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Eisenhower uten Glorien 
«La oss være fair overf~r Kennedy og se kjennsgjerningel1e i øynene», 

skriver (om man Sense 

Kennedy har innsatt en admi
nistrasljon av marxister - -

I det amerikanske blad 
.CoI1lI1lon Sense» klipper vi: 

Eisenhower efterlot Kenne
dyet kaos (a mess). I åtte år 
spilte han golf og tog imot ver
densberømthpter, mens KrusI
slOv ogCa-stro bygget ':opp det 
vestlige hovedkvarter for kom
munismen i Cuba. 

Gang på gang sa Krustsjov 
og Castro dristig fra hva de 
holdt på med. Det kommunist
infiserte ('.,entral Intdligence 
Agency rapporterte til Ike, 
men han holdt seg til golfen 
sin. 

Den britiske feHmarskalk 
Alanbrooke sa at han gjorde 
det samme i Europa. Alan
brooke skrev at i november 
1944 var det ingen som ledet 
landkrigen i Europa. Han er-
klærer: 

«Sk}ønt Eisenhower var 
antatt å gjøre det, så var 

han på golfbanen ved 
Rheims (Frankrike) og tok 
praktisk talt ikke del i 
krigsledelsen. » 

Alanbrooke sa at den bri-
tiske generalmajor .John \Vhi
tely og den amerikanske gene
ralløytnant \Valter BedelI 
Smith, og andre, gikk til Ei
senhower og krevet at han 
skulle interessere seg for kri
gen. 

Ike ble brukt som et red
skap til å rense det republi
kanske parti for gode patrioter 
Han hjalp til å ødelegge sena
tor McCarthy -- dette mens 
kommunismen var på frem
rykning og tok mere av ver
den hvert år. Nå vil helf~ La
tin-Amerika gå. 

Invasjonen på Cuba ble ar
rangert under 'Eisenhowers 
styre og gjennomført under 
Kennedy's. Det er alminnelig 
kjent i Washington at invasjo~ 
nen på r:uba vllr J!l~nlagl av I 
utenrik~epartehlf'i1"tet og'Cen- i otte år-spi!tD 'han. golf ØfJ tc. lc 

tral Intelligence Agency (til- imot verdensberømtheter - -
svar-ende det britiske Secret 
Service), som startet den og underrette Castro. Bare Cen
ledet den. De 1400 kubanere 
ble holdt i uvitenhet om alle 
tiltak. De ble opplært hoved
sakelig i Guatemala, anbragt 
på skip og sendt avsted til 
Cuba med forseglede ordre 
om de fire landsettinger. 

De kubanske patrioter viss
te ikke hvor de skulle lande 
før de forseglede ordrer ble 
åpnet i rom <; jø. Da de landet 
ventet Castros styrker nøyak
tig på landingsstedene. 

Opprørerne på vei til Cuba 
hadde ingen muligheter for Il 

tral Inlelligence Agency visste 
hvor kubanerne skuHe lande. 
Tydeligvis ble det sendt en 
gjenpart fra C.I.A. til Castro da 
ordrene ble utstedt. Dette min
ner oss om al da Krostsjov på 
sin ·første tur til U S A i Det 
hvite Hus fikk overlevert en 
C.I.A.-rapport i den hensikt å 
imponere ham med vår effek
tive efterretningstjeneste. Han 
kastet et blikk på den, leverte 
den tilbake og sa: «Jeg leste 
denne før dere gjorde det.» 

(Forts. side BJ 

Eisenhower stod også på en god fot med Vatzkanet. Her moteas han av pa'Ven. 

En;:lands hovedproblem: 
Flommen av farvede immigranter 

Noen tall og betraktninger fra et britisk parlamentsmedlem 

til alvorlig eftertanke 

Den situasjon England er 
kommet i gir i et nøtteskall 
forskjellen mellom liv og lære, 
mellom ny demokratiske godt
kjøpsfraser og livets bitre al
vor. 

Det stolte britiske imperium 
ble satt overstyr av Churchill 
og hans krigslystne klikk i 
siste verdenskrig, dels fordi 
England gikk så svekket ut av 
denne krig at det ikke lenger 
hadde makt til å hevde sine 
oversjøiske besiddeiser, men ' 
like stor grad kanskje fordi 
den frasefylte og lavpannede 
propaganda en tok ibruk mot 
Tyskland nødvendigvis måtte 
slå tilbake på England selv 
som gamle, undertrykkende 
verenserobrere. De gamle eu
genske kolonier krevet ordene I 
og propagandaen innfriet, og . 
slik gikk imperiet opp i lim- penum som heter Common-
ingen og rev med seg også de wealth, denne løsaktige forbin
andre store kolonimakter. deIse .med endel a~ d~ gamle 
Medvi,.kp,nde var naturligvis kolomer, som har gItt Eng~and 
·også at «vennene» både i øst så. u.ange pro~lemer, Ikke 
og vest pustet til misnøyen og mms! når det gjelder forhol-
fremmet oppløsningen, ikke det til det ~u~opa ~om En~
minst gjennom det nye inter- land n:aturhgvls .m a ~øke tII
nasjonale redskap seirmakte- bake hl efte: at Impenedrøm-
ne skapte: FN. men er forbI. * 

USA var rede til å overta de 
bankerotte kolonibo i kraft av 
den dollar som er mek tigere 
enn krigsskip og kanoner, og 
denne nye verdensmakt led 
dessuten av mindreverdighets
komplekser på dette område, 
fordi det selv hadde begynt 
sin karriere som en britisk' ko
loni. 

Sovjetsamveldet har natur
ligvis ingen «kolonier ~. Det 
har bare satelittstater med 
samme status som de tidligere 
kolonier og med kommunist
iske marionetteregjeringer SOm 
avløsere av England innfødte 
fyrster og negerkonger. I 
kraft av lydige kommunist
partier rundt· i alle de gamle 
koloniland, kunne det dess
uten øve en avgjørende innfly
telse der hvor de gamle kolo
nimakter måtte gi opp. 

Det var naturligvis ikke 

I hyggelig for de britiske impe
rieødeleggere med Churchill i 

I spissen å stå frem for det en
I gelske folk med regnskapet 

I 
for det krigseventyr som ikke 
bare ødela imperiet, men også 
reduserte Europa til en kaste
ball mellom øst og vest. Sann-
heten måtte, om ikke annet så 
av partipolitiske grunner, 
skjules best. mulig. Og så 

Et av de alvorligste proble
mer i denne forbindelse er 
flommen av farvede innvand
rere, som velter inn i England 
med stigende styrke for hvert 
år som går. 

Så uløselig er dette problem 
(Forts. side 5) 

LOnaOIL uu ,u-uy: ,oJ ,vvU pc.;';.

stanere kcm til England i løpet 
av de første ti måneder av 1961. I skapte man da den sørgelige 

erstatning for det gamle im- .4.v vestindere var det 58000. 

c. 
c 
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S O L D A TE ROR D 
SOLHVERVSTID 

Av kaptein ERIK LÆRUM 

V i burde - om noen - vel felle en dom, 
lor v i stilte ikke med klagemål, 
med «krav om betaling for: dåd!"J! 
Det forbeholdt han seg, vår fiende 
og stemplet med det han sin lavtidsmoral 

EN 

med tilsvinet kjølvann for velbetalt mordbrann og vold, 
som navnlig gikk ut over kvinner og barn -
Vi kjenner til advarsiers nytteløshet -
imot stimenn - men akter hver fiende i åpenlys kamp. 

Vi avviser håntaler over hver den, 
som renlivet valgte soldatens lodd 
som rikest opplevelse var, 
så frontliv ble del av soldaten 
og grunnvold for kjempende krigeres tid. 
Vi pynter oss aldri naraktig med fronttidens liv 
så litt som vi glemmer dens storlatne gru, 
hvor all ting var frukt av menns vilje til dåd 
som var «tillatt» av tingvalte, senere løftebruddsmenn. 

Vi sier det hele rent ut som det var: 
Vår dådskraft som brenn ingers brusen steg -
til storm - men i fallet så dump 
i stillhet ved nattfolkets blodbad -
n å «tillatt» av tingvalte lurvethets menn -
som - avlet i skam - kunne kun bli som nidinger født! 
T v i v ære dem!! V å r krig ble kjempet av menn -
ble derfor den sannhet sUm evig får verd, ---
som alene kan sprede sitt lysglimt for krigerens ferd -- -

Og alle, som dengang-i brenningens brus 
fikk fortidens yrke i dødsdans knllst: 
Se fritt, kun, tilbake hver mann, 
med rett til hver mannsdåd å hevde! ! 
Stillferdig vi hylder hver den som ble knust, 
som sluttelig feilet ble borte i brenningens sug . .. 
Til vern for de svundne ble skånet en flokk 
med plikt til ny mannsdåd og ofre for ny tidens gry . .. 
og kun d a vernes minnet om solhverv har det i sin kim. 

Dødsfall 
Den 9. januar og i en alder tii et svømmestevne i Ame

av 65 år dØde homøopat Olav rika. 
Farstad, Kopervik. Han var Da Farstad var ferdig med 
min forunderligste og vidun· underoffiserskoIen, gikk han 
derligste venn og med ham inn i Trondheims Politi og 
er atter en traust og solid slet seg herunder frem til 
NS-mann trådt ut av våre I artium og universitetet. Han 
rekker. ble en fremragende filOlog, 

Olav Farstad var et helt der ikke alene behersket tysk, 
usedvanlig menneske. !Jeg fransk, engelsk, men også 
visste nok ikke det da han i latin, gresk og hebraisk. Han 
i916 . meldtes seg hos meg utga et meget godt ansett 
som aspirant til underoffi- latinsk-norsk leksikon og fikk 
cersskolen i Trondheim: En engelsk doktorgrad for en 
~pinkel liten fyr fra Haram. avhandling om engelsk sprog. 
Hans far var dØd og den en- Han hadde en fabelaktig 
somme lille gutten godtok arbeidskraft, og greidde der
øyensynlig meg, skolesjefen, i for også ved siden avl sine 
fars sted, for der oppstod sproglige studier å utdanne 
mellom oss et vennskap der seg til en meget ansett ho
skulle varelivet ut. møopat og foretok hvert år 

Lektor Sara Mjåland: 

Et apropos til dagens tannsituasjon 
Den 26. september ifjor med 4 grupper. Gruppe l fikk Bare «råkostkaftene' be-

brakte «Familiesiden» i Aften- kokt, gruppe Il rått i samme holdt i alle generasjoner nor~ 
posten en artikkel om skole- forhold, alle fikk ellers samme mal hodeform og regelmessig 
barns tenner, bygd på et in- kvanta rå melk og kalvelever· {,itt med normalt utviklete. 
tervju med en spesialist, som tran. «Råkostkattene» fikk tenner: Tannkjøttbetennelser 
bl.a. opplyste at 25 % av 7 -år., riktig avkom uten komplika-I og paradentose forekom meget 
ingene har betydelige feilstil- sjoner, og den videre utvikling sjelden. 
linger, at bare hos 3-4 % av hos voksne og avkom foregikk Men de kattene som ble fo-
9-åringene er tannstillingen normalt på alle måter. ret med kokt kjøtt, særlig de 
ideell, hos ca. 50 % er den til- I grupen som fikk kokt drektige hunnene, fikk alt i 
fredsstillende, mens resten - kjøtt, var det i første genera· første generasjon etter 1/4-1/2 
(= henimot 50 %) har tann- sjon 25 % dødfødte unger, i' år tannkjøttbetennelser, para
stillingsfeil som trenger be- annen generasjon 70 %. Man- dentose, tannbyller og løsnen
handling. Videre at det i hver ge voksne dyr bukket under de tenner. I neste kull fram
klasse gjerne er 2-3 barn - for sykdom, svært ofte lunge- bød de nyfødte ungene uregel
(opptil 10 %) med unormalt betennelse. Men det var også messigheter i hodeformen: -
antall tenner: «Noen mangler påfallende atferdsforandrin- Ansiktet var smalt og langt, 
kanskje sidetenner, noen har ger: Hunnene ble sinte, han- midtpartiet underutviklet, ha
for få og noen har for mange nene tamme og sløve, ofte sek- kepartiet forsnevret, kjevene 
tenner, og noen ganske få har su elt perverse. I tredje genera- uregelmessig formet. Anoma
ikke tenner i det hele tatt». - sjon klarte ingen å bli Y2 år liene økte med alderen. Tann
På spørsmål om grunnen til gammel. frambruddet framkalte svært 
dette svarer spesialisten at det Gruppe III fikk først rått ofte blødning, tannstillingen 
er dels arvelige, dels individu- kjøtt, deretter i et halvt år var uregelmessig, tennene løs
elle årsaker, som f.eks. forfall kokt, så rått igjen. Her holdt net lett. For få elter for man
av melketenner, nesepolypper mordyrene seg relativt friske, ge tenner var et vanlig feno
og betente mandler. men ungene av første kull men. I tredje generasjon ble 

