
/ / DM AblTI-SUSSISKS PROPAGANDA.

.3t ter 'a t det tyske se iars tog var stansat
og tilbeJceslagene begynte, sk i f te t den naais-
t iske "oropaganda karaicter. Den laget myten
qra ••i.ex bolsjevikiske storinlor) mot IJaxopaJ1-
•lyskerres erobringskrig ble t i l "^u.ropas
kanrg for don europe_iske kulturs fortsat-te liv,
og lor de enkelte folks nasjonale fr i l is t" ,

Yi btirda vsjre b l i t t immm® overfor al l
naziprouagarida, Ti ve t , a t den b l i r d rewt
e t t e r det prinsipp h i t l e r selv har s a t t f'Ts^u
med Iqyn1.sk apei^et og gjort t i l rettesrior for
G-oebbelss "rar man Bare lyver ofte no'k og
hoyrostet nok9 f i l dst a l l t i d VEBre nok av dam
som t r o r det.*" Yi kjenner av egen erfaring
hva det v i l s i a b l i ' ;reddet" av tyskerne- Yi
ser for godt ulven bak iarekls3rne , nar nazis--
tene p lu t se l ig opptrer SOLI forsvarere for
hjemmene, f r iheten, kulturen og den kî icftxie
re l ig ion . For ingen SQm kjenner nazisnens
vesen kan ysre i t v i l om at den ne.2istisko
"nyordning-r i evil om at den na.2istisko

som de _ k.jente svenske reda.k.-

h i t t i l , . ha r bygget W$*Q£ sow den fo r t s a t t
ma bygge pa, iivis aen vxl,i3esta' ' . - Var' hu»
kornmelse er he l l e r ikke sa darlig» at vi har
glemt hvem det var , som uprovosert og uteri
varsel gikk t i l a n f a l l ^ d det land med hv i l - •
ket han hare noen fa maneder i forveien had-
de s l u t t e t Iioytidelig "vennskppspakt'1, og
mindre enn 2 ar t id l ige re en lo-ars ikke-ar,-
grepspakt, vi vet at russerne med heltemoi-
og en nesten utrolift offervi l je kjemper for.og e nes
dot sanane som v i
fedreland.

g o f f e r i l j k j p e r for
for sine tgem og Tor s i t t

Trass i a l t dette ma yi a l l ikevel regne
med, at den ant i -bols jevikiske propaganda in~
nebarer et faremoment - takket vare den u t -
bredta frykt for kommunismen og den alminne-
l ige uvitenhet om de virkelj.ge fprhold i ?oiss~
land og om den russiske utenrikspolit i lck. U-
sildrerhet med hensyn t i l Russland gjor seg
ogsa gjeldende hos mango gpdQ ,j,g>ssinger.
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ins usikkerhet'kan konme til a fa uheldi-
fglge'r for var egen frihetskamp. Hn

asslandsfrykt grunnet pa uvitenhet
:;;e til a svekke den andelige mot-

_ 3kraft overfox*' nazismon., Dex-for er
an- viktig opp.ga.ve a motvirke den - ikke
bom propa,gan3a, men ved saklig oppiyssii

Jvlateriale av stor verdi til belysning
aet moderne Russland og dets utenrikspo-
Ikk gir den amerikanske Iloskva-ambassa-

dar Joseph 2. Davies' dagboksopptegnelser,
breycr txl president Roosevelt og andre,og
konfidensielle innberetninger til det ame-

fikanske utenriksdepartement. Han har fatt
illatelse til a offentligg7J0re dem i sin
ook "Mission "to Hoscow" (1942) s en av de
inert oppsiktsvelcken.de b0ker som er kommet
i den senere tid. Davies yar ambassadar i
3ov,1etsamveldet fra 193© til 1939 • Selv er
Davies langt fra kommunist. ,1 forordet til
boken pressiserer han sin egen innstilling; Walter Dux-anty's
HSnffl 'iff j5* ' KavVl fPT»trt nvpTfnf S t a l i n . n-rpisii rSpirt: lo-iront'lr mroi>do + +

