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FOLKETS KRIG

2. årg.

Det som kjennetegner den ~rig det nor. evner og hele sin kraft inn i kampen
ske folk fører, er at det er en krig for for Norges frihet. To spørsmal blir da
frihet, for vår rett til å styre os, sjøl aktuelle. Kan den nasjonale front i
a forme vår utvikling. Det er hele vårt Norge føre krigen etter spesielle planer
folks krig mot våre undertrykkere, som uavhengig av våre alliertes planer?
på en skammeli~ og brutal måte trakk Kan vi legge våre planer o~ sende ut

vårt Hmd inn i krigen fordi det 0ente våre paroler uten å ta utgangspunkt ideres egne interesser som herrefolket det utviklingstrin krigen ellers i verden
som skulde legge hele verden under seg. har nådd? Svarene blir nei og atter
Den 9. april 1940, når tyskerne angrep nei] - Hva så? Hvordan blir da vår
oss, krevde de hel og full kapitulasjon. politikk, hvordan blir da våre former
Vår konge og regj ering, i spissen for for krig mot våre fiender? Det blir
folket, valgte krigen framfor frivillig å ikke lenger bare motstand mot nasifi.
underkaste seg det tyske voldsherredøm. seringen. det blir krig slik som vi bare

me. Siden har det gått over tre år, og kjenner krigen gjennom rapporter frai den tida har det gang på gang blitt andre land. Fra de besatte områder av
slått fast at Norge er i krig med Tysk. Sovjet. Unionen, fra Balkanlandene, fra
land. quisling og hans gjeng av dårlig Frankrike, Holland og Belgia kommer
beregnende spekulanter har slått fast at det meldinger om endeløse rekker av
vi er i krig med Tyskland og dermed sabotasjehandlinger og om geriljakrig.

'innrømmet sitt eget forræderi. Tyskerne Sjøl Danmark, som mange nordmenn
har sagt klart ifra at de er i krig med har tillatt seg å trekke på smilen av
oss. Men det som er det viktigste for er kommet mye, mye lenger enn oss
oss, det som skal være avgjørende når når det gjelder å utvikle kampformer
vi i den nasjonale front skal bestemme som ligger nærmest opp til det utvik.
vår politikk, er at vår konge og regje. lingstrin som krigen befinner sig i
ring har sagt klart og utvetydig fra at Hva blir nå vår umiddelbare oppgave?
vi er i krig med Tyskland. Det er sær. Det blir ikke lenger bare å nekte å la
lig viktig til enhver tid å huske dette. seg utskrive til tysk krigstjeneste i en
Det synes nemlig som om det ennå Jin. eller annen form. N å m å a Il e n o r el.
nes en del nordmenn i og utenfor Nor. menn ut av tysk krigstjeneste og
ge som ikke forstår hva det betyr. I inn i norsk krigstjeneste!
virkeligheten betyr det at enhver nord.
mann i vernepliktig alder er en soldat, Våre alliertes bombeangrep på Trond.
som hvor han enn befinner sig plikter heim og Herøya har bekreftet og vil

å tilføye fienden harde sla~, som alene ytterligere bekrefte riktigheten aveneller sammen med andre, alltid og alle. slik politikk. Nå står vi overfor valget:
ste ds søker å slå i stykker den tyske
krigsmaskin, hensynsløst å tilintetgjøre Enten bli drept i tysk krigstje.
våre fiender. Videre betyr det også at neste av våre alliertes bomber,

hele vårt folk, kvinne eller mann, ung eller gå i norsk krigstjeneste ogeller gammel plikter å sette alle sine kjempe for Norges frihet.
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så brukbare som de tyske maskingevæ.
re r, fordi de fyller sin oppgave: sinke
og ødelegge for den tyske Wehrmaeht,
Små sabotasjegrupper på tre til syv
mann som har initiativ, mot og fast
disiplin, kan i dag utrette mer enn kom.
panier av utenlandske soldater. J a, det
er ungdommen som igjen står forrest i
kamplinjen i det ene besatte land etter
det andre. Danmark er også kammen
med. Norsk ungdom kommer!

