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HVOR STAR VI NA?
Igjen er det gatt et kampens ar. Mange

trodde det skulde bringe oss freden, i hvert
fall her i Eurojia. Det som aret bar bragt
oss er at troen pa var egen seier er blitt
til visshet. De store vansker de tyske trop-
per bar pa ©stfronten, amerikanernes og
engelskmennenes offensiv i Afrika og deres
bombing av aksemaktenes byer, viser at
bladet har siiudd seg. Men det forer til
ingen ting a spa i hvilken maned, i hvilket
ar det tyske sammenbrudd kommer. Vi bar
bare a holde ut og kjempe til siste slutt.
Enda kan det ta tid, og det kommer i hey
grad an pa oss som lever i de besatte land,
hvor lenge det enda skal vare. Tross alt er
det i de besatte ornrader tyskerne prover a
hente den nedvendige kraft som ma til for
at de skal kvinne holde ut, og for en stor
del er det disse samme omrader som kan
komme til a bli det nodvendige oppmarsj-
felt for vare alliertes stridskrefter. Derfor
ligger oppgavene klare foran oss.

I Frankrike bragte slutten av aret oss
bekreftelse for at de «avventende» krefter
matte bryte sammen, og bare ynkelig grup-
per av foraedere sitter na ifrjen som lakeier
for tyskerne. Hele det franske folk star
i dag samlet mot de tyske okkupanter, som
folkene gjor det i alle de besatte land.

Hvordan ser det ut i vart eget land ved
arsskiftet? Nar det gjelder levnetsmidler
er vi bunnskrapet. Kjettutdelingen er slutt
i praksis, gronnsakene er vekk, av fisk ser
vi ikke annet enn klippfisk og terrfisk og
knapt nok det. Smoret vi skal ha pa kortene
fir vi ikke. Meierismoret i desember maned
er gatt til bakevarer og julepakker til de
tyske soldater. Men margarinen? All silda
gar til sildeoljefabrikkene, og tyskerne tar
all oljen. Tranen har de ogsa dratt avgirde
med. Enna flyter vi pa potetene, men hvor
lenge det varer kan enhver tenke seg nar
vi ser hvorledes de andre matvarene for-

svinner. Nei, det er ikke sa meget mere
tyskerne kan fa tatt fra oss na. Det er
bare de tyske matvarelagre som enna er
fulle, og der ligger maten og blir edelagt.

Men de forsoker seg fortsatt pa a utnytte
var arbeidskraft. Den har de bruk for.
De vil vi skal vaere med pa a befeste vart
land mot var egen krigsmakt som kjemper
sammen med vare allierte. De vil vi skal
vaere med pa ft utbygge den industri som
de har bruk for til sin egen krigfering. Alt
for lenge har vi talt dette! I stigende grad
undrar arbeiderne seg tvangsutskrivningen,
og her ma alle nordmenn vaere med a stotte
dem som rammes. Pa anlegg og i bedrifter
pa over ti menn blir de gamie rasjonerings-
hefter inndratt og nye ukekort faes bare
gjennom bedriften. Stavnsbandet er innfert!
Vi ma finne veier til a bryte det.

Det er bare var sterke samlede nasjonale
innsats som hittil har forhindret at vi er
blitt tvangsutskrevet til fronten. Der kunne
de bare bruke quislinger, og selv det kostet
mye skrik og spetakkel. Forsedere vil aldri
ta folgene av sin holdning. Vi ma serge
for at de aldri blir fristet til a bruke
oss andre.

Jo vanskeligere det blir for tyskerne i
tiden framover, jo storre krav vil de stille
til oss, og vi blir derfor nedt til a skjerpe
var motstand. Vi ma forhindre at de besatte
land hjelper tyskerne til a holde ut og til
a trekke krigen i langdrag. Det er stigende
aktiv innsats det kommer til a bli krevet
av oss i det nye aret, og vi skal yde den!

DET NYTTER
Den sabotasjehandling som i host ble

foretatt i Glomfjord, var sa effektiv at det
ikke vil vaere mulig for tyskerne a sette
anlegget i stand igjen sa lenge krigen varer.