Både for den enkelte og for hadde til å begynne med ~tort skadene enda større. Knokkel
samfunnet er dette et ytterst sett samme sykdomssympto- vevet var nærmet uutviklet. 
alvorlig problem. Må det der- mer og misdannelser som «Det er», som Pottenger ut
for være meg tillatt å gi et kort gruppe Il. Dette fortok seg noe trykker det, .«merkelig at ho
resyme av hovedpunktene i et i de 2-3 første leveår, men deskallen kan holde sammen". 
oppsiktsvekkende eksperi- økte senere. De neste genera· Alt ved den tid da de perma
ment som for over 20 år siden sjonene var også tilsynelaten- nente tennene normalt bryter 
ga kjeve- og tannanomalier et de i orden den tid de fikk rått fram, var de fleste av dyrene 
helt nytt perspektiv, men som kjøtt, men straks de ble satt for svake til å leve videre. 
trass-i at det har vært behørig på kokt, svant motstandskraf· Hos de «regenererende» Kat
publisert og kritisk vurdert i ten, og sykdomssymptomene tene, som altså i tredje gene
ansette medisinske og odonto- viste seg. rasjon settes over på råkost, 
logiske tidsskrifter i Amerika I gruppe IV ble de to første er dette kullets hodeform en
og Europa, såvidt vites aldri generasjonene foret med kokt da sterkt unormal, likeså ut
har vært gjort kjent her hjem- kjøtt fra fødsel til død, alle de viklingen av bittet. Men fra da 
me. Det gjelder amerikanerne andre'genel'llsjonene iiled ute- av går normaliseringen jevnt 
F. N. Pottengers og D. H. Si- lukkende rått. Hos hunnell€ framover inntil den er fullbyr-. 
monsens «Katteeksperiment». som fikk kokt kjøtt fant man det i syvende generasjon. 

Dr. Pottenger hadde et sa· ved obduksjon sterk atrofi av ----
natorium, der han jevnlig eggstokkene og opstuing av Men katteeksperimentene 
gjorde bruk av et binyrebark- blod i livmoren. 83 % av an· ble ført videre med utvidet 
preparat som han skaffet seg nen generasjons hanner pro- perspektiv. Under forsøkene 
fra dr. Simonsens kattestam- duserte ikke sædseller. 53 % I med de forskjellige melkesor
mer. Hovedmengden av dyre- av alle dyrene hadde underut- tene hadde forskerne iakttatt 
ne ble matet med kokt kjøtt viklet skjoldbruskkjertel. Ben- at i de brakmarkbingene der 
fra sanatoriet, mens resten konsistensen var myk som de forskjellige gruppene ble 
fikk rått kjøtt fra slakter. EI- gummi, hulknoklene unormalt I holdt atskilt, fikk elt.er hvert 
lers var dieten den samme. lange og tynne. vegetasjonen et karakteristisk 

Snart merket man at hos de Med kostomleggingen fra preg: I bingen til «råkostkat-
kattene som fikk det kokte tredje generasjon av begynte tene» vokste ugraset yppig, 
kjøttet, var det stor dØdsPro.[ en langsom normalisering og i de andre bingene var vege
sent etter operasjonene og ved tilfriskning, .som fortsatte- tasjonen mer eller mindre 
undersøkelse fant man store jevnt i kullene framover inntil skrinn. For å komme til stør
vekst- og utviklingsforstyrreI. dyrene fra og med syvende re klarhet over dette fenorne
ser. Men de som fikk rått generasjon var uten degenera- net sådde de bønner i alle bin
kjøtt, var stadig i toppform. sjonssymptomer. gene - med frapperende re-
Dette ble utgangspunkJtet for Dette er de viden berømte sultat: - Bønnevegetasjonen -. 
et bredt anlagt eksperiment «regenererende katter». svarte nøyaktig til de respek
med htmdrevis av katter (900 Hesultatet ga de to forskere tive dyrenes utvikling og hel
inntil 1949). 600 av dem er blod på tann: I en annen for· setilstand: Sunne, høytklat
fulgt gjennom 8 generasjoner søksrekke ble kjøttdieten holdt rende bønnestenglerhos «rå
med nitide opptegnelser. uforandret rå for alle, mens kostkattene», mindre god 

Eksperimentet var planlagt melken var forskjellig: rå, vekst der kattene hadde fått 

I sine unge år var Olav Far
stad en ivrig idrettsmann 
som puslet litt med bryting 
og boksing, men hans hoved
interesse var svØmmingen, 
hvor han ydet det fremra
gende. Således svømte han en 
dag over Trondheimsfjorden 
fra Trondheim til Leksvika 
eller ca 25 km og han for
sØkte seg ogSå på den engel
ske kanal, men var uheldig 
med vind og strøm og måtte 
gi opp. Han var en inter
nasjonalt kjent svØmmer, så 
han engang ble invitert over 

lange reiser rundt i landet 
for å se til sIne pasienter. til ansette stillinger i dette 

Tilslutt kan nevnes at han land. Og at NS-rasen er god 
gjennom år strevde med et viser bl. a. de mange forblØf
mektig verk om våre fisker fende flinke barn til NS-folk. 
og fiskerier, men da han ikke Og Olav Farstad tilhØrte 
nevnte noe om dette i sine eliten. Som patruljerende 
siste brever, antar Jeg han ga konstabel leste han til artium 
opp dette arbeide på grunn ved skinnet ira gatelyktene i 
av manglende offentlig støt- Trondheim, han opparbeidet 
te. Noe han stadig håpet på. seg en Økende krets takknem-

kontra forskjellig behandlet pasteurisert melk, enda dårli· 
melk: pasteurisert, D·vitamin· gere hos dem som hadde fått 
anriket, tørrmelk og søt bok- tørrmelk, overhodet ingen 
semeIk. vekst der dyrene hadde fått 

2 

Der skrives idag om mang- lige pasienter, og som sprog
lende norsk elite; men dette mann og forfatter var han 
er feil. Vi har elite nok. Den tIlfulle det vi forstår ved ut
gjør seg stadig gjeldende 
blandt de forhåne de NS-folk, 
som tross offentlig og privat 
motstand har slitt seg fram 

trykket «en lærd mann». 
Han, Olav, fattiggutten ifra 

Haram -
KONRAD SUNDLO. 

Gruppen med rått kjøtt og søt boksemelk ! 
rå melk utviklet seg og for- Det avgjørende ved dette re
merte seg og døde av alder- sultat er ikke det forlengs~ 
domssvakhet. Alle 4 sorter be- kjente faktum at varmebe
handlet melk ga skader, sti- handlet mat dreper celler, 
gende i den rekkefølge de her men den erkjennelsen at devi· 
er nevnt. talisert mat som gis til lev-

Katteeksperimentene er et· ende vesener, kan sette i gang 
terprøvd og bekreftet ved for- et helt kretsløp av syke pro-, 
søk med hvite r0Uer. sesser: dyr, menneske, jord, 

____ plante, dyr, menneske, osv.-
Det er nå på tide å nærme Dette er en erkjennelse av livs

seg hovedpoenget i forbindel- viktig betydning både for na
se med utgangspunktet for sjonaløkonomien og for folke-
denne framstillingen: helsa. (lI'orÅ • .. 1) 
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årsskiftet Redaktører: 

ODD MELSOM. aMlt'arHg 
A.LEXANOfR LANG F. 

Ved årsskiftet er det som 
. hendelsene i det forlopne ål' 

-------------------------... 1, dukker opp og blir klarere 
igjen i erindringen, og en ser 

På kattepoter rundt sannheten 
dem ofte i en noe annen syns
vinkel når de er kommet litt 
på avstand. 

Vi husker f.eks. hvilke bøl-
Selv de mest tilbakeliggende i dette land synes nå å være ger det skapte ute i verden da 

blitt klar over at det var andre ugler i mosen euh både tys- . tyskerne arresterte den jugo
kerne og britene 9. april 1940. Men en har nå levet så lenge I slavis~e par~is~nhøvdingen. 

I Ogsa her l vart land begvn -
på en historisk lØgn at en fremdeles må tasse rundt sann- te hj~mmefrontlederne å si{Jel-
heten som katten om den varme grøt.. ve faretruende i buksebaken 

Og så får vi da de mest forunderlige forklaringer på da de hørte om delte. Hadde 
h vor for det gikk som det gjorde med det stakkars «nøy- de kanskje ikke god samvittig

het? Hadde de virkelig gjort 
trale Norge», som det tales om i den politiske legende. . . . . . noe som ikke var i pakt med 

"En av de siste tåke fyrster som søker å bortforklare sann- folkeretten? Nå forstod de 
heten for folk er en major Svein BUndheim, en i~ke ukjent I visst først hva de hadde vært 
størrelse i DAGBLAD-regi som har latt sin visdom og sine' med på og at forbrytelser en-

, nå kunne bli straffet. 
mHitære kunnskaper regne over takknemlige tilhørere i Stu- Men _ de falt snart !.il ro. 
dentersamfundet. Det var det norske «mobiliseringssyst.em» De kom selvfølgelig lil å hus
det var noe i veien med, og det var dette ulykksalige «sys- ke på at Tyskland nettopp 

tem» som «umuliggjorde effektiv motstand». hadde betalt dem flere milli-
oner kroner for de forseelser Da majoren aven innsender i DAGBLADET ble bedt om 
og forbrytelser de således had-

nærmere utdyping av denne besynderlige uttalelse, svarte de begått, og det. ville da være 
han med et la~gt sitat fra general Ruges bok. inkonsekvent først å betale for 

Det er hverken tid ener sted her til å korrigere majorens I ugjerni~ger, ~g senere straffe 

Dette forekommer vel' våre lesere selsom bekjent, men det er ikke 
en plakat /Ta NS Ungdmnsfylking. Det er det britiske National 
Party som nå - forøvrig sammen med andre bevegelser i nordis
ke land - fører solkorset som si tt merke. 

militære misforståelser. Det må være nok å henvise til at I' for d~ samme. . . o 

••• O' I I Julen kom Jeg hl a lese 
det «system» Norge kunne basere en mobIlIserIng pa I 1940 I igjennom Schankesaken på 
i sitt prinsipp naturligvis var nøyaktig det samme som i nytt. Det slo meg igjen da jeg 
andre land. Som rimelig må være, siden det å mobilisere jo leste, at hverken slatsministe
betyr den ene ting å innkalle personellet til, og å sette opp ren, uten~i~sministeren eller 

forsvarsmInIsteren kunne er-
feltavdelingene.' Ved en alminnelig mobilisering, som det 
norske «system» naturligvis ~ også omfattet, er det jo ikke 

mere enn en måte å gå frem på. 
En annen side av saken· er at en iNorge~ som i andre 

land, naturligvis hadde alternativer for en delvi<; og gradvis 
og stille mobilisering. Likeledes at våre norske forsvarsØde
leggere gjennom årrekker innen ARBEIDERPARTIET og 

VENSTRE hadde sørget for at vi manglet tilstrekkelige be-

indre å ha sett kapitulasjons
avtalen, og at det viste seg at 
alle tre hadde satt sine nav
netrekk på ,dette dokument. 
Hadde det vært et alminnelig 
menneske som hadde vitnet 
slik, ville det nok ha blitt en 
alvorlig affære, men nå ble der 
for anledningen komponert et 

uttrykk - et ganske godt et 
forresten - det kaltes erind
ringsforskyvning. 

,Jeg ble sittende å studere 
på hvordan i all verden de 
alle tre kunne ha glemt dette 
som jo var så viktig, men så 
slo det meg plutselig at de 
måtte væreblitVforelagt dette 
dokumentet samme kveldsorn 
de vedtok bigamilollen og da 
ble det hele ganske forståelig. 

Johan Raastad. 

redskapsavdelinger som kunne dekke en mobilisering, noe «Viljeløst vimrende osv.» 
som naturlilgvis er nØdvendig i en plutselig prekær situa- regjering, konge og partipoli

sjon, siden en mobilisering nødvendigvis må ta adskillig tid. tikere for å få mobilisert iti-
Vi må innrømme at vår fidus til det norske befalskorps av de, og ikke «mobiliserings

idag ikke er overveldende stor, men likevel må vi vel gå ut systemet». ' 

fra at det vi ovenfor har pekt på ikke er ukjent for en mann Det t e var det som var 
med majors grad. Så hans uttalelser tar kanskje heller sikte 

på å skjule sannheten enn å fremme den. 
'Men, vi skal la'majoren hvile ifred. Han er ikke synderlig 

grunnen til at en i skjære pa
nikken 9. april, da en oppda
get at regnestykket ikke gikk 

interessant, og adskiller seg ikke nevneverdig fra forgjengere opp og at tyskerne også møtte 
innen DAGBLAD-kretsen før det· store sammenbrudd· i i Norge med sine krav, gikk 
1940. Men i en annen stilling kommer det han siterer fra til det umuligste av alt: a 1-

general Ruges bok, nemlig at «på norsk side lå feilvurderin- ter n a t i vet med en delvis 

gen i første rekke i håpet om at noe overfall ikke ville kom- og stille mobilisering med da
me. Derfor hadde vi heller ikke mobilisert i tide og ikke gers varsel for fremmøtet. 

lagt ut minesperringer». Det som nå står tilbake er 

I tilslutning til N.N.'s sitat 
fra Ibsens ~ Kongsemnene» 
kan det være grunn til å brin
ge i erindring, at dette drama 
ble satt opp på Nasjonalteat
ret til feiring av de gjenkomne 
statsmenn fra London, og at 
de siterte linjer var sløyfet. 

Selverkjennelse, det må inn
rømmes! 

L. 

Slik er partipolitikerne 
Wilfred Fienburgh: Val
gets kval. J. W. Cappelen. 

Er det !noe partipolitikerne van-
Det er liten tvil om at denne general, som efter eget ikke å klarlegge disse kjenns- ligvis mangler, så er det selv

sigende tok sannheten med seg i graven, visstf' bedre enu gjerninger, men å fordele kritikk. Til gjengjeld er deres 
det han her doserer. Han visste sikkerlig det som alle me- ans var e t der det skal væ- omdømme heller dårlig hos den 

jevne mann og kvinne. Det vill!~ 
ningsberettigede vet idag, at det slett ikke forelå noen slik re, slik det forsØkes gjort i sikkert vært enda dårligere h!vis 
«feilvurdering» hos de menn som tok Norges skjebne i sine nevnte artikkel av kaptein de kunne titte bak kulissene på. 
hender i disse kritiske dage. De var ikke bare fullt klar over Holm. For oss står det slik at samme måte som det britiske 

Husrom søkes 
Kan noen a v «Folk og 

Land»s lesere være oss be
hjelpelige med leilighet,2~3 
rum og kjØkken, eller mindre 
hus snarest. Helst Oslo eller 
nærmeste omegn. Fortvilet, 
husløs 1. februar d. å. 

Bill.mrk. «2 voksne, 3 barn» 

Arkitekt 
HUSTAD 

Bærumsv. 5. ø. IDlern 
Telefon 55 61 29 - Oslo 

TANNLEGE MAAMOEN 
Hansteensgt. 2 

Tlf. 444333 

ANNELISE PAROW 
TANNINNSETNINO 

Trondheim 
Gisle 'Johnsonsgt. 5 _ v. Lade

moen kirke - Voldsminde 
----------.-------------

Tannlege 
MARTIN KJELDAAS 

Hansteensgt. 2 
Tlf. 447554 

Daglig friske blomster. 
SYNNØVE LIS 

Bl8møterforretning 
)[raaser Walle priser 
Frognerveien 30, Os l o 

Tlf. 4422 3() 

at et «overfall» ville komme, men de la - slik som blant an- grunnen til disse folks hand- parlamentsmedlem Wilfred FieIL de rent teImilske detaljer, også ha 
net påvist i kaptein Olaf Holms artikkel i dette blads nr. Ilemåte 9. april og tiden umid- burgh gjør det i denne bok. For- tilhØrt hvilketsomhelst norsk par-

fatteren omkom ved en bilulykkf ti. For slik er partipolitikken og 
for iår - alt til rette for at det ikke skulle kunne ydes mot- delbart forut bare kan være like fØr boken kom ut, og det slik er den forunderlige og stort 
stand, enn si «effektiv motstand» når «overfallet» kom. Ut- en av to: enten forrådte de I sparte ham sikkerlig fra å få øy- sett uhyre lite tiltalende flokk av 
taleiser fra kompetent britisk hold bekrefter da også at et bevisst sitt land for britiske' nene revet ut av hodet på seg yrkespolitikere. 
britisk «overfall» på Norge skulle skje i forståelse med Norge. interesser, eller de ~ var så av fortørnede medpolitikere. At boken Også. er velskreven 
«Feilvurderingen» var at tyskerne kom fØrst og slo spillet dumme at selv det forsamlede Bokens <helt» tilhØrer det gjør angrepet desto kraftigere. 

britIske Labourparty, men har. Kort sa.gt: en bok både til under-
overende for dem. storting burde ha blitt opp- kunne sikkerlig like gjerne ha til- holdning og til å få forstand av 

Og det t e er det som er grunnen til at det ikke ble mo- merksom på det og grepet inn hØrt Mcmillans konservative. Og i vå.r partiredne tid. 
bllisert dengang våre militært ansvarlige lØp dørene ned hos i tide. han kunne,når en ser bort fra S. 
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Slikt hender i Ben Gurions Israel 
En artikkelserie av den jødiske anti-zionist Moshe Menuhin 

Ill. 

Var Ben Gurion slokk ert da 
han i sin tale til the World 
ZlOnist Congress i Jerusalem 

. 2~. desember HJ60 (Fullsten
dIg reterat i New York Times 
8. Januar Ulol) sa under hen
visnmg. til aggresjonen og ok
kupasJonen av Smai:. «~m~i
felttoget befestet ytterhgere Jø
deuulllmens stolthet og be
unur1ng» 'f 

Ben (iurion var ikke engang 
sjOKKert aa hans hær flere ti
mer lør SKumrmgen kvelden 
for angrepet pa Egypt, :!9. 
oktOber 1:1;)0, erklærte eL plut
sellg portlOrtmd klokken 5 ef
terrulaaag I den Israelske ara
benanasuy Kalr Kassim 
ukjent 10r de arabiske bønder 
som Iremaeies arbeIdet på 
jordene. Da de vendte hjem 
fra arneidet ble araberne IlleI
et ned av avtrekker-gtade is
raelske soi<1aler. SeKsogfirti 
menn, kVInner og barn ble 
massakrert med koldt blod. 

N.t.J:{ (en hebraIsk maneds
avis utgitt i Jerusalem for «jø
dIsk-araolsK tIlnærmelse») 
haGde I SIn utgave for novem
ber-desember 1956 dette å si 
om det nl1iItærregime som 
styrer Israel, om angrepet på 
Egypt og pogromen i Kafr 
Kasslm: «J:Hldet for IHUD 
merket seg med sorg og smer
te den bedrøvelige kjennsgjer
ning at Israel blandet seg mn 
i en aksjon sammen med mak
ter oppsatt på utnyttelse av ef
terhggende folk, og dermed 
inviterte til å bli kalt et red
skap i hendene på disse mak-

, ter. England og Frankrike vil 
forlate dd nære østen for eller 
senere, enten frivillig eller 
tvungent. Men vi lever midt i 

Fordrevne arbeidere stirrer mot hjemlandet Palestina - -

den og aBe våre håp el' her. folkets ledere og uets oven'a
Hensyn~l<Js og eventyrlysten binere offentlig tilstå denne 
aksjon må nødvmdigvi-i hrin- store synd.» . 
ge oss ualled'~ vanskeligheter I Det var en uforanderhg 
for kommende generasjoner. «rettferdiggjørelse» å høre 

Israels eneste vei ut av dets stadig fra Ben Gurion og hans 
nåvære~de siuasjon er å ad- gjeng for å bortforklare hans 
lyde verdensoponionen slik «tusen øyne for ett øye»-straf
den kom til uttrykk i resolu- feekspedisjoner og erobringer: 
sjoner av FN. Det er beklage- «Fedayeen» (selvofrende ara
lig at Israel først erklærte at biske infiltratorer). H~em var 
det ikke hadde til hensikt å disse «fedayeen»? MIserable, 
behoWe erobrede områder ef- desperate, raske, sinte ung
ter at det var satt under press dommer i eksil fra deres hjem 
av USA og Eussland. og hjemland i Palestina, for-

Kafr Kassim-affæren gjen- dømt til et utålelig, tilintet
speiler skylden til en helt gjørende liv, ute av stand til .å 
igjennom militaristisk stat og forsone seg med deres elendl
av den militære atmosfære ge liv i eksil, som så de isra
som gjennomtrenger både den elske . inntrengere fryde seg 
og sjelene til gammel og ung. over deres hjem, deres f01Tet
til lærere, skribenter og dikte- ninger, deres kuer og gjeter, 
re. Kafr Kassim-affæren er og fruktene av deres marker 
symptomet på en råtten sam- og haver. Noen av dem satte i 
funnspolitikk. Skylden ligger de tidlige år av eksilet lh'et på 
ikke hos den enkelte borger, spill, krysset grensen for å ta 
men hos hele det nasjonale tilbake noe fra deres egne 
samfunn. Hele dette nasjonale hjem, drepte israelere o~ ble 
samfunn burde gjøre bot. La selv drept av dem. 

. C. L. Sulzherger i New York 
Times sa i sin spalle fDr 14. 
november 19fii3 straks efter 
angrepet på Egypt følgende 
om «patriarken av Israeh, 
Ben Gurion: «Chaim W eiz
mann, Israels førstepresident, 
rystet imellom med sorg på 
hodet, idet han klaget: 'Ben 
Gurion er intet annet enn en 
fordømt fascist.'» Og fordi 
Weizmann hadde en mere 
moderat filosofi og ikke likte 
det sabel raslende program, 
sørget Ben Gurion for da sta
ten Israel ble etablert at Weiz
mann skulle bli redusert til en 
impotent gallionsfigur aven 
president hvis meninger ingen 
aktet på. 

