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1-IVOR LANC".
GAR RUILLAND?

Sjefredaktør Carl-Adam Nycop
det svenske tidsskriftet «Allt»

gir i oktobernummeret en meget
interessant nversikt over den rus-
siske krigshistorien under tittelen
«Hur långt går Ryssland?»

Plasshensyn gjør det nødvendig
for oss å innskrenke gjengivelsen
vår til tidsskriftets eget resyme av
artikkeien og de siste avsnittene
som hehandler de aktuelle spørs-
målene i dag.

Lider De av «russeskrekka?
Tror De at Sovjet ønsker å erobre
hele Europa og bolsjeviscre det?
Mener De «at Sverige står for iur
etter Finnland» og at russerne må
skaffe seg en veg til bavet, via
Nord-Sverige og Narvik? Disse
spørsmålene besvarer «Allt»s red-
aktør ved et historisk tilbakeblikk
som på en realistisk måte «plaeerer
kirken midt i byeno ved å pre-
sentere de historiske fakta som
viser at Russland er  angrepet  av
andre europeiske makter minst
like ofte som det sjøl har gått til
angrep. Det er imidlertid merke-
lig å konstatere hvor ofte Russ-
land frivillig har avstått fra en
del erobrede områder. Nå sier
Moskva seg for annen gang på
4 år villig til  å  avstå fra erobring
av hele Finnland, til tross for at
det synes å være muligheter for
det. Hvordan stemmer dette med
bevisforingen innen de lag som
skaper og vedlikeholder erusse-
skrekka i Sverige?

Dette var tidsskriftets resyme.
de siste avsnittene av artikkelen

heter det:
I første verdenskrig hadde Russ-

land til å begynne med en viss
framgang i Østprøyssen, men opp-
løsningen på heimefronten førte
til slutt til et sammenbrudd, og
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Russland tapte i raskt tempo sine
oolske områder, Lite ,ten, Lettland,
Estland og Einnland og videre
BessanAia.

Etterpå forhoIdt Russland seg
meget stille. Det «trakk ned
ga rdinet sorn på 1500-tallet og
slikket sine sår. Sovjet foretok
ingen offensive erobringshandlin-
ger de følgende 20 åra.

Men  Stalin ble sjelsagt nerves
da  Hitler  i 1933 fikI- makta i Tysk-
land Ilan kunne jo bare slå opp

,Mein Kampf» 'or å få vite hva
den tyske diktatoren hadde i kik-
kerten. Hitler slo åpent fast at
Tyskland ikke kunne leve uten

10 000-VIS NAZISTER MASKER
ER SEG
,Trats  roper et varsko om
nazistenes etterkrigsplaner.

Ifoitre P,neer man i England
kL:r over at kampen mot

nazismen ingen mato er alutt
ved den militære beseiring av
Tyskiand. En regner tvert om
med at en mengde fanatiske na-
zister som er klar over at deres
offisielle regime er ferdig allerede
forbereder seg til kamp mot det
fjerde rike. Det antas at hundre-
tusenvis av llitlers utvalgte menn
og kvinner er satt inn for denne
framtidige opngaven. 10 000 av
de mest brutale og hensynsløse
Gestapofolkene, de verste revol-
verheltene, søker allerede å skjule
sin identitet, slik at de skal være
godt kamuflerte når de allierte
domstolene tar til å søke etter
krigsforbrytere etter det tyske
nederlaget. På samme måten som
de underjordiske frihetskjemperne
i de okkuperte landene, kommer
de til å «gå under jorden» og
maskere seg så de blir ukjennelige.
Oppgaven deres vil bli å føre en
regulær krig mot den kommende

t.ee

livsrom, og dette tenkte han
ekaffe seg i  øst.  Het-kampanjen
mot Sovjet som hadde .-ast uhem-
met i hele Vest-Europa og Amerika
i 1 år, antok også veldige dImeu-
sjoner i den tyske propaganda.