NORSK UNGDON
KRAVET TIL H JEMMEFR ONTEN

De skjerpete forholdsregler soni den tyako
okkupasjonsmnkt har gatt til overfor hjem-
raefronten i de siste maneder, viscr hvor
slerkt tyskerne frykter raotstanden pa den
indrc front. I sitt rascri over ikke a kunne
fa lias pa hjeminefrontens kair.p, tar de
gisler og begynner a skytc for a skremrae.
Sa a si enhver nasjounl innsats er na for-
bundet med trussclen om dedsstraff. Pa
d«:nne rnatcn tror de a kunne kue oss, De
vil fa merke det motsatte. Var noen av
oss far i tvil om hvor frontlinjen gikk, er
vi alle War over det na: Den gar tvers
over alle landegrenser. For friheten mot
nasismen.

Den innsats sora i dag gjeres pa hjemme-
fronten er soldatens innnsat<", det er livet.
Nar vi imidlertid er klar over dette, ma vi
ogsa ta vare forholdsregler. Vi ma vise den

ytterste aktpagivenhet. Enhver ma forsta
a dekke seg i sitt arbeid. Skryt og utidig
snakk som tidligere kunne fore en pa Grini
eller i en annen konsentrasjonsleir, kan i
dag fore til ganske andre falger. Ikke bare
for den enkelte, men ogsa for andre, ja,
det kan odelegge og sprenge det. arbeid
som pagar. Den som i dag pa grunn av
lettsindighet forer seg selv eller andre opp
i vanskeligheter, blir ingen helt fordi om
ban blir tatt av Gestapo. Tvert i mot. I
dag er det kampens resultat det kommer
an pa. Det og alene det er det som teller.
Disse strengere krav til oss selv hemmer
ikke den enkeltes innsats. Dristighet og
pagangsmet teller na langt raer enn for,
men handlingen ma vaere vel overveid og
organisert.

S& gar vi inn i det nye ar ogs& pa
hjemmefronten, til nye kamper for den
endelige seier: Hitler-Tysklands nederlag,
Nort.es frigjoring.

Kampen for friheten stiller kravene til oss:

Gi meg de rene og ranke, de faste og sterke menn,
de som har talmot og vilje og aldri i livet gar hen
og se!ger min store tanke, men kjcmper til doden for den.

Gi meg de brennende hjerter, som aldri gir tapt for tvil,
som aldri kites av mismot og trues av sorger til hvil,
men mater hver seier, hvert nederlag med det samrne usarlige smil.

Ja, gi meg de beste Want dere, off jeg skal gi dere alt.
Ingen kan vite for seiren er min hvor megot det virkelig gjalt.
Kan hende det gjelder a redde var jord. De beste blant dere er kalr.

DE RASJONERTE
MATVARER
Som kjent foregar det en utstrakt svart-

handel med rasjonerte matvarer, og dette
vil sikkert fortsette sa lenge det overhodet
fins varer i landet. At rasjonerte marvarer
blir solgt ved siden av den alminnelige
omsetnsng har vel ingen nordmann noe i
rnot. AH vi kan skaflfe i tillesg til de sma
rasjonene kommer godt med. Men der er
en ting vi vil sette fingeren pa. De som
har noe a selge ma sS lanst rad er stille
all? gode nordmenn likt, og ikke bare la

varene komme dem tileode som har r.Ad
til a betale den mangedobbelte pris. Vi vet
det er distrikter i landet vart hvor folket
hjelper hver andre uten a jobbe. Men vi
vet ogsa at det sserlig i de sterre byer mS
betales priser som utelukker at den sterste
del av befolkningen kan skaffe seg noe.

De som har matvarer a overlate andre,
enten fordi de har hatt anledning til a kjepe
opp tidligere, eller fordi de kan skaff" etter
hvert, ma vaere klar over at det idag er
en nasjoaal innsats a kunne skafTe nord-
menn disse varer uten at det jobbea mod
dem.



DE RUSSISKE PARTiSANENE
Som en vil huske bio det ikke noe av

den tyske varoffen«iven i 1942. Det var
den russiske haerledelse som tok initiative!
pa varparten, saledes at tyskerne pa selve
frontavsniltet ikke kom igang fer ut pa
sommeren. Den tyske «varoffensiven» rettet
seg utelukkende mot de russiske partisanene.
Fn betydelig tysk styrke med 30 tanks
gikk til angrep mot et bestemt partisan-
omrade i Leningradavsnittet. Fra en annen
del av fronton bak frontene meldte en tysk
spesialformasjon at den i lepet av en
maneds tid liadde tilintetgjort 7000 ger'lja-
krigere. Partisanene var stadig med a stette
Timosjenkos vedvarende forsvar pa det svd-
lige frontavsnitt. T hele Ukraine har gerilja-
kri?en antatt kjempedimensjoner. Foruten
en hel rekke landsbyer er endog en by blitt
erobret tilbake av sovjet-partisanene. En
bar selvsagt vokte peg for overdrevne for-
ventnineer. som den at partisnn-kricren
sknlle kunne tilf«ye nnsistene tilintetgjo-
rende slag, men som ledd i en storre sam-
menbeng er den blitt en militser foktor av
forste rang.

