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SIEGFRIED: Hur 
Men hva med de norske dommere? ter 

en fri negerstat 
i pralitilien 

Noen betraktninger omkring den siste hetsfilm «Dommen ; Niirnberg» 

dre områder trofast og uten 
hemninger fulgte i Venstres 
gamle spor og plaserte sine 
folk i dommerstillingene et
terhvert som det ble plass. 
Det var imidlertid fØrst ok
kupasjonen som bragte en av
gjort endring i forholdet og 
som brØt ned den siste kon
kurrent i statsstyreisen. 

Intryck från Liberia, som varit sjalvstandigt 
i mer an hundra år 

Klipp fra «Dommen i Nilrnberg». Når kommer filmen om de norske 
ettcrkrigsdommere? 

Det vil si, det er ikke helt 
riktig å si stortinget heller. 
For mens stortinget drev sin 
kamp mot de andre utØvere 
av statsmyndighet, foregikk 
elet en stille omveltning, som 
la stortingets makt i hendene 
på et dominerende parti, Ar
beiderpartiet og dets ytterste 
venstre flØY: kommunistene. 

D t t k P t · tid l d" t Fra Liberias hovedstad Monrovia. 
e er nes en s remmende I ble kampen rettet mot konge- ar le s e e se Inger e uge-

hvor godt dette Skriftens ord dØmmet og den ble meget nert stortinget og regjerin- FRIA ORD skriver: 
om å se splinten i nestens snedig koblet sammen med gen, og det var derfor også l samband med den internationella kampanjen IOr «Afri-
øyne, mens en ikke ser bjel- en nasjonal «frigjØrings- faktisk stortingets venstre- kas jrig.orlse», insamlingar och skatteutdebiteringar for fi-
ken i eget, passer på norske kamp» rettet mot det svenske radikale flØY som i forbindel- nansiell hjalp åt u-liLnder1as «fiirgade broder», stimuleran-
forhold. En blir minnet om broderfolk. For det er også et se med okkupasjonen tilranet de av rasbZanding wnder hiixlandet att den vita rasen icke 
det omigjen og omigjen, sist i særtrekk ved det demokrati seg den hele og fulle stats- på något ,område iiger hog-J kvaliteter an den svarta 

'··.OslQaV'isene~/ o;ntale<1vden., s0Ill. norske politik~,l:e Pl"d.-kti- !n;U.t, .s!;m.-tid.;igereJ;l,adde -4.8Æ. jra.1i1.hdllGS .i d<;n aJlomjattunde 'j:Jl'o'jJugiJ;ndan bl.a. aU 
nye hetsfilmen «Dommen i serer, at folket skal fØres bak -9'ært delt på konge, storting orsaken till att de skild.a negerfolken i Afrika icke nått 
Niirnberg», som er satt opp lyset slik at det ikke Mr aIi- og rettsvesen. samma materiella och kult ;rella standard som de europeisk a 
på Saga i Oslo. ledning til å ta standpunkt til * beror på att de icke varit «fria» utan hållits under de vita 

* det saken virkelig gjelder. Med en direkte forbrytersk kolcxnisternas ok. Nu nar frigoringens stund slagit och de 
En av grunnvollene i et de- Etter at stortinget hadde ansvarslØshet ødela den ven- svarta fått styret i egna hander, komma dessa negerstater _ 

mokratisk samfund er natur- tilranet seg den makt som streradikale statsledelse, som bara de slippa de vitas formYInderskap ~ att bli blomstran-
ligvis rettens uavhengighet av grunnloven i klok vurdering hadde samlet all makt på sin de demokratier. 
den eller de andre statsmak- av maktfordelingsprinsippets hånd, forsvaret og fØrte oss 
ter. For med dette at de en- nØdvendighet for sikring av gjennom sin like forbryterske Det finns dock ett afri- negerslavar. Sådan invan
kelte borgere eller grupper av et virkelig demokrati hadde unØytrale politikk direkte kansk exempel på hur en se- dring av i USA «kultiverade» 
borgere er sikret mot å bli be- tildelt kongemakten, forts at- inn i katastrofen 9. april 1940 dan Hinge fri och sjalvstandig negrer forsiggick aven under 
handlet lovstridig, trekkes te en, dog mere i det skjulte, og de fem efterfØlgende negerstat formått klara sin df;l f6rsta åren, och i narva
grensen mellom Virkelig fri- med en stille kamp foråtvin- okkupasjonsår.' egen utveckling, L i ber i a i rande stund torde attlingar
het og despoti. ge rettsvesenet inn under En skulle tro at et folk som Vastafrika - dar sedan någ- na i Liberia till dess a f.d. 

Den norske grunnlov trakk stortingets vilje. Det fØrte var fØrt slik bak lyset som det ra år svenska gruvinteressen amerikanska negrer uppgå. 
naturligvis en slik grense, og ikke til synderlige resultater norske og som gjennom det samarbeta med amerikanska till kans!:e 20000 personer. 
den gjorde mere enn det. Den til å begynne med, fordi mak- styrende partis politikk var for malmutvinning - blev Trots ideliga finansiella un
delte til borgernes beskyttelse ten i stortinget var delt mel- blitt dynget ned i nasjonale redan år 1847 en helt sjalv- derstod, internationella lån 
makten mellom tre instanser: 10m flere partier og maktfor-, ulykker av annen art, ville ha standig och sjalvstyrande ne- och filantropiska hjliJpåtgar
kongedØmme, storting og delingen hyppig skiftet, men krevet disse ansvarlige, til gerrepublik, sedan staten der av skilda slag har Liberia 
rettsvesen, mellom utØvende, en merket dog tendenser til i regnskap da det igjen fikk grundats 1822 av «American stannat kvar på en nivå, som 
lovgivende og dØmmende Venstres storhetstid å anbrin- råderetten i landet. Men in- colonisation society» som av kulturellt och materiellt ar 
myndighet. ge venstremenn i alle ombud, tet slikt skjedde. Krigspropa- filantropiska Skal ville Skapa loandligt myCk3t torftigare 

Men norske politikere liker som det het, også i dommer- gandaen hadde skaffet tilveie en «nationell stat» åt frigivna ("orts. side 6J 

ikke og har aldri likt demo- stillingene. Og naturligvis en syndebukk, og det lykkedes 
krati, bare store og fagre ord med en baktanke. falskspillerne å fremkalle en 
o m demokrati, også kalt ny- Likevel holdt de norske ju- slik forbitrelse mot Nasjonal 
demokrati. Og de gikk meget rister i dommerstillinger tap- Samling at de virkelig skyl
snart iherdig igang med å ut- pert stand mot alt press, selv dige ble glemt. Og ikke bare 
hule grunnlovsfedrenes kloke om naturligvis Arbeiderpar-Idet: de sammensvorne parti
anordninger. FØrst og fremst ti et på. dette som på alle an- politikere av alle borgerlige 

Oppgjør med Tyskland 
Sa(ftJ: Dette er Stanley 
Dommen I Kr .. mer. allerede 

berømte oppgjør med 
Nllrnberg vAr ... mHd. på bak
grunn av den annen NUmberg
pros .. ". Det dreier seg "m retLl
... ken mot Hltler-tld_ns jurldlske 
apls",r 0(1: dommerne I eDet tredje 
rike>, Stanley Kra.mer har Ikke la
get en dokumentarfl1m om denne 
pro.",sspn. Han har valgt" la fire 
dommere ~ymbollsere de..'9 som stod 
tiltalt for forbrytel.er rit,t men-

- og OSS andre! 
og t1laynelal.tnde UbetydeUgheter. 
~n fra f,rste bIlde er vI alllkevel 
sterlr:t Inwe_rt I dl_ menne.
tene. og I d!!rea a..to forlM1rc. Det 
er ungdommen med Ijeng.e drøm
mer 011 Mp. med gjengae bekym
ringer 0(1: I 011 for ~ almlnnl!Uge 
mAter .. løoe ... kene pl, Lett: ungt. 
lek."de og besnærende I mlnot" 
detalj, Det ~r Tel ,likt .om kalles 
kunatl 

Df:t '!>Ørsmål som atm •• av fU
me"" unae kvinne er !lYervIdt et 

avskygninger støttet opp om 
de havarerte kolleger og- ikke 
bare frifant dem for all 
skyld, men lot dem til og med 
overØse med aere og berØm
melse. 

Det var et groteSk skuespill. 
Men ikke bare det. Det var 
også begynnelsen til slutten 
med norsk l ettsvesen som 
den tredje, eller rettere sagt 
gjenværende annen stats
makt. For slik makt hadde 
denne Skammelige krigspro
paganda, spillet på nasjonale 
strenger av gamle internasjo
nalister, av EIiglandslakeier 
og av rene kommunister, at 

Forts. side 1 
Det n:rske rettsvesen fortsatte ti 

«dømme» på makthavernes bud. 
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NEMESIS 
~p' "·!III*.-__ _ 

Bakgrunnen for mordbrannsaken;"i Narvik 

Det er i de siste dagene rul- ut noen av NS-fangene og 

Fellesmarkedet 
Farmand 

Evang og oss 
, let opp ganske uhyggelige til- kommanderte dem etter tur MedtsinaldirektØr Evang vg 
. dragelser ved Hålogaland lag- og om 'natten til å legge seg i FARMAND's Orbiter strides 

mannsrett i Narvik. I saken kisten. Så fylte han den med om hvem det er som tar oss 
som har krevet lang etter- vann, til ofret bare klarte å «landssvikere»·til sitt hjerte. 
forskning stod som tiltalt en holde hodet over vannet, og Egentlig har vi jkke merket 
fLV de som rømte til Sverige klappet så lokket på for å noe større til hjertelaget hos 
under krigen og kom tilbake pine vedkommende hjelpelø- noen av partene og Ileller 
som «helt» i 1945. Som «helt» se stakkar inntil kvelnings- ikke til respekt for sannhet 
herjet han sadistisk vilt med dØden var nær. Dette fore- og rett, men striden er jo like 
NS-folk som fikk den triste gikk i lengere tid, til sadis- interessant for det. Den vi
skjebne å havne i den norske tens store fornøyelse. ser nemlig den totale forvir
konsentrasjonsleiren på Syd- Mishandlingen kom myn- ring som råder på alle hold 
spissen av TromsØya. dighetene for Øre - visstnok når det gjelder spØrsmålet om 

Dette er E'IJ,ropas vern og feste! I Sovjetsamveldet Skryter avise
ne fremdeles' av president Roosevelt og i det USA som Norge har 
knyttet sin' skjebne til er den særdeles innflytelsesrike enke et
ter Roosev~it adskillig mere enn halvrØfi, Som underskrift under 
denne tegning setter DEUTSCHE WOCHEN-ZEITUNG Krust
s;ov til ROpsevelts enke: «La oss prate litt om Jalta - -!». 

FRED 

Nå stod han tiltalt for sa- daværende pOlitimester i Norges tilslutning til Felles
distiske herjinger aven an- Troms, Kloumann, og det ble markedet. Noen tror det drei
nen sort: Brannstiftelse og straks satt en stopper for sa... er seg om et Økonomisk 
mordbrann, og ble åØmt og disten. Han ble fjernet og se- SpØrsmål, noen tror det gjel
sikret for det. Enkelte ærlige nere tiltalt og dØmt for mis- der kommunisme kontra an
avisreferenter ved denne tris- handlingen. tikommunisme, og de aller 
te og makabre rettssak tok Han fikk i lengere, tid drive fleste tror absolutt ingenting, 
med at tiltalte har vært dØmt som pyroman i Narvik _ og men henter enkelt og beha
'Ved krigsrett etter krigen for mordbrenner, inntil en våken gelig sitt standpunkt i avisen. 
å ha slått NS-fanger som han politimann avslØrte ham i Det er rimeligvis ikke bare 
Nar satt til å vakte på. Det 1960. Da hadde han svidd av Orbiter som finner helsedi
fremgår sikkert av sakens do- hus og hytter for hundretuse- rektØrens påstand eiendom
kumenter at det gjaldt ad- ner, og menneskeliv var gått melig når han anfØrer at 
skillig mere enn knyttneve- tapt. Uoppklarte saker av «våre hjemlige nazister klynger 
.slag i ansiktet på en enkelt samme sort vil fQrmodentlig seg fremdeles krampaktig til 
fange. Hans misgjerninger bli tatt opp. etter at retten detlte (at- Fellesmarkedet er det Det er, fred menneskene /leve noe ganske annet, den 
mot NS-folk var langt alvor- ,nå har gjort seg ferdig med samme som Hitlers 'nyordnede' over all jprd, treng og krev. fargede skamflirer til hans 
tigere. den tiltale som forelå. Europa). Tingene er snudd på lover ti år no har mennes- ismer og prek. 