Vestmaktene så ikke like klart
som Stalin på I•ramtia. De forsøkte
å lirke og, snakke med Hitler, og
tross de russiske advarslene gikk
de med overenskomsten i Winehen
1933. Da var det klart for Stalin
at det var Lre på ferde. Sovjets
eneste mulighet for  å  forebygge
et angrep og -rielleere å matte ta
imot det  alene,  var å slutte en
asepara<fredsoverenskornsb, med
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regjeringa i Tyskland og rydde av
vegen dens ledende personligheter
gjennom attentater — slik det al-
lerede ble gjort etter forrige ver-
denskrig ved Febene-mord. De vil
soke i gjore det ikke -nazistiske
Tyskland til et land bvor ingen
sikher for sitt liv og hvor mord

attentat borer til dagens orden,
På dette vis håper de å fa de
allierte til å goda on «nasjonal,.
regjering, og på det vis
grunnen forberedes for et nytt
nazikupp.

I alle neytrale land forberedes
nazieeller som skulle slutte som
et spindelvev rundt hele jorden
og i første rekke ha ledelsen av
de underjordiske organisasjonene
i Tyskland.

Ethvert folk som ønsker et fre-
delig Tyskland og en slutt på det
siste blodbadet i Europa, må være
interessert i å knuse disse planene.
En må derfor, sier BBC, hoIde øye
med moldvarpene og passe på at
nazistene ikke får høve til å sette
i gang undergrunnskrigen sin i
Tyskland.

«Trots allt!” roper så sitt var-
Sko til Sverige om ikke  å  tåle dan-

Forts.



FRONTLIN,IFN GÅR

VY: iG1'iSrOe k:jemp,--r 05i nor»k
grunn.  fkle det norske folhet
slutter seg tjf  kong  Råkons
til vår forbundsfelle og hans
lest til den gigantiske  inmoasen
Sovjetsamveldet har gjort for fre-
dens og frihetens sak.

Nå er landet vårt blitt krigs-
skueplass for væpnet strid mot
naziundertrykkerne. Nå avhenger
det ikke menst av oss sjøl hvor
I ort vi skal komme gjennom kri-
gens redsler og bli kvitt det tyske
herreveldet.

Vi må stå samlet som et folk
ati  100 °Io nordmenn. På alle ten-
kelige vis må vi legge hindringer
i vegen for den tyske krigsmaski-
nen og være lydhøre overfor et-
hvert vink fra de militære lederne.

Frontlinjen går ikke bare i
Finnmark. Hver krigsviktig be-
drift. alle kommunikasjoner, alle
matlorråd i landet er en del av
krigsfronten. Det avhenger av o s s
ont alt dette skal stå til rådighet
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Tvskland. Dette sto enn vtter-
ligere klart for herrene i Kreml
eterat de hadde sett hvor bundne
de allierte militærutsendingene
var av sine regjeringer da de be-
sokte Moskva sommeren 1939.

1 august 1939 ble en tysk-russisk
vennskapspakt undertegnet i
Moskva. Straks etter angrep
Hitler Polen, og Sovjet passet på
å  okkupere den ostre delen av
landet. I Moskva hadde man nem-
lig et eneste mål: å vinne tid og
rom.

Det lyktes å få militærbaser i
de haltiske landa og Romania;'
Finnland avslo derimot å gå med
på en liknende ordning med en
mindre grenseregulering vest på
det karelske neset med kompensa-
sjon nord for Ladoga. Den be-
rømte evinterkrigen» fulgte, og
den røde arme tiltvang seg i mars
1940 gjenopprettelsen av “Peter
den stores grense» fra Nystad-
freden 1721.

Dermed hadde Sovjet skutt sine
forsvarssoner en bra bit fram mot
vest. Under febrilske forsvarsfor-
l>eredelser ventet en nå det kom-
mende tyske slaget. Dette skulle

;, „ fro tys-  EGEN KULTUR
til er et siag

1,yr frihetca.
Hver tysk transport som stanses

er en hjelp for våre og våre alli-
ertes styrker.

fiver krigsviktig bedrift som
stanses er et tapt slag for Flitter-
armene.

Vi er i krig!

Er ikkeFinnlands sak ranileis vår?
Landet kjemper nå en blodig og

fortvilet kamp mot nazistene ;'om
herjer og ødelegger. Men her
heirne hører en ikke noe snakk
om hjelp  i  form av fly eller tungt
artilleri, Ikke engang noen fri-
villige har meldt seg for å ile de
kjempende til hjelp. Hvorfor?
Har vi helt plutselig blitt hundre
prosent noytrale? Eller stiller det
seg helt annerledes når det er
tyskerne som finnene kjemper
mot? Er ikke da Finnlands sak
lenger vår egen?