Ben Gurion har aldri vært 
sjokkert i hele sitt politiske liv 
inntil den såkalte «Lavon
affære» av 1954 ble avsløret i 
Israel så hodekulls i 1960. 

Mose vei fra Egypt: 1. På Nilen ble Moses trukket opp av vannet 
og antatt å være jøde. 2. På Horea berg viste Gud seg for Moses 
i en brennende tornebusk. 3. Her forlot jødene Egypt. 4. Passa
sjen over det røde hav. 5. Miralclene i ørknen: man'IW og vaktler. 
6. På Sinai berg fikk Moses lovens tavler. 7. Men jØdene danset 
rundt gullkalven. 8. På Guds bud laget Moses en kobberslange. 9. 
Moses dør på Nebo berg efter å ha skuet inn i «det lovede land •. 

Efter å ha festet oss ved 
merkepelene i gjerningene til 
de militære styrere av Is
rael under Ben Gurions inspi
rasjon om «gjenløsning» og 
«innsamlingen av de eksilerte» 
for enhver pris, kan vi nå bed
re forstå betydningen av «La
von-affæren» eller affærene 
fra 1954 til 1961. 

FOLK OG LAND LØRDAG ~. JANUAR 1962 
Haaretz, en representativ 

Forts. 8. 7 I 

Dødsdans 
1 Prag 

En roman om pragerrevolusjonens dager 

i 1945 

av OLGA BARENYI 

(Oversatt av ODD MELSOM) 

x. 
I HOTEL ALCRON I skifte lokale,» sier hamburgerea. 

«Her hender det likevel intet.» 
I den store hall i det beste ho.:' \ «Noe kommer snart til ~ hen

tell i Prag er nesten alle bord be- de,» mener en av berlmerne. 
satt skjønt det er sent på kvelden. «Denne frøken Reumann har aU 
Høye tyske offiserer snakker sittet her i tre timer. Hun venter 
dempet sammen, sivilIstene snak- bestemt på sjefen sin.» 
ker allesammen bare tysk. Man «Eller på sin sengekamerat," 
ser neSlen ingen kvinner. 

Ved den brede glassdør, bak 
hvilken en trapp belagt med et 
hvitt teppe fører opp til hotell
værelsene, sitter en pike i mørke
blå drakt med en kopp mokka. 

flirer en av de to sachsere. 
«Men, kjære deg, jeg har da ofte 

nok sagt deg at ,hennes sengevenn 
og politipresidenten i Prag er en 
og samme person, det vet til og 
med Gestarx>, og det vet. sjelden 

Ved siden av koppen ligger en noe.» 
hvit håndveske. To sølvbokstaver «Tror dere forøvrig at Weider
smykker venstre hjørne. H. R. mann kan vite mere enn Frankh 
Av pikens ansikt ser man bare «Det er slett ikke utelukket 
den fine haken. Alt annet er dek- Weidermann er ikke så forhatt 
ket av et kokett slør som faller 
i dype folder ned fra hattebrem
men. StadJg påny skyver hun opp 
mansjetten på den hvite blusen 
og ser på armbåndsuret. Herunder 
forsøker hun å se så ubekymret 
ut som -;uHg, skjønt lmærne hen
ner under bordet skjelver uopp
hørlig. Hun ser forventningsfullt 
på alle som kommer inn i hotell
hallen fra gaten. Mn ingen nær
mer seg hennes bord. 

I et hjørne blir det nå talt hvis
kende. De fem herrer er alle høy~ 
ere embetsmenn i riksprotektorat
embetet. To berlinere, to sachsere 
og en hamburger. Avisen som lig
ger foran dem har bare to sider, 
som alle prageravisene nå. På før
ste side står med kj empestore 
bokstavr: «Prag, åpen by!» Så, med 
noe mindre skrift: «K. H. Frank 
oppfordrer den tsjekkiske befolk
ning i Prag til å bevare roen.» Så 
kommer en intetsigende artikkel, 
som skal vise at tyskerne i Prag 
ikke har noen grunn til uro. Bort
sett fra datoen 4. mai 1945 inne
holder første side intet annet. 

«Jeg kunne være stemt for å 

hos tsjekkerne som Frank.» 
«Men, mine herrer, med tsjek:.

kerne går det da an å ordne opp. 
Standrett, utgangsforbud, la etpar 
offentlig dingle til skrekk og ad. 
varsel.» 

«Og så?» 
«Så? Da er vi forlengst borte 

herfra.» 
Piken farer sammen da en kel

ner ,blir stående ved bordet hen
nes og spør med et dypt bukk: 
«Fru Reumann?- Det er telefon til 
Dem. Må jeg få følge Dem til tele
fonboksen?» 

Mennene snur seg efter henne. 
Det gjør henne så forlegen at hun 
snubler over en stol. I telefonbok
sen kommer hun til å huske på 
at hun lot vesken ligge på bor
det. Forhåpentlig - «Ja,» puster 
hun inn i telefonmunnstykket. 

«Er det deg? Jeg ville bare min
ne deg om at vaskekonen kommer 
for å hente gardinene imorgen.» 

«Imorgen? Jeg trodde - jeg 
trodde - ioverimorgen,» stammer 
piken. 

«Gud, du kan da ikke legge mer
ke til noe,» sier en utålmodig 
kvinnestemme i telefonen. Ingen 
som ville avlytte denne samtale 
ville falle på at det var noe annet 
enn pludring mellom to vennin. 
ner. Passordet er meget behendig 
valgt. «Har det ikke vært noen 
der ennu? Ingen av våre bekjen
te? Nei? Altså, pass på. Vent bare 
et kvarter til og gå så. Legitima
sjon har du, så du kan altså ta en 
drosje. Men la ikke noen ledsage 
deg, forstår du?» 

«Ja.» 
«Og jeg vil telefonere til deg 

hjemme ennu engang. Adjø fore
løpig.» 

Da hun kommer tilbake til bor
det sitt, sitter det en mann i en 
av de fire stoler. I mørkegrå dress, 
elegant. Hun ser bare ansikte\ 
hans i .en tåke, det flimrer fot" 

(Forts. aiåe 'l) 
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tln artIkkelserte av Alexander Lant~ SIEGFRIED: 

Dramaet på Syrebekkstøylen Det Walten SS? 
Feilaktige dommer for «drap» 

som må revideres 
Bøker og betraktninger omkring de franske fallskjermsoldater 

Jean Lnrteguy: Tapte 
skanser. Dreyers For/og. v. 

VED DEN UBETENKSOMME BOR.TFØRELSE AV LENS
MANN WGNVIK LAMMET SAHOT0RENE SIN ILLEGALE 
VIRKSOMHET l KNUT HAUKELID TAR FARVEL MED 

Begivenhetene fremover i 
og omkring Algerie kan kom- , 
me til å virke bestemmende I 
I på verdensutviklingen, og der
for er det da også av så stor 
betydning å prøve å sette seg 

SABOTASJEN 

inn i hva det er som skjer der, 
og hvilke krefter som er i 
virksomhet. 

Den algirske opprørsbeve
gelse vet vi stort sett hva står 
for. Det er deI1 samme under
lige blanding av farget nasjo
nalisme og kommunisme som 
vi møter overalt ellers i ver
den hvor de kommunistiske 
agenter har drevet sitt spill. 
Det er denne den fargede ver
dens opprør mot Vestens le
delse og livssyn, og vi kan 
kanskje også si kultur, som 
USA av profittbegjær og av 

Fra Gards;ord i Rauland 

mindreverdighetskomplekser 
har understøttet, og som Sov
jetsamveldet og Kina har pus
tet til med det resultat at de 
gamle kolonisamfunn, som 
riktignok bygget på en krass 
kapitalisme, men som dog var 

Det må ikke glemmes at det 
er Johans Lognvik som er ho
vedpersonen i dramaet på Sy
rebekkstøylen i Rauland. Ef
ter min oppfatning er hans 
opptreden skjønnsom, korrekt 
og tapper. 

Sabotørene Tronstad, Sy-
verstad, )Einar Skinnarland 
og Jon Landsverk skadet ved 
sin ubetenksomme kidnap
ping av lensmanll Torgeir 
Logm'ik sitt av den britiske 
sabotørorganisasjon SOE gitte 
oppdrag. Bortførelsen aven 
lensmann i funksjon og uvet
tige disposisjoner førte til dra
maet på Syrebekkstøylen. 
Dette utløste påregnelige mot
tiltak fra okkupasjonsmakten 
hvis plikt og rett det er å hol
de ro og orden. Disse tiltak 
reduserte så den illegale virk
somhet i Raulandsheiene og 
ellers i strøket til det rene ab
surdum. 

Herom gir vi ordet til sabo
tøren Knut Haukelid i hans 
bok «Det demrer en dag», side 
230 og utover. Herr Haukelid 
begynner med å fortelle at 
han har truffet Einar (Einar 
Skinnar[ond) som rapporte
rer at sabotøren Gunnar Sy
verstad har oppsøkt lensmann 
Lognvik, slått pistolen i bor
det og sagt at hvis han vil be
holde livet må han holde kjeft 
om illegal virksomhet I l (Epi
soden virker som en scene i 
den gamle barnelek indianer 
og hvit. Det fremgår da også 
av dr. Kjelstadlis bok «Hjem
mestyrkene», at britene mente 
at nordmennene ikke var sær
lig egnet til hemmelig, illegal 
virksomhet på det okkuperte 
'Område.) 

Det står ordrett i Haukelids 
bok, s. 230, gjengitt Einar 
Skinnariands ord til Haukelid 
om lensmann Loghvik: 

velordnede og bød på fred og 
«Def var lJ.es/uttet å .~klltc sikkerhet for de innfødte. er 

hODl.' . .. ! blitt erstattf'l aven reklH: sa-
For å utfylle hdsb.lledet av, kalle nitviklingsland». Disse 

Franske fallskjermjegere i aksjon i Algerie. 

e? .fund~menla! begreps.lor- land mangler alt som skal til I . 
VIITmg ~lt~rer . .Jeg noen IIUl- for et moderne selvstendig liv, i folk, utdannelse. matenelt i lemlesteise av fangne mot.st~n-
skutt~ hnJer l saksdokumell- grunnlag, stalsbyggende evne. dere og sterk kommulllshsk 
tene i min lH>siddelse: « Pn~s- og den vilje og arbeidsomhet' infiltrasjon, tyder ikke bra. 
ten Odd Godal til fru L L. og som har bygget Europ~l opp Men det er folkene på den 
T.L. efter "freden»: Her i det- gjennom århundreJ:1~. Like- annen siden som interesserer 
te romlIlet Ipå Hauland pres- fullt har hver eneste av disse oss, disse som idag fortsetter 
tegård) sat eg og Tronstad'l negerdespotier maskert som sin og Frankrikes kamp i og 
Syverstad og Bj. Gardsjord og. nydemokrater samme stem- for Algerie og som samtidig 
pl~tilagde kidnappingi på Tor-I' mevekt i F~ som .fo: eksem- trosser general de Gaulle og 
geIr.) pel USA I En utVlklmg som hans underlige følge av parti-

________ , har ført til at denne verdens- politikere og venstreradikale 
Tilbake til Haukelid: organisasjon nå holder på å bråkmakere. Hvorledes tenker 
Om tiltaket med å bortføre· falle fra hverandre, noe ingen europeerne i Algerie, hvorle-

og drepe lensmann Lognvik er I bør gråte over slik det hele har des er disse franske offiserer 
Haukelid nesten like kritisk: utviklet seg, og noe en måtte (Forts. s. 6) 
som Folk oy L(/11d har vært i II vente når det gjelder en orga-
disse berC'lninger om fakta: nisasjon avlet i skarn og makt-

«Jeg likte dette li cc. Rauland overgrep av verdenskrigens 
lå på grensen av mitt distriktblodige seirherrer. 
og en sånn sak ville altid føre Hvorvidt et selvstendig Al-
til tyske undersøkelser og me- gerie har sjanser til en mere 
get sladder. Men dette var fullverdig innsats enn neger-
Tronstads sak, og jeg kunne ikke statene vet vi ikke, men den 
blande meg borti det. Vi hadde kampmåte som har vært be-
jo ingen ide om at det kunne nyttet lover ikke det beste. 
gå sa ille som det gjorde.» Grusomme nedslaktninger av 

(Forts. side 7) kvinner og barn, bestialsk 
-------------------

Tøffe typer fra de dramatiske begienheter i Alger'le. Tihøyre en spansk kollega, den 25 år ,gam, le I 
fallsk;ermoftiser Ortiz. Over: de Gauflle er ute i hardt vær - FOLK OG LAND 5 
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De/t, 
(Forts. fra s. 5) 

- spesielt fra fallskjermtrop
pene - som har' sluttet opp 
om opprørsgeneralen Salan? 