Han opprettet sin egen en- Det hØrer også med at man- hodet. Skal vi nå mere eller kene levct'PsIfuggen av atom- Den kvite mann ståker og 
manns«eksekusjonspelotong» nen har likt å pine dyr. To mindre ta våre egne landsfor- bombens terror- og skrekk- styrer der nede i Kongo. Den 
- tok fanger ut om natten og hunder han eiet, brente han rædere til vårt hjerte?» velde. Et enkelt og hardført belgiske franc ble kastet ut, 
,~ev «prøveskyting» mot dem. inne i hytter som ble svidd Hertil bemerker da FAR- bondefolk kan nok klare den- men er det dollaren eller ru
Slikt hadde han sikkert lært av, en tredje hund han eiet MAND's Orbiter at ne påkj~QPJnJ:t, de oppjagede belen som skal råde? Det er 
under sin «utdannelse» l Sve- ble sprengt i filler . .med dy_o «muligens er Karl Evang i gOO, og nervØ"se mdustrifolka i det striden nå står om. Her i 
rige, for det forekom også i namitt. 8 menn~W. kunne tro, muligens er han det ikl(.e. Vest ~t~ae.t..Qdm.,SA,~ J!lW:'Qpa·.,;strevet' ,. VI med d$t"' 

.endre fangeleirer, bl. a.Idet ha vært omkdmniet"ved en ' 6a~l)hej;eller, t et',hve,rtfallat' de hØrer tale' om atomned- felles-Økonomiske marked; 
. våre "hjemlige nazister» for-beryktede Landsfengslet i større brann han anstiftet, fall, skyr de vatn, melk og Mange stater står alt i kØ for 

Trondheim av «helter:. som men som ble slukket i tide, lengst har innsett 81tFellesmar- kjøtt sOm.""1 pesten. Den dag å bli med i denne nyskapning 
lladde gått i samme skole. Narviks befolkning var slått kedet intt:,t har å. gjøre med de- kan væte"nåir da Vestens på liberal-Økonomisk grunn, 

Men dette .var bare småtte- med redsel i den tiden han res 'nye' Europa. De står. helt folk i f6ftvilelse sier: Vi vil nordmannen spekulerer på 
.rier for Narvik-sadisten. Han herjet fritt _ og var ansetb på linje med Karl Evang i Fel- ha fred og <trygghet, koste om han skal stille seg i køen. 

lesmarked-saken». D t . t t Vi _.I. .tikk tak l en likkiste, så seg som en «aktverdig:. borger V. kal' ø tVi ikk hva det~psteyil.Stat.smen- e mnpren es oss a ~.wa' 
med god ~n~jonal holdning:.. like~ Så v~~~r :m~i~je me~ nene for.S~., dette, w.en de bli med, om ikke blir det sult. 

------------- Mishandlmger av NS-fanger 'Karl Evang l' noe som helst, står der titen Vilje med hen- nØd og russerkjeften. Men det 
f l tit gende armer; men med man-vet ingen noe som helst om. 

var or engs g em • men nu men på den annen side kan ge ord. Hold"ut enno ett år, Hva vi vet er at Folkenes For-
~~vc::e;7k~!·f::figjleln som jo ikke v i endre standpunkt så sprekker det, og verden bund gikk alt kjøts gang, a\ 

Død8fall 
Den norske Legl'ons fØrste or harl eh tatr ~ pedr- fordi om medisinaldirektøren son m a. får fred! NATO er blitt en foreldet pa-

· ... jef sturm' bannfu"hrer Jørgen I 'dt 'banl t ak gkj- en e i sitt blinde Ønske "01 å tl'ene d fi f ... , ml l an eg l !-" I dag. før~~ krigen videre på ra e gur og at De orenecle 
B a k k e Mysen er avgått t t kk t S f' ans,.. e ve Mosl~va y.omer i ska.dd for å ' . , , '. . sen ru e rem. __ en - i t. l .. ideplanet og .ved Økonomisk nasjoner aldri har vært an-
wed dØden etter lengere tIds Nemesl's . nn a ( et eneste vlrkellge na- makt og mett' den alt Ødeleg- net enn en arena for skygge-
'.:m-kdom. lar seg ILldri for- sjonale standpunkt i denne ' -" kt gende,.atombombe som en boksing. 

Bakke var uteksaminert fra ne e. . sak, som tilfeldigvis faller skrekkskapende og terrorise- Det er rart å tenke på, de' 
,(len norske Krigsskolen, men P. O. sammen med Moskvas Øn- rend~ paitgru,lll1' Og striden Tyskland som var liberal-
DØd også utenom sitt offisers- P. S. sker. For det er naturligvis står melLom den dØde liberal- kapitalismens farligste fiende. 
rrke anseelse som en energisk Han som omkom ved den som Orbiter sier a.t kapitiftisme •.. ()g den dØende og som grunn-grundig ble 
t)g dyktig skolemann. Etter største hyttebrannen NarVik.. ,,~vil ingen mistenke helse- kommunisme. slått ned ved siste krig, i dag 
&,jenstgjØringen .1 Legionen pyromanen anstiftet, var en dIrektøren for å gå nazismens Den fØrste verdenskrig slapp som Fellesmarked er blitt 11-
4iok han seg i spesielt oppdrag 34 år gammel NS-mann som ærend. Allikevel er likheten kommuni$n1en . laus i verden, beral-kapitalismens mest ver
"-i.v arbeidsforholdene til de han spilte «god veIlD> med, mellom hans argumentasj'on og den andre. 'verdenskrig slapp difulle bastion i dens eksi-
tusener av norske arbeidere Ole Ludvig Haugen. naziagitasjonen (legg merke laus de fargede folk. Det er stens- og maktkamp. Og vi 
~m arbeidet på tyske anlegg. til den subtile nyansering i sub- dette sist~ den kVite mann i skal renne avsted og be om , 
lIan utrettet meget for dem, s1lantivene!) ikke tilfeldig. Han Vest som 'i 'øst no snart må få være en liten feltkanon l 
Og gikk 1 denne oppgave som TANNLEGE MAAMOEN har drevet sin argumentasjon ta konsekveflsEm av. Men enno forlendet til den Økonomiske 
t alt han gjorde under okku- Hansteensgt. 2 til den ytterlighet hvor den har den kivitemann ikke vil- maktkamp! 
pasjonen uforferdet og med Tlf. 444333 finner fellesnevner med - let ta ko~kvensen av siste Vi tjener fredens sak besb 
personlig risiko inn for norske nazistene~. krig, atombOmba og de farga ved å være det Vi fØr har 
mteresser. Så Då er det vel ifØlge Or- folkeslag, han diskuterer vært, verdens fergemenn, og 

Da Forbundet ble opprettet, ANN E L ISE P A R O W biter egentlig oss som tryk- framIeisa'Vlegse ting som la Fellesmarked _være Felles-
$luttet han seg straks til ar- TANNINNSErNINO . ker Evang med samt hans grunnene for kapitalrenta og marked. Verden med sine 
beidet og hadde en rekke t11- argumentasjon til vårt hjer- den marxistiske reinprofitt fargede folk, med sin freds- . 
litsverv innen denne organi- Trondheim te, fordi han uten å' forstå. som det var avgjerande for lengt vil bestå, Fellesmarke-
aasjon. OgSå i FOLK OG Gisle Johnsonsgt. 5 - v. Lade- det selv er blitt nazist og vel freden iverP.a. Dei farga fol- det vil forgå. 
LAND var han en skattet moen kirke - VoldsmInde da ikke lenger har krav på å keslag treng mat, klær og A. D. 
teilighetsmedarbeider. Bakke prestere argumentasjon anna hjelp, om hjelpa er pro-
hadde sluttet seg til Nasjonal Tannlege bare agitasjon. dusert og. distribuert l liberal- Bergs Assurao'sebyrå 
Qamling helt fra stiftelsen av MARTIN KlELDAAS kapitalistisk eller kommunis-
og han bevarte helt til det Arldfe"t tisk regi interesserer dem ikke 
~lste trofast troen på. de I Hansteensgt. 2 HUS TAD det minste. Den kvite mann 

Tlf. 447554: geberder seg som om våre to ALT I FOR SIK RI N G gamle idealer. Bærumsv. 5, ø. Ullern 

• I'OLm OG LAND Lørdaø l. øuzr. 196! 
Telefon 55 61 28 _ Oslo Økonomiske systemer hØrer Arbiens gt. 1 - Tlf. 44 49 94 

til de siste ting, han får opp-
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R.edakt.rer: 

000 ME1.SOM. Ift ... rflg 
ALEXANDER LANGE 

~ .............................. ~ ... ... 
Jødene og det frie ord 

En vet faktisk ikke enten en skal le eller gråte når en 
leser i dagspressen at jØdene i Norge, nærmere bestemt 
Mosaisk Trossamfunn ved forstanderen Harry Koritzinsky, 
har gått til politianmeldelse mot demokratiets og ansten-
41ghetens trofaste vokter og forsvarer. MORGENPOSTEN. 
Dette blad har inntatt en innsender, hvor det blant annet 
Rod i forbindelse med et forsvar for sigøynerne: 

<De lager aldri bråk og fornærmer ingen; En skrev 1 
en avis og sammenlignet dem med jødene.' En annen 
svarte at det var en fornærmelse mot jØdene. 
Jeg vil heller si at det er motsatt. JØdene tåler som 
kjent ikke at andre driver forretning. De skal ha alt. 
Der finnes det hverken hjertelag eller æresbegreper 
når det gjelder å fravriste andre en forretningsfor
bindelse o. 1. De får aldri nob. 

Og så styrter da herr Koritzinsky frem og krever på 
. punnlag av den spesiallov som er laget til beskyttelse av 

4et utvalgte folk politiingripen og straff . over den for
mastelige. Sigøynerne later derimot ikke tn l~ ha. krevet 
• traff, skjønt det vel skulle være like ilde for ,åe,:mat det 
effentlig blir hevdet at det er en fornærmels~:;,ot andre 
~lkegrupper å bli sammenlignet med dem.. " 

Da regjeringen, visselig etter påtrykk fra" den, zionist
kke verdensregjering, for vårt land kopiert~:;de lover i 
Tyskland og i Sverige som setter jØdene i ert1i~~rstilling, 
økjedde det med mange unnskyldninger og bortforklarin-
~. Det vjr ikke behov for noen slik lov· i Norge, het~et, 
-og 'd~t<h~t;"~t'n:ieWile$t:"'nn<tdlimsa*::;'tl;!ifVd~~tbt~~ 

dette nå ved herr Koritzinskys .klage over a~e,< ~,()ltGEN-
,: ~ ." . , ! 

POSTEN. En får ellers si at det faller på de fr()lq~e! 
Naturligvis svindles det også i denneloy m~ ordene. 