Eskilstuna Kuriren.

ha kommet mai 1911, men Jugo-
slavias motstand på Balkan ut-
skjot stalten til midtsommers.
vet hvordan det seinere er gått
for de tyske armeene. De er atter
kastet ut av Sovjet-Russland, og
den rode arme marsjerer nå over
ornråder som ligger  utenfor  lan-
dets grenser. Rundt om i verden
spør en seg nå om russerne nå er
ute på erobringstokt eller om tre

som så mange ganger for i his-
forien —kommer til å trekke irop-
pene sine tilbake ved den kom-
mende fredsslutning.

Men Russland må ha en Atlan-
terhavshavn! — pleier en ofte å
få høre. Og da mener  en Narvik
— inklusiv den norske kalotten
og Nord-Sverige.

Hvorfor trenger Russland Nar-
vik? Som kjent kan Russland in-
nen sine egne grenser oppsuge og
forbruke hele sin egen produk-
sjon minst 100 år frametter og
dertil en god del av den øvrige
verdens produksjon — ikke minst
Sveriges eksportprodukter! Sov-
jets behov for varer blir etter
denne krigen enda større enn- før
på grunn av de omfattende øde-

TYSKI, AND UTRYDDER SIN

Den av dr. G6hbels sa boyt lov-
priste tyske kultur er i dag i ferd
med å utryddes. Som riksbefull-
mektiget for den totale krigsinn-
sats er det blitt GøhheD selv til
del  å  lede denne utryddelseskam-
panjen.

fleB siden katastrofen i Stalin-
grad har Tyskland finkjemmet albs
arbeidsgrener som ikke direkte
tjente krigen, for om mulig
trylle fram nve soldater og flere
folk til krigsindustrien. Tv:skland
har hatt to «totalmobiliseringer,
før, og nå under den tredje og
mest totale molnlisering som his-
torien kjenner, er inngrepet på
det kulturelle området så stort at
den siste rest nazi-Tyskland hadde
levnet av den engang så hoye tyske
kulturen står foran sin tilintet-
gjo relse.

Samtlige 400 teater er stengt.
Da disse tilsammen hadde ea. 60
millioner isesok pr. år, kan en for

leggelsene. En  eksportharn  er
derfor neppe det viktigste.

Hvis Sovjet virkelig var ute på
erobringstokt for å underlegge seg
hele Europa, hvorfor skulle det
da nettopp velge det avsides be-
liggende Narvik som A tlanterhavs-
havn. En har jo langt bedre og
nærmer e kommunikasjoner til
Flamburg, Bremen, Rotterdam og
Le Havre! Hvis Europa skal bol-
sjeviseres med makt, så blir det
vel etter denne krigen langt be-
kvemmere med samvirkende kom-
mnnistiske revolusjoner i Tysk-
land, Holland, Belgia og Frank-
rike enn i  Sverige.

Det er intet som motiverer at
nettopp  Sverige —  som i 135 år
har fått være fullstendig i fred
for all russisk aggressivitet

trenge å bli grepet av
«russeskrekk». En langt bedre og
mer realitetsbetonet veg skulle
være i stedet å undersøke mulig-
hetene for  samarbeid  med den
nasjon som med storste sikkerhet
kommer til å spille en viktig rolle
for Sveriges framtidige økonom-
iske og politiske utvikling.



hvor de utforer betydr, ingsfullt
KOMMUNISTENE OG VI ANDWE arbeid.