avgjOrt ikke kommunist. Jeg kal].es
°S jeg e^ stolt ay denne bategneise, men je-g
firmer ordet "individualist" bedre'1. ~ Vec *
sin apenhet og fordomsfrihet vant han imidlar--
tid txllit lios Sovjetsamveldets hayeste ledere
og kom dem rmv inn pa livet. Hans bok inne-
h9lder en fylde av faktiske opplysninger, ver~
difulle iakttakelser og kloke ko::im.entax-ex><.
Det ville neppe kunne oli gjox-t noe bedre mot-
trekk mot den nazistiske "korstogs-tiropaganda"
enn a. oversette og spre til norske hjein denne
bok av en betydelxg og vidsynt demolerat, som
pa grunn av sin ssrlige stilling og sino ssr-
ligeoforbindelser har hatt den beste anledning
til a se bak kulissene i Sovjetsamveldet. Det
lar :seg av gode grunner Ikke gj0rei Men iall-
fall en del av hans materiale lean bli gjort
mer ;alminnelig kjent.

Den fialgende framstilling bygger vesent-
lig pa. Davies' bok, men ogsa pa, andre kilder5
ssrlig den kiente

o:ii
s gn nnsilling;

overfor Stalin, president
ige Sovjetledere er jeg

, g ?
og hoyt ansette journalist
"[The Kremlin and the People'1

l 1943 t B,)g fe r a i ,
iCalinxn og de 0vrige Sovjet-ledere er jeg

vvv vTv

y P
(svensk oversettelse 1943 undei" titlens
Kremls kulisser")«

akoia

vvv

nasjoner. Den veldige russiske opprustning
tjente ikke angrepshensikter, men var svaret
mot <den stadig 0kende tyske ki"igstrussel og
skjedde av hensyn til landets eget forsvar.

j Den russiske nolitikk i de siste lo ar
for krigen var bestemt av den f0rste og annen
5-ars plan for oppbygningen av nsringslivet og

«- sfVY«v--"- - r v A T " . det kulturelle lxv, etter at landet x omtrent
eVko"rsto£ som skalJ l o ̂  h a d d e tumlet'omkring pa randen av anarki (
?v,$OXSljO8- s o m sical • og kaos. Trotsky preket verdensrevolusjon.

Men Trotsky var blxtt beseiret av Stalin, for
hvem utbyggingen av det nasjonale Russland
den ledende ide. Stalin er en praktisk rea-
list og nasjonalist, som overhode bare, bibe-
holdt K-omintern (bereren av den internasjonale
revolusjonside ] av_ militsr-defensive . grunner

en

Ifslge den nazistiske propaganda var
det Stalins plan for enhver prxs a utl-sase 2
seg utenfor. inntil motstanderne gieiisidig
liad.de utmattet hverandre. Da skulle han
ga til arigrep og fS. i stand verdensrevolu-
sjonen. For a na, dette mdl hadde han rus-
tet i 2o ar, hitler innsa, i tide denne
st0rste fare, som noen gang har truet :ira-
ropa, Qg ble, ved a ' ' " ' ''• ' '
vikene, fpreren for u.̂ u ^U-LO
redde den. europeiske kultur.

Fins det noen som heist kjerne av
sannhet i disse pastander? 0nsket russer-
ne virkelig krigen? for gjennom den a kun-
ne fremme den bolsjevikiske verdensrevolu-
s j oil?

Svaret er - etter det materiale som
fox-eligger - ikke tvilsomt. Sovjet-leder-
ne 0nsket ikke krigen. Tvert om: Ingen
annen stormakt gjorde sa aeget som Russ-
land for a. forebygge krigen, skape en kol-
lektiv silckerhet for fred og sikre de sma.

x) en europeisk krig, men selv holde

pa fred". -...
5-fcter hard kamp hadde Stalins politikk

seiret helt, og det var under innflytelse av



rgg
duB orien og kommunilcas jonene og "av" s. siale,
pedago.giske og forsvars-militsre til ;ak.
For Stalins regime var det av vital' ;..nter-
esse at denne utvikling kunne fortsette og
massenes levestandard Served bli hevet. gfi

best orienfcerte utenlandske diploraater i
Moskva fulxtoklar over. "Stalins politikk
er, a'C hail ma ha fred for utviklingen av
Sov^et-'unionan og for a holde sin egen regje-
ring tiy.prc ved. sakten1', erklsrte den beigiske
mini star i 193?. ;iDette er Stalins politikks
}?rad fox « konsolxdere sovjotle&ernes stil-

vet
,. urev !|.