Det er her som i Sverige og Tyskland ingen soiil :kr drømt 
em å anvende denne lov til fordel for andre fC)i~~grupper 

. '.' (H-;~i" " 

eller trosgrupper enn nettopp jødene, likevel. sl~l" . man det 
akke rett ut, men later som det er rent gener~Al~ bestem
melser. Det heter i loven: 

,,:\ ;":'-',1) :" : 

«På samme måte straffes den somof:fe~tl~) fprhåner 
eller opphisser til hat eller ringeakt mqt:' .,~n fOlke
gruppe SO:pl karakteriseres ved en best~t, tro$:be
kjennelse, avstamning eller opprinnelse forøvrig,;"ller 
som truer en slik folkegruppe eller sprer:tåls']te :t>e
skyldninger mot den. Medvirkning stra~t~S'1>~~l~k
me må-te>. 

:[ Syerige gjorde nylig avdøde.jngeniør Carlberg i sin 
Ud et forsØk på. å få denne lov anvendt tn fordelf()r en 
annen folkegruppe enn jødene, nemlig den tyS~~: Jlanan
meldte uttalelser i et svensk ukeblad av en sl~~h,årre:isen-
4e art at MORGENPOSTENS antisemitiske bidJlg.må. an
.ees som rene lovtaler i sammenligning .. SakeaiI;.ble na
turligviS prompte avvist av de sammeankIageDiy.~digheter 
10m i flere tilfeller hadde fremmet ligl1ende sal(,et:'; som den 
IlA .av Koritzinsky' påklagede. Det S\amme, v~ ;~p.turligvis 
vise seg her, eller har allerede vist seg .. For hvorfor griper 
Ikke påtalemyndigheten inn til forsvar for :R~Sigøynerne, 
lom er blitt æreskjelt på .det groveste i innleg(/:.' mange 

. .···1·· 

aviser, og som er unnskylt for selv å ta affære'fW;,di de er 
analfabeter? , 

La oss da like godt bli kviW denne svindel og dette hyk
lerl~ Gjør loven også i ordlyden om til det den Virkelig er, 
en fantastisk særlov til beskyttelse av jødene:Jm.; det ikke 
.n renslig stortingsmann som kan foreslå lOVen endret 
kort og godt slik: «På samme måte straffes d,eiisom of-

((Kjakan» for

teller eventyr 

Den tvetungede professor Castberg 
Professor Frede Castberg om. forslaget til paragraf 93 

har som tidligere påvist i som' nå skal presses gjen
FOLK OG LAND i særlig grad 
utmerket seg ved sin bered-

Formodentlig som et ledd i villighet til å skaffe maktha
de siste tiders gjenopptatte verne ekspertuttalelser å stå 
hets, bringer Verdens Gang på. Prost Hedem har i flere 
med stort oppslag over hele artikler påVist den samme 
fØrste side gjengivelse av ut- professors motstridende ut
talelser den berØmmelige sa- taleiser om samme spØrsmål. 
botØr i britisk tjeneste «Kja- Nå har også FRIHEITEN be
kan» SØnsteby har gitt til lyst denne underlige eksperts 
«Goteborgsposten» . Og det er tvetungethet, ri~tignok ikke i 
ikke småtterier den gamle sa- forbindelse med «retts»opp
botØr har å berette i nabo- gjøret, men i forbindelse med 
landet, hvor man antagelig er hans velsignelse av grunn
så dårlig orientert at alt tas lovsendringen. Bladet skri-
for god fisk. ver: 

«Det fantes atskillige rike <Professorene Johs. Ande
quislinger som etter krigen næs og Frede Castberg har i 
klarte å redde sine formuer den betenkning som nå er 
(!) - og det er ingen tvil om oversendt Stortinget hatt 
at de i dag støtter nynazis- store vansker med Grunnlo
men med hundretusener av vens § 1 og § 112. Fortolknin
kroner», sier sabotØren. For- gen vi nå har fått vrir seg da 
klaringen på at ikke FOLK også utenom den klare ordlyd 
OG LAND flyter i melk og og ånd i disse paragrafene. 
honning, er tydeligvis det En får rett og slett det inn
«Kjakan» videre anfører: trykk at det skjer fordi man 

«Det er heller ingen anser det politisk uheldig for 
hemmelighet at store deler ikke å si avslØrende, å gå til 
av disse pengene pØses ut åpent angrep på disse to nØk
gj ennom Sverige med Malmo leparagrafene som innleder 
som sentral». og avslutter Grunnloven. 

Oppriktig talt, er det ikke Dette inntrykk forsterkes 
grenser for det vås en norsk når en oppdager at professor 
dagsavis kan prestere? Frede Castberg for ikke så 

Alvorlig blir imidlertid sa- lang tid Siden hevdet det 
ken fordi Goteborgposten lar stikk m.otsatte synspunkt på 
det skinne gj~nnom· a~ Søn- hvordan det famøse forslaget 
steby har sme eventyr om til ny§ 93 forholder seg til 

nom: 
«Forslaget er slik formet a, 

Stortinget med 2/3 flertall 
kan gi en internasjonal orga
nisasj ons myndigheter «BefØS
elser der efter denne Grund
lov ellers tilligger Statens 
Myndigheder» . Stortinget skal 
på denne måte kunne <over
fØre» myndighet «inden 
Grændser som samtidigt fast
sættes».' Det vil altså si a~ 
Stortinget kan gå hvor langt 
det skal være, så sant det 
overhodet fastsettes en gren
se for overføringen». 

Vedtas dette alternativ, se:. 
jeg ikke rettere enn at man 
på dette viktige område med 
et slag endrer reglene l 
Grunnlovens § 112 om hvor.., 
dan Grunnloven selv kan en
dres. Når det gjelder forhol
det til de internasjonale or
ganisasjoner, vil da selv de 
kraftigste innhogg 1 vår selv
stendighet kunne skje uten 
foreleggelse for folket i valg. 

Denne konsekvens av for
slaget mener j eg man må se I 
øynene». 

Det ser ut som om eksper
tenes grunnlovsfortolkning 
forandrer seg alt etter den sl
tuasj on man befinner seg S . 

Og forandringene kan vir ... 
kelig gå hurtig for seg! 

Kan vi få en forklaring?~ 

disse norsk~ pengetransa~sj O-I § 112~ , 
ner med VIdere fra «SJefen I Grunnlovens paragraf ,112 An del ste gni n g i 
for den norske sikkerhetstje- som behandler adgangen til å 
nesten». Verdens Gang un- foreta forandringer av Grunn- All FOLK OG lAN O 
d~rstre~er,~~tte y~d, ,å -Il1.ed:- loy:~,p}~~~ge~ ordrett : «Pog .1 årsznøte l A/L Folk 'og Land ., 
dele at det dreier. selJ om maasaadan li'orandring al- ble det vedtatt å nedskrive 
«AsbjØrn Bryn - som var en dr1g 'modSIge denne Grund- andelenes pålydende til kr. 

lovs Princlper, men alene an- 100,- pr. stk. og å innby til 
gaa Modlflkationer i enkelte tegning av nye andeler til 
Bestenunelser, der ikke for- denne pris. andelSlaget star
andre denne Konstitutions tet i 1958 med et stort udek
Aand - -~. ket underskudd fra det tidli-

fentlig tar avstand .fra den 
zjonistiske politikk eller som 
offentlig eller privat uttaler 
seg mot den jØdiske folke
gruppe. Medvirkning straffes 
på samme måte». 

'Professor Castberg hevder gere selskap, og har hele ti
i sin betenkning nå at den fo- den trukket med dette. Ved 
reslåtte paragraf 93 ikke stø- nedskrivningen av andelska
ter mot paragraf 112. pitalen er det vesentlige nl 

Så seint. som 28. september bragt ut av verden, men avi-
1960 da medlemsskap i Fel- sen trenger i hØy grad drifts
lesmarkedet ikke var aktuellt, kapital, og det er derfor ge

neske i dette land ha IØf- og det således ikke v .. : nød- neralforsamlingens håp at 
tet på et øyenbryn om detvendig med den nye Grunn- det vil kunne tegnes en god 
~adde S\tått i en avis at det lovspara,grafen, skriver imid- del nye andeler når dis~e ikke. 
Ikke var noen fornærmelselertid professor Frede Cast- koster mere enn kr. 100,
mot russerne å bli sammen- berg en kronikk i Dagbladet pr. stk. 
lignet med sigØynerne, men ~ <Grunnlovfortolkning og Våre mange gode venner 
at det heller er motsatt? EI- internasjonalt samarbeid», og rundt bes derfor sette s<'g l 
ler om noen skre~ at «!usser- her sa herr Castberg fØlgende sving for om mulig å tegne' 

Og la oss som et tanke
eksperiment sette inn for 
eksempel russerne isteden
for jØdene i innlegget i MOR:
GENPOSTEN. Ville et men-

ne tåler som kjent, Ikke at slike nye andelshavere. Ved; 
andre driver forretning. De innsendelsen av tegnintPsbe- ' 
skal ha alt. Der' finnes det l:> 

hverken hjertelag eller æres- venn av sønsteby under kri- lØpene vil andelene bli sendt; 
begreper når det gjelder å gen». herfra direkte til nye andels
fravriste andre en føretnings- Hvis herr Bryn sitter inne havere. 
forbindelse o~l. '. De får' aldri med og har gitt slike opplys- Det er å håpe at det he:r 
nok»? Neppe. Og vi skulle tro ninger til sønsteby, så bØr gjøres en alvorlig innsatsp 

at den fØrste som ville rygge han dokumentere påstandens idet det er absolutt nØdven
tilbake over en~lik tåpelig riktighet. En skulle ellers ,tro dig for å sikre driften at det 
tanke som å kreve fengsel og at han i disse tider måtte ha skaffes tilveie en beskjeden 
straff i den forbindeise ville nyttigere oppgaver enn å del- driftskapital. 
være herr Koritzinsky selv. ta 1 denne gamle fjollete het- Gamle andelshavere kan 

Forøvrig er d'agens iver et- 'sen og jakten på SpØkelser. innsende sine andelsbrev for 
ter å forsvare den :norske jø- qKjakan» SØnstebys eventyr- påfØrsel om nedskrivningen. 
dedom med politi og retter- fortelling til videre utsmyk- Ellers godkjentes regn ska';;' 
gang temmelig påfallende når ~ing av hans skribent- og foL pet for 1961, og foretokes 
en tenker på den mildest sagt redragsvirksomhet i forbin- valg. 
store tilbakeholdenhet denne deles med <bedrifter» under I et etterfØlgende styremøte' 
jØdedoms ledelse viste da det okkupasjonen som han helst gjenvalgtes kaptein mai' 
gjaldt å skaffe Feldmann- burde tie med, er det vel in-IH o l m til styrets formann 
morderne den straff de for- gen vettuge mennesker som med H. K. G r i n i som nest-
tjente. tar alvorlig. formann. . 
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I SLAKTEHUSET 

Dødsdans 
• Prag 1 

En roman om pragerrevolusjonens dager 

i 1945 

I merklær 
bluser. 

av OLGA BARENYI 

(Oversatt av ODD MELSOM) 

XIV. 

eller bare i bukser og 
Til hØyre er gutt.ene. 

Prags slaklerbenker ligger bak Mange av dem er avkledte og 
Hlavabroen ved bredden av Mol- valser rundt i turnbukser, 

det mørke hår i tinningene er 
allerede grått, de nøttebrune I 

øyne er skarpe 'og dag smilende.! 
«Dette er det provisoriske nasjo
nalutvalg for Prag VII, og det er dau. Alt langt borte 11.j.kter det Ved et langt bord i midten sit-

syrlig derfra av gjø<;lsel og SØ(;
aktig blod. Et eller annet sted i 
de mange inngjerdinger vrinsker 
en hes't klagende. På en rampe 
skriker noen griser skillgrende 
bak en bordvegg. Overalt rundt 
omkring står det Jiasllebilerog 
veltede håndkjerrer. Lenger kan 
ikke vognen med politipresidiets 
vimpel kjøre. 

ter noen menn og kvinner på Øl- vår kamerat Novak». 
tønner. Man ser knap~ den skitn~, Alle nikker til hilsen og mØn
fettede bordplate. Hele berg av strer hverandre tause. Bare 
smale papirstrimler fyller den og ,Marcel farer OPP: «Vi er nasjo
en haug med rØde bånd. En stor nalubvalget kort og godt!» 
eske med sikkerhetsnåler hØrer, Emil vinker slapt av. «Alt er 
også med og en tykk, slitt bok. II provisorisk nu, altså også nasjo-

En av mennene er Marcel. MØrl!:: nalutvalget. Jeg antar vi kan be
og myndig. Ved siden av ham gynne. Er de unge mennesker 
Rudi, underdanighet2u selv. Ikke talt opp?» 