Blant annet om dette hand
ler boken «Tapte skllnser» 
som er kommet på Dreyers 
forlag. Forfatteren Jean Lar
teguy har selv tilbragt 20 av 
sine 40 leveår i krig og revo
lusjoner, dels som aktiv offi
ser og dels. som krigskorre
spondentverden rundt. Han 
vet tydeligvis hva han skriver 
om. 

Boken handler om en grup
pe franske fallskjermoffiserer, 
deres innsats og opplevelser, 
deres tanker og reaksjoner. 
Disse ofiserer som kjemper 
trofast for Frankrike på ute 
saUe og fortapte poster, føler 
seg stadig sviktet av hjemlan
dets partipolitikere, av de be
stemmende kontoroffiserer og 
av mesteparten av det som 
representerer moderlandet 
Frankrike. 

«Vokt deg, Roma, for:'legi
onenes raseri», sier en av dem 
i bokens sluttavsnitt, og en av 
de andre, etlingen av et gam
melt fransk militærdynasti, 
minnes gymnasielærerens opp
lesning om romersk historie: 
«Mange av centurionene i pro
konsulatet Africa forlot sine 
legioner . og vendte hjem tjl 
Roma. Der gjorde de tjeneste 
i den keiserlige praetorianer
garde, men fant efterhvert u! 
at de selv ville kåre keiseren. 
og da de til slutt begynte å 
velge ham fra sine egne rek-, 
ker, gikk Romerriket til grun
ne.» 

Så vil da tiden vise om hi
storien alltid gjentar seg. 

* ~ 

kommunistiske ,østen med 
samme midler som kommu-, 

,nismen alltid har benyttet, 
fordi den som vil bekjempe 
kommunismen med andre 
midler hal' tapt på forhånd. 
Og det er dette som bebreides 
den tyske nasjonalsosialisme 
idag av alle papirkng~rt\ alle 
de floskel,stinn~ ~lydemokra
ter. 

Boken legger ikke skjul på 
at de franske fallskjermsold<>
ter i sin kamp mot en mot
stander som sel~'ingen moral
ske lover fulgte hrukte alle 
midler, også tortur. Det fortel
les i boken om hvorledes den 
algirske leder de "fanget ble 
behandlet, og det fortelles og-. 
så at noen av fallskjermoffi 
serene fremdeles hang fast i 
de gamle normer for krigfør
ing mellom siviliserte folk 
som fulgte krigslovene. Men 
da sa den offiser som hadde 
ansvaret: «Du vil helst ikke 
skitne deg til? Skjønner du 
ikke hva det betyr for oss å 
ha fanget en slik sførrf'lse? Vi 
slipper kanskje å slåss i gate
ne! Men vi har ikke tatt ham 
for å sette ham på utstilling i 
en glas§monter. Dette er Si 
Millial, mannen bakbombeat
tentatene. » ' 

Og situasjoneit klargjøres 
enda tydeligere, da en avoffi
serene får kloen i en algirsk 
leder som har anbragt 15 tids
innstilte bomber rundt om
kring i forretningene i Alger. 
De vil springe 'om en time, 
drepe uskyldige kvinner og 
barn, hvis ikke offiseren kan 
fåut av fangen hvor han har 
anbragt dem. Han fikk det ut 
av ham. Og hvem dømmer? 
Slik man dømte i Niirnberg? 

Den gruppe av fallskjerm- Det er en grufull verden å 
offiserer boken forfeIler om, leve i, og en kan føle seg fris
satt alle i kommunistisk Viet- tet til å ønske at de som ved 
minh-fangeleir,hvor de var unnfallenhet og lefling med 
utsatt for en sterk påvirkning. undergraverne har ført verden 
Det gikk der opp for dem at opp i dette og åpnet vei for 
en krig i vår tidsalder med ondskapen, selv må få føle 
dens sterke ideologiske mot- vekten av den i videste ut
setninger ikke kan vinnes ef- strekning. Men dessverre går 
ter gammel oppskrift. Mot det alltid ut over de uskyldige. 
folk med helt andre moralske Det er ellers ikke bare .Jean 
normer kan en ikke kjempe Larteguy som ida,g forsøker 
uten at en også selv kaster å forklare oss tankegangen 
visse moralske hemninger hos fallskjermsoldatene, det 
overbord. For hva skal en stil- nye Waffen-SS. I Verdens 
le opp mot motstandere som Gang omtaler Johannes Skan
hevder at «enhver som be- cke Martens en lignende hok 
kjemper kommunismen er av Gilles Perrault: «Les Para
h~re .i og med. denne kjenns- chutistes.» Også han ser noe 
gj:rmng en krIgsforbryter og av nødvendigheten av og bak~ 
stIller. seg utenfo~ menn:ske: grunnen for fallskjermsolda
heten. Han f?rtjener a bh I tenes nye soldatinnstilling: 
klynget opp pa samme måte «Vi får et innblikk i et lukket 
som de dømte.i Niirnhe~g.~ og hemmelighetsfullt samfunn 

Og he or er VI ,ved et kJerne- av unge krigere som minner 
p~nkto nal' det gj~lder fL'rstå~l- om romernes legionærer, de 
s"n bade av fortId og fremtId. amerikanske «marines» og na
For den samme erfaring som zistenes SS.» 
d: frans.ke fallskjermjegere Og dette er forsåvidt meget 
na har gjort l sin kamp mot veltruffet, som Erich Kern i 
kommunist:ne, den, gj,orde ~e Delltsche Wochen-Zdtung for
tys~e. nas.l0nal?osIahster ar teller om en meget opplysende 
f~r J ~m uavlatelIge og ubarm- samtale med en fran<:k fall
h]ertJge gatekamp med kom. skjermsoffiser under et hesøk 
munistene. Og Hitler trakk I i Algerie. Kern røbet ;kke at 
som de franske fallskjermsol- • han selv var gammel Waffen
oqfer konsekvensen av denne l SS-mann. Franskmannen pre
"nrståe]"f> Of! kjempet mot det senterle seg for den ukjente: 

LØRDAG 27, JANUAR 1962 

" ," ,...',. (Forts. fra side 1) ", I oss», skriver Sir Cyril Ospor-
«Løytnant Marcel Dl.bo'1!. i na blItt, at de l:OllseryuL 'I' \' ne, og forlsel ler: « Det kun 

SS -) '. I politikere som, sitter med fl"- apeubart ikke bli sa forholds-
Og Kern fortsetter berelnm- gjeringsmakten tmss i aUt' di, vis lave taU i all fremtid sid'~il 

gen: , " fagre nydemokratisk~' lalem:l- Vestindias befollmingstilveht 
«Unn~kyld, ,hv~ .fO~ noe?o» terDm menneskenes likhel og er ca 75.000 trass i at barne-

, spurte Jeg ~ten riktIg a forst.a, rasebevarelsens forhrytersk- dødeligheten der ligger på 68 
Jeg tr~de Jeg hadde hørt fell. het, selv har matleI sdt('livel promiIle mot bare 2:l promille 
Han gjentok smilende. Jeg foran læren og gripe til re- i England. Hvis, hva vi hap5"r. 
mumlet navnet mitt, men taug striksjoner mot den uhemme- den medisinske vitenskap Vi:'

klokelig om mitt yrke (Han var de innvandring. Naturligvis duserer deres barnedødf'lighet 
, journalist og skulle skrive om blir de nå også h~ngende fast til samme lave nivå som vår, " 

opprøret i Algerie, sett fra beg- i den gamle propaganda og så vil deres befolkningstilvekst 
ge sider). «Jeg er her for tiden griper bare til halve, forall- øke voldsomt og ufvandrings-
i forretninger,» tilføyet jeg. staltninger, men også slike trangen blir ellda meget stør-

Han nikket «Petroleum?» f Il . orte er noe om problemets re.' 
spurte han. Jeg benektet dette alvor - og om den nydt'IHo- Kan noe alvorlig knkcllde 
og han kom ikke mere inn på kr>ltl'ske d k j' t'll t' , propagan as van- mennes eores.!.l' "eg ~l VI 

den sak. vI·dd. l o o Eld k I lvert ar pa ng an S,' art p H-

Jeg på min side begynte for- Og enda mere naturligvis serer inn en ny by på 80.000 
siktig å fritte: «Er det en trop- skrek alle Englands dagbl.ad-innbyggere ellf'F nwne' og fort
peforkortelse dette 88 -?» ister opp i vilden sky og har setter med det i all uendelig

Han brast i latter som en gutt. __ som det så ofte hender heer het.! Er ikke vekten av diss •. ' 
«Nei, på ingen måte, vi mener h' o .lemme ogsa ~ skremt endel tall tilstrekkelig til å selfe Mr. 
nettopp det som De synes å mis- t k . apre onservatlVf' til også å Gaitskell (Labourlederen) og 
tenke. Vi mener S8 - Waffen ' være med i protestkoret. hallS sjelsfrender lilveggs '? 
SS!~ 

Og han forklarte det også 
nærmere for Kern: 

«Ser De, da alt var forbi j 

Tyskland, da alle krøp sammen 
i de mange rottehull, og så 
mange plutselig gav tilkjenne 
sin begeistring for de allierte og 
for motstandsbevegelsen - jo 
lenger de allierte trengte frem 
desto høyere - da stod solda
tene fra Waffen-S8 fortsatt i 

Vi har tidligere her i Folk spør Sir Cyril videre. 
og Land omtalt de triste for- Det er Vestindia som i hen
holg....denne innvandring, i før- hold til ovenstående statistikk 
ste rekke fra Vestindia, har danner hovedtyngden av den 
ført til i England. En stor def farvede innvandring, og enda 
av disse innvandrere repre- er Vestindia bare en liten del 
senterer en arbeidssky, for- av det problem en står over
brytersk mobb, som eruæl'er for. De vestindiske øyers be
seg ved hjelp av de eng.d<;ke folkning er bare 3 millioner, 
sosiaItrygder, som får hus mens samveldelandene India. 
stillet til disposisjon I il for- Pakistan og Nigeria I i1sal1l
trengsel for hvite (akkurat men har en befolkriing på 5:30 

