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Se, nu flammer offerbålet
over fire verdensdeler
Se, nu rammer offerstålet
alle løgnens sorte sjeler.
Se, nu lyser sannhets luer
over jord.
"Russeskrekk" er ikke et fenomen av ny dato. Vi kjenner myten
om de russiske sagfilerne under tsartiden.
Det nye som kom til
etter den russiske revolusjon var "bolsjevikskrekken".
Til dags dato mangler vi det ringeste bevis for at Russland
har hatt aggressive planer overfor Norge. Vi savner derimot ikke
beviser for at russe- og bolsjevikfrykten systematisk er oppagitert av makter og kretser som hadde aggressive planer mot Russland. Bevisene er til overflod til stede i den politiske historie
fra 1918 til idag.
Det er representantene for disse reaksjonære kreftene som har
søkt å fremelske en slik skrekk i det norske folket; det er kretsene som er interessert i å få støtte av den norske befolkningen
til Hitlers krig mot Sovjetsamveldet, og det er kretsene som vil
det norske folkestyret til livs etter krigen.
Internasjonalt har Sovjetsamveldet vært den avgjørende fbktor
i demokratienes kamp mot Hitler-barbariet.
I vår nasjonale kamp
har de norske kommunistene vært blant de fremste til å mobilisere
folkets kampkraft mot undertrykkerne og mot dem som ikke vil at
utviklingen etter krigen skal skje på konstitusjonens grunn.
Vegen til et fritt, uavhengig og folkestyrt Norge går gjennom
loyalt og intimt samarbeid med alle de forente nasjonene - også
Sovjetsamveldet.
Den går gjennom et like oppriktig samarbeid
mellom alle ærlige patriotiske krefter i det norske folket - osså
kommunistene.
"Vi har hatt tallrike vitnesbyrd om den sovjetrussiske regjerings
og det russiske folks vennskap og sympati for vårt land. Og vi
har med beundring og begeistring fulgt Sovjetsamveldets heroiske
og seirrike kamp mot vår felles fiende. Det er hver nordmanns
plikt å yte våre sovjetrussiske allierte .størst mulig støtte."
Kong Håkon i radiotalen

26. oktober 1944.

"Norsk Stafett" er en kortfattet kjedebrev-avis som er overkommelig for enhver å skrive av. Det avhenger av d e g om den skal
nå langt ut.
Skriv den straks av i så mange eksemplarer som du kan makte å få
fordelt blant gode nordmenn.
Har du høve til det
så stensiler
den.
Del den fortrinnsvis ut til nordmenn som er villige til å skrive
den av.