Novak stiger altså ut og ser lenger kamerater som igårafte3, «Det vil bli bortimot otte hWl-
seg rådløs .om. Hvor nu? Alle bare en herre med sin tjener. dre» svarer en av kvinnene. Hun 
slaktersaler er mørke og man hØ- Alle ved bordet re:.ser seg da bærer et hodeklede og ser ut som 
rer ikke en menneskelig lyd. Bare de ser de to menn komme. Mar- en k,okke eller stuepil!::e. I 
den fiortvilede jamring av de cel kniper øynene sammen. Det Emil presser de smale leber I 

dødsdømte dyr. er jo han med likvognen, er det sammen for å undertrykke en 
Der - på rampen der borte ikke? Men, nei, denne ser jo an- grovhet. Hele natten har disse 

står en eller annen. Man kan til derledes ut. «Vi er kjent, ikke unge mennesker vært der, men 
og med se det lille glødende sant?». det har ikke falt noen av disse 
punkt av Sigaretten som han har Martin overhØrer SpØrsmålet idioter i nasjonalutvalget inn å 
i munnen. Novak plystrer de og skyver tønnen som Marcel telle dem 'Og skrive n9lVIlene opp. 
tørste takter aven kjent tsjek- har reist seg fra bort til sin led- Men straks tvinger han seg til å 
ltisk marsj. Så løper de mot hin- sager. Emil er mindre enn han, (Forts. side 8) 
annen. Som to der ikke har sett 
hverandre på lenge. «No passe
ram!» roper de som med en 
munn. De står nå og omfavner 
hverandre fast midt i en svart, 
stinkende blodpØl. Ikke et ord, 
de ryster bare hendene til hver
andre, igjen en omfavnelse og 

igjen' håndristing. 
«Er det ikke kiomisk Emil'? 

Hver gang vi ser hverandre, så 
er det blod med i spillet. Den
gang foran Madrid, dengang da 
Heydrich ble myrdet - -» 

«Det var farveiler, Martin, nu 
er det et gjensyn!» 

«Men påny midt i blodet! Hvor 
lenge har du vært i Prag da?» 

«Knapt to timer, men jeg har 
allerede ergret meg minst ti 
ganger. Ingen disiplin, ingen en
het, enhver er seg selv nok, og, 
enhver gjør hva han vil Men i 

kom med inn, kom med inn til 
ungdommen, gammer'n! Der er 
iallfall alt i orden». 

Arm i arm går de inn i en 
kjempestor sal. Trass i den grelle 
belysning er luften grå og luk
ter av rØk og damp. Rundt om
kring grove, brede benker, i veg
gene svære jernringer. Fra taket 
henger det tykke kjetinger med 
store kroker. Ellers ser det ut, 
lSIom det skulle være danseun-I 
dervisning. I et hjørne spiller I 

man polka på en harmonika, 
mens flere unge mennesker syn-. 
ger til. Til venstre i salen sitter 
og står lutter piker. I lyse som- I 

40 FOLK OG LAND I Går mater,a!iS1rLdl. , naus, ... " . "a",me vei sum Stalin? 

heiser nye signaler 
SOVJETISKE VITENSI\:APSMENN PA LINJE MED 

QUISLINGS TANI\:ER I HANS VERK «UNIVERSISMEN» 

Dette er praktisk talt aet samme som Quisl,ng skriVer - --» 

Russiske vitenskapsmenn er kommet til klarhet over disse 
kommet 'tn samme resUltat forhold. 
som Quisling, at det finnes en Jeg er kommet til klarhet 
Guddommelig makt utenfor over at det i universet eksi
menneskene, og at material- sterer en guddommelig makt, 
ismen er foreldet. og denne er knyttet til 

Aftenposten skriver at New utviklingen på de av klodene 
York Times' korrespondent som er bebodd, og at det som 
bringer disse nyheter fra skj er i denne store tid her 
Russland. Korrespondenten på jorden, er et stort tids
skriver at «de mest fremstå- skifte, hvor Guds rike be
ende SOVjetiske vitenskaps- gynner å ta form på denne 
menn antyder at det i Uni- jord i virkelig forstand. Man 
verset må finnes en kraft el- har tidligere ment at det hin
ler en makt som er hØyere sidige var det virkelige Guds 
enn noen menneskelig evne». rike. Jeg mener at man mer 

En yngre Sovjet-skribent l og mer kommer til at Guds 
skriver: «Jeg tenker meg ikke I rike skal skapes her på j or
Gud slIk han er avbildet på den. Marxistene sier at det 
Ikoner. For meg er Gud et, I tusenårige rike skal Skapes 
slags åndelig prinSipp, stimu- her på jorden, men de vil lage 
lansen bak oppkomsten av det materielt, på den dialek
galakser, stjerner og plane- tiske marxismens grunnlag. 
ter, og alt som lever og for- Men det som er redningen for 
merer seg på disse planeter, verden, det er å få det ånde
fra de mest elementære celler lige grunnlag for dette prak
opp til mennesket». tiske Guds rike. Det er prak-

Dette er praktisk talt det tisk nestekjærlighet) .. 
samme som Quisling skriver i «Jeg tenkte jeg skulle i sin 
sitt store verk «Universismen» tid i Russland ha fått tatt det 
for over 40 år siden. Han skri- opp, og jeg talte med bolsje
ver: «Den oppga ve j eg har vikkene i Ukraina om det 
hatt for øye i denne bok er materialistiske grunnlag for 
den største et menneske kan kommunismen, hvis økona
sette seg; nemlig å tenne et miske prinsipper jo absolutt 
nytt lys for mennes!{ene og ikke i og' for seg er helt for
skape en ny verdens- og livs- kastelige med hensyn til in
anskuelse i tilslutning til er- dustri osv., å stille den opp på 
faring og vitenskap. Ikke så et åndelig grunnlag. 
meget en ny tro, som en ny Jeg har diskutert det med 
viten, et grunnlag for religi- j tyskerne. Jeg har sagt til 
on og moral, såvel som for Hitler at nasjonal-sosialis
statsvesen og vitenskap.» men i Tyskland. er materialis-

Like fØr sin dØd sier han til tisk og de klarer det ikke, de 
retten: «Jeg er for mange år går til grunne på det. Blut 
siden, allerede 20 år tilbake, (Forts. side 7) 
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Olga von Barenyi: 

Bak det røde lønnmords kulisser 
Fantastiske avsløringer om 

Israels Secret Service 
BETRAKTNINGER I TILKNYTNING TIL MORDET PA DEN 

UKRAINSKE EMIGRANTFØRER STEFAN BANDERA OG OM ZIONISTENEIS OG ZIONISTVENNENES GIGANTISKE RENKESPILL 
PA BEGGE SIDER AV JERNTEPPET . 

. '(Forts. fra forrige nr.). 
FRA EN ARTIKKELSERIE I «THE SUNDAY TELEGRAPH» SOM BLE STANSET. 

En emigrert skriben t fra 
:New York kom til Miinchen. 
..Innbudt aven kvinnelig «an
tikommunist» til en meget 
viktig samtale. De to pludret 
gemyttlig i hennes leilighet, 
. man drakk kaffe og plutselig 
.fikk skribenten voldsomme 
mavesmerter. Damen hadde 
diskret forlatt rummet, had
de kledt seg om i soverum
:met, omhyggelig frisert og 
sminket seg og bega v seg så 
med et glass whisky til den 
.syke venn. Men se der, man
nen var dØd. Hun hadde ikke 
tid til å ordne noe, hun måtte 

I forbindelse med den artikkelserie vi bragte av den jødiske antizionistiske skribent 
Moshe Menuhin om «Lavon-ajfæren» kan det ha sin interesse å gjengi etterfølgende 
og avslørende artikkel fra den tyske publikasjon «Suchlicht». Vi synes den gir forferdende 
perspektiver, samtidig som den også i en viss utstrekning kommer inn på denne «Lavon
affæren». Den v. Leers som omtales artiklen,er den samme som også har skrevet en 
del artikler i FOLK OG LAND . 

Av grunnloven for den tys·· 
ke bundesrepublikk av mai 
1949: Grunnrettigheter 
art. 10 (Brev- og posthem
meIighet): «Brevhemmelig
heten såvelsom post- og 
telegrafhemmeligheten er 
ukrenkelige. Innskrenknin-
2'e\' kan kun anordnes ifølge 

på kinoen i Kopernikusstras- ste/an Bandera - den legenda-
ble lov». 

se etter avtale med en venn, riske ukrainske fører som 
og da hun kom tilbake fem myrdet i Munchen. Gjelder den grunnlov som 
timer senere, var skribenten vi har sitert foran egentlig? 
fortsatt dØd. uten videre ble meg for politikk. Men er det Eller. er de~ bare en dekla
,det konstatert hjerteslag. Le- virkelig politikk disse mange masJon? VI kan takke den 
.gen erklærte: «Hva vil De mord her? Aldri ble Matus i beryktede PUblisis~ Sefton 
egentlig jeg skal gjØre? Er Cernaks morder funnet. Og Del mer - tyskflende og 
jeg kanskje ansvarlig for po- alle vet jo hvem det var. John-venn ----i for foranled
litiet? Jeg har gjort min plikt Hvorfor arresterer man ham ningen til dette spØrsmål. 
og - -" I ikke? Her på Waldfriedhof Han har nemlig gitt opplys-

«Etter hva det sies skal De forsvant liket aven russer ninger om foretagender av 
.ha fått 5 000 mark for denne sammen med kisten. Et annet den israelske Secret Service, 
attesten, herr doktor.» lik aven slovakisk kvinne som må forskrekke ~kke ba

«Nå og så? Kan De kanskje forsvant fra fattiggraven. Og re enhver demokratIsk sin

Tel Aviv - sentret for Shin Beth-organisasjonen, Israels Secret 
Service. 

bevise at skribenten ikke dØ- nå, har man myrdet deg, Ste- net tYSker, men også enhver speidere fra Sittim og sa: Gå 
de en naturlig dØd?» fan Bandera. Jeg ser ennu forstandig jØde (<<The SUn- aWlted og se eder om i landet 

Nei Stefan Bandera det for meg såret på dine leber, day Telegraph», London av og særlig i Jeriko:.. 
.kunn~ vi ikke bevise.' Den jeg så godt på deg der i grav- 14. januar 1962, side 4). 
dØde var allerede kremert og kapellet. Men politipresiden- «Da det israelske Secret Ser- Og Delmer forteller med 
hva kan en haug aske i en ten sa at «denne sak interes- vices tråder lØPer gjeIUlOm tilfredshet videre: 
urne bevise? serer meg overhodet ikke». Midt-Østen, gjennom Vesten «Det Nasser frykter mest er 