Partisankrigen i de okkuperte russiske
omrader er ikke blitt improvisert. Den har
vsert omhvffgelig forberedt helt siden den
rod" arme ble til, Borgerkrigens oer tidligere
geriljakampers taktiske og strategiske erfa-
rineer ble utviklet videre. Ossoaviachim og
andre masseor<ianisnsioner forberedte en
meget Rtor del av befolkningen pa knVpn
bak frontene. Da den nava»rende krie brot
v.t, var man pa russisk hold straks klar
over dens strategiske saprdrag som ble bestemt
ved at det ikke fantes noen sammenheTi-
gende front i gamniel forstand. og som
derved muliagjorde en intim forbindelse
rnellom armeledelsen og de okknperte om-
racler.

Den avsvidde iords politikk og gcrilja-
krieen slik en har blitt vidne til den i 0St,
badde ikke vaert mulig uten tilslutning fra
de brede lag av folket. Russerne viste nasr
sakt grenselos dedsforakt. De fortsatte &
slo?s til siste mann heller enn a overei seg.
Andre steder opploste de seg i sma parti«an-
frupper OH bragte forstyrrelspr og manne-
fall blandt de tvske transportkolonnene.
Na'uren stod pa forsvarcrens side. De svaere
avslandene var en av forutsetninaene for

den taktikk som ble brukt. Skoger og myrer
dsnnet gode baser for partisanavdeHngene.
Vinteren var ogsa en god forbundsfelle.

Tyskerne hadde i ferste omgang ordre
om 8 bryte seg fram uten hcnsyn til flanke-
faren. Denne frarogangsmaten ble de snart
nodt til a ga i fra. Panservapen og fly gir
sammen rned den «moderne» politiske og
politimessige teknikk store muligheter for
a beherske okkuperte omrader. Armeene
er imidlertid blitt langt nier avhengig av
tilforslene. De er blitt mer sarbare, og det
er dette som giret stort spillerom for parti-
sonkrig nar den fores pa den taktifk rik-
tige mate.

Helt til arfkifte vilde ikke tyskerne inn-
romme at partisanene var en militper faktor
a regne med. De bare talte om banditter
sotn var blitt eller holdt pa a bli tilintet-
gjort. Av og til kom det klager over at
russerne ikke holdt seg til krigsreglene, eHer
at de heriet som de gjorde fordi de ikke
trodde pa Gud. I januar innremmet tys-
kerne imidlertid at partisankrigen i RHBS-
lnnd var et alvorlig problem. Sser=kilte
avdelinger var satt opp for a mete denne
faren. Bare pa Krim var det i lopet av
januar roaned blitt kjempet ned 1300 parti-
saner. Tyekerne medga at tyngden i parti-
sanvirksomheten la i dens organiserte form.
De talte nS med re?pekt om partisanenes
utstyr. Hver grupne var utrnstet med en
eller to lette mitraliaser, en tung mitraljnse
og en cranaikaster, hver man haddc automat-
pistol filer karabiner med lyddemper, hand-
granater o. s. v. Mest utsatt for overfall var.
bomett fra tranpportene. de tyske arbeids-
troppene bak fronten. Sambandsavdeling-
ene matte arbcide med kabelen i den ene
handen og automatpistolen i den andre,
som det het i en t\sk rapport.

Storrelsen av de forskjellige partisan-
enheter har variert fra noen fa mann i en
sabotasjegruppe til flere hnndre i en militaert
oppsatt avdeling. Pa steder hvor det var
hensiktsmessig, ble den gjenvserende befolk-
ning mobilisert i hiemmevern. Ogsa kvin-
ner og skolegutter deltok i striden. I tillegg
til drn p!anme?sig forberedte partisankrigen
kom det apontarie folkeforsvaret som mange
steder ble fert med oks og heygaffel, som
det skulle va r̂e i 1812.



