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Nazistenes endelige nederlag er 6n kjensflerning. Den siste
tids militære begivenheter har gjort dat overbevisende klart for os
alle, og Hitlets dad og Berlins ruinhauger er selve Aymbolet på at
frihetens time er nær. Nazistpartiet 6T ropplasning og:Gastapos
terrorapparat holder på å bryte sammen.

På kontinentet gjenstår det bare'små-militære OPprensknings-
aksjoner I mindre deler av Tsjekkoslovakiet og dedna  prOaase  skri»
der fram i ökende tempo, for tendensen-td1 kapdtglaajOn'gjör seg
sterkere og sterkere gjeldende for hver ,tdme so-1 går.

'Det eneste land hvor den t'ysk6 hær ennå er-noenlUnda i behold
som militær faktor og har mulighetar til fortsatt ålyte litt mot-
stand,'erNORGE.

Det som mest opptar alle nordmenns tamker Udisse dager, er •
sparsmålet om tyskerne -akter å fortsetteloampen her i landet, eller
om de vil kapitulere. Alle håper naturligvis at okkupasjonen kan he-
ves utedytterligere blodsytgydelse og materielle ddeleggelser i
vårt land, men vi har ikke lov titå regne med dette som noe sikkert.
Derfor må vi ikke slappe av på vår forsiktighet Og hengi oss til
lösslupne demonstrasjoner i en forhastet glede over befrielsen.

Parolen fra heimefrontens ledelse om ro, verdighet og disiplin
er derfor helt ut på sin plass og må absolutt f81ges.- .

Vi må nemlig ennå regne med den mulighet at de desperate blant
nazistene kan tvinge gjennom at krigen blir fortsatt på norsk jord.
Det,kan bli tale om er regulær invasjon av allierte tropper med på-
falgende militære operasjoner i större stil. Men selv under en tysk
kapitulasjon her I landst kan det komme til kamphandlinger vecl wt_olt
mest aoncne nattstiske  eltirzewirecestapc-roik  cg quiTlngtf,
nekter å etterkonme-ordre og fortsetter for seg selv. Etter'erfarin-
ger fra andre land, Holland og Danmark, s k a 1 v} innstille oss
på at ve'pnede nazibander vil löpe amok med plyndring eg ddeleggelaer
i sin fortsatte "kamp mot bolsjevismen".

I alle disse tilfeller vil våre helmestyrker bli stillet på en
hard prove, og det er vår selvfblgelige plikt å. sörge for at de får
den fulle Stötte fra h 6  1  6 befolkningen. Vår hovedoppgave idag
er ikke å hengi oss til forhastede fredsillusjoner, men

å mobilisere til kamp.

De som ikke er tilsluttet de militære kampformasjenerl, eller
disse dager blir tilsluttet, må på arbeidsplassen sette a 1 t

inn på å forhindre sabotasjeforsak fra-a- e7perate norske og tyske*
quislinger.

Vår Dolitikk etter krigen.

Det vi kommunister her i landet dnsker etter krigen er et vir-
kelig demokrati iordets sanne betydning etfolkesty.r e, et
styre hvor folket, det arbeidende og skapeqde folk har avgjdrelsen.
Og for å  nå  dette sanre folkestyre  na  vi skaffe bort de utvekster
son det tidligere demokrati led av og son virket som tn hemsko på
utfoldelsen av våi% dkonomiske og kulturelle liv.

Det ver ikkei folkets interesse at loo tusen arbeids-
dyktige landsmenn, som intet höyere Onsket enn å få ta fatt og virke
var clOmt til lediggan7, og armod.

Det vi dnsker er at disse nisforhold ikke må komme igjea.
Det var under okkupasjonen, cg vil etter krigen bli i ennu

stdrre grad, v s r , kommunistenes-, oppgave å finne fram til og for-
me de tanker og den v i 1.j 6  som besjeler arbeidsfolket idag, og
som det arbeidende folks avantgarde, före denne vilje fram til seier
pa demokratiets grann.  
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Vi må aldri svikte denne vår oppgave, aldr, •slappe av i våre anstren-
gelser og aldr miste kontak-tenmed atcbe-d-ende—folk.