Nå er det en kvinne som Mordet på den store ukrain- og bak jernteppet», skriver den kjennsgjerning at srun 
bØyer seg for den dØde og ske fØrer kaUte altså politi-o denne Delmer, «er det grunn Beth betjener seg av hjelp fra 
blir liggende på kne foran preSidenten for «en sak». til å respektere den og _ for venner av zionismen innen de 
graven. «Min livsledsager het Det var nesten midnatt da mange ~ å frykte den». viktigste hemmelige tjenester i 
Matus Cernak. Men det visste enken etter den myrdede Ste- «Shin Beth, Israels Secret verden 'Og kan støtte seg på 
jeg ikke, jeg visste ikke at fan Bandera kom tilbake til service, er samtidig den yng- den kollaborasjon som bevisst 
.han var den store slovakiske Kreittmeierstrasse. Nå måt- ste og den eldste spionasje- eller ubevisst, offisielt og u
.antikommunist. Jeg leste den- te hun opp trappen hvor hen- organisasjon i verden _ den offisielt blir ydet, i særdeles
gang om attentatet på Ma- nes mann lå for otte dager yngJSte fordi den ble stiftet het gjelder dette den franske. 
tus Cernak på postkontoret 1 siden. Hun hadde sett ham først i 1949, den eldste fordi I samme Øyeblikk som fransk
.Agnesstrasse i Miinchen og fra vinduet noen minutter den kan føre sin opprinnelse menn blir stillet for retten 
jeg visste ikke at det var han fØr, smilende og vinkende. tilbake til Josva: i Kaim, beskylt for å være 
kommunistene hadde myr- Barna lØp ham i møte, men '«Josva, Nuns sønn», heter det agenter for Frankrike og 
det. To mennesker som tilfel- da hØrte man den Skrekkelige i Bibelen «sendte hemmelig to samtidig for Shin Beth, er 
.digvis også va'r på postkonto- hØye og gjennomtrengende det blitt kjent at general Vi-
ret dØde sammen med ham lyd. Det sies å være det typis- vyan Herzog, sjefen for Israels 
og 38 ble alvorlig såret. Først I ke skrik hos en som er cyan- Secret Service, reiser til Paris 
da begynte jeg å interessere kaliumforgiftet. Han lå der som en slags ekstraordinær 

dØd, på ryggen, han kunne militærattacM, for der å få i 
al tså ikke ha skadet lebene 
da han falt, slik som det ble 
hevdet. Med venstre hånd 
holdt han om revolveren un
der akselhulen. Stefan Ban
dera var kjevhendt. Men hel-o 
ler. ikke det står i politirap
porten. Hvorfor? Og kronvit
net, det stumme kronvitne, 
hvorfor ble det oversett? 
Kurven med tomater fra 
grØnnsaktorvet, som stod på 
trinnet, skjØnt hans legeme 
var bredere enn trappen. 
Hvorledes var det altså? Ste
fan Bandera, som hun hadde 
snakket med i telefonen tyve 
minutter fØr, lovet å ta med 
seg tomater fra grØnnsaktor
vet. Hvem visste om at han 

Bogdan Stachynskij, som tilstår ikke gikk like hjem fra re-
utenfor alle troverdighetens daksjonen, hvor nesten ingen 

grenser. (Forts. side 8) Israel vokter godt på sine fanger - -

stand et enda mere intimt 
samarbeide. 
Det har allerede for k.ort tid 
siden lykkes Her:rog å få ... i 
stand offisiell utveksling mel
lom Shin Beth og den persiske 
hemmelige tjeneste. Det er 
forøvrig det første eksempel på 
et slikt offisielt samarbeide 
med en muhamedansk stab.~ 

Og Sefton Delmer skriver 
videre: 

«Jeg fikk sew et innblikk i 
SIhin-Beth-organisasjonens 
maktfylde og verdensomfat
!tende infiltraSjon nesten på 

fØrste dag av min siste Israel
reise. 
'Hva kan De si meg', spurte 
jeg 'om virksomheten til den 
lille grup,pe av nazifanatikere 
som etter Hitlers fall er unn
kommet til Midt-Østen og nå 
arbeider for Nasser?' 
Istedenfor å svare la min is
raelske venn et aktomslag fo'
an meg med alle dokumenter 
om de nazister som nå bærer 
arabiske navn, bor i Kairo og 
underviseregypteme i Gesta
pos og Abwehrs metoder. 
De israelske tjenestemenn for
ærte meg til 'Og med fotostat
kopier av korreSpondansen som 
var gått fram· og tilbake mel
lom en nazist i Kairo og en 
annen Wiesbaden i Tysk
land. 
Nazisten i Kairo var dr. Jo
hannes von Leers, denne be
satte lille antisemitt, som jeg 
fØrst hadde truffet i Berlin, 
dengang for mange år siden 
da han var «ekspert» i dr. 
Goebbels ministerium I dag 

(Forts. s. 6.1 
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Fantastiske avsløringer - Hur en fri negerstat - -
(Forts. fra s. 1) med ett glas vatten, medan 

de sjalva drucko franska vi
ner, deras bordskick var _. 
så får man vål saga - neger
aktigt. En balanserade samti
digt sigarett och tandpetare· 
mellan liipparna, en annan 
holl i ena handen ett h6nslår 
medan han kladda de med e~ 
ne gress, och åtskilligt mer 
med den andra. F'argbildern~ 
från preSident Tubmans mat
sal aro fantastiska. Praktfulla 
kristallkronor hanga från ta
ket, vaggarna aro smyckade 
med dyrbara målningar, på 
de dukade borden prålar ut
sakt porslin, tallrikar som på 
uppdrag av våsttyska utrikes
departementet framstalIts. 
aven kand tysk firma, guld
bestick varda c:a 130 000 kr: 
och de tunnaste kristallglas. 
sirade med guldrand. 

Forts. fra side 5 

hjelper han 180m «professor 
Omar Amin> Nasser med å 
.pusse opp igjen den gamle 
Streicherpropagandaen. Na
zisten i Wiesbaden var Karl
Heinz Priester, en forlegger, 
som gav ut bØker og brosjyrer 
for de rrustistiske nynazister. 
Brevvekslingen Leers-Pries
ter begynte kort etter nasjo
naliseringen av Suez-kanalen 
HI56 og fortsetter til somme
ren 1959 Den ble avbrutt ved 
Priesters dØd. Alt er der -
brevene fra Priester til Leers 
og fra Leers og hans frue til 
Priester. 

Jeg var forbløffet da jeg så 
dette materiale. Det betød 
at enhver som arbeidet 
for Israel - 'Og utvilsomt 
fremdeles arbeider - er i 
ste.D.d til å oppfange brev som 
går frem og tilbake mellom 
to stater som Israel ikke un
derholder diplomatiske forbin
delser med. Denne Enhver er i 
stand til å fotografere alt som 
interesserer håm, og så å sen
de brevene videre til mottage
ren uten at de to korresponde
rende har anelse om det. 
'Hvorledes klarer dere det da?' 
.spurte jeg den israelske tjene
stemann som viste meg bre
vene. Men han bare lo. 'De 
venter sikkerlig ikke for alvor 
a.t jeg skal. si Dem det, eller 
hVIOrledes?»' svarte han og jeg 
gikk ikke nærmere inn på 
ham. 
.leg tror dog svaret ligger for 
hånden.. Fotokiopiene av de 
Cflpsnappede brever er blitt 
ledet videre til Israel aven 
prozionistisk etterretnings
mann, som hØrer til den hem
melige tjerieste i en av Tysk
lands NATO-forbundsstater -
sannsynligvis den franske -
og som gjennom sin tjeneste 
bar hatt adgang til brev opp
snappet lIN den tyske etterret
ningstjeneste. Denne sjalter seg 
jo inn i brev- og telefonsam
bandet i Tyskland>. 

Mr. Delmer skriver ordrett: 
«The German Seeurity Ser
vise tapping mails and tele
phones in Germany! > Etter 
informasjoner fra pålitelig 
kilde, dreier det seg her om 
en ØnskedrØm fra Mr. Sef
ton Delmers side. Det finnes 
ingel?- tysk brevsensur! Dess
verre har imidlertid okku
pasj onsmaktene gj ennom 
troppe avtaler fått rett til 
brev- og telefonovervåking. 
Et spØrsmål til bundesregj e
ringen er på sin plass: Hvor
leder tenker den å hindre 
et så stort misbruk av dis
se okkupasjonsrettigheter for 
fremtiden? Sålenge grunn
loven ikke gjelder Virkelig 
uinnskrenket, kan en ikke 
snakke om en ekte suvere
nitet. 

Men la oss hØre videre på 
vår interessante hjemmelS
mann Sefton Delmer: 

• 

~en fylde av etterretnings
materiale som den israelske 

FOLK OG LAJID 

Secret Service får fra zionis
ter og zionistvenner innen 
fremmed etterretningstjeneste, 
er så stor at Tel Aviv er blitt 
berømt innen verdens informa
sjonstjenester som en slags 
bØrs for hemmelige etterretnin
ger. Oversjøiske zionister set
ter endog igang operasjoner av 
deres egne Abwehrorganisasjo
ner for å hjelpe Shin Betlh. I 
Suezforetagendets tid for ek
sempel, da den israelske gene
ralstab forberedte invasj-onen 
på SinaihalvØya og ydmygel
sen av Nassers hær, ble et et
terretningsspØrreskjema sendt 
til en av Nassers SS-rådgive
re, som samtidig var tilknyt
tet Organisasjon Gehlen (den 
hemmelige tyske tjeneste, tid
ligere omtalt i FOLK OG 
LAND). SS-mannen sendte sin 
melding til Pullach til Gehlen, 
uten il. ha anelse 10m at den 
amerikanske offiser, som var 
opphavsmannen til at spØrre
skjemaet var blitt sendt ut, 
arbeidet f<Jr Shin Beth og at 
meldingen fra Kairo omgå
ende ble videresendt til Tel 
Aviv. 

lelser om inndelingen av den 
israelske Secret Service. 
Opplysende for ånden og mo
ral~n til denne verdensmyn
dighet - jevnfØr tilfellet 
Eichmann! - er imidlertid 
at han nevner et tilfelle av 
tilsiktet provokasj on mot 
Amerika 1 Kairo. Sefton Del
mer: 

och primitivare på alla områ
den an i de av de vita forval
tade koloniarna. Och i denna 
s.k. demokrati ar det enda st 
de några tiotusental slav
attlingarna, vil ka etablerat 
sig som en harskarkast inom 
urbefolkningen på e:a 2,5 mil
joner, som kunnat fora en 
någorlunda draglig tillvaro. 

Sjefene for de. Nestlige opp
klaringstjenestel- . vet om disse 
kjensgjerninger, men de lukker 
øynene for dem. For selv om 
de offisielt må behandle Is
rael som en nøytral makt, som 
skulle være utelukket fra vest
lig utbytte av etterretninger, så 
betrakter de dog landet som 
tilhØrende den vestlige leir. 
Og påny undertrykker den 

kløktige Mr 'Delmer' en 
tungtveiende kj ensgj erning: 
Den nylig stedfunne aVSlØ
ring a v oberst Beer i den is
raelske etterretningstj ene
ste, som årevis viderekspe
derte til Moskva alt materi
ale som han fikk sendt fra 
Vesten Om det skjedde av 
«ideologisk samfØlelse» eller 
ut fra forretningsmessige 
grunner er vanskelig å si. 

Delmer skriver videre: 
«Dessuten profiterer den vest
lige etterretningstjeneste på sin 
side av de rikelig innflytende 
informasjoner fra zionister i 
Sovjets tjeneste ,og i satelitt
statene gjennom jernteppet. 
Også den skarphet i bedøm
melsen som israelerne, av 
hvilke mange har vært i tje
neste bak jernteppet, er istand 
til å sikte de østlige informa-

sjoner med, Iwmmer den vestli
ge oppklaring til gode». 

«Nasser var i full gang med å 
bli en ivrig forbundsfelle til 
USA. Muntlige innvendinger 
fra representalliter for Israel 
som traktet etter å Ødelegg; 
Wa.shingtons ønskedrØm ·om 
Nasser-vennskap med USA, 
var resultatløse. Shin Beth 
innledet derfor en operasjon, 
som man håpet skulle være 
egnet til å åpne øynene på 
amerikanerne: Shin Beth be
sluttet seg til å påføre NruSISer 
en antiamerikansk sammen
svergelse: 
To grupper israelske agenter, 
som arbeidet i Kairo og Alex
andria, skulle sprenge i luften 
visse symboler på amerikansk 
innflytelse i Egypt: informa
sj'onsstedene i begge byer og 
filialer av endel særlig godt 
kjente amerikanske firmaer. 
Bombeanslagene skulle ha ut
seende av at de var et verk av 
Nassers nasjonalistiske ban
der. Flor å gjøre dem helt over
bevisende, fabrikerte Shin 
Beths forfalskningsavdeling et 
antall dokumenter hvorav en 
kunne slutte seg til medvirken 
av egyptiske myndigheter i 
disse attentater: Disse doku
menter skulle en la falle i 
hendene på den amerikanske 
etterretningstjeneste» . 
Hvem - bortsett natur

ligvis fra Mr. Delmer -
tenker ikke i forbindelse 
med disse avslØringer på den 
bØlge av «antisemittiske» smØ
rerier og provokaSjoner 
hvormed «man» for to år si
den innledet den nye bØlge 
av tyskerhets? . 