Tyskland. Da alt styrtet sammen som sigøynerne heri Norge), millioner. Og siden del er fat
Om dem, da var de der fremde- som sper på innkolllslelle med tigdomlllen i hjemlandet som 
les!~ Hans brune øyne lyste. prostitusjon, narkotikahandel er en av . de mektigste driv
«Det er oss en ganske overor- og ran. Men rent hortsett fra krefter til denne de farvedes 
dentlig ære, oss franske front- disse fargedes moralske ge- langsomme okkupasj(lIl av 
offiserer, å bekjenne oss til den- halt, som gjør at 90 prosent England, så har disse lands 
ne ånd, ogcierfor fører mange av «;let;. ~engelske folk slutter befolkning en «enda stø-rte 
av oss - så å si uoffisielt- ef- . t '1 o d h' '1 l~' opp om en emlgrasjonskon- re t tI autvan re, It tJ'.ng-
ter navnet vårt navnet til denne troll, så vil noen tall bedre land., sier Sir Cyril. ' ~ Paki
troskapens og tapperhetens or- enn ord gi et inntrykk av, hva stan har en inntekt på 113 
den.» det her faktisk dreier seg Olll. pund pr. hode pr. år (:360 kro-
Kronikkøren Verdens Det er det britiske konser- ner), India 24 pund, Nigeria 

Gang anstrenger seg for med vative parlamentsmedlem Sir 28 pund, Jamaica 112 pund, 
ord å motbevise det innholdet Cyril Osborne som i et tilsvar Trinidad 156 pund og Eng
av kronikken ellers synes a til den venstreradikale avis Land 368 pund. Indere, paki
antyde. Han slår fasl at disse Manchester Guardian gir den- stanere og nigerianere har alt
fallskjermoffiserer 'ikke er ne statistikk, efter først å ha så en mangedobbelt større rett 
~nazister». Det får nå være I nevnt at i 1953 kom det ialt til å utvandre til England enn 
som det være vil. Det eksis te- «bare» 2.000 vestindiske inn- vestinderne. 
rer vel overhodet ikke et men- vandrere til England: Men det er jo selvsagt at vi 
neske, og har aldri vært noe, ikke kan In imot alle S(;Ill øn-
som passer til det innhold da- De første ti måeneder av sker å komme. I de siste 9 år 
gens nydernok ti' 1960 ' 1961 har befolkningen l' (le tre ra er egger I Vestindia 43 
~nazisme». Det som interesse- .400 57.700 nevnte samveldeland øket med 

0stafrika 230 2 3(lO 
rer oss mere er det kronikkø- Vestafrika ' mer 100 millioner. Det .. mc jo 
ren skriver om disse falI- 5.045 være absurd å hevde at vi 

Cypern 2 550 5 820 skjermsoldater som en shgs " skulle kl1nne ta imot bare en . Hongkong 365 1 650 prototyp på dagens un!!dom: . liten del av denne uhørte mas-
u Singapore 650 

Ungdommen i Vestens land India se her i England.» 
kjeder seg, for velferdssamfun- Pakistan ~:!~~ 16.300 Og enda har Nigeria en bar-
net lover dem ingen spenning. 19.280 nedødelighet på 97 promille, 
intet eventyr. De unge blir til- D' Pakistans tilsvarende er 97 Isse land «eksporterer sitt 
budt en sikkerhet som forekom- b promille og Indias 100 pro-eget ar eidsløshetsprohlem til 
mer dem høyst middelmådig mille. Hvis disse lands helse-
At levestandarden skal økes, er vesen og medisinske utvikling 
ingen inspirasjon for en fysisk , kommer opp på europeisk ni~ 
sunn ungdom. Den søker risiko- franske !e~IOnærer bare den vå, så vil befolkningstilvek
en for risikoens egen skyld, Det- kommumshske ungdom !lom sten bli direkte katastrofal. 
te skjønner ikke den eldre ge- har en slik tro - hvor grufull I Og hvor skal alle menneskene 
nerasjon, hvis prat ikke gjør den, enn kan være sett med gjøre av seg? 
inntrykk på ungdommen. vanlIg menneskelig målestokk. Nå hevdes det på enkelte 

Samfunnet forespeiler en Ungdommen i det nydemo- hold i England at denne far
slags Edens have og glemmer at krati. som knuste troens siste gede innvandring vil opphøre 
de unge foretrekker jungelen. borg l Vesten er berøvet alt - når det blir fare for arbeids
Hitler forstod bedre den tyske uten levestand~rden, og derfor løshet i England, men det tror 
ungdom. Han organiserte den sv~re~ de~ ogsa med ungdoms- ikke Sir Cyril noe på: «De 
og gav den makt. knmmahtet. kan få flere penger av vår 
Han gav den faktisk noe Og ~erfor går også Vesten sosialhjelp uten å arbeide enn 

un. der I kam.pen, mot østen, de kan t.J·ene g.]'ennom hårdt 
som var mer enn dette, som h d t d kk l 
var det viktigste av aIt: noe- å VIS. e. al e s mIle stig'" arbeide i eget hjemland. De 

o frem Ig,]en en, fører som kan f!! kommer derfor selvsa~,<'t til aO 

tro pa, noe å begeistres for k .~ 
Idag er det bortseft fra disse men?es. ene I '-'e'llen troen 0:1 strømme inn i England fordi 

begeIstrmgen tIlbake. vår levestandard er så uende-
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Dramaet påS",bekkstøylen - Dødsdans 1 
• Prag -

(Forts. fra side 5) 
«Tidlig den 12. mars meldte 

Sveinung Olsnes at LOgnvik 
var skutt' om natten. Jeg fikk 
øyeblikkelig kontakt til gutta og 
ga ordre om at alle bevegelser 
og operasjoner i distriktet skul
le innstilles, og at alle som føl
te seg truet, skulle gå hjemme
fra . .. Det ble meldt om tyske 
biler på vei vestover fra Sel
jord. Gjennom varslingstjenes
ten kunne vi følge bilene fra 
bygd til bygd... to mann var 
kommet frem til Olsnes oJ spur
te efter .Bonzo eller Knut. De 
var trette og slitne- og ba om å 
få sendt følgende beskjed: 

«Julius og Kåre skutt i natt 
under trefning med lensmann 
Lognvik og hans bror.» 

Julius visste jeg var Tronstad 
og Kåre var Syverstad. Nå var 
fa'en løs." 
Som vi så i den bladets nr. 

37-1961 siterte lagmannsretts
dom ble alari Milorg i Norge 
kjempende tropper med mili
tær status. Dette ramler ut av 
Haukelid på følgende måte: 

«Et sammenstøt kunne ventes 
når som helst. Det som gjorde 
saken så meget mer alvorlig, 
var at de var uten ansvarlig le
delse .. Hvis det kom til kamp, 
ville tyskerne ganske sikkert 
kunne gjøre kort prosess med 
de uøvde Milorgkarene . .. Rau
lendingene måtte unna og de 
måtte unna fort ... Niels fikk 

kurset hjem Iilyeblikkelig. Det 
var trist åmlt1e avbryte guttas 

. trening fit~ '~I'lger etter at de 
var Qegynt.,:\1 
Om situ~sjonen på Syre-

bekk støylen da Johans Logn
vik kommer i døråpningen til 
del indre rummet forkiarer 
Jon Landsverk for Haukelid 
blandt annet på side 235 og 
dette er stikk i strid med se
nere mer hensiktsmessige vit
neprov om at Syverstad ikke 
hadde. fått pistolen frem: 

«Syverstad satt med pistolen 
i fanget». 

Kidnappingens konsekvens 
skildrer Haukelid faktisk anti
illegalt og beskt slik på side 
237: 

d en kamp viHe de dårlig or-
ganiserte og lite trenede hjem
mestyrker utvilsomt være un
derlegne. Bygdene viHe sann-
3ynligvis bli svidd av, og kri
gens ulykker vnte for alvor 
bryte inn over fjeUfolket.» 

Hadde Haukelid erstattet 
sitt uttrykk «krigens ulykker» 
med illegalitetens ulykker 
skulle vi helt ut ha underskre
vet hans ord. 

Med brådd mot Tronstad & 
Co. men med forglemmelse av 
sin for britene foreslåtte 
skre-kkelige, stupide og unyt
tige sabotasjehandling mot 
jernbanefergen «Hydro» 
fortsetter han så: 

«Gjennem to år hadde vi slitt 
også beskjed om å sende befals- og strevd med å utføre vårt ar-
~ ~~~~ " . ~ 1 beid på en slik måte at vi ikke 

;ig meg:;:~~ enn de~;: ~ bragte fare og ulykke over våre 
enten de får arbeide eller venner ... Ethvert spor etter oss 
ikke.» rnåUQ. bU uts4:ttet. Alle.forb~n_ 

Sir CyrH O·sborne kan ikke deIser med bygdene måtte bry-
forstå at det kan være arbpj- t€S, og det måtte gjøres rent 

derpolitikk ågå inn for en slik bord.» 

farget innvandrin~~ - noe som -----
må synes [tpeni)art bortsett No er Knut Haukelid blitt 

avstand fra landsflukt og ille
galt snikløp med disse ord: 

«Hvis menneskene sLapp ~t 
sånt helvete løs igjen, så måtte 
vi holde hjemlandet. Våre kjæ
reste skulle ikke på nytt fylle 
fengsler og konsentrasjonslei-
rer.» 

(Fotfø. jra s. 4) for ville jeg gjerne - ~" 
øynene på heoo,"av opphisselse. "Som De ønsker,» svarer inspek_ 

Han reillQr' ftølg straks, trekker teren tørt. «Får jeg lov å. hjelpe 
frem en stol, slår hælene sammen Dem med kåpen? De hadde efter
og snakkeJ."' ~elig høyt i en latt den i Deres værelse, men nat. 
tjenstlig ton,: ~err politipresiden- ten er temmelig kjølig og så har 
ten har gitt meg i oppdrag å med- politipresidenten beordret meg til 
dele Dem at han ikke kommer å bringe den hit til Dem.» 

N år jeg nu har gått inn på for å hente Dem. Herr politipresi- Klossete som en tredukke lar 
storsabotøren Knut Haukelids denten har reist hjem fordi han hun seg hylle i kåpen, tar den 
avstandtagen fra sabotasje er ikke var frisk. Tjenestevognen vil hvite veske, åpner den og legger 
det for også ved dette sann- være her om kort tid. Fordi det en pengeseddel på bordet. Nervøst 
hetsvitne å stille Lognvikdom- er så sent, skal J·eg bn'nge Dem h ft l ser un seg om e er en ke ner, 
menes invaliditet i relieffl Jeg hjem!» men inspektøren har allerede tatt 
skal nJl kaste lyset på hans Piken må først sette seg før opp pengeseddelen og går kelne
lumske senking av Tinnsjøfer- hun er istand til å svare. Hun ren imøte. Han tar imot noen skil
gen. Det er klarlagt, også ved holder hendene foldet i fanget for linger i V€kslepenger, teller dem 
hans egne utsagn - at det var å skjule sin skjelving, og forsøker omhyggelig, overvei€r om han 
en overflødig operasjon å sette den tørre tunge i bevegel- skal gi kelneren dem som drikke
men han gikk på ugjerningen se. Nesten alle i hotellhallen har penger, men så hilser han bare 
vel vitende om at den ville hørt meldingen. }loen småler og smilend0 med to fingre til filt
koste et ukjent antall norske blunker til hverandre. Den der hatten, 30m han allerede har satt 
uskyldige mennesker, livet. kjenner vi, herr politipresidenten på seg. ' 
Senkningen kostet minst 14 lar dukken sin bringe hjem til «En ekte tølper fra politiet,» 
døde norske. - Hvordan et seg. flirer en av offiserene. 
menneske kan leve videre med "Når Weidermann ikke har an- «Vet du hva?» sier hans kame-
bevissthet om noe slikt og dre bekymringer i øyeblikket, rat og springer opp. «Jeg går efter 
uten å gå i seg selv og forsøke snerrer en ved riksprotektoratbor- piken!» 
å lindre - er meg en gåte. det, «så behøver ikke vi å ha det. «Gjør helst ikke det for Weider-

Når dette tas frem i Logn- Kelner, bring oss en ny runde mann er sjalu. Det kunne bli 
viksaken er det fordi lagmann konjakk!» mord og drap av det.» 
Bærøe gjør dette nødvendig «Jeg takker Dem, herr inspek- Men offiseren, en vakker kar, 
ved følgende bemerknim!pr - tør,» pikens stemme er høyere lyseblond og med runde kinner, 
referert i Varden 24/9 1947 enn nødveQdi,g. Likevel hesere og er allerede utenfor på gaten. 
som del av hans rettsbelæring: mere usikker. «Jeg tror imidlertid Stephangaten er mennesketom. 

