ellers holde hundre taler KOMMUNISMEN 
nok til å motstå en krigsalli-. Vi skal ikke glemme at rOl, ~russel, BelgIa. og foredrag. Kommunismen i Sør-Afri:'" 
anse mellom Amerika og det russjsk~ folk selv ikke JUUUUUUVVUVUUUVUVUl.-'{JUt):t * ka skal slås tilbake for alltId 
Russland. Vi kan derfor trygt ønsker noen permanent ver- i løpet av de nærmeste 6 må-
slå fast at ideen om Vest- densrev~lusjon., Det er ikke Med fronfkJ" emperne. 35' MILLIONER FATTIGE, l1eder, sa justisminister B. J. 
Europas forente stater nu er ~et ruSSIske fqlk som ønsker President Johnson har som Vorster ved et møte som ble 
ugj«:nnomførbar. . 8.,. Ød. eIe, gge , v. erden. Det, er " . Forts. fra side 4 ',kJent utnevnt Sargent L.I h~ldt av Nat!onal Party i 

Pa den annen SIde kan vi det fremmede folk med dob-, , Shriver til å lede «krigen KIrkwood. Nar det ble tatt 
være sikre på at den tilfel- .belt, sta$borgerskap som sen Berg. Efter e~ stunds mot fattigdommen». Denne I forholdsregler, så skulle al
dige delingen av Vest-Euro- bodde. i Russland i 1914 og forløp rører det seg lkke len-' anslår tallet på folk somtren- menheten bli nødt til å innse 
pa som 'Amerika og Russ- som fikk ~er;ger av ameri- g~r ~oe der. ~(Om de er fer- gerunderstøttelse i USA til at h.ensikten med det var å 

land foretok i Jalta 1945 ik- kane~e t~l a erobre Russ- f ge .» For SIkkerhets skyld 35, millioner mennesker:Rik- befn landet for alltid for !ln
ke er holdbar. Før eller se- land Innenifra. Det er dette ~ Larsen Berg påny mg.et tignok mottar bare 8 millio- dergravende elementer. Uan
nere må det komme en revi- f?lks ledere , J)~m ønsker å SItt hamre:. ner' av dem velferdsunder- sett presset fra de høyeste 
sjon. Denne revisjon kan nve ned verden, og ønsker å Ve:d 6-tIden om morgen~n .støttelse, men ytterligere 2.7 myndigheter utenlands, så 
komme enten ved at Amerl- br~lte, russerne .til nedriv- angnper russerne påny støt- millioner trenger efterShri- skylder vi Sør-Afrika ogdets 
ka tar en ny Koreakrig i nings~r?eidet. . . tepunkte~ fra. sy~. Larse,n vers mening hjelp. Av dette folk å utrydde denne kreft
Europa, eller ved at Russ- Qu~hng. henvend,er seg Berg er I stadIg Vlrksomhet. fremgår altså at hver femte svulst, sa justisministeren. 
l~nd benytter anledningen altså l 1930 til England o~ Russerne strrmer o~ sto~- amerikanske borger må reg- Justi~ministeren sa videre at 
til å del; Europa på en an- ber England ta ledelsen l rer, bølge pa bølge. Det blir nes til de fattige efter ameri- han Ikke var rede til å opp
nen mate, hvis Amerika da?Delsen ~v en Nord~Euro- angs?mt ]v.c:~rp. der ute. . kansk målestokk. Og det til heve 90-dagersklausulenpå 
skulle få store indre vanske- pelsk samhng hvor Russland. k «Na ka~ Vl da seg hvor VI I tro, ss for at landets brutto- grunn av aktivitet 5 steder i 
ligheter. sku~e v~re med, og hvor s. yter!» SIer o skytte nr. t~ og sosialprodukt når 600 milliar- Afrika, hvor sabotører ble 

At FN skulle kunne ordne nordIsk and og tanke, - det rør klar band efter band. der dollars i året mere enn utdannet for sabotasje i Sør
forholdene i Europa er ute- nord~ke prinsipp skulle væ- arsen, Berg er helt l~~ i J 70 millioner men'nesker har Afrika. En an:t:len grunn var 
lukket. re. dnvkraften, men EnglandS~lderen, men han vil .Ikke /lønnet arbeide og skatteinn- at kommunistene hadde om

sviktet helt. ~ ~939 henven- gl f~a seg geværet. Angnpe~-Itektene til regjeringen aldri. gruppert seg efter Rivonia-
Quislings ide om en nor- der han seg 19Jen til Eng- ne ryter ~ammen - stadig har vært så høye som nå Så rettergangen. Justisministe