De russiskc kommunikeer gir ct visst
inntrykk av hvilket problem partisankrigen
er Witt for ovcrfallsmakten. I slutten av
mars ble dct oft'entliggjort en oversikt over
8 maneders partisankrig i Leningradavsnit-
tet. Det var Witt drept 16 000 tyske sol-
dater og 600 offiserer. 3 generaler er fait
for partisanencs kuler. Mange moderne
vapen We tatt av russerne, og store meng-
der av krigsmateriell tilintetgjort. 114 mili-
tsestog er Witt avsporet, 388 broer og 77
jernbanelinjer sprengt. Tyskerne innroimner
store tap bak froiHene, da de i virea til-
kjennega at bovedoffensiven mot partisan-
distriktet var innledet.

Slike partisanomrader var oppstatt i lepet
av vinteren med sammenlagt flere hundre
landsbyer, og de tyske forbindelseslinjer
gikk ofte som korridorer gjennom disse
distrikter. Om natten ble endog visse hoved-
veier behersket av partisanene. Det har
ikke lykkes a «likvidere» partisanomradene.
Tvertimot har russerne greid a trekke flere
og flere med i den vepnende motstatid.
Partisangruppene driver ogsft opplysnings-
arbeid langt bak frontene. Ambulerende
trykkcrier herer med til deres utstyr. Tyske
agenter og angivere blir det gjort kort pro-
sess med. Partisanbevegelsen er den beste
sikring mot eventuelle quielinger.

I lepet av juni og juli er partisanvirk-
somheten blitt utvidet. Ved Leningrad ble
det drept 2800 tyskere i lopet av noen uker,
og flere tanks ble tatt som bytte. En stor
del av Orjoldistriktet og Kviterussland We
renset for okkupasjonstropper. I Smolensk-
avsnittet fait det i lopet av kort tid over
3000 tyskere. Ved Orjol odela partisanene
en ungarsk brigade. I juli var det meget
sterk geriljavirksomhet i store deler av
Ukraine. Stadig oftere kommer det meldin-
ger om at partisanene har satt inn ikke
bare tanks og kanoner, men ogsa fly.

Pravda konstaterle allerede i mai at man
var kommet over i en ny fase i partisan-
krigen. Den var blitt en massebevegelse.
Vintermanedene var Witt brukt til et iher-
dig organisasjonsarbeid. Gerilja-avdelingene
hadde fatt nye vapen og ammunisjon. De
var blitt feyet sammen til storre enheter,
uten at dette gikk ut over deres lettbeve-
gelighet. Den nye fase av partisankrigen
blir naermest kjenneteknet ved fellesopera-
sjoner sammen med Den rede arme.

Straffeekspedisjonene har arbeidet hele
tiden og jevnet med jffrden flere landsbyer
hvor det har funnet sted kamper som ikke
stod i samsvar med den tyske versjon av
folkeretten. Mange partisaner er fait, men
flere er kommet til, bundet av sovjetparti-
sanenes ed:

«,Teg, borger av den store Sovjet Unionen
og en sann sonn av det heroiske russiske
folk, sverger at jeg ikke vil legge ned mine
vapen for den siste fassist pa vart territo-
rium er tilintetgjort.

Jeg sverger at jeg vil adlyde mine sje-
fers ordre uten ft sporre, og holde streng
militaer disiplin.

Jeg sverger at jeg skarnt, uten nade og
uten hvile ska] ta hevn for fiendens ode-
legging av vare landsbyer og vart land, for
vare barns dod, og for terroren og mis-
handlingen mot mitt folk.

Jeg skal ta 0ye for eye og tann
for tann.

Jeg sverger at jeg heller vil do i en
hard strid enn a se til at jeg selv og min
familie eller sovjetfolket blir slaver under
fasismen. La meg de en foreders dod for
mine kameraters hand hvis jeg pa grunn
av min svakhet eller feighet, eller pa grunn
av skjebnens uhel! skulle bryte dette lofte
og forrade mitt folks interesser.»

H J E L P OSS 0 K O N O M I S K

ved a betale kontir.gent for avisa, da utgi-
velsen er forbundet med store utgifter!

SEND AVISA V I D E RE

og hjelp til i den nasjonale fronts arbeid!
Se opp for a n g i v e r e !


