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Denne arbeiderklassens demonatrasjonsdag hsr alltid- vært viet.kam-
pen for ,större demokratiske rettigdeter for ardeiderkIassen og hele.det
arbeidende folk og mot alle markemakter som vil hindre en utvikling'fram
mot en bedre verden. Aldri har.det vært  så  tydelig-som i. år, I seirens
år, at vi. står på det.avgjörende histOriske vendepunkt mellom Cn gammel
og en ny verden, Den.gamle verden domineres av alle slags.politiske og
sosin1e-markemakter og karakteriserea ay politisk og sosial,ufrihet, ako-
nerisk •usikkerhet, av terror• og konsentrasjons1e1rer. ,Denå-ypterste ut-
trykk er nazismen, seermed Gestapc,,SS og sine raseteorier,har forsakt-å
gjare hele verden til en fangeleir, prisgitt . herrefolkets luner. Mot den7
ne undertrykkelsens og terrorens verden har alle framstegsvennlige krefter
i menneskeheten reist'eleg til vepnet kamp. Denne• kamp tar i farste rekke
arbeiderklassen levende del-i, .for det dreier seg her on en'krin for poli-
tisk frihet og sesial trygghet, en-krig sonudermed legger til.rette forut-
setningenc for at arteiderklassen kan forberede 'seg, på å gjennomfare sin .
store historiske misjon: å åkape en ny.tingenea tiltåhd et nytt politisk
og e5konomisk demokrati for hele folket, 'en  ny  verden med ubegrensete utvik-
lingsmuligheter både fer den enkelte.og for samfunnet.
• ruampen har vært - og er - bitter og hard, og ofrene har vært tunge.
Det er vær plikt å sarge for at de ikke har vært forgjeves. Disse forplik-
telser kan vi bare oppfylle ved å forsterke kampen i vårt eget land. Cg
kammen •ir store löfter, for denne naidagen betegner 1 år seirens dag.
Vi -står virkelig -på terseler til an.'ify verden. Få alie .frontesrtykksv."---- -
frihetens armeer fram, og vi kan ta det som ct.strålende varsel for fram-
tiden.at arbeiderklassens vednete fortropp, Den rade arrit på nenne r,mai
str 1 3crlin. Nazismen ligger i sire siste krampetrekninger, den gamle,
overlevde verden synker i.grus, og over Berlins ruinhauger skimter vi
rede omrissene av en ny og bedre framtid-for hele menneskeheten.

Aldri har maidagens-appell vært så tydelig,og inntrengende som i år,
Den maner.arbeiderklasp,en til mannjevnt å ta aktiv del i kampen, til å
sette alle krefter inn på opppyggingