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SOVJET-UNIONEN OG DE SMÅ NASJONER.
Nazipropagandaen har det fælt travelt med å fremst ille Sovjet-unionen

som den store hussemann som har skumle planer om å »bohj-:-.isere«
hele Europa når Tyskland vel er slått ut. Nazistene er særlig bekvmret
for de små land og prover å innbille oss at -bare en tysk seier kan hin-
dre at de går sin undergang imote.

Dessverre er der for mange av våre landsmenn som lar sig skremme
av dette snakket om »bolsjevisering«, slik at de ikke tor delta i frihets-
kampen, men holder sig passive. - På den måten har nazistene delvis
klart å spalte vart folk og hemme utfoldelsen av en virkelig folkektig
mot fianden.  Hvordan forholder det sig i virkeligheten med denne
såkalte »bolsjevisering«? De nylig avsluttede vårenstillstandsavtaler mel-
lem Sovjet-Unionen på den ene siden oe Romania og Finland på den
andre gir et godt svar. Bortsett fra de rent militære bestemmelser inne-
holder avtalene bestemmelser av politisk art. Disse er meget lærerike,
og avslorer grundig logragtigheten og bykleriet i nazi-agitasjonen.

Sovjet-Unionens politiske krav til Finland og Romarfia går jo ut
folgende: De to lands regjeringer skal opplose alle nazistiske organisa-
sjoner, militære såvel som politiske, og ikke tåle opprettelsen av slike
sammenslutninger i fremtiden. Dessuten skal de oppheve alle særlover
som av politiske eller resemessige grunner er rettet mot en del av be-
folkningefrr-Ieurt sugi bety r dette at folkestyret og folkets dernokratiske
rettigheter skal danne utgangspunktet for disse lands polkiske utvikling.
Heri ser Sovjet-Unionen en garanti mot at disse naboland for fremtiden
skal la seg bruke som redskaper i en russisk-fiendtlig

Iler er ikke tale om »bolsjevisering« - ingen bougrep i de to lands
nasjonale oe politiske uavhengigårt. Og vel å merke: Disse moderate
betingelser ble stillet til to fiendtlige land, som gikk til angrep i å Sov-
jet-Unionen i 1941 sammen med Tyskland og har gjort sig skyldige i
uhyrlige plyndrir ger og odeleggelser på russisk terrietorium. De hadde
altså ingen grunn til å håne på noen mild behandlit g fra russisk side.

Desto mindre grunn skulde det være for det norske folk å nære rmen
frykt for russisk overgrep. Norge er jo en av de allierfe nasjoner. De
landsmenn som ennå går omkrirg med angaskomplekser overfor de »styg-
ge bolsjevikene«, kan ta det mcd knusende ro. De bor ikke lenger la
sig skremme av fienden til å være uonfalne i befrielseskrigen. Men vi
bor alle sammen dra lærdom av Finlands skjebne også på en annen
måte. Vår viktigste politiske oppgave etter krigen må bli å skape et le-
vende, kjempende demokrati hos oss, slik at vi ikke — som Finland
ble det i 1941 — skal risikere å bli et villig redskap for reaksjonære
krefter som tar sikte på en ny krig mot Sovjet-Unionen.

VI VIL OSS ET LAND SOM ER FREL.ST OG FR1TT !



KRIGSOVERSIKT. På vestfronten kjemper allierte tropper på tysk
jord i avsnittet tnellem Aaehen og Trier. Lenger syd er Mosel-stillingen
gjennembrutt ved erobringen av Naney og Luneville. Tyskerne yter
forbitret motstand langs hele fronten og har midlertidig klart å bremse
opp den allierte fremmarsjen ved å kaste inn og bruke opp alle tilgjen-
gelige reserver. Størst interesse knytter det sig til de dristige allierte
operasjoner i Nederland, hvor sterke avdelinger av lurtlandingstropper
er sloppet ned for å sikre overgangene over de nedre lop av Rhinen.
Den 2. engelske arme gjør kraftige framstet nordover for å undsette
luftlandingstroppene. En bred korridor er dannet tvers gjennem landet,
og panserstyrkenc har etablert kontakt med de luftlandsatte avdelinger
frem til Lech. Innbitte kamper pågår i Arnheim-området.

I øst står Den røde arme oppmarsjert langs øst- og sydgrensen av
Øst-Preussen, og avgjørende og forbitrede kamper pågår om Warsjava
og Weichsel-linjen. De tyske reserver slites opp. En mektig offensiv
mot selve Tyskland er under utfoldelse. Både fra vest og øst er det
sluttkampen som står for døren. Lenger nord gjenuemfører russerne
opprenskningsaksjoner mot de tyske armeer i Estland og Lettland. —
Offensiven gjelder også herredømmet i Østersjøen. Den baltiske flåten
har ved Finlands kapitulasjon fått fritt slag igjen og deltar med kraft
i operasjonene. Estland er nesten helt renset for fiender, og kampen
om Riga går inn i sluttfasen. I Karpatene strømmer russiske tropper
nordfra inn i Slovakia, hvor partisanene allerede har herredømmet over
store områder. Russiske og romanske styrker har overskredet den ro-
manske greusen vest for Arad og Temesvar. Over den ungarske sletten
ligger veien åpen til Budapest og Wien, bakdøren til Ty skland.

I Danmark er spenningen på kokepunktet på grunn av Gestapos
aksjon mot det danske politi.

Kongsberg våpenfabrikk er satt ut av drift ved en sabotasjeaksfon.