disk samling av Vest-Europa land. Dennegang for å dan- matte. re blIr ll:rræ ----: urræe- er det nok på tide Joh~son ren benektet bestemt at de 
var en tidsbestemt ide, som ne Vest-Europas forente sta- ne.,. F.lenden VIker tIlbake - begynner krigen mot fattig- forholdsregler som var tatt 
~l: tvunget frem av den po- ter for om mulig å stoppe de skrIkmgen forstuI?mer. dommen nå i skyggen av' hadde til hensikt å knuse den 
litIske situasjon i 30-årenes fremmed~ som nu hadde tatt «Det klarte VI!» Lar~en valgkampen. pol~tiske opposisjon i Sør-
Europa. Hans egentlige og makten l Russland og ville Berg stry~er seg over aIlSlk- * Afrika. (African Express). 
;-rirkelig skapende tanke var bruke russerne til å ødelegge tet med handen ~om er skit-
Ideen om en nordisk samling Europa. Men England allier- te~ av sot og olle. En svart BB RENSER SYNAGOGE 
av Nord-Europa. Denne ide- te seg med dette fremmede stripe tvers over ansiktet gir Den nå snart 30-årige fran
en finner vi klart uttrykt i folket. ham et skrekkinjagende ut- ske filmstjerne Brigitte Bar
~ngs bok «Russland og Det egentlige Norden må see~de. .• dot forbereder seg til nok et 
VI» fra 1930. Han skriver: nu selv ta opp arbeidet med . Sa ser han pa flaten foran ekteskap, denne gang med 
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Sekretæren kan bare på
regnes truffet efter forutgå
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«Ved å trekke Tyskland I å danne' Nord-Europas for- plg~råden. «per . ligger ,de den j~diske millionær Bob 
fra det kompromitterende ente stater. Kommunismen tett l tett!» SIer SIdemannen ZagurI. Da ekteskapet skal 
samarbeid med bOlSjeVik-Il i Russland kan ikke overvin- hans som har fulgt blikket. inngås efter mosaisk ritual 
kene inn i en nordisk en- nes med amerikanske atom- «De svarte flekkene ser ut studerer sexstjernen for tiden 
tente mellom Skandinavia,' bomber. Kommunismen kan som fluelort på et hvitt senge- jødedommens hellige bøker 
og Storbritannia, hvor det kun overvinnes ved at det teppe!» tenker Larsen Berg. under ledelse aven rabbiner. 
n~tur1ig hører hjemme, l r~ises en ny ide som det rus- Høyt sier han: «Er alle døde Des~uten har hun skjenket 
vllde denne store nordiske slske, det tyske og det nor- tro?» bortimot 40.000 kroner til 
gruppering bli så sterk, at diske folk . slutter opp om. «En jaktkommando må rensning aven synagoge i 
den om nødvendig alene Og denne ide er at disse tre sette efter fienden» beordrer Casablanca. ~-_ .. _------.... 
ve? sitt tunge trykk, uten folk har felles opprinnelse. kompanisjefen. «Det er ikke -- - FOI~K OG LAND ~g, ku~ne bringe bolsje- De har engang vært broder- • n?e for meg» Larsen Berg --...... - ................... ----.............. ---.... ---"'--"" 
VIS~~n tIl fall :- _! ! stammer og har engang hatt I vil holde seg 'unna. Fra skog-
Quislmg foreslar her for samme blod i sine årer og kanten hamrer den trege, kommando Stehle». «De sky-

fø;ste. gang siden Harald har hatt samme religion _ dumpe takki~gen fra tunge ter alt våpnene klarer. De 
Hardrade en forening av Snorre Sturlason forteller og lette sovJet mg. er. Ge- har tilintetgjort Ivan», sier en 
Engla.nd, Tyskland og Nor- oss at engang har Nord- værk~lene piper og hvisler, underoffiser idet han spen
den,.l d.en hensikt å gjøre Tyskland (Saksland), Russ- maskmpistol~ne gjø;-. «Det ner på seg skiene. Vi visste 
?-ordisk Innflytelse gjeldende land og Norden stått under er forsterkmngen var, jakt- at en forsterkning fra divi-
l R.ussland. Like før sin død en hersker, og dannet ett sjonen var underveis. Det 
skriver Quisling om Russ- rike., nåværende kampområde lå 
land: Kommunismen er ikke forente stater, og en nordisk noe lenger syd. 

«Min stilling til Russland funnet opp av det russiske sosialisme trenge inn til det «Vi trenger 30 frivillige», 
fremgikk av min, jeg kan folk. De som innførte kom- russiske folk og fri det fra roper kompanisjefen. «Her 
si, li~ens~apelige fedre- munismen i Russland var kosmopoliteners gudsforlatte jeg vil gjerne med!>? Neste~ 
landskJærhg~e~, . fordi utlendinger praktisk talt al- hjernespinn. Hadde Hitler alle meldte seg og SJefen ma 
Russland er l vlrkehgheten le' sammen. De hadde dob- istedetfor å proklamere det selv plukk: ut folkene. Lar
det stor~ Nor~e. Russland, belt statsborgerskap. Ef ter- Stortyske Rike, proklamert sen Ber? sa efter. de~ da de 
det rUSSISke rike er g~_ hvert som disse folk forsvin- Nord-Europas forente stater g~edfl'Jennom apmngen i 
lagt av nordmenn. HVIS ner ut av Russland vil også og behandlet russerne som pI~gtraden. . ' 

ko~munismen forsvinne. Og et broderfolk, så hadde han' Det e;- ege~thg ~ynd at 
Abonner _ A--erter da kan ideen om Nordisk kanskje vunnet krigen Jeg er sa dårlIg skiløper», 

... Samling og Nord-Europas . ,tenkte han. , O. K. ---

Kierschowsgt. 5, Oslo 4 
Telefon 377696 

Boks 3214 . Sagene 
Ekspedisjonstid: Tirsdag til 
fredag fra kl. 10 til kl. 15. 
Mandag og lørdag holdes 
kontorene s'engt. 
Redaktør Melsom kan bare 
påregnes truffet efter forut
gående avtale. 

Abonnementspriser: 
Kr. 36,- pr. år, kr. 18,
Fr. h:tlvår i Skanoiinavia. Ut· 
20,-- pr. halvår. - I nøy-

tralt omslag innenlands: 
Kr. 46,- pr. år, kr. 23,

pr. halvår. 
Løssalg kr. 1,00. 

Bruk postgironr. 16450. 
Utgiver AlS Folk og Land 
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