«Lagretten må her overveie det vil være bedre om Jeg går til- Trass i mørkleggingen er vårnat
sannsynligheten av om han fots. Jeg har litt hodepine og der- ten meget lys. På fortauet på den 
(Johans Lognvik) ikke hadde annen side smetter en skygge hur~ 
noe kjennskap til hJemmefron~ som var rik på vekst- og ut- tig inn i en port. Et eller annet 
og hjemmestyrker.. Det kan viklingsfremmende vitalsfof- derover har forandret seg. Men 
også nevnes at Rauland ikke liy- fer. Dessuten ble hun animert. hva? Der er jo frisørforretningen 
ger langt fra Rjukan, hvor vi til å tygge harde matemner O" li hvor han ofte tar manikyre på 
har hatt noen av de mest kjente drive ansiktsgymnastikk ette~ ~nn av de vakre pikene der. 
sabotasjehandlinger» - - . anvisning. Da hun var 10 år' Vmduet med de tre vokshoder er 
Hvis altså Johans hadde hadde kjeven fått normal stil-I det som er forandret. Vindusruten 

visst at kidnapperne var sam- ling. Ved selvtrening og vital- er overklebet med rødt papir. Hal"' 
me slags folk som sabotørene stoffrik naturkost hadde hun kan tydelig lese de største trykk
i Rjukanområdet, d a var hans klart å få i gang en tidligere, linjer. Han forstår tsjekkisk for 
nødverge lik O. stanset utvikling av den mid- han er fra Aussig. «Det kommu-

Sitat fra dr. Kjelstadlis tre del av ansiktet, slik at den nistiske parti i CSR - det blir et 
«Hjemmestyrkene» side 223: nå var normal. DiSse og alle kraftig o~pgjør med tyskerne -

«Den 10. februar 1944 fikk andre misdannelsesfenomener kamerat timen er - ._» 
Haukelid tillatelse til å utføre og tI~gn på mangelfull utvik- Skyggen løser seg ut fra veggen 
en plan han selv hadde frem- Hng· som Pottenger har klart og løper mot Wenzelsplass. 
lagt nemlig å senke togfergen I å korrigere, stemte nøyaktig «Holdt,» roper offiseren. «Holdt, 

fra for norske og britiske fag-I oberstløytnant. Han er kom
foreningsledere _. - og han pe- mel oppover, her har sabota
ker også på visse eiendomrne- sjen nok hjulpet avgjørende 
lige argumenter som har vært til! Nu er han kommet til an
brukt av de farf5edes fOl'sva- dre resultater! Han uttaler så
rere, hvi.s en kan hruke el slikt ledes til -Fremtiden», Dram-
uttrykk: «T ili? Economist ,) mpll, 16. mai 1961: I 
skrev med nesten fariseisk - - «men spørsmålet er bare 

«Hydro» mens denne førte overens med dem som var ellers skyter jeg!» 
tungtvann~lasten over Tinnsjø- iakttatt på kattene. Piken og politiinspektøren har 

taktfullhet at engelskmannen ()m befolkningen makter en il-
er alt for fin til å utføre skit- legal kamp .. Et okkupert folk 
tent arbeide i sitt eget land, og kan kun fortsette å kjempe ille-
at vi derfor måtte ha disse galt, men spørsmålet blir om et 
fattige immigranter til å utfø- lite folk vil overleve en slik 
re de skitne jobbene for oss. kamp. Hvis krig kommer, så 
Virkelig en utsøkt hjertets be- bør løsningen v~re at soldater 
kjennelse fra en liberal lik- sparer sivilbefolkningen for 
hetsforkjemper !» dette; ved å holde våre gren-

* ser». I boken på side 213 omta-
Også dette Englands pro- ler han den illegale elendighet 

bl em er forøvrig en av de fa- slik: «Vi snakket oft~ om hvor-
rer Norge står overfor, dels på for det var nødvendig å kjempe 
grunn av det konstante ut- fra utlandet og leve i vårt eget 
vandringspress . som gjør seg land som fredløse.» Haukelid tar 
gjeldende i de overbefolkede 
fargede land - samme press 
som i sin tid førte til de store 
folkevandringer, men i særlig 

Israel 
grad nå i forbindelse med be- (Forts. fra 3. 4) 

-
strebeisene på å drive Norge hebraisk dagsavis Israel, 
inn i et Fellesmarked med plumpet 9. januar 1961 ut 
England som partner. Og det med. dette: «Så stor som smer
et England hvis forhandlings- ten og sjokket ved offentIig
grunnlag er å skaffe samvel- gjøreIsen (av Lavon-affæren) 
delandene like rettigheter i kan ,:æn,;' ~å bør avsløringen 
det samarbeidende . Europa. forega na, l særdeleshet fordi 
Kan hensikten væte å velte den oversjøiske presse snart 
noen av de byrder det ikke vil bli oppmerksom på qen.» 
makter å bære over på det La oss også «bli oppmerk
Europa England i sin tid for- somme». 
rådte? (Fortsettes) . 

en .... hadde tyskerne glemt å Og nå til konklusjonen: allerede ~ått ut på gaten. Offise-
sette vakter ombord i selve fer- Hvem har i dagens prekære ren står like foran dem. Men ikke 
gen. Denne forglemmelsen gjor- tannsituasjon et bedre propa- lenge. Et. skudd - offiseren fal
de det mulig for Knut Hauke- gandastoff enn dette, som ler langsomt på kne, så snur han 
lid, Knut Lier-Hansen fra Mil- ovenikjøpet innebærer en seg og slår bakhodet i broleggin
org og Rolf Sørlie, lederen for mektig appell til den menne- gen. 
bedriftsorganisasjonen (B-org) skelige forfengelighet? Enn Inspektøren griper sin !edsager
på Rjukan, - å lure seg ombord om våre tannspesialister og ske i armen og trekker henne med 
om kvelden den 19. februar helsemyndigheter, som i dag seg. «Løp da, løp, fordømt også! 
1944 og anbringe sprengladnin- ser seg tvunget til å ta opp en Ta Dem sammen, vi må forsvinne 
ger i fergen, som sank ute på sterkere propaganda for bedre før - -,) 
Tinnsjøen neste formiddag.... kostvaner, som de aUer og at- Bak dem blir det skreket og 
Det vakte stor sorg at 14 nor- ter har latt forstå at de ikke plystret. Derover løper mannen 
ske mistet livet ved denne an- har noen tro på _ kunne hen- tilbake og smetter inn iPalais 
ledning. Det kastet skygge over te seg ekte inspirasjon fra dis- Lucerna-passasjen. . 
operasjonen.~ se katteforsøkene til Potlt>nger «Hurtig inn i bilen,» pEser in-

(Fortsettes). ?g Simonsen, som bærer i seg, spektøren og kaster piken inn som 
- ________ .;.....____ Ikke bare naturens egen løs~ en pakke. Bilen bærer politipre-

Et apropos 
Forts. fra s. 2 

Vi kommer så til slutt til 
Pottengers utnytting av eks~ 
perimentresultatene for sine 
pasienter. Her skal bare trek
kes fram et eksempel blant de 
mange. Det er klart belyst ved 
fotografier: En 5-års pike val' 
meget vansiret aven sterkt 
framstående underkjeve. Uten 
noen kjeveortopedisk behand
ling ble hun satt på naturkost 

ning på alle tannproblemer, sidentens vimpel. En tysk mili
inklusive tannråten, men og- tærpatrulje, fire eller fem mann, 
så på en serie andre problemer iler forbi bilen - «la oss slippe 
som gjelder både fysisk og gjennom, politipresidiet,» skriker 
psykisk helse, bl.a. atferdspr~- inspektøren, men tyskerne har 
blemer av relativt ny dato. allerede sett vimpelen og løper vi-

dere. 
Kilde: F. M. Pottenger og D. Si- Foran annen inngang til Lucer-

monsen i Journal of Laboratory napalasset ved siden av Cafe Ro
and Clinical Medicin. Vol. 25 nr. koko ved Wenzelsplass står-en 
6. Dec. 1939, og Journal of South tysk mili~rbil. Mannen i passa
California State Dental ass. nov., sjen er i en felle. 
-39. (Fortsettes). 
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Eisenhower uten glorien -
(Forts. Ira side 1) og kvinner på gatene, rev 

Efter at antikommunist ene klærne av dem og voldtok 
i 0st-Tyskland reiste seg til dem. 
opprør og ble slaktet ned, ble Dette sitat er fra Eisenho- DEN ELEANOR, mentasjon om de aktuelle undersØkelser i Katanga med 
det kjent at kommunistagen- wers egen bok «Crusade in DBN ELEANOR _ _ hendelser). sikte på en Øket deltagelse av 
ter hadde fremkalt revolten i Europe», side 396: President Roosevelts efter- * f:;venske foretagender i dette 
den hensikt å få antikommu- «Et naturlig mål borten- levende, sterkt venstreradi- KOSTBARE BEFRIERE område. Schwarts er formann 
nistene frem fra undergrun- for Ruhr var Berlin. Den var kaIe enke, Eleanor, utmerker I omkostninger i forbindel- i eller styremedlem i viktige 
nen slik at de kunne bli iden- av praktisk og psykologisk seg som kjent blant annet se med ves·tmaktokkupasjo- I svenske foretagender, som 
tifisert og utryddet. Hvor betydning som symbolet pd ved sitt tyskerhat. Nylig ut- nen har den tyske Bundes- danner et. syndikat sammen 
mange bolsjevikagenter har vi den gjenværende tuske talte hun offentlig at man l'epublik i årene 1945 til 1960 med Grangesberg AB. Dette 
i C.I.A.? Hvor mange i uten- makt. Jeg avgjorde imidler- ikke måtte gi tyskene atom- betalt nesten 70 milliarder syndikat har ytterligere as-
'k d t t t? tid at det ikke var det mest t· .. . t d t . te n s epar emen e våpen fordi fremdeles tittI;"1 D-mar~. Det, u gjør l. gJen- SOSler seg me~ e ID rna-

