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Etter oppfurdr no fra repreeentanter for regjerjr ga ble det i Norge dell
2 7. ok tober holdt en konferanse mad to utsandinear fra Det
hommunisti.be parti. Det bk dro fet forskjelhge aktneUe spoismål i for-
bindefse med krigspolitikken. Represeffiantene fra Det kornmorkakake parti
la ftam falgende foralog til behandling:

»1. Det rettes heaver drIse til vår regjering i lmolon om fl den anowder
dan brAirke og amerikanake regjering om å pMlaynde upprelteken av Pen
annen front i Europa for dervad å gjore alutt på Ditlers ruasfernyrderier
av )iallbefolkningen i vårt land og i de ovrige land i

2. Det rertes henvendalse til vår regjarieg i Iondon om at den under-
ang hennefrontens arbeid for å nå lawn iii en aktiv imouts i kligen i
vån land. I sarnsana bermed Ina det følgende proklidfe

a) Dea bfir lutf opp arbeid for å reorgenisera og forsgerke vår legjering
London ved at det i aogjeringa konumr med antinnzistirke, demokralaske

haulaminn srni et aktivt iijEfrtIt. cii .e1,. ng boll) i praksia bar vist ut
de ail og kah fore bennefionten il kamp og krjo mot de tyake okkUp/WICII0.

b) Dat ber 'all opp zubeid for å aikre heiniefronlen i vårt land et enhet-
lig politiek rentnun aom heatår av fandsmenn rwd en aktiv icinsliling til
krigen. ug som i prakria bar vfal et de iI og kan fore Inkmafrentrn til
kamp og krig mot de ky.ke okkkgantere — et enherlia politifk sentrnm
hvorfra aDle fonner for den nasjonale motatand mot okkupaujonamakten
ug Untki ene hon letlea.

Det blir tatt opp arbeid for å opprette et fentrnru - - rn folkedum-
stol — bestående av vårt lauda beste og west raluviitighetsfune rat riuter

som på saklia gruunlag dummer landfforedrre og angitere iil deffen mrd
sikte på å åpne en kompromisales Mryddelseakrig mot diase elementer.«

»nn een
En omorganiaminek av den norske regjering i London til en mer handle-

kraftig og kanipdykiig regjerbig. Et Fr)betaråd for hennefronien. et ledende
sentrum som atår tillilsft,lli remarbeid, ng =om stotter ecg til regjertuga
i London. En folkets dornatok et domsolovende orgau som uå under krigen
kan clomme anaivere og andre landsforrederc til dodem. Dette er kaavene
ha beimafrontena

Kravene er sprunget ut fra lengslene hea folket etter å kjenne det trygge
og faste forerskapet i kampen mot undertrykkerne. I dem cr beiroefumtens
bevisather smaltet summen med modningen av folkeviDen. De gir aDrykk
for tanker og håp fra dypet av folket, nansett klaase eller politisk stand-
punkt. De bar historiens tyngde over seg. Gjennomforesdiase
tiltakene, cr beimefromens jotunkaufter frigjert.



0 pph a v et til allenegative foreteelser som et kommet til syne ikampen
mot undenrykkerne, kjenner vi nå ti/ på heimefrontvn. Det er en klikk
av reeksjunære som har suilt seg som oppgave å førebu statskup eå suert
tyskerne er av landet. Denne avlstasjon for e l t exk rig s qui sli n g er
er nA aaslørt i all sin heslighet. Her er kilden til feilene som er begått.
Has dem er det.' passivitetens viljelose linje har fitt sin etøtte. De er
heimefrontens paresitter. Det nelske felk viil en reang få vite hvem de er
og hva de hor drevet med bak folkets rygg. De sår mistillit både trl heime-
frontem aktive fortropp og til rmjeringa i London fox å fremme ein kamp
mot demoksviet og folkets sjolstyrerett. Vi adverer mot dem fordi de er
åender av folket og demokratiet. Omkring denne klikken har det dannet
seg andre sentrer og grupper som i formen kan ekille seg fra dem, men
som realiteten forer deres politikk.

Dessverre er det mange r ordmenn som er bliti smittet av denne
er nok i god tro, men påvirkningen har gjort dem avkreftet

og anluvlige i kampen n ot undenrykkerne, De er gode nordmenn som
jorlig og opprikiig vil være med å kjetope landet fritt lgjen, men de
blift skakkjørte o har mistet evnen til å se den veien vi må gå. De vil
nok fInne veien tilbake til dem .5omforer kompen med terlighet og blanke
våpen.