innboi'et'ter' hsii offisielt f^a Briissel, hvor
nan da Tax- blitt ambassadar,' „ "ai; Soviets
stilling er yiet til fred, bade av iaeologis,-
ke og 0konomisIce grunner". -

Palge-r en Husslands utenrikspolitikk i
arene lev krigen brot ut, kan vi da heller
ikke vtare i tvil om at det virkelig forhol- '
der seg sliku De russiske ledere ble meget
snart klar over den fare hitler betesd for
Europas fred, Deres bestrepelser gikk der-
for ut pa i samarbeid med de vesteuropeiske •.
demokraoier a skape et kollektivt sikkerhets-
system. De ansa det som den storste fare, -
hvis hitler skulle fu, anledning til a ta det
ene land etter det annet. Derfor hevdet dei
med styrke "fredens udelelighet". I den tid
Sovjet-regjeringen deltok i folkeforbundets
arbeid? farte den energisk an i kampen for a
beskytte sma, nasjoner. Og den gjorde de
sterste anstrengelser for a fa x stand' et
internasjonalt samarbeid mot angriperstatene.i;Pa grunnlag av mine iakttakelser og kon-
takter siden 1936'1 erklsrer ambassadar 'Da-,
vies, "tror jeg at det foruten presidenten
i De Forente Stater, ikke var noen regiering
i verden som sa klarere enn Sovjet-regjerin-
gen den trussel som hitler betod for freden
og n.0dvendigheten av kollektiv sikkerhet og
allianser me Horn ildce-aggressive nasjoner". ,

Jngen presiserte tydei5.gere og mex n0yaktig
enn f]ovjet-lederne hva soa burda gjores for
a. bevare freden og forebygge hitlers plan
om krigo ITDette er" - sknver Davies" t i l
Harry Eopkins - "et faktuni, uansett orn cle-
res motiv var idcologis]c eller om det Tar
for a sikre deres eget folks trygghet",

Russlands energiske forsok pa a hevde
prinsippene om "kollektiv^sikkerheti; og
fredens udelelighet" og a samaroeide for

fredens bevarelse med Vestens demokratiei",
forte ikke fi'am, takket vsre de rgaks^onffire
Icretser i Pranlcrike eg England og den ulyldt--
salige Chamberlainske politikk. ChamberlalD

hitler
sterkt
ut. mot
ene innrenmeise etter den annen overi'or hit-
ler, mens ' Husslaud ble isolert, "De europe-
iske/demokz-atier'1 skriver Dayies i april 1953-
"syiies med overlegg a spille fasistene 1
hende ved deres bestrepelser etter a isc.Lere
fullstendig denne stormakt (Sovietsamveldet;
fra resten av verden og sarlig fra ]?rankrike
og England. Det er sergelig, men sant.i;

Det mest aygj0re11.de slag mot arbeidet
for kollektiv sikkerhet var IvLincheneravtaleni.
Sovjetsamveldet hadde sammen med England og
frankrike garantex-t Tsjekkoslova.kiet og had-
de - som den eneste av garantimaktene - gang
pa gang forsikret, at det ville oppfylle si-
ne forpliktelser og hjelpe Tsjekkoslovakiet
med vapenmakt. Og sa blxr det av sine foi--
bundsfeller satt helt utenfor-, ikke innbuclt
til Manchen, og ikke engang tatt med pa ra.d
ved de forhandlinger som gikk forut. "Man-
cheneravtalen synes'1 - sier Duranty - "a. Vs~
re den starste ytmykelse Sovjet-Unionen har
vsrt utsatt for siden fredssiutningen i Brest
Litovsk. Slik ble den oppfattet av russerne"
lien den var noe mer enn en ytmykelse. Slik
Kreml oppfattet Munchen? la. det bak Chamber-
lains holdning den hensikt aogi hitler mer
eller mindre xri hender til a utvide seg mot
ost - a. la ham falge den linje han hadde
trukket opp i "Mein Kampf" og igjen framholdt
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dette naive hap og dets kjai-lighex" t i l Cham-
berlain ble ilcce varmere."1

Aliiktevel teir Sovjet-regjeringen anna.
vdren 1939 v i l l i g t i l a slu'cte seg samnien aied
.Sngland og irraixkrike hvis x'yskland skulle an-
ji'rx'oe Polen e l l e r Ilumenia. Den foreslo at
det~-.skuile holdes en internasjonal konferan-
se.&v.ikke-angrepsstatene for objektivt og
x'ealistisk a Six onig om hva det skulle g^0-
res , <?.g sa underrett-3 hitle.r om at al le vxl-
le strj, sammen mot ethvert angrep Sovjet
havdet, at dette v i l le vsre Set eneste som

hi t l e r s aggresjon mot den euro-
. _ , og hapet gjennom en s l ik koixfe-

a fa England og Fr-anltrike t i l k lar t a
bekjenne farve og binde seg t i l den kollek-
tive sikkerhets pOlitikk.

Forslaget bla imidlertid avvist av Cham-
berlain. iSlllia. et s i s te fors0k pa. giennom s
samarbeid mellom Ilussland og de vesteurope-
iske dernolcratior a stoppe hxtler ble g^ort
somrieren X959̂  J?orhanalingene strandex fesrst
og. fremst pa Snglands og Frankrikes uv i l l ig -
het t i l a gi den samme garanti for de bal-
tiske lands.sikkerhet ogon0ytralitet som '^ts ,
Bnssland var v i l l i g t i l a gi Hied hensyn pa
Belgia og Holland.

Dette var bakgrunnen for den skjebnes-
vangre ikke-angrepspakt som i august 1939

kuruie s t o p p e
"oeiske frea,

vpe an
ble s lu t t s t mclloa Russ'iand og Tysklan.
Deb ya-r de forg^eves fors0k
felles front mo% h i t lara fcyir.spiar... '.•
frykten fox"
bax^lainske . .. _.
som skulle T'rake kastanjar ut av ildon

at det skulle lykkas den
•oolitikk a:g,1i0rs Ilus'sland

o me
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tet som teriveng for forpostkara-oex-., a
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ke ,
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RUSS I

a- fa den pakt med Eussla-nd, son gjorda det
mulig for"ham a ga, t i l ' angrepet mot Polen,

• prisga han og "b if a l t utr;/ddelsen s,v hole den
tyske s iv i l i sas jon og det -cyska l i v i 0ster~
sj^alandene.

Wv wv
OPPRUSTIEJG.

Da h i t l e r gikk t i l angrep pa Russland,
var han overbevist om at -russerne skulle bx-y-
te samiaen pa lignehde mate som f.ranskmennene,
Ogsa de fleste andre, ikke bare i Tyskland.
men over a l t i verden, mente at den nye krxg
skulle vare s lu t t om noen uker5 hoyst noen

Bare de fa, som hadde et scsrlig intimt
kjennskap t i l russiske forhold, var av en art-

...%nQ1BJ¥opT3fatnir.g. Straks • ved krigens begyn-
nelse / orklsjrtc elcs-ambassad0r Davieu overfor
den amerikanske pressen, at etter nans mening
"omfanget av den r0de arm4s motstand ville
komme til a forbause verden". Han har fatt
rett, og hitler hax' mattet iniir0mae , at han
hadde undervurdert sin motstander.

;. ; ITettopp den beundringsverdige kraft i
dot russiske forsvar er imidlertxd blitt ut



nyttot^av den naz?.§t^ske ji-opaganda i dens
fortvi.ite forsafc pa a innoille tyskerne og
de okkuperte lan&T. at Sovjet-lederne had<|e
planlagfe et "overfall pa Juropans I 2o ar
S.kulle "de ha latt folket arbeide som slayer'
for a teimre aammen den veldige krigsmaskine
som skulle gjgrre det mulig a undertvinge og
bolsieyisery hele Sur;0T>a og i!titslette den
feuiope-ifeke kuitur".