Det er ingen hemmelighet logiske og ønskelige mdl for sener av dem dro på «pil- nomsmtt pr. ar 4,3 millIarder sjonale Afncan-American 
t k m nI'stene hal' sl'ttet'l de vestallierte styrker. ~ Så d d k C t· (USA) f ... be a om u grimsferd» til bunkeren hvor D-Mark. . en aenauers el orpora lon or ~ _ 

utenriksdepartementet siden Som resultat av dette, må Hitler omkom. Til dette be- «selvstendighet» er dyre- fatte seg med grubeforeta-
F.D.R.'s (Roosevelts) dager. de amerikanske styrker idag merker den vesttyske presse- kjØpt! gen der i Afrika. Hittil har 
C.I.A. skulle underrette den passere gjennom 110 miles sjef von Eckardt at hvis fru * gruppen ikke hatt interesser 
antikommunistiske under- kommunistterritorium for å Roos It t d t t'dl' ÆRES DEN SOM i Kongo, men vil nå sjalte seg 
grunn i Cuba slik at denne nå Vest-Berlin. Dette er en eve men e elIgere d En 'ktig k 
kunne assistere ved invasJO' - k' l t Ik b d t rikskanseli, så lå det som ÆRES BØR - - I aktivt inn er. VI nØ-

ngs un e. e eor re mere kjent i Øst-Berlin. Bare av Den tyske forsvarsminister !kelfigur er herunder Bo Ham
nen. Den ble ikke underrettet. enn en million russere som den grunn kunne ikke vest- Franz-Josef Strauss varetar 1\, marskjOld, bror av den tid-
Cubanske ledere sier at de ble hadde unnsloppet fra kommu 

, - tyskerne godt dra på «pil- tydeligvis ogSå sine plikter ,ligere generalsekretær i FN, 
lovet av C.l.A. at USA fly skul- nismen gjennom de tyske lin- grimsferd» dit. Men det var overfor Vatikanet .. Sammen , som samarbeider intimt med 
le dekke landsettingen. jer tilbakelevert fra Tyskland ·kt· t t·t beØkte med postminister Stiicklen Sture Linner, sl'ef for FN-

Disse kubanere som forsøk- til Sovjetsamveldet for å bli 1'1 19 a lusener 
te å vinne igjen deres land likvidert. _ Slik er krig på- Hitlers bolig på Obersalzberg. har han iallfall fått storkors! operasjonene i Kongo, tidli-
fra lrom-munI'stene ble narret i f . . . d De fleste av disse var imidler- av den pavelige sylvesteror-, gere virksom for Gringes·· 

.. ørt oss av Zlomst-Jø ene og den. ·Iberg-gruppen. Med oppklarin-en felle. Da kubanerne for- under kommando aven mann tid - amerikanere. 
søkte å komme ;land fikk de som ble plukket ut og hevet * * gen av denne sammenheng 
ild på seg fra kvsten og kom- over 200 offiserer som var OAS-PUBLIKASJONER LÆREPENGER (som vi ikke kan se har vært 
munistfly senkrt to ammuni- høyere i grad enn han. Det er (PNJ) Siden oktober har . På spØrsmål om hvorfor I berØrt i norske eller svenske 
sjonsskip. Nesten alle ble betydningsfullt å huske på en det i området Rhone-Alpene han motsatte seg øst-vest-, aviser) blir også den menings-
drept eller fanget for å blI' kl' E'" h . ut'rommet en ny aVl's for OAS forhandlinger, svarte de II lØse bombardering av katan-er ærmg av Isen ower l en ... 
henrettet senere. Vi har gjort tale i stadion i Los Angeles <L'Espoir Nationaliste». Ved Gaulle: «Jeg kjenner østen I gesiske industrianlegg av 
Castro populær i Latin Ame- under hans valgkamp for pre- siden a.v dette blad forfØyer for godt. Jeg var en tid Sov- FN-fly mere forståelig. 
rika, som rimeligvis nå vil sidentskapet i 1952: OAS nå over fØlgende publi- jetsamveldets forbundsfelle * 
følge ham inn i kommunis- «I mange år har jeg siHet kasjoner: Vive la France» og har måttet betale lære- «MEIN KAMPF» BESTSEIJ,Eft -
men. ved Bernard Baruchs føtter (for moderlandet). «Les Cen- penger». l USA 

Vår Radio Free Europe (i og lyttet til ham visdoms- turions» (for hæren - nav- INDU* "'~T"'.41LY'U På julebordmarkedet i USA 
Miinchen, som Olga Barenyi o~d.~ net er det samme som på SVENSK ,;u.n..LL~.L<SJ,U" har iår Hitlers «Mein Kampf» 
har omtalt så ofte) gav i 1956 Vi har ikke nevnt noe av Larteguys bok, ~om vi omta- BAKSPILLER I KATANGA? vist seg som en utpreget best-
det ungarske folk gn,lnn til å innholdet i boken til Eisenho-Ler på anne~ ~te?- i dagens (PNJ) Et svar fra den bel-:- seIler. Den amerikanske Of
tro at de ville få understøttelse wers kvinnelige sjåfør i Euro- avis). «COUITler NationaUste:> giske utenriksminister 'Spaak fentlighet Ønsker ifØlge «KOl
hvis de gjorde oppstand .. Re- pa Kay Summersbye. Bøkene (tjener som politisk utdan- i parlamentet kastet nylig litt nische Rundschau» å studere 
volten var vår beste sJanse til ble i all stillhet kjøpt opp og nelsesblad for kadrene i OAS), lys over bakgrunnen for FN- nasjonalsosialismen selv og 
å slå ut kommunismen, for ødelagt. «Appel de la France» (for Al-aggresjonen i Katanga. spaak uten mellemmenn l den ens-
Polen og 0st-Tyskland var og- Drew Pearsons spalte for gene) og «Centre ~ational- bekreftet fØrst og fremst at I rettede presse. 
så rede. Ungarske frihetskjem- 14. januar 1961 gir avslørin- 1ste de lDocumentatlon OAS» svensken SVen iSchwarts.(?> ___________ _ 
pere bønnfalt om hjelp, Spa- ger som ikke er blitt benektet (som bringer nØdvendig doku- haddegjennomfØrttnngående 
nia gjorde seg klar til å sende av Eisenhower. I henhold til ..,.. ~.,..~ 
tropper og våpen, men vArt Pearson var utgiftene på Ei
utenriksdepartement under senhowers farm for seks Ilr 
Eisenhower stoppet Spania. som begynte med 191>1 dollars 
Eisenhower protesterer nå mot 508.000, som ble betalt ho
undersøkelse av C.I.A. vedsakelig av tre oljemenn 

Under Eisenhower gav våre hvis selskaper var avhengige 
skattebetalere ut 400 millioner av ,Eisenhowers avgjørelser 
dollars for mislykkede pro- mens han var president. Disse 
s.jekter i Laos. Nå tar kommu- menn var, W. Alton (head of 
nistene Laos, aktiva og alt. Cities Service), B. G. «Billy» 

Eisenhower inviterte Krust- Byars (Texas oljemann) og 
sjov hit for å bli æret og vist George Allen. Hårdt arbeiden
frem ved mottagelser fra kyst de bønder legger merke' til 
til kyst. Han ble gitt landsom- hvorledes Ike driver gården 
fattende anledning til propa- sin. Her er noen av utgiftene: 
'Sanda i fjernsyn i våre hjem reklameuthusbygninger 30 tu
- for broderskap, vennskap sen dollars, tre mindre uthus 
og sameksistens, idet han nøy- 22 tusen dollars, ombygging 
traliserte vårt folk og vannet av Ike's hovedbygning 110 
ut dets vilje til å kjempe for tusen dollars, planlegging 6 
frihet. tusen dollars, lønn til gen. Ar-

I Europa beordret Eisenho- thur S. Nevis, bestyrer al" far
wer vår hær til å trekke seg men, il 10 tusen dollars pr. år, 
tilbake og tillate kommuniste- 90 tusen dollars, assistent for 
ne å ta Berlin, hvor de hadde ham i seks år 60 tusen dollars, 
tre uker for seg selv til å ribbe leiet hjelp 180 tusen dollars. 
fabrikkanlegg, kvarte kumt Eisenhower aksepterte også 
og verdier, og sende det aT- tusenvis av dollars verdi i 
g:'lrde til Sovjetsamveldet i tu- kostbare gaver fra alle kanter 
senvis av lastebiler som skat- av verden i utstyr og tilbehør 
tebetalerne i USA hadde betalt til huset. 
for med de 11 milliarder dnl- Doubleday betalte Ike 635 
lars Lend-Lease. (Vi ble ikke tusen dolJa~s for hans bok, 
h"talt tilbake og vil aldri bli skattemvndighetene bestemte 
det.) I at de skulle være· skattefri. 

eier over 1 million dollars. of B'nai B'rith, American Je-
F.D.R. (Roosevelt), som ble wish Congress, Americans for 

anbragt i Washington avzio- Democratic Action, Council 
nistjøder for å knuse Tysk- on Foreign Relations, Walter 
land slik at bolsjevikene i Sov- Reuther's machine, David 
jetsamveldet kunne spre seg Dubinsky's machine, mange 
fritt <>vel' hele verden, overga kommunistiske grupper og 
da millioner av kristne til flere stiftelser. 
kommunistisk slaveri. Tru- Vi knuste Tyskland, den 
man fulgte i hans spor og sa eneste makt som kunne stabi
at anklagene mot kommunis- lisere Europa og holde kom
men var bare for å villede. munismen tilbake. Vi bygget 
Sl kommer Eisenhower som opp Sovjetsamveldet. Nå skjel
ble lovet at han ville bli god- vel' vi av frykt og våger ikke 
tatt av begge partier, og at en en bevegelse for å stanse den 
gruppe ledet av Sherman kommunistiske dampveivals. 
Adams skulle styre affærene Vår president har innsatt 
for Ike. Goldfine rotet til dette. en administrasjon av marxis-

Kennedy visste at han ikke ter, og flere millioner uønske
rille bli valgt uten hjelp fra de kommunistiske flyktninger 
de organiserte pressgrupper, har kommet hit og motarbei
så han overbeviste dem om at der vårt forsvar av friheten. 
han. var deres mann. Disse Vi har bragt oss selv i en 
UJIlrilenkoblede pressgrupper stilling hvor vi må bruke mil
har kontrollert alle valg, na- liarder hvert år til forsvar 
.jonale og statlige. Det er mot gudløse gangstere som VI 

crunnen til at administrasjo- selv bygget opp, andre milli
nen Tillegge frem lovforslag arder i rum-konkurranse med 
om å gå mot kommunismen i en tidligere fjerder:mgs na
Asia, men ikke våger å gå mot sjon som vi næret, andre mil
kommunismen i Washington. liarder til utenlandshjelp for 

Disse grupper kan ødelegge grådige land for å hindre dem, 
en embetsinnehaver hvis han i å bli kommunistiske. ! 

senvis av postsekker med 
kommunistisk propagandalit
teratur. 

La oss be og kjempe for å: 
vinne igjen landet ~ r 

Bergs Assuransebyrå 

ALT I FORSIKRING 

Arblens gt. 1 - Tlf. 44 49 94 

FOLK OG LAND 
K.1erschowsgt. 6. 0Id0 

Telefon 3'1 76 Ø8 
Bolal 3214 

I\bonnempntøpr1ser : 

Kr. 30,- pr, år. kr. 15.- pr. 
hA-IvAr i Skandinavia. Ut-
landet forøvrig: kr. 35.- pr. 
a.r. kr. 17.5>0 pr. halvår. I 

nøytralt omslag kr. 40,- pr. 
år. kr. 20,- pr. halvår 

(') Arl' pr millImeter 

18450 

411 
Mens dette pågikk lå kom-.· Han mottar nå 25 tusen dol

munistsoldatene som apemen- lars i pensjon med 50 tusen 
nesker på lur efter tyske piker dollars skattefri utgifter. Han 

nekter å utføre deres planer. Disse milliarder anbringes 
Disse sammenfiltrede gru pp. er I på våre borgeres skattesedler 
er American Jewish Commit- Kennedv har nå fjernet for-
tee, Anti-Defamation League' budet mot innførselen av tu- ".=------------

Stiftelsen norsk Okkupasjonshistorie, 2014 
 

SNO