Disse artiklene har vakt forban-
selse hos hele det norske folket
fordi vi har gått ut fra som en
selvfølge at vi hadde et så pass
utviklet demokrati her heime at
enhver organisasjon, hva enten
den sogner til høyre eller kommu-
nistene, hadde sine representanter

stå hva dette vil si for de teater- i ledelsen når organisasjonen ut-
elskende tyskere, som i sannhet fører effektivt arbeid i fridoms-
kunne trenge den atspredelsen krigen.
som teatrene gir. «Hvorfor trekke kommunistene

Filmproduksjonen er sterkt inn- fram i en særstilling?» spor mange
skrenket, og rekruttene av film- og svnes at kommunistene er mer
skuespillere og i riksfilmballetten pågående enn ønskelig. Ja, hvor.
må i dag arbeide som finmeka- for sette kommunistene i en sær-
nikere i krigsindustriem Orkes- stilling — vi retter spørsmålet
trene har .for største delen falt videre. Ikke til kommunistene,
som of fer for mobiliseringen. Alle men til de politiske kretsene som
kunstskoler er stengt. Ingen ikke- med nebb og klør vil holde enhver
politisk bok får komme ut. Uni- kommunist vekk fra de sentrale
versitetene er stengt, og til og med posisjonene.

så krigsviktige vitenskaper som Det er ganske riktig at de nor
medisin, fysikk og kjemi opprett- ske kommunistene har satt seg
holdes unuervisningen bare for de sjøl iSen særstilling. Gjennom sin
som skal ta eksamen. innsats har de satt seg i en sær-

Pressen — som fra krigens be- stilling. På alle felter innen mot-
gynnelse og fram til Stalingrad- standsbevegelsen finner vi dem.
katastrofen hadde vært utsatt for Overalt yter de all den innsats de
en slik ,,konsentrasjon» at antall makter.
aviser var blitt redusert fra 3000 De rår i dag over landets stør-
til 1300 - - bar heller ikke unngått ste presse. Vi overdriver ikke når
de tre «totalmobiliseringenee. vi påstår at «Alt for Norge» leses
Srore aviser som Berliner Börsen- av ti ganger så mange som «Aften-
Zeitung er slått sammen med posten».
Deutsche Allgemeine Zeitung, mens Det er en virkelig fri norsk
Berliner Volkzeitung med et opp- presse de har skapt. En trenger
lag på 250 000 eksemplarer har ikke  å ha  noe innblikk bak kulis-
mattet innstille utgivelsen. I Wien sene for å merke hvordan de nor-
er. alle avisene slatt sammen til en ske kommunistene driver plan-
eneste Kleine Wiener Zeitung. Noe messig studinni av norsk litteratur,
liknende er skjedd i Hamburg. — norsk historie, norsk åndsliv i det
Pressens ensretting skulle således hele tatt. De legger vekt på å til-
være sikret i det Det tredje Riket. egne seg den andsrlkdommen lan-

Mens Hitlers SS-menn driver det vårt har frembrakt gjennom
oldinger, kvinner og barn ut tidlig tidene, og gjennom pressa si gir
om morgenen for å forbedre skyt- de denne rikdommen tilbake til
tergravene og bygge forskansnin- folket som skarpe våpen i vår sely-
ger, må kunstens og vitenskapens stendighetskamp i dag.
menn arbeide i krigsindustrien — «Men hvorfor bruker de navnet
mens de tyske soldater ofres i «kommunister” da?« spør mange
hundretusener ved frontene. Hele engstelige sjeler som tross alt lig-
verden vet — også tyskerne selv — ger under for den tyske propaian-
at denne totale mobiliseringen er daen så de ikke evner å omstille
forgjeves og ikke kan hindre sam- opPfatningen sin etter de nye for-
menbruddet. Istedenfor å oppnå holdene som krigen har skapt. jo,
seier har tyskerne her gått et fordi de er oppirktige og ikke vil
skritt videre mot sin egen utslet- seile fordekt; fordi de vil at vi
telse. Nazismen har gitt restene ikke skal ha fnugg av grunn til å
av den tyske kulturen det endelige beskylde dem for å dure seg inn»

dødsstøt. i den norske motstandsfronten.

Gjennom pressen sin har de
norske kommunistene reist krav
om å bli representert i Hjemme-
frontens Ledelse og i de øvrige
sentrale utvalgene for alle om-
råder innen motstandsbevegelsen

sMen,» fortsetter de engstelige,
«er da kommunisme forenlig med
interessene til a11, ,ss andre nor-
ske patrioter?« ja, nettopp det
er Kommunismen, som byg-
ger på den marxistiske teori, ut-
arbeidet av Marx og Engels og
videlmf'ort -av Lenin og Stalin, er
ingen «dogme-tro». Den er en
vitenskapelig metnde for å orien-
tere seg i den samfunnsmessige
virkeligheten og for å utarbeide
den praktiske politikken.