Det virkalige forhold er stikk motsatt.
' / Den veldige russiske opprustning var helt

'defensiv, Den ya.r PJISSlands svar pa hitlers
krigstrussel.. Den<begynte? da hitler -hvis
anf-rspshensikt cverfor Sovjet klart var ut-
talt i !ilvlein Kampf'1 - kom xil makten, og den
0ket i voldsom prqgi'esjon, ettersom det ble
iner &g mer klart for Sovjet-Sambandets ledê t
re at"'forsekens pa a sikre freden ved samar^
beid med de vestlige demokratier ikke forte i
-fram. 1 aret 1934 var Sovjet-Sarabandets mi4
litsrutgifter bare vel 3 /- B.V statsinntekte-i;
ne 9 i J.9'57 var de yokset til 22 )J_, d.v.s.
henimot 23 milliarder rubier. I 1933 ble
forsyarsoudsjettet nesten dobbelt sa stort
rom i 1937a nemlig 49 milliarder og i til-
legg dertil ca. 25 milliarder for det indu-f
strxelle forsvar, I 1939 tie det bevilget
82 milliarder til forsvaret og i 194o ca,
Io5 milliarder, d.v.s. ca. 2o milliarder
dollars.

Sovjet-leder_ne hadde stadig klarere
innsett at - som Vorosjilov uttrykte det -
"den eneste palitelig'e garanti vi har mot .
et militsrt angrep pa Sovjet-statens er a
hoide den r0de arrne og flate l en tilstand
av virkelig og stadig militart beredskap".

Det var i virkeligheten forst arene
1937 og 1938 som Ble avgjerende for Sovjet-
Russland med hensyn til militare forberedel-
ser, pa lignende mate som 194o og 1941 tie
det for Be Forente Stater. Sovjet-lederne
gjennomskuet klart hitlers og mussolinis ag-
gresjonstaktikk. Og de ble sterkt oppskremt-

j
i i s a Marsjal

sky og 7 andre -av armeens hayeste offiserer
ble i juni 1937 arrestert for landsforredei^k:
forbinaelse med tyskerne og demt til d0den,
ikke ay en politisk domstol, men air sine e|r-
ne offiserskamerater, Det ferte til.en "ut~

rensning', som etterhanden tok et uhyggelig
omfang og et nesten massehysterisk preg og
ogsa gikic ut over mange uskyldige. Men re-
sultatet var iallfall, at da den tyske inya-
sjon kom, "var det ingen gudetiske Heinlein1
er, ingen slovakiske Tiso'er, ingen belviske

uttrykte
"Glem ikke, mon ami, at i Russland skjeit de
medlemmene av femte-kolonne og i ITrankrike

fjorde vi dem til statsrad§r. De ser x-esul~
atet i dag - i Yichy og pa den r0de krigs-
front." '

* Da sa Ts je-kko si ovaki et fait og Frankrike
og England pa hitlers forlangende utelukket
Russland fra Munchen-forhandlingene, mistet
Sovjet-lederne hapet om et felles forsvar
mot nazistene. Det var under inntrykket av
dette forhold de enorme forsvarsbevilgninger
ble gitt og planene lagt for utvidelse av
krigsindustrien og bygging av nye anlegg og
fabrikker for produksjon av tanks/ fly og
annet krigsmateriell, ilcke bare i Donets-
basenget, men framfor alt dypt inne i landet.
Men det ve,r forst i juli 194o - da hitler
syntes a seire helt 1 vest og Russland falte
faren bli overhengende - at Sovjet-regjerin-

fan-atferdiget det dekret, som utskrev prak«isk tal.t all russisk arbeidskraft til krigs-
arbeid.

Utlandet oppfattet dette dekret som en
uhyre tvangsforahstaltning? som hos rnassene
ville skape mistro og uvilje mot r§gjeringen.
Men arbeiaerne svarte med en enestaende opr>-
slutning om Ereml og erklsrte seg viilige
til a gjere det ytterste for landet.