Forslaget oyenfor betyr et stort vendepunkt i utsiklinga på heimefronten.
Det be:yr det siste nedvendige skritt for å konsolidere og sarnordne alle
ekspende krefter for å Lise dagens oppgsve: Å k j empe o s e fram t i I
fridornmen og å legge grunn/aget for sjolstyret for landet
der folket sjol former framtida si. Det gjelder i dag denne
kamplinje eller fousatt den formstede passive lioje. Enhver lortsettelse
og understottelse av den negative IiHe betyr desorganisering av kanmen
og vil fore iilnye dondige lidelser eg at folk et beroves sin f m-
tidige sjelstyrerett.

Slik er den politiske virkelighet idag på heimefronten.
» s » tt

En beimefront i kamp nten enbetlig ledelse er som en arm e. ulen stab.
Den tyske undertrykkelseHaelitikk mot folket vårt folger en konsekvent
og hald linje Enhver molsiand nlot andertrykkerne må ha en like hard
og konsekvent ledelee, dersom den ikke skal fore til nederlag og sture tap.
Vår kamp går ikke ut på å skape martyrer aom blir skutt
ellex kommer i fengsel. Vår kamp går ut på å seire over
undertykkerne og frinjore landet vårt.

For å seire j deo kappee ofå en klar linje med dyktig lede!se;
elreng disiplin der folket kjumer den faste bånd i fororskapu. kbime-
fronten har hatt svg,re tar i den siste rida. Vi forevarte oss med postiv
metetand et viest pankt. og M ble vi puttet i fengsel eller ship
Dende feilen i strategion er beg:Itt opp eg opp igjan. nå sist nv stud-
entene. Den paseive motstar cirlinje har fort til til iosener ov våre beste
landsmenn sitter i tyske feogsler og konsentrasjoneleirer, at'tusreer av
luodets offiserer er hgtt fort i føngensksp ell Tyskland, o nå slst 1/1. n0.)

studenter ved Oslo Univerdtet ble arrestert for å deporteres til Ifyskloncl,



samsvarer ikke med lendets interesser. Vi har ikke råd til å demonstrere
vår anti-tyske holdning med å sende 1500 av vår akademiske ungdom i
tysk fengsel.

Hver nordmanns liv og bevegelsesfrihet er ps B for dyre-
bar til at vi ken felge en slik linje. Virnå lære ossåtavere
på rdle kempkrefier i folket vårt og sette dem inn .lik at resultatet
storat mulig og tapet av våre landsmenn miust mulig. Kanmen må fores
med militeer varsortthet. Kampen mot tyskerne må være altondattende
og enhei lig , Fra kritistrekene på plankegjerdene tfl fdakaretroppene I fjel-
lepae, fra advarslen umnn og mann imellom em angivernr, til henrettelsen
av dem, — ult må iongå i et samlet hele- hvog all motstand, passiv sum
aktivblir ledet av easversbeadsaie og ktunpdyktiga uotdmenn.

En stor styrke hos den danake motstaudshevrgelm er et den laar en en-
hetlig ledelse som be.tår ev npresentanttr fra a II e de kjemponde patriot-
grupper. 1 denne ledebe sitter konumunbter og andre radikale arbeiidere
sammen med konservative, og samarbeidet er det hrate. Alt er under.
ordnet det store rnål: Kampen for Danmarks beftielse fra naziyranniet.
Clumistas Mo ler har -utttnkt det slik I DmmMk kjenrier vi nå hare
ett parti, det denske.

Vart land har klare historiske tradi-janer å bygge på når det gjelder
den nasjonale fridomsstrid Få land i hisierien kan oppyi.e en sIik stolt
sjolstyrestial 30/11 deu i i 11. De statamenu som da tok initiativet til å
reiae landrt til kamp fer fri I et og sjablende, hadde urgdannuens gled og
Alart perspektiv i sitt arbeld. De raker opp SOM våre stolteHe skikkelsdr

histotien on med full rett. På historiena vektakål veics i
dag våre nåværende politiske lederes innsats mor
Eidsvoldemennenes.

Tida er kostbar, kravene klare. Pe menn på heimefronten må finne
hverandre, som uanseit parti ellet foler historiens krav og kiermer
ansvaret for folkets framtid. NordmennD e bes te bl andt dere
er kalti

VED ÅRSK1FTET.