Mr. Delmer mener - når 
det gjelder skarvestreken i 
Kairo - ikke hakekorspro
vokasjonene : 

«En ubehØvlet og farlig plan. 
Men i juli 1954 kunne Shin 
Beth-oberst Abraham Dar, 

I dag flyter in gOda pen
gar till Liberias regim for de 
koneessioner, som lamnats 
det svensk-amerikanska gruv
syndikatet for malmbrytning, 
och sam tidigt ges från skilda 
europeiska stater såsom u
hjalp klingande mynt åt den
na, sedan mer an ett sekel 
fria, sjalvstandiga men lika 
fullt alltjamt underutviklade 
negerrepublik. 

Vasttyskland hor till de sta
ter, som belasta sin a med
borgare . med finansiella bi
drag till u-staten Liberia. 
Formodligen var det av den
na anledning, som den tyska 
veekotidningen «Bunte Illu
strierte» ;skiekade en medar
betare, Rudi. Herzog, att i ord 
oen fårgbild skildra denna 
utvecklingsr~publik. Man ha
de formod~igen instålt sig på 
att det skulle bli ett entu
siastiskt reportage, men det 
blev en svår. kalldusch: 

«Sd illa sOm i Liberia har jag 
icke behandlats i något annat 
land i Afrik(l. De liberianer, 
som jar; Ui1;de kanna, aro over-
11Wdigq, g.gf!. fracka. Dessutom 
an 90 procent av befolkningen 

varkM liilJa .. eZler skriva. De for
akta de vita och gora hva de 
kunna for .ff.tt bereda dem svl1-
righeter~ Rostratt ha blott neg
rar och jOrdagare. Men en vit 
kan aldrig forvårva nogon jord. 
Med andra ord: endast negrar 
aro rostberii,ttigade» .. 

rom ledet foretagendet 
utenfor Israel fØrer han det 
engelske navn J,a·hn Darling 
- melde fra Egypt at alt var 
rede. Og fra Tel Aviv ble or
dre til angrep gitt. Men fore
tagendet mislYkkedes, fordi det 
var blitt forrådt til egypterne 
aven viss Hans Frank, oberst 
Darlings nærmeste medarbei
der, for 4000 pund». 