Takket vare sine lederes forutseenhet,
sitt folks fedrelandskjsrlighet og offerv|l^-
3e og sine enorme materielle resurser, star
Russland i dag, til tross for tapet av Ukrai-
ne og Donetsbassengets industriomrader. enna
oyerordentlig sterkt og kan med seiersfor-
vissning se de kommende kamper i mote.

Det er bygget nye ammunisjons og rust-
ningsfabriklcer sa langt 0st, at- de- er sikret
mot ethvert angrep pa marken og fra luften. I
Ural-fjellene fins veldige fabrikker5 Ural-
Mash ved Sverdlovsk, den st0rste i jiuropa
for landbruksmaskiner8 som na produserer
krigsmateriell, et stalverk vefl. Novotogil,
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raerikan.sk uttalelse 1! skulle kun-
ramie] §e hos United States Steejs • et
3 veldxge aalegg i.or jern og s ta l pg
rsk i aondre Ural, og en re.t.die "

. jrikker, som under amerikansk O'-
er b l i t t oppf0rt i vestre- Ural og

trrere med Lrauna. og Dupont. Siina

i'or Ural,
nna S'torre stalverk, starre enn

- okcdaverkena ,, Euznetsk eller som-
kalles otalinsk, Og bprtenom det i;
nye byer ved kvsten, ivha'parovsk,
og Yorqsj.ilovsk, for io dr siaen
eiler fiskebyer. i dag Industrie
lerede regner sine innbvggere i nuna

q.e"c t;.a
ajen de
msoinoisk

apn
e n:c ra • s on:

'usene.
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H7A K7EMPER RUSSER1TE FOR?

Ua.iaistene3 program for den nye verdens-
en kan en uttrykke med to ords "Herrefol-
6 diktatur1''. Hva russeme kjemper foi",

kan en uttrykke like enkelts "Forsvarct av
lijem og fedreland.

•
Russernes pati-iotisme er dyp og ekte,

og den bar- fort til at fedrelandets ids har
vokset seg stadig sterkere i fprhold til i--

•

cifSen cm den internasjonale sosialisme. Alt
i ai-ene 19/34 - 35 ble ordet "sosialistisk
xedrelan&n , som hadde vssrt gjengs siden re-
"folusjonen, erstattet av ordet "rodina" -
f0delandet, Gqennom presse9 radio, teater,
skoler og foredrag er*i de siste lo ar fe--
drelandskqsrlighetens id<§ blitt stadig styr-
ket. Stadig ble det innprentet at det var
hver sovjetborgers plikt'a, elske og arbeide
for sitt land .og kjempe for det, hvis det
ble angrepet.

Russerne elsker sitt land. De er stol-
te av det» Og ungdonmen er begeistret over
de veldige framskritt som er-gjort under 5-
&rs-planene. I 1924 utbrakte xndustrien 6
mill'iarder rubier, x 1937 85 milliarder.
Jernbanefrakten var i 1924 33 millioner
tons, i 193^ 32 3 millioner tons. Handels-
flaten var i 1928 pa 327,000 tons, i 1935
Ie35o»ooo tons. Antallet telefoner 0ket i
a-rene 1928-1936 fra 880.000 til 2,loo.ooo.
I 1913 ble det utgitt 26,174 "bsker med hen-
...aiot 87 millioner eksemplarer, i 1936 var. 87 i l i o n r s p , 93
det 43*348 boker med 571 millxoner eksem
i

Til tross for den voldsomi-ae okning av
forsvarsutgiftene i arene like fer krigen,
holdt utgiftene for sosiale og kulturelle
formal skritt aed militeerutgiftene og over-
.oteg dem. I 1928 ble det gitt ut t i l sosi--
ale og kulturelle formal ca. 1-g- milliard

Bariiefeave r j
lies-

rubier, -i 1937 2.6̂- milliard. __,
skoler, hoyere utdannelses lamst, radio, ho
pitaler o.s.y, ble i stadig starre utstrek-
ning gjort. tilg.;engelig for et folk, hvis
s|ore masse tialigere mgen muligheter hadde.