«T Y S K permitenttog passerer kl. 23.»
I det siste nummer av de fran.
ske partisaners avis, Franee de
Abord, gjengis den detaljerte ut.
arbeidede plan for en sabotasje.
dåd mot et tysk tog et sted i
Frankrike:

«Et tysk permitenttog ventes å passere
kl. 23. To mann gir seg ut på rekog.
nosering for å kontrollere meddeleIsens
riktighet. Angrepet forberedes. Grup.
peringen skjer på en bortgjemt plass. LENINGRADUNGDOM
Alle skal være der kl. 20. Punktlighet En av Afton.Tidningens medarbeidere
er av største vekt. Fra møteplassen av. Henry Shapiro, forteller om sitt møte
går den første gruppe med verktøy m. med Leningrad,ungdommen: «Det er et
m. Den annen følger 200 meter etter tungt ansvar som hviler på Leningrad.
og består av mitraljøseskytter og to ungdommens skuldre, men russiske gut.
medhjelpere. Gruppene nærmer seg ter og gjenter har uten undragelse bragt
jernbanelmjen og undgår alle bebygde sin tributt til byens forsvarskamp med
strøk. - En mann skiller seg ut fra beundringsverdig mot og kløkt. Jeg til.
de øvrige i den første gruppe og hol. bragte en kveld sammen med en gruppe
der utkikk 100 meter fra den plass gutter fra Leningrads komsomol $ den
hvor operasjonen skal finne sted. De kommunistiske ungdomsorganisasjo.
andre holder seg unda på begg sider nen , og vendte hjem igjen fylt av be.
av banen. En fiendtlig patrulje passe. undring for den russiske ungdommens
rer srtaks etter kl. 21,30. Noen mann beredvillighet. . Den 29,årige komsom.
løsner skinnene og bøyer dem litt til lederen, Vsevold Ivanov, inndeler or.

siden. Kl. 22,45 er banen «klar», mit. I ganisasjonens innsats i tre perioder.raljøseskytteren tar stilling i høyde med Den første perioden går fram til sep.

det punkt hvor sabotasjen skal foregå. I tember 1941, da tyskerne forsøkte å
Kl. 23 avsporer toget. De overlevende storme byen. Fra krigens første dag
forsøker å ta seg ut av det forulykkede oppfordret komsomolen ungdommen
tog En heftig og hurtig ild meier dem til å slutte seg til de militære styrkene,
ned. Ved signalet «ilden opphører» og ved et massemøte i Tauridepalasset
trekker folkene seg tilbake, en og en, - det tidligere tsaristiske parlament
i en retning som man tidligere er blitt meldte det seg store masser frivillige.
enige om. Partisanlederne deler ut «tap. Gruppen sendtes til Kirowverkstedene
perhetsdiplomer» til de motigste med. og andre industrier for å organiseres
lemmer. Disse skal hemmeligholdes til til en folkearme. Andre ungdommer
krigen er slutt, og kommer da til å ble innrullert i militære tjenester av
offentliggjøres. De kommer til å få forskjellige slag. Komsomolen oppret.
samme verdi som det franske krigskors. tet endog en militærskole, der hver
(Croix de Guerr~). mann og kvinne, som var i stand til

å bære et gevær, ble undervist i våpen.
bruk. Dessuten organisertes fire spe
sialregimenter, det første for å bekjempe
fiendtlige agenter eller fallskjermsolda.
ter, det andre for næringsmiddel. og
brensdrasjoneringen og tilførsler. Det
tredje for fronttjeneste og de: fjerde,
som bes:od av gjenter, :11 lut:verne:.
Den andre perioden begyn:e høs:en
1941 og var:e hele den harde vin:eren.
'<omsomolens hovedoppgaver under
denne :ida var å holde oppe moralen
og lindre lidelsene. Når :ranspor:.,

N O R S K U N G D O M Fram pånyl
Den aktive innsats som i dag gjøres av
folkene i de besatte land, kaller i første
rekke på ungdommen. På ny er vi kom.
men direkte over i krigshandlingenes
avsnitt. I april 1940 var det de regu.
lære våpen som tellet og som i første
omgang måtte gjøre tyskerne overlegne
I våre bestrebelser i dag på å få dem
ut igjen, er våre våpen på hjemmefron.
ten tilpasset oppgaven. Dynamitt, ben.
sin og kjemikalier er våpen som er vel



Etter anmodning ....