Så innleder Rudi Her z o g 
sitt reportage, oeh det som 
han i ovrigt har att beråtta 
om trakasserier och foroliimp
ningar, borde g6ra det klart 
for aven den mest avaneerade 
representafut' for likaberåtti
gande, . att det. andå finns 
motsåttningt mellan svart 
och vit, som inte aro Hitta att 
overbygga. t vad mån dessa 
åro ras-'eller klimatbetinga-
de - dåroin må de lårda 
tvista -- men de finnas och 
de låta sig inte doljas. Tolv 
fiirgade reporters bj6do sin 
vita kollega slåcka sin torst 
~~~.,....,....,..". . .."....."....,...., 

av Eichmann er, som Sefton 
Delmer - der ellers urokke
lig gløder åv: opprØrthet over 
Gestapos rettsbrudd _. gjer
ne vil -berolige sine lesere 
med, bate «unntagelsestil
ler». Men "vi må likevel gy
sende fastslå: Det fortalte er 
tilstrekkelig! 

Och allt iir - faststaller en 
kommentator i DWZ - «den 
vite manns verk», skapat oeh 
utfort av vita arkitekter 
konstnarer oeh hantverkare' 
samt betalt med v å r a pen~· 
gar, som vi hjålpsamt ståUt. 
till de stackars «utvecklings
bara» liberianernas forfogan
de. Krigsmakten i denna stat 
raknal' visserligen ,blott ~40 
man - en sann fr6j d for våra 
paeifister och neutralister,., 
som kunna presentera libe
rianerna såsom exempel på 
riitt anvandning av statsme
del «blott for fredliga anda
mål». Men varfordet skall be
hovas en rikt guldsmidd ge
neral med forvisso motsva
rande haga lOn for des-sa 240 
man, det bor i varje fall pre
sident Tubman veta, presi
denten for denna gloriOsa. 
fria stat. 

Att bilarna rostar sonder 
vid det fåtal, gropiga Vågal', 
som landet har, emedan bil
agarna inte haft pen gal' till 
reparation och ingen år t 
stand, eller har lust, att re
parera. bilar, må antecknas 1. 
forbigående. 

Hela detta tal om «likabe
råttigande» oeh «sjiilvforvalt
ning» for den svarte mannen 
ar ingenting annat ån tomt 
pladder av teoretiker, som al
drig levat bland negrer och 
som bedoma de svarta utifrån 

Og IgJen uttrykker den 
klØktige Mr. Delmer en me
get nærliggende tanke: Den 
åndelig late. vestlige Abwehr
tj eneste, som ifØlge dette lar 
sitt bedØmmelsesarbeide ut
fØr.e av israelerne, nøyer seg 
altså med den tilsvarende far
vede vare som leveres den, 
mens den selv, som det viser 
seg ved det i og for seg uve
sentlige tilfelle Leers-Priester, 
leverer originaldokumenter 
til gjengjeld. Hvilke utsik
ter! 

Selton Delmer bringer så i 
sin avhandling noen for oss 
mindre interessante medde-

Frank unnkom til Wien 
hvor israelske agenter' opp~ 
sporet ham i 1957 og «lok
ket» ham til å vende tilbake 
til Israel. 

«Hans utsagn i en rettssak 
(960) forårsaket en skandale 
omkring Ben Gurion og Pin
has Lavon, som det fremdeles 
er etterdønninger av i Israel». 

Utrolige kup etter mØn-
ster av disse «uhell» i Kairo 
og Alexandria og bortførelsen 

Det vil 'ikke finnes et an
stendig niermeske innenfor 
eller utenfor Israel som ikke 
gyser med..!~ Betegnede nok 
har «Sunday Telegraph» ad
visert fOJ'tsettelsen av Del
mer-beretningen, men i k k e 
bragt den. 

sin egen dogmatiska instiill
ning. Aningslost lockas folk i. 
skilda europeiska lander att 
understodja .av några svarta. 
intelektuella etablerade ne
gerdiktaturer, vilkas styres
man inte ha någon annan av
sikt ån att hål1a kvar massan 
av sina stamfrander i armod 
och okunnighet for att sjålva. 
så lange som mojligt kunna 
utsuga dem på ett sått som 
a l d l' i g skedde under de vi
tas styre. Majoriteten av Af
rikas svarta befolkning kom
mer harigjenom att sjunka 
tilbaka till urstadiet. Neger
staternas regeringar komma. 
att varja sig mot varje vit. 
inblandning med den moti
vering, som vi sjalva leverat. 
dem: råtten till «sj alvbestiim
mande» och «sjiilvforvalt-

S. L. ning». 
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Hva tned de norske dommere -
(Forts. fra side 1) glede og henrykkelse over tamentlig vis lar fedrenes 

synder hjemsØkes også på 
barna. Ellers består «de ame
rikanske og andre vestorien
terte kretsens skyld nærme-

ikke en sjel i dette land uten- 'I de, tte nye bidrag ~il hetsen 
for fengslene og konsentra- mot det NATO-allIerte Vest-
sjonsleirene våget å bryte ut. Tyskland. * 
Heller ikke den stakkars rib
bede gj enværende medeier i 
,sta tsmakten, rettsvesenet. 

Dommerne fikk sine direk
tiver og etablerte på makt
havernes bud den mest gro
teske rettskomedie ikke 
bare i v å r historie, men vel 
i hele menneskehetens histo
rie, bortsett kanskje fra 
Moskvaprosessene og Nlirn
bergprosessene. Men så var 
da også forholdene anderle
des i Norge enn i Sovjetsam
veldet, som var et despoti 
hvor statens borgere ikke var 
sikret mot overgrep og urett. 
Det burde også være anderle
des her enn i Nlirnberg, hvor 
seiersmaktene, deriblant den 
jØdiSke zionistverdensbevegel
se, naturligvis ikke gjorde 
annet enn hva seierherrer i 
mere barbariske tider hadde 
gj ort: tok hevn over sine 
slagne motstandere. 

... 

Denne amerikanske film re bestemt i dette som legges 
«Dommen i Nlirnberg» er likelydende frem i en rekke 
trass i alle de vakre ord i filmanmeldelser, men som vi 
norsk presse intet annet eller for sammenhengens skyld 
mere enn et nytt bidrag til også henter fra vår venn 
den nye hetSbØlge mot Tysk- Krohn: 
land som i det siste har rullet «Den viktigste av alle filmens 
over USA, ganske uforståelig gOde scener er etter min per
sett fra et fornuftig ameri- sonlige oppfatning (og det er 
kansk politisk standunkt i en den som vanligvis pådyttes alle 
stund da det synes å være en fjernsynseere) det lille poeng 
viss fare for at Bundestysk- til slutt, da dt.' siste bilde~' Uo
land kaster sine øyne øst-, nE;r over i en rlirrendt' setning 
over etter den kraftige in- med sterk og I.lsende mening. 
vitt fra Sovjetsamveldet, og Den lille setniurt som slår fast 
NATO dessuten er så avgjort at ;:len l1!nerlkanske Ntirnberg
avhengig av det tyske sverd. prosessen gav livsvarig fengsel 
Dog noe mere forståelig når til alle de tyske ansvarlige i 
en vet hva Hollywood og dets 1949, og - fortelles det i nøk
filmindustri i virkeligheten tern bulletinsform fra lerretet 
representerer og hvem som - i dag er ingen av de dom
der dirigerer. ' felte i fengsel. De er alle fri og 

Stanley Kr ame r, som har tildels i hØye stillinger igjen. 
laget denne film og journa- Fordi vi trenger tyskernes 
listen William S h ir er, som hjelp!» 
nettopp har fått annet bind Ja, er det ikke en skam og 
av sin kjempemessige histo- skjensel _ i særdeleshet for 

Alle lesere av dette blad er rieforfalskning om Det tredje den Aftenposten som i okku
klar over den urett som ble rike ut på norsk, er to skudd pasjonstiden også trengte 
begått i rettens navn under på samme stamme ~ muli- «tyskernes hjelp« for å over ... 
det såkalte «retts»oppgjøret gens også i bokstavelig for- leve og for å sko seg Økono
mot NS-folk fra 1945 og ut- stand. Betegnende er det at 

misk, blant annet på trYkover. Alle vet at det ble gjort die blaue ~gel Marlene ning av pUblikasjoner for det 
brudd W folkerettens prinsip- Dietrich påny med'Virk'er ak- nasjonalsosialistiske Tysk
per og på landets egen rett. tivt i hetsen mot det gamle land. 
Alle vet at det ble dØmt efter fedreland. ... 
lov,er gitt tilbakevirkende n Filmen er en oppkorustru ~ _.--.--.~,~- .-~ 

krått, i strid med vanlig ret- historie om en seierherre- Men, la oss vende tilbake til 
tergangsordning, uten virke- «rettssak» i Nlirnberg' så sent dette med splinten og bjelken. 
lig mulighet for de tiltalte til som i 1948, rettet mot fire For vel kan tyske dommere 
å forsvare seg, at det ble dØmt dommere fra Det tredje rikes fra Det tredje rikes tid ha 
av inhabile dommere og at t·id. Men en slår som sagt på både det ene og det annet på 
retten ble tråkket under fØt- skjækene og mener merra. Og samvittigheten, det skal 
tene på det groveste. Og «den er det noen som er i tvil om ingenlunde bestrides, men 
tredje statsmakt» bØyet seg at en her tar sikte på det hva så med seierherrenes 
lydig for budene fra makt- tyske folk, så kan en bare dommere i Nlirnberg, disse 
usurpatorene,og dekket over- hØre på hva Aftenpostens kyniske forvrengere av rett 
'grepene med rettens kappe. Sven Krohn skriver, for han og anstendighet, og hva med 
Grovt, hensynslØst og gru- vet tydeligvis beskjed: de norske dommere fra 
,somt, fullt på hØyde med det «retts»oppgjørets tid? For de 
såkalte rettsvesen i despoti- «I 'Dommen i Nlimberg' holder tyske dommere de dØmte dog 
.s a ene. t t han (Kramer) et oppgjør med etter gJ'eldende tysk lov, mens 

DØdsdom på dØdsdom falt, tyskerne som ikke, er skån- både dommerne i Nlirnberg og 
,de ivrigste av våre jurister og somt. Men - og det er kan- de norske «landssvikoppgjØrs
politikere skrek på flere dØds- skje det vesentligste ~ han dommere» ikke kunne være i: 
dommer, konsentrasjonsleire holder ikke bare oppgjør med tvil om at de dØmte ut fra 
omdøpt for anledningen til den tyske nasjon i sin film 10m enten ikke-eksisterende lover 
1angeleire, og fengsler fyltes pervertert rettspleie under Hit- eller ut fra ugyldige lover la
med ulykkelige domfelte i ler». I get etterpå for å ramme po
denne redslenes tid. Folk ble Nei denne verdige, repre- litiske motstandere. Men renb 
plyndret, kastet på gaten, senta'nt for det NATO-venn- bortsett fra om lovene var i 
mishandlet, drept, utstøtt fra lig Aftenposten fØler dyp og orden, så stiller NATI?N:ENS 
samfunnet, j a til og med for- inderlig glede ved å slå fast anmelder problemet sIlk: 
fulgt i graveri med kirkens at «Et av SpØrsmålene filmen rei
velsignelse. Det norske retts- «han holder like sterkt oppgjør ser er om Hitler-tidens dom
vesen tiet. Ikke bare det, det med sm egen nasjon, med mere som individer er ansvar-
fortsatte å «dØmme» på de amerikanske og andre vest- lige for sine handlinger i regi
makthavernes bud, og for en orienterte kretser, som har mets tjeneste. Skulle de sagt 
,stor del av dommernes ved- gjort det mulig for tyskerne i nei, og dermed risikert liv lOg 
. kommende tydeligvis med ren dag å 'glemme' sitt ansvar. Det lemmer?» 
. sadistisk fryd fylt av edel er blitt et oppgjør med hele Vel, hvis de norske filman
trang til å ta hevn over noen den generasjon som stilltiende meldere ville rugge litt på 
fordi deres eget samfund bivånet det nazistiske Tysk- bjelken, så kunne de kanskje 
hadde spilt fallitt. lands vekst, og muliggjorde det ha utvidet spørsmålet på 

Men, det er visst ingen som vi så skremmende tydelig får hjemlig grunn og spurt om de 
tenker på disse norske meget oss forelagt» i filmen. norske dommere i «retts»opp
'demokratisk~ dommefre av Tyskerne bØr kanskje være gjøret er ansvarlige for sin e 
alle de begeIstrede ilman- handlinger i det nydemokrameldere i Osloavisene med takknemlige for den modera-

. 'd t an tiske regimes tjeneste. Skulle Aftenpostens og fjernsynets sjon som her VIses, lem . t nei 
Sven Krohn og Dagbladets innskrenker seg til den de kanskJe ?~Så ha s~~ke li~ 
'Ragnar Vold i, spissen !ste-I v ok sne del av det tyske lOg dermed nSlkert - . 
,den formelig vrir de ~eg .av folk og ikke på gammeltes- og lemmer, men karnere og 

Lov o~ ulov 
Den ytre gjevne og skrivne ynskjer so fullkomne lover 

juridiske lov må svara til den som mogeleg - som svarer 
indre gjevne og uskrevne mo- best til den indre GUd-gjevne 
lalske lov. lov i dei åndeleg-moralsk mest 

Dei ytre lover skal ikkje hØgt utvikla menneskje. Ber
vere for å binde og tvinge. re leiarar som set sanninga 
Dei skal ikkje gjeve fridom og retten over makta sin 
og retter til nokre på kostnad «rett», kan evne å gjere ret
av andre. Lovene skal berre ten til makt. 
vere ytre synlege band som Difor må lovgjevingsmakta 
avspeglar dei indre usynlege stå fri og ubunda for å kunne 
band som den,moralske lov ta alle faktorar med for at 
legg på alle menneskje med det rØynlege livet ikkje skal 
vake samvit. verte skadelidande. 

Ut frå denne realitet kan Kloke og samvitsfulle må 
berre dei mest moralsk vakne dei som skal lage lover vere. 
og samvitsfulle vere i stand Frie og upåverka av parts
til å finne fram til gOde og og maktinteresser. 
btukelege lover. Lover komne istand på 

Lover som er dikterte av anna grunnlag er sjØlvsagt 
maktinteresser er i seg sjØlV ulover og dermed ubrukeleg 
forbrytarske - og dermed som lover og rettsgrunnlag, 
ulover. for då er det vel openberrt at 

Skynar me dette vil det vi- den - eller dei - som skal 
dare vere lett å skyne kor dØme etter ei slik ulov (om 
fårleg det er å sleppe makta den vert gjort til «lov» ),er 
- i staden for retten - til å avskoren frå, å kunne dØme 
ve re Iovgjevingsmakt. 1 rettferdigt. 

Om eit folk ikkje har - el- Ein vaken domar kan sjØlv
ler ikkje vil fylgje - rettvise sagt ikkje ta på seg å dø~e 
leiarar kjem det med logisk etter ei slik lov. Det vert i tll
konsekvens under urettens felle mest ein «sjØlvdom» som 
diktatur. Det nyttar då lite å seier vedkomande ugild som 
rope: klippe, klippe, eller p~ domar, anten g:r:unne.~ e~ at 
meir og meir demokrati. Få han er for dum tIl å sJa fell~n 
synest dessverre vere klår med lova, eller at han av em 
over kor liten skilnaden kan eller annan grunn «overser> 
verte i maktmissbruket til ein -'- vil ikkje sjå - anten avdi 
despotisk Stalin og eit fleir- han er personle.g. partisk el~er 
talsdiktatur som kan gå seg fordi han er vIljelaust reld
villt frå rettens lover og san- skap for maktinteresser. 
ne veg, og difor gjer seg skul- Dette hø!rer med til min
dig i urett og sidan «må» gje- stekravet tIl kunnskapen om 
re meir urett for å dekke seg. lov og rett i eit folkestyrt 

Rettvise leiarar ynskjer land, om ikkje dette, som må 
sanninga skal fram slik at sjåast som umisseleg livs~ode, 
retten kan få råde. Og dei skal glå tapt: retten - sJØlv