Men Russland er veldig, og det la i
tjeartiden i vesentlige henseenaer langt til-
bake for det 0vrige Jhiropa. oDet,i^e Sussland
mu .derfor-naturligvis sees pa bafcgrunn av det
som var. Duranty forteller en liten episode,
som bedre enn all statistikk belyser b.vorfor
den russiske ungdom kjempex* som den gjor,

"Jeg gleamer aldri'1. foz-teller han -
"da.jeg ved universitetew i Moskva gikk for

pa 3
re 2 senger, men telefon og sentralvarme...
I'laturligvis ingen laken - boker stablet opp
over alt og bare ett bord a arbeide ved for
alle 4» Iklce noe.bad, men Slmoderne sanitets-
anordninger" nede i foi"stuen, som en kunne
kjenne lang veig Jeg sa derfoi' til den unge
mannens ':Det ma vesre va,nskelig foroDem a ar-
beide under slike f orhold,, (1 - Han sa rart pa, ' (
Bieg og svarte nolenae % "Yet De hva mirefmys-
te erxndring er? Jo? je ttt i
det sted jeg var f0di5 e
opp til huset til den kulakbonden som min far
tjente hos. Skjulet var bygget sa ns3.r som
mulig inn til kulakens kjakkenovn, for vi
hadde ikke noen ovn s,e3-,v. Og ikke noe annet
heller, utenom var store fete gris og dens
ungei-. Vi var 7 barn, nesten nakne og a,lltid
sultne, og jeg var numiner 5» Mor trakk meg
vekk fra grxsen - det er min aller farste er-
indring orn livet - og hun sas "Sma. griser er
verd penger? men unger er bare i veien", og
med dette kjorte hun meg bort i en krok. Be

efmy
pattet en gris, pa
treskur som st0tte



synes at detto her er variskelige forhold?
lianskje for D_em, men for meg er det e t himme-
rike. Jeg far anledning til a Ijere noe, a
bid ingen:L0.rn Jeg betal'er ikke leie , far
klsr og mat og 5o rubier om mane den til sigaf-
rotter og fornsyelser, Jeg kan komme me
f-iTiTn H 1 i v p t . "hi ', dr. mpnnflfiVfi n.c -, We A-K

knyttet dette ord gsamuen mod tanken pa blodig
revolusjon. Ken pd russisk har ordet rod ij&»
ke noe av revolusjon i sog« Det russiske ord
krasny komiier av.sai.irae rot som krasivy, som

;e c er
e.t menneske og ikke etv

Lenin og Stalin har g.iort

betyj
for dot
betyr de
ikke det

vakkers r0d or farver f
varme. blod. Det ••Re

torv sou::, er blitt

or
r i o r •'•/•
kren

asivy,
liv,' for s

ger
Tl'O

I or:
: 6 ?

;ar
om

i'1 - ikke » men v:i
andre, l)ere utlenain,-- ' oiler "HevoiusjoHBtoryet Om den • 3 "

n cie noen

torstar aet,
Sfttt "Da pr0ve Jae

vi noen gang bi.ir
rznr; rarer ved vdr

mer vi. t i l a sJass for det t i l det yt ters te
j3et nye Susslands syial)ol er den rede

farva; "den rwde ungdom" s
 i!der;. rode armS"

baler russerne, ikko i betydning av ^revo.lu-
mo n •betydnin.g av 'de pr ige

Den airti-ruasis. har

Det liasserne i denne krig kjemper foi.% <
ikke den blodige ve.rdensrevolus,ion? iren gafisl
enkolt rotten t i l selv a bygge s i t t la;ad og-
b e s t e Hue dots f ira:r. t i d .

Efg HAR YI A FI&KTE .AV RUSSLAED,

Ambassador Davies, som like or yrkes-1 g-for--
amtreden-

dip loraa-t , men utdannet 'som jur i s t og" for-
' " •• o.n s.V do fTa.Tnt-rfidmn-:

og studere de store indu~ •
agender5 sqra er vokset opp un~i

Han forteller at de'e sora
h

retningsiiiann og selv er on av Co
de eksperter pa s talIndustriens omi'̂ de , had-;1
de anledning til a ĝ iore vidstralcte reiser

strielle fore
der 5-S-i'S-planeneo
gjorde sserlig inntrykk pa ham, var entusias
men, alvoret, dyktigheten og likoyekten hos
de menn, alle unge, som hadae hand om de n
di'iftor han bes0kte, Denne store klasse
ge folk er i fyr og flamme over de nyo per-