På dette grunnlaget var det at
Norges kommunistiske parti ut-
arbeitet proklamasjonen sin av
desember 1941, hvor det bl. a.
heter:

Sentralkomitåen erklærer at så
vel sentralkomitéens enkelte med-
lemmer som hvert enkelt medlem
av partiet, har til oppgave i hver-
dagens praktiske arbeid å arbeide
seg fram til et virkelig fortrolig
og tillitsfullt. samarbeid med alle
ærlige . kampkrefter i arbeider-
klassen, i borgerskapet, i små-
borgerskapet — overhodet med
alle nasjonale kampkrefter i det
norske folk, å forene, sammen-
sveise og konsentrere alle disse
katnpkrefter i den nasjonale front.
Den nasjonale front i Norge må
gjøres til en heltåmodig og uover-
vinnelig makt sont på en verdig
måte fyller sin plass i den verdens-
omlattende frihetskrig mot
Tyskland.

Det var på dette grunnlaget
enhetsavtalen ble utarbeidet mel-
lom kommunistene og represen-
tantene her heime i Norge for
Det norske ArAbeiderpartI. Her i
«Arbeiderklassens plass i Norges
nasjonale fridomskrig» blir det
likeledes slått klart fast at ar
beiderklassen må sette alle sine
krefter inn i kampen mot nazi-
veldet. Samtidig tar det klar
avstand fra alle ultraradikale som
stiller socialismen umiddelbart på
dagsordenen.

Kommunistenes vurdering av
Situasjonen kan vi kort sammen-
fatte med at de ser vår demokra-
tiske forfatning før 9. april 1940
som eneste grunnlag for videre
politisk, økonomisk og sosial ut-
vikling i Norge. Derfor stiller de
bare en eneste oppgave i dag, og
det er å sveise alle nasjonens kref-
ter sammen i en enig, lojal ,front
mot de tyske overfallsffiennene.
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den jogostaviske befrielesorrné.

Radiostasjonen ,Det frie Jugo-
,10ria, meliler at marskalk Tito
har utstedt en dagshefaiing
jugoslaviske befrielsesarme, hvor
det heter at eden store og glede-
rike dag er kommet som dere og
tusener andre helter har ventet på

tre og et halvt år av de hardeste
prøvelser. Den 6. september nadde
vår store forbundsfelle. den ære-
rike røde arme, fram til Jugosla-
vias grense.s

I dagshefalingen heter det at
de tyske divisjoner, osora fra alle
kanter av Balkanhalveya har sam-
let seg på Jugoslaveas territorium.
forsøker å unnkomme fra vart
land for å slippe unna sin for-
tjente straff. Slå fiendens tropper
uten skånsel! Tilintelgjør fiendens
mannskapsstyrker! Jo flere døde

Dertiest å reise folket tij en like
uhrytehg front mot den lurende
norske reaksjonen som ikke on-
sker en videre utvikling etter kri-
gen på demokratisk grunnlag, men
som vtl at folkestyret skal erstattes
med et reaksjonært zmidlertidit.
administrasjonsstyree.

partier kan hegå fetl
også det kommunistiske. Dett,
søker komnnintstene på ing en
mate benekte. Men det er ikke
hva partiene var engang i for-
tiden som spiller noen rolle i dag,

det er hva de i praksis har gjort
nå under krigen. De norske kom-
munistene har ikke hare skapt et
fullnorsk parti, men  de er  blitt
sjelen i en virkelig norsk folke-
bevegelse. I sin praksis har de
vist at de har ment hva de har
sagt i proklamasjonene sine. I sin
praksis har de vist at vi kan ha
tillit til dem.