råderetten og fridomen. 
Er ,det ikkje sant at det kan 

sympati hos alle dem som illustrerast med tusenV!s av 
ropte på blod og hevn? Dis- saker å dØme at det sokalla 
se norske dommere, som ifØI- norske rettsoppgjer er bygd på 
ge prost A. E. Hedems klare sviktande grunnlag? Eller kan 
påvisning i artikler i NATIO- det nektast at lovverket for 
NEN, i k k e holdt seg til 10- dette er påverka av makta sin 
ven, men dØmte under ctil- «rett»? Politisk misbruk kan 
sidesettelse av dommerløftets aldri verte objektiv _ rett _ 
forpliktelser, og dermed viste berre «rett» _. Og eit folk 
en kriminell adferd overfor som ikkje er vake på eit so 
den anklagede». avgjerande viktig punkt skal 

Vi trodde det kanskje var me ikkje undrast over står i 
dette AFTENPOSTEN mente ferd med å setje sjØlvråde
med sirt overskrift over den retten og fridomen over styr 
krohnske anmeldelse: «Opp- for <eit m.ål linser» - for le-:
gjør med ,Tyskland - og oss vestandarden - men som in
andre!» og at bladet således gen kan trygde. 
til syvende og sist hadde 
snublet i bjelken. S å var altså Sigurd Lyngstad. 
ikke tilfellet. AFTENPOSTEN ~~' 
er bekymret over at ikke ju
ristene fra Det tredj e rike 
fremdeles etter 17 års forløp 
sitter inne slik som Hess, og 
over at ikke hele det tyske 
folk, som bladet vel regner 
med skal redde A.FTENPQS
TEN fra ny heroisk innsats 
for fedrelandet i forbindelse 
med en russisk okkupasj on, 
fremdeles går kledt i sekk og 
aske. De burde vel allerhelst 
kanskje trenes opp til slakte
kveg for NATO bak piggtråd
gjerder. 

Siegfried. 

Lørdag 3. mars 196) 

Russerne 
(Forts. Jra side 4) 

und Boden, det er bare en ut
SkjØvet materialisme, og ma
terialismen fØrer bare til den 
totale egoisme i sine ytterste 
konsekvenser» . 

Disse sine tanker og nye vi
tenskapelige teorier har QuiS
ling nedskrevet i sitt verk 
<Universismen», som forhå
pentlig kan gis ut en gang. 

HUSK BLADPENGENE! 

, 
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~::~:E;~~~:~~~r~~i~~;~:!~~l~~ :J1i:: ~ ; ~f{f.i ~~nf~:!> 
tet? Visste man at han denne somt er denne kvinne redd,; 
gang var alene, uten livvakt? hun er skrekkslagen og tror Også tyskerhundene! NY NATO-støtte til Vest-
Og hvorledes var det da han bestemt ikke at herr Stachyn- Olga v. Barenyi beretter fra I Tyskland! 
gikk inn i huset, hvor han skij er mannens morder. de blodige dage i Prag i 19541 DEUTSCHE SOLDATEN
var kjent som journalisten Hun frykter for den virkelige at «frihetskjemperne, også ZEITUNG skriver: NATO-sta-

morder. Popel? Var morderen en mishandlet tyskernes hunder tene er igjen sterkt represen-
ukjent? Utelukket, og vitnet Herr Stachynskij har fortalt og andre dyr. Det var imidler- tert ved den kommende vår
på det er netopp tomatkur- de tyske myndigheter et ny- tid tydeligvis ikke bare i Prag messe i Leipzig. Spesielt 
ven i trappen. Han tok mor- delig eventyr. Det er imidler- slikt noe foregikk. Iallfall gav Frankrike og' Storbritannia 
deren for en god v~nn, satte tid for eventyrlig til å være tiltalte i den store mord- skal utmerke seg ved store 
kurven fra seg og rakte ham troverdig. Han myrdet, sier brannsak i Narvik eiendom- delegasjoner. 
hånden. I det øyeblikk over- han, fØrst Rebet, og senere melige avslØringer. Hagfoss 
faUt morderen 'ham. Men Bandera og ble utmerket med var som kjent tiltalt for å ha 
hvorledes? Hvorledes det an- «RØde flaggordnen» i Moskva. brent inne en tidligere NS
givelig skjedde fikk vi vite Man tillot ham til og med, mann i sin hytte. I sakens 
gjennom den frimodige tiI- sier han, å gifte seg med en forlØp kom det fram at han 
ståelse av Stefan Banderas tysk kvinne fra Øst-Berlin. hadde avlivet en hund ved å 

Men de rØde mordere i Mosk- binde den til et tre, surre et 
va gikk til og med lenger i par dynamittgubber rundt 
deres angivelige menneskelig- halsen på ham, feste en lunte 
het. Fru Stachynskij, som til gubbene og tenne på. Da 
sammen med sin mann lagmannen spurte om han 
var ansett for å være vestlig ikke syntes dette var en gru
forgiftet i Moskva, ytret Øn- som måte å avlive en hund 
ske om å fØde det barn hun på _ den måtte jo bli avsin
ventet i Tyskland. Den som dig av redsel med den bren
tror at kamerat Sjeljepin, nende lunten rundt halsen _ 
sjefen for sovjetspionasjen, svarte tiltalte ifØlge AFTEN

* Eichmanns ordonans-
offiser fri. .\ 

Etter hva DEUTSCHE WO
OREN-ZEITUNG meddeler er 
Adolf Elichmanns ordonans
offiser Alfred Slavik lØslatt 
fra arresten i Wien.. Das 
Straflandesgericht Wien med
delte at rettsforfØlgning mot 
den tidligere SS-offiser som 
var siktet for mord var blitt 
innstillet på grunn av bevi
sets stilling. 

angivelige morder, ukraine
ren Bogdan Stachynskij. Rik
tignok syntes herr Staehyn
skij å være svært veltalende 
til å være en sovjetisk mor
der. De rØde mordere tier 
som kjent fordi de vet at deres 
ofre er stumme. Men herr 
Stachynskij snakket og snak
ket. Han gj enn omgikk, som 
han fortalte etter sin angive
lige flukt til Vest-Berlin, 
hØyskolen for de rØde mor
dere og ble sendt til MUn
chen etter å ha tatt eksamen. 
Hans fØrste offer var den 
ukrainske journalist Rebet, 
hevdet han. Han passet ham 
opp i et hus og skjØt ham 
med en pistol som var fyllt 
med cyankalium. Rebet brakk 
sammen, morderen fj ernet 
seg sjelerolig og politilegen 
konstaterte hjerteSlag. Som 
en rekke ukrainere hevder i 
dag, hadde man dengang in
gen mistanke om at det kun
ne være et mord. Hundre pro
sent stemmer det riktignok 
ikke. ste fan Bandera var 
overbevist om at det var et 
mord. Interessant er det 
hvorledes den myrde des enke 
geberder seg i dag. Hun vil 
ikke vite av noe mord. Hen-

hadde forståelse for dette POTEN's referat: «Jeg var et
ønske, den hØrer ubetinget 
hjemme blant de amerikanske ter krigen stasjonert i 
mesteragenter som erklærte Tromsø, herr lagmann. Der 
to tyske studenter for bruke- hadde de en mengde lØse tys
lige som agenter og sendte kerbikkjer. Det ble gitt ordre 
dem til Sovjetsamveldet, for- om at disse skulle skytes og 
di disse to fyrer visste hvor soldatene skjØt etter dem på 
mange gram det var i en kilo. flere meters hold. Jeg så mye 
Likevel visste herr Sjeljepin dyremishandling dengang». 
seg ytterst naiv og tillot end- * 
og morderen Stachynskij å Frykt for bundestyske 
reise til Øst-Berlin, skjØnt spioner i England 
han lenge var blitt regnet En fØler seg nesten hensatt 
som mistenkelig. til tiden fØr England fikk i 

Herr Stachynskij rystet av stand siste verdenskrig når 
seg de som skygget ham, sier en hØrer berettet at fØlge in
han, og påvirket av sin edle formasjoner Bonn har mot·· 
antikommunistiske hustru tatt er nesten 80 tyske hus
flyktet han, etter at hans ny- hjelper som arbeider midler
fØdte sØnn Peter heldigvis tidig i England i hus tilhØ

* 
Andsfrender . 

Mens jØdiske aviser og or
ganisasjoner i alle land jam
rer hØyt over påståtlie jøde
forfølgelser i Sovjetsamvel
det er det norske kommunist
blad FHIHETEN ivrig opptatt 
med å delta i begeistringsko
ret omkring filmen «Dom
men 1 Ntirnberg;>. For når det 
gjelder fortsatt hets mot det 
tyske folk, så møtes øst og 
vest broderl1g og tillitsfullt. 
Ett er sikkert, skriver således 
FRIHETEN om filmen «at pu
blikum vil ikke bli skuffet». 
Det samme skriver AFl'E...'I\J'
POSTEN om sitt spesielle pu
blikum" så en får slå fast at 
store ånder mØtes .. 

var dØd, til Vest-Berlin, hvor ren de politikere, diplomater, hendene i bukseLommene og brø·· 
han straks ilte til politiet og ter" vitenskapsmenn og hØY- ler: «Rolig nå! Befrielsens stund 
tilstod uspurt to mord på to ere britiske offiserer blitt er inne! I morgen - det vil si i 

nes mann, sier hun, dØde en prominente ukrainere. Og det grundig gransket av Secreli dag - vil pal101en være: Slutt 
Skjer et under akkurat som i Service med hensyn til poli- med tyskerne! Ned med dem! Nå 
Moskva. Ikke bare sjefen fOI1 tisk pålitelighet. får hver av dere det han skal 
sovjettspionasjen tror denne ha, og ellers ingen spØrsmål. for-
angivelige morder på hans stått? 
ord, men også samtlige spio- siden: 5. mai 1945. Under 'slak- Hver den som bærer disse 

Forts. fra side 4 nasjetjenester i det såkalte tet' kommer de lØpende numre, røde bånd må være klar over at 

Dødsdans 

Prosentvis fordeling. 
Dr. van Dam, generalsekre

tæren i Zentralrat der Juden 
in Deutschland, er utnevnt til 
delegert i fjernsynsrådet for 
Bundestyskland, som bl. a. 
har to katolske og to evan
geliSke representanter. I den 
forbindelse peker DEUTSCHE 
WOCHEN-ZEITUNG på at 
over 50 prosent av bundes
tyskerne er evangeliske, 45 
pet. katolske, 3 pct. tilhØrer 
andre religioner - derav 0,05 
pct. den jØdiske, eller fri kir
synes de,n gir forferdende persp 
kesamfund. 

* 
.Jødene klager. 

Når vi ellers nevner jØdene, 
så ble det nylig på et møte l 
Det jØdiske sentralråd i Vest
tyskland vedtatt en resolu
sjon hvor man sterkt fordØm
mer «den nynazisme som nå 
begynner å gjøre seg gjelden
de 1 Vest-Tyskland». Så nå er 
det riktig oppstilling ved kla
gemuren igjen: det klages. 
over russerne, over ameri
kanske klubber naturligvis 
over tyskerne som nevnt oven 
for og til og med over den ar
me demokratiske forkjemper 
MORGENPOS'fEN, som hadde 
så meget ondt å sl om FOLK 
OG LAN!D under Hafskjold-
prosessen. 

sikkerhetsnåler, blir det ganske 
stille i den store slaktersaI. Iste
denfor hakekorset smykker to 
bokstaver armbindet: R.G. - re
volusjonsgardist. Han får ti p~pir
strimler hvorpå det står: «Under 
beskyttelse av den tsjekkoslovakis
ke republikk». Område - barrika
den ved hjørnet av Stl1Ossmayer
plass og Belcredistrasse. Da Emil 
uttaler ordet barrikade, merker 
man at de unge mennesker får 
gåsehud. Barrikade - det er jo 
et ganske stort ord fra den fran
ske revolUSjon. Og nu er lordet 
k,ommet til Prag, og disse unge 
gutter og piker skal forsvare det. 

(Fortlsatt) . smile. «Godt aJitså» , sier han frie Vesten. Herr Stachynskij navn lOg alder. Under 'okser' han i nØdsfall må .ofre livet uten 
vennlig. «Det skal vi straks ordne. venter angivelig i Vest-Tysk- uniformen. Under 'kjØr' armbin- betenknig. Dere er vårt folks 
Innføringen på listen kan du land på å komme for retten. dene, under 'kalver' antall skje- elite, dere er revolusjonsgardis- ATerter i «Folk og Land» 
overta, ikke sant? Er du kame- Det er imidlertid ikke mere maer, under 'hester' våpen og tene!» 
rat?» en sak for forfatteren av den- ammunisjlon, under 'svin' om- Martin ser en kjempestor. :---------··----1 

«Jeg protesterer!» farer Marcel ne artikkel. Saken til den råde og under 'får' eden - for· skygge som tramper frem og tIl
opp igjen. Han er rasende over myrdede Stefan Bandera og stått?» bake på hodene til de unge 
at han nu må stå. Rudolf sitter hans medkjempere som ennu Anny stirrer på ham uten å mennesker. En kjempe med et 
der med åpen munn og tenker ikke er myrdet, er ganske forstå og tygger forlegen på bly- ørlite hode. Men det er bare 
ikke på å tilby ham sin sitteplass. klar. Det antikommunistiske, anten. Hun har ikke anelse om Martins skygge, som blir for
«Jeg protesterer!» gjentar han fri Ukraina heter og vil alltid hva hun skal skrive, men Martin dreiet og forstørret av be
enda høyere. «Det er et dema- hete Stefan Banderas Ukrai- smiler oppmuntrende til henne. lysningen. Emil nynner en sang 
gogisk SpØrsmål, nasjonalut- na. Bandera er dØd, men han «Oi meg den, jeg skal skrive de Hg ser stjålent på armbåndsuret 
valget er over partiene!» lever videre. Derfor kjemper fØrste linjer for deg. De andre sitt. Den fØrste gutt står foran 

«Hold nå endelig munn, du vi, derfor dØr vi. overtar fordelingen. Herr for- bordet iført den brune SA-uni-I 
har gjort nok dumheteT i dag Selv om ingen hjelper oss. mann» - Marcel farer sammen form. HØye støvler har han også. I 
alt!» hYsjer Martin på ham. Han og føler seg som en feltherre,. I hver hånd en revolvei·. Støvlene, 
sitter sammen med Emil på en skjønt alle merker ironien i til- og uniformen stammer fra et for- I 
tønne, med de lange ben strukket' «Datum - slaktet ~ okser - talen - «fordel De jobbene. ordn latt depot, revolverne har han! 
langt frem. «Der, ta boken! Hva II kjør - kalver - hester - svin med utlevering av uniformer, byttet til seg av tyske soldater: 
heter De da?» - får». De enkelte rubrikker er våpen log så videre.» mot en gammel kappe ,og et styk- i 

Kvinnen med hodekledet svarer! adskilt med tynne blå streker. Det varer emm en stund fØ,r ke brØd. Alt går glatt. Navn: Ja- : 

FOLK Ob LANU 
KierschowS&'t 6, 0økJ 

Telefon 37 76 9. 
Bob 3314 

Abonnempnt.lOoJ1ser ' 

Kr. ,30,- pr. Ar I\:r 15.- pr. 
halvår i Skandinavia. Ut
landet tO~1l !tr, 36,· pr. 
år, kr. 17,6<0 pr halvir. I 
nøYtralt omale..\i !tro 40.· pr. 

ir, kr. 20,- nr halv!\r 

Annon ,."prts 
32 øre pr rn 1Ii lmE"tf'r 

over en ''004 J t..., 
Bruk pastg'1r"nr 16450 

som et skolebarn: «Anna Balek, Emil legger vennlig hånden på man er kommet så langt. Så slår mslav Hruby, løpenummer l, uni
portnerrske, Hermanngasse 4.» skuldrene hennes og med finge- Marcel med en øks på en av form ja, våpen ja. En revolver må 
Hun veter to fingrer med lebene ren på den annen hånd viser kjet.tingene. Latter, summing og han avgi skjøn't han protesterer. 
fOT å kunne bla i boken. Første Mn: «Altså, pass på, Anny!: skrål stanser strakis. Guttene og Da den annen kvinne i nasjonal- ' 
side er allerede beskreven. På I Datoen blir den samme hele ti-I pikene danner raskt en krets. utvalget fester det rØde armbind 
hver side står det trykt øverst: den, den skriver du øverst på rundt bordet. Marcel stikker! på det venstre ermet hans, m:;ri .... ___________ _ • 

~. 
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