: ' J — ; ' ' ' anvende yi-
Maad® 'store

Russland gjennomgikk i tiden for krigeri
en 0konomisk og Industrie 11 utvikling som
kan sammenlignes ined den DeoPorente Stater

fjennomgikk for en 5° - 6o ar siden. Ung-ommens ergjorrighet er oppflammet, utdan-
nelsesmulignetene'er blitt enormt 0kets man!
er blitt klar ove-r landets uhyre, enna ikke i
utnyttede resurser. For lang tio. framover
ar>ner seg i la.nd.et selv tilstrekkelig avl0p ?
for den ergjerrige ungdoms hole energi, Det i
er mer enn nok a gjore i solve Russland til
at landet trenger utvidelser. I alt vesent-t
lig er Russland selvforsynende. Det behaver
ikke a konicurrere med de kapitalistiske land.

det, som kompensasjon for de !iit8rriotori:;
garantier" det trengte, tilbudt viktige gj
sereguleringer og andre innr0mmelser a. Ru3~
sisk Karelen.

Under Stalins regime er tanken om ve:
densrevolusjonen trat^ i bakgrunnen til
del for arbeidet med den nasjonale opp%,y<
gingj Det har hatt en dyptgaende innflyte
se pa selve systemet. Det er ikke |j$nger-
det dogmatisk-kommunistiske, men snarere en
statskapitalisme , hvor hver enkelt blir len.-
net etter sin dyktighet og sitt arbeides be-
tydning. Den offisxelle xnnstilling overfor
hjem, familie, skilsmisse, religion, og fe-
dreland er blxtt en he It aimen enn x revo-
lusjonens f0rste ar. 1 1935 "ble besluttet
gjennomfort en alminnelig demokratisering
av forfatningen, pet ble innfert alminneli;
stemmerett, nemmeli^ og direkte valg og .
religionsfrihet.

Enna har imidlertid denne demokratiske
reformen ikke virket tilstrekkelig. Enna
styres Sovjetsamveldet etter det totalitere
prinsipp.Hen det er allikevel en avgj^rencle
i.orskjell mellom det tyske og det russiske
diktatur. For nazistene er "forerprinsippet
og det dermed f0lgende diktatur idealet,""



Yolds- og maktforherligelsen er uttrykk for
deres nye "nordiske religion'1. Kumanitets-
idealet er for dem et utslag ay svakhet og
dekadanse. Sovjet-lederne derimot forsva-
rer diktaturet Bare som et gjennomgangssta-
dium,, som er nodyendig for a beskytte masse-
ries xnteresser, inntil folket t>lir modent
til a styre seg selv under et system, hvcr
den enkeltes frihet og rett er sikret.
\ Nazipropagandaen framstiller det som om
fv"i na tare hadde va.lget mellom nasjonal-so-
sialismen og "bolsjevismen.

Det er en av de mange propagandalegner.
Hele utviklingen i Sovjetsamveldet far kri~
gen borger for at Eussland ikke vil ti-ae va

fiihet og suversnitet i
amerikansk-russisk seier

Vi onsker intet fremmedstyre og vil'le
i k hekjempe like forbitret mot et russis&r. Iierre-

demme som yi na kjemper mot det tyslce, Bet
alt overveiende f ler tal l av det :iorske follc
vil heller ikke tale noe diktatur* ITettopp
denne tid9 hvor vi ikke lenger har noon rstt?
sikkerhet. har mer e'nn noen g<ang fe>T levende-

f^ort rettsstatens ide for ess, Uiider et
lktatur blir menneskets mest umisteligo ver-

dier t ra t t under fot. Vi 0nsker vare Ii\
vare rettigheter, var menneskeverdighez, be
skyttet ved lover,

var . vilkarlig kan kreni
skyttet ved lover, som ingen regjeringsmakt

i e . Vi vil PRfffiDu1 0& EETT,
wv vVv f wv