Var fdrste oppgave blir da få •
hele folke t. Med.i g j £ fl oppbygg Ingen .

sLik at denne blir en nasjona1 felleseksjon -og at som • skapes, •
av hele folket bilr fölt som

Hån og forakt,har vi kommunister.oe bbstet når vi har fbr-
svart Scvjet mot hatske angrep, og fremhevet Landet '50r1 Plemokratiets,
og fredens sanne bolverk.  hdrverCen  fått s:fra-Tor sagn, Og våre
daterende motstandere har måttct endre "syn'spunkter,. Sovjet-Russ
land tqf den verste- stbyten dan-Cia't-rOynet.Sofnr hårdest -jog reddet
verden . f  r a nazisMe og cr c  deMokrat.let,

. Sovjet-Russlands arbeioerc og btinUer'er'ette.F,krigen'besjelet
av et t:zeste önske:  ,• • .. .

gjenoppbygging av de svre,områdernaziStene-har lagt i grus o
å leve i fred og fordragelighet med de andre:nasjoner.

Når så landet no cr befridU, skal vi alle med de störste for-
ventninger til framtiden, begynne på det vi så lenge har sett fram til

hT FRITT OG LYKR:LLIGhRh NORGL.

Nyhetene.  

Kl. 15 ble meldt over London radio at der i ettermiddag ble ut-
sendt melding fra den,tyske utenriksminister Gråf Von KrOsIgk på for-
anledning av den tyske överstkoranderende 'Soenitz at alle tyske
stridskrefter hadde ratt ordre om å overgi seg betingelseslbst til de
allierte.,Denne melding cr enno ikke bekreftet fra London eller noe
alliert hold. .

• Kl: 18.3o. Den tyske kapitulasjon ble undertegnet J__Hisenhovers
hovedkvarter i Rheims den 7, kl. 2.41 om nstten. Eisenhover spurte i
skarpe ordelag om tyskerne var :zlar over .dan fulle konsekvens av over-
givelsen: Den tyske representant gen.. Jodel sa at de tyske styrker
var utlevert til.seierherrenes nåde. Der CT stadig telefonforbindelse
mellem London, Washington og-Moskya. Fra en tysk-radiostaajon benektes
at oVergiVelsen gjelder tyske st,cker som kjemper mot' russernc.
Darisk radio meldte at tyskerne i Nange har kapitulert. Ingen meldin-
ger fra Norge er bekreftet fra ailiert hod.- 12o aoo tyske fanger er
sendt fra Nederland t1.1 Tysklan,, .irmtrikenske og russiske styrker er
nesten nådd sammen ved Prag: Pycn tsjekkoslovakiske patri-
oter. Tyske stridskrefter står rundt byen. I 5sterri-ke står de alI1-
erte ca. 7o km. fra hinannen.

21. Amerika: Den 8. mai blir degen for krigens opphbr i
Europa. Churchill taler Over alle stasjn.; . K1.21 taler den
engelske konge over kringkastingtn.* Tirsaa3 den 8. og-onsdag den
blir fridager i St orliciltania.
HjemmeTronten oppfprdrer-alle nordbenn vise verdig holdning og
ikke provosere nazister og tysker.::. Man må heller ikke la seg provosere

Vi oppfordrer våre folk i organisasjonsapparatet til å bli på
sin pcst og ikke tapc kontakten med oss, men hele tiden å holde denne
ved Iike slik at alle forholdsregrer kan nå fram i rett tid.

Vi oppfordrer til at der tås vare på alle nazister og andre
som forsbker sabotasje e11er terror og ove-L dem til myndighetene.
Parolen er:
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