VEDTAK AV SENTRALKOMITEEN FOR DET KOMMUNISTISKE
PARTI I NORGE

Sentralkomiteen for Det kommunistiske
parti i Norge deler de grunntanker som
kommer til uttrykk i presidiets vedtak
av mai 1943 og i forslaget om oppløs_
ning av den kommunistiske internasjo_
nale som ledende sentrum for den in_
ternasjonale arbeiderbevegelse - et for_
slag som befrir centralkomiteen og Det
kommunistiske parti i Norge fra for_
pliktelser overfor Internasjonalens sta_
tutter og kongresvedtak. Idet sentral_
komiteen for Det kommunistiske parti
i Norge gir sin tilslutning til forslaget
om oppløsning av Internasjonalen vil
den understreke oppfordringen i pre_
sidiets vedtak:

«Presidiet for Den kommunistiske in
ternasjonales eksekutivkomite oppford,
rer alle tilhengere av den kommunis_
tiske internasjonale til å konsentrere
sine krefter om med alle midler å støtte
og aktivt delta i den frihetskrig som
føres av den Hitler_fiendtlige koalisjons
folk og stater, for så snart som råd er
å knuse det arbeidende folks dødsfiende
- den tyske fascismen, dens forbunds
feller og vasaller.»

I samsvar hermed vil sentralkomiteen
for det kommunistiske parti i Norge
henvise til sitt vedtak av 31. de_
sember 1941 hvor det heter: «Sen
tralkomiteen erklærer at såvel sentral,
komiteens enkelte medlemmer som
hvert enkelt medlem av partiet har til
oppgave i dagens praktiste arbeide å
arbei de seg fram til et fortrolig og til
litsfullt samarbeide med alle ærlige
kampkrefter i arbeiderklassen, i horger,
skapet, i småborgerskapet - overhodet

telefon_ og vannledningssystemet ble
ble bragt ut av funksjon ble det ut_
dannet særlige kompanier med den opp_
gave å forbinde sårede kvinner og barn
etter de tyske bombeangrep. En samlet
opp alle tilgjengelige mengder medisin
og forbindingsartikler, pleiet de sårete
og begravde de døde. Den tredje pe_
rioden, forklarer Ivanov, begynte som
meren 1942, da russerne tok initiativet
og begynte å kaste tyskerne tilbake.

med alle nasjonale kampkrefter i det
norske folk, å forene, sammensveise og
konsentrere alle d isse krefter i den na
sjonale front. Den nasjonale front i
Norge må gjøres ta en heltemotig og
uovervinnelig makt som på en verdig
måte fyller sin plass i den verdensom_
fattende frihetskrig mot Hitler Tysk.
land. Sentralkomiteen fastslår at grunn.
t a n k e n i alt vårt arbeide må være å
sk pe e n vilje, bare e n vilje i det
norske folk, en virkelig e n h e t I i g na_
sjonal folkevilje, en virkelig h e l t e_
m o t ig krigsvilje så hardfør, sterk og
stålsatt at virkningen av enhver Hitler_
terror snus mot sitt eget opphav -,
at N orge seirer i sin store, rottferdige
frihetskrig.» Sentralkomiteen for Det
kommunistiske parti i N orge vil videre
henvise til vedtaket av januar 1942,
da der mellem de to arbeidetpartier
ble inngått en e n h e t s a v t a I e - «Ar_
beiderklassens plass i Norges nasjonale
fridomskrig», - som også ble tiltrådt
av den illegale faglige sentralledelse i
vårt land. Denne avtale mellom de
ledende sentrer innen den politiske og
faglige arbeiderbevegelse stillet a r b e i
derklassen og forøvrig all e patrioter
overfor oppgaven: a) A rydde bort de
foreteelser som svekker og splitter vårt
folks nasjonale kraftutfoldelse i den
nasjonrle frihetskrig. b) A nå fram til
et fortrolig og tiIlitfullt samarbeide med
alle ærlige kampkrefter i vårt folk, å
konsentrere alle disse krefter i d~n na_
sjonale front. c) A skape en enhetlig
nasjonal folkevilje, en heltemotig krigs_
vilje i vårt folk, slik at virkningen av
enhver Hitler_terror blir vendt mot
terrorens opphav - fascismen. Sentral
komiteen for Det kommunistiske parti
i Norge konsta'erer på grunnlag aver
faringene fra j a n u a r 1 9 4 2 t i I j u I i
1943 at det store flertal av medlem_
mene og tillitsmennene i de to arbei_
derpartier i vårt land loyalt. enhetlig
og oppofrende har gått inn for denne
polifjkk. Mange har gitt sitt liv i kam,

pen. Bare noen få tillitsmenn og med_lemmer, særlig enkelte av de eldre til
litsmenn i arbeiderbevegelsen som op_



Det meldes om voldsom motstand
blant arbeiderne i Østerrike. Det
foregikk alvorlige streiker i St. Paulten.
Det fløt meget blod før streikene ble
slått ned.