Nyttårabudakapet iii mennepkchet-
en ble gitt i komirunikeet fra Te-
beramnotet: »V i e r si kre p å
at vårt samarbeid vilHore
til v a-r i g f re d. Med hensyn
Igsriingen Hv fredens problemer ons
ker vi en aktiv deltakelse fra alle de
.tater, store og smt sum av hjerie
og sinn vil vie seg kampen for ut-
rvddehe av tyrannict, slaveriet,
Mlerame og undertnkkehr,
on-ke, velkommen alf=, de folk som
vil være med i veldens familie av
demokratieke land som onsker og kve

i trygghet og frihet sitt eget liv etter
6i.tt ..gct ønske og ain egen sanflit-

VI

Yed inngangen til det nye året våre
feIne 1,rdhmenn, dem aorn aitter i
fengsfer og konseutrealunaleire, (1, m
,10/11 kjemper i forsie linje hejme og
111(.. Vi mion.s liddsene il de folk
soin kjernper vår sak, alle krigs-
fanatr adm.ranamekter idtysk fangan-
akap. V i miunes o hyller de folk
fi0111 har bfmet krigens tyngste byrder
for fellea aak.



HELLIG B STUDENTENES
KALL

Dine ordene er ikke lenger entom
frase. Idag inneholder de et tungt
alver •one aldri for i den norake
akadernikers historie. For dem av
de norske studenter som er sendt til
tyskekonsentrasjoneleird, for dem som
lever skjult etter å ha sluppet unna
gestepoklerne, feles den pliktumge
appell i onlere.

lle noreke akademikere har ktolte
tradisjoner å bygge på. Våll lands
gryende nasjonale bevissbet får sitt
fente unrykk hos de norske student-
ene i det norske Selskap i Kjoben.
havn i 1772. (Det ble dannet for å
bekjemne den tyske iturflyteleb over
det dausk-Merske Det norske
sjelstyrekrav får site utspring i krav-
et om eget uorskt univnsitet. Unis
inkiretets 132-årige historie  ‘ivrar  taa
en kamp for fribeten og for viten
skapefig fonkning. Det norske stu-
dentersamfunn var alltid brytaings-
forum for fohetens tanker og ideer.
Her fikk agså reakdonen fert av
quidingkrapylet sine store nederlag
i årene for ktigen. Fra Universirents
start, gjennom åtti-årenes kultur-
kamp, til idat bar de nunke student-
er holdt freheteas fene hesit. Stn
dentene idag har vist at er i pakt
med sine tradisjoner.

Men det betyr ikke at studentene
kan slå seg til ro med det som er
giort. Felg ber parolene s0/13 det
hernmelige studenterutvolg har sendt
ut etter arnotasjonene: Fortsett
kampen her heimg Tro ingen rykter
om at fengslingen er slutt. Hold deg
beredt! Dette gjefiler både de mann-

g nme ge s u en ette.
Studenter ! Vik ikke unne ansvar-

et ved å reise ut av landet, når
beintefronten trenger dere mer enn
noensinde. Sky de Gloyalea studenter

i Trondheitn, Bergen og på As I vend
ikke tilltake til heyekolen, zeen inn
din pless i rekkene av kjempende
larrdsmeren. Enlever nonk student
eom fortsetter studiene eine, dolker
sine feogslete og deporterte kammer-
ater i ryggen. Vter norsk 1 ånd og
hendling:

NORSKE STUDEIVIER

Oppreist hode. ytmykt siOn,

hånd i bånd la oss de •kride
noder ternplets bue inn
dypt å grenske, sterkt å striche
for Vår tro, vårt fedrelan.d,
for vårt ungdomshåp det skjønne.
Fremad bredre 90137 en mann.
Kransen vil den kjekke Imme.
DeStg, heJlig er stndentene kalL

Utgivelsen av ALT FOR NORGE
er fra dette numret overtatt av Sen-
tralkomiteen for det kommunistiske
parti. ALT FOR NORGE har fra
krste stnnd fort en konsekvent liaje
innen den nasjonale motstanddronten
på befinefronten. Denne konsekvente
nasjonale linje vil også være grunn-
laget for deu nye redaksjon ev organet.
ALT FOR NORGE arb. ider som fer
for is-ekage en enbetlig fast sammen-
sveiset nasjonel front, sem omfatter
elle sambennslag, sdis politiske partier
elller organisadoner, i aktiv kamp mot
undettrykkerne. Sannidll vil erganee
gi khuhet over kemmunistenes stil-
liag

.

viktigste sporunid som reiser seg i
forbinnelse med krigen. Dette er ned-
vendig for å Lindre misforståelser, og -
seete en stopper for angivere og bak-
vaskehe fra spittelehesmakere.