Slik er den politiske virkelig-
heten. Derfor er det  en skamplett
for det norske demokratiet at fol-
ket har tillatt visse politiske grup-
per fra  gammelt partidiplomati å
stille kommunistene i  en særstil-

e ling. Vår nasjonale ære, våre in-
teresseri fridomskampen tilsier
at vi ikke må tåle at folkets krav
om respekt for våre demokratiske
tradisjoner blir trampet i støvet.
Vi krever likestilling for våre
låndemenn. kommunistene.

faseå:iter det fdir idert us yitr jord.
dess hedre tar vi betalt for de

offer SOM de faseistiske ild-
gjerningsmenn har tilfeyd oss.
'eldelegg kornmunikasjonstinjene
og la ikke fienden få mulighet for
å føre hort fra vår jord vårt foiks
eiendom og den militærteknikk
som han har brukt til å underkue
vårt land.

Det sårede fascistiske udyret
ødelegger på sin veg alt det kom-
mer over. myrder våre harn, kvin-
ner og oldinger. Det forsøker å
bortføre alle voksne menn til
Tvskland for å forlenge sitt liv -
enda en liten stund. Det er vår
hellige plikt mot Jugoslavias folk
å forsvare deres liv og eiendom
og ta hevn for våre millioner offer.

Den heltemodige rode arme i øst
og våre andre allierte i syd og vest
forfølger de fascistiske horder mot
Tyskland. Det er vår plikt over-
for. våre store allierte å gjøre alt
som står i vår makt i disse av-
gjørende kamper for endelig å
tilintetgjøre de foraktelige tyske
landrovere og snarest mulig gjøre
slutt på de undertrykte folks
lidolser.»

Til slutt heter det i dagsbefal-
ingen: sLa den ærerike rede armes
ankomst til våre grenser vekke ny
hegeistring hos dere og fylle dere
med vilje til å tilføye de tyske
okkupanter og landsforrderne
enda hardere slag. Bevis i disse
avgjørende kamper at dere er
verdige forhundsfeller av den
novervinneliae røde arme.s

Tito, rnarskalk av Ju gosl avia.

LANDSMENN I NØD

Stadig overgår det tyske bar-
bariet seg sjøl. Det er ikke noe
nytt at de tvske hordene tvinger
sivilbefolkningen til å evakuere
fra alt de eier, men i åpne.båter
og milevis til fots i  polarkulden
blir kvinner, barn og oldinger
drevet av de nazistiske udyrene.

Quislingmyndighetene vendte
seg til Sverige og ba om  at  sivil-
befolkningen skulle få reise gjen-
nom Sverige. Svenskene svarte ja,
men på den betingelsen at det
skulle stå de evakuerte fritt for

de ville bli i Sverige eller

fortsette til Sør-Norge. Da ovslo
nazistene.

Det svenske Rode Kors og sven-
ske milttære myndigheter utforer
et stralende hjelpearbeid for.flykt-
ninger som tar seg fram over
fjellet til den svenske grensen.
Men dessverre er det få som har
kraft og mulighet for å ta seg
fram mange mil over fjellet i
polarkulden.

De som kommer sorover ma få
all mulig individuell hjelp, men
ingen må støtte nazistenes hjelpe-
aksjoner.

Enhver matbit stjålet fra
tyskernø er en vinning for
OSS.

Ethvert anslag mot deres
transporter, gir oss en hur-
tigere avgjørelse på krigen.

Kampen mot nazismen ma
føres vjdere  utenkornpronlis.
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nelse nazistiske støtteorganisa.
sjoner i landet og ikke gi de tyske
krigsforbryterne hove til å fort-
set lt- fothrytelsene sine fra svensk
tord.

For oss i det okkuperte Europa
bar maningen fra BBC. særlig be-
tvdning. Den underbygger kravet
f-ra is undertrykte folkene Oirt

likvidering av nazibodlene. Det
er en maning til OSS otn forsterket
ntrvcIdelseskantn mot de nazistiske
angiverne og de andre nazifor-
bryterne. Det understreker viktig-
heten av at vi holder nøye rede
på de nazistene som opererer her
i Norge, så det skal vondt for
dem å gjøre seg usynlige.

Kampen vår må i like høy grad
være rettet mot enhver fiende av
demokratiet, selv om han ikke i
dag står åpent fram som nazist.
Etterkrigsquislingene skal få det
like hett som deres nazistiske for-
gjengere.

Det vi har ofret i kampen mot
reaksjonen for å forsvare demo-
kratiet rnå ikke være forgjeves.
Hver mann må i dag og i framtida
være på vakt for å trygge folkets
dernokratiske rettigheter.