SLIK SKAL DET GJØRES

Den greske regjeringen i Kairo med.
deler, at de greske partisaner atter har
hatt framgang. l et slag ved Siatista i
VestMakedonia, som varte i 52 timer,
ble det tatt 18 italienske offiserer og
482 soldater til fange. Store mengder
krigsmateriell ble tatt som bytte,

Det meldes om flere nye dødsfall blant
nordmenn i konsentrasjonsleiren Ora~
nienburg i Tyskland: Reidar Torsæter,
Brumunddal, Fortoller Eivind Eng,
Oslo, Reidar Strandlien, Sørkedalen.
J ohn Larsen, Sandvika 1 Bærum, Olaf
Tveit, Evje, Alt Moseid, Evje, Arne
Bakken, Økern, Arne R. Behre,
Stavanger, Trygve Taubøll, Oslo og
Nils Vestrum, Brumunddal.

Død over de tyske okkupanter
o g d e r e s f e m t e k o lon n e, q u is~
lingene!

Hitler~Tysklands nederlag i krigen
vil bli inngangsporten til «et nasjonalt
fritt og sjølstendig Norge - h vor
f o l k e t s j ø l f o r m e r s i n e g e n u t~
vikling og sjøl bestemmer lan~
dets styresett.

Oslo, den 1 juli 1943.
SENTRALKOMITEEN

holder seg utenfor landet, har hat be~
svær med å frigjøre seg fra gårsdagens
ufruktbare politiske strid. -
En srrid som ikke lenger tjener noe
fornuftig formål. Disse våre kamera~
ter og landsmenn har ennå ikke mak~
tet å frigjøre seg fra det gamle, tradi~
sjonelle partidiplomati, fra den gamle,
snevre partigruppering som tilhører
historien, de har ikke forstått at situa~
sjonen krever av hver enkelt av oss
at vi må delta loyalt, ærlig og opprik~
tig i arbeidet for å konsolidere a II e
arbeiderbevegelsens krefter om de nye
historiske oppgaver , om utviklingen
og selve livet har stillet på arbeider.
klassens og vårt folks politiske dags.
orden. A overvinne a II e ht:mmende
og negative foreteelser i.nnen arbeider~
b~vegelsen er nasjonens 'bud til oss alle,
Sentralkomiteen for Det kommunistiske
parti i Norge ar av den faste over~
b e v i s n i n g at en videre konsolide~
ring av den illlegale arbeiderbevegelse

i vårt land - såvel den faglige som den I FRA POLEN b'ir det meldt at den
politiske - på. gru.nn!ag aven ~ e.t s ~ tyske gestaposjef Kruger er blitt skutt
a.vt~lens pr~nslplelle polJtlkk i Krakau av polske patrioter. Kl. 10

VII tilføre arbeIderklassen ny kraft og om kvelden var Kruger i sin bil kjørtstyrke og derme.d gl hele folke~ en n~, fra sitt kontor til det palass som han
uhyre slagkraft 1 krl?:n. En. sl~k pos~~ hadde beslaglagt, Fire polakker i tyske

11",: o.g fruktbar politIsk utvl.kling VII uniformer som stod vakt utenfor pa~bh hdst med glede av alle kjempende lasset, fyrte løs på ham. Polakkene
p.atri~ter. Det vil føre ti! ~t vår repje~ kom seg unna. Videre er gestaposjef
rmg 1 London trygt og tllhtsfullt Kan Schultze blitt skutt i Warszawa. Dette
stli!tte se~ på et fast, s~mmenslut~et og er den fjerde ledende nazist som er
kngsdykl1g folk sO,m tIl enhver tId fø\; blitt drept i den senere tid, Begge
ger ~e kamp~ og k~lg~paroler, som utgår fikk i god tid underretning om at dt:
og tIl at sel~e, regJen x:ge.n v,l føre en ville bli drept. Flere andre tyske ge~
langt mer fnbaren, dnstlg og handle~ stapofolk har fått liknende advarsler.
kraftig krigspolitikk. Å heve vårt folks
kamp~ og krigsmoral ved å utvikle d••
beste egenskaper i nasjonen er helt i
samsvar med enhetsavtalens djerve
appell:

«Alt sykt og feigt må bort. Den
sterke harme i folket, hatet og for~
akten - skal slå ut i hele sitt velde
og skape i hver nordmann - i hver
mann og kvinne - i deg og meg
den uredde djerve stridsmann som hver
På sin plass er budd på å o f r e a l t
for Norges sak».

Krigssituasjonen i vårt land og i
verden forøvrig krever idag beslutt~
somhet og handlekraft av oss alle, for~
egnet med nasjonalt ansvar, rolig om~
tanke, utsyn og overblikk. Parolen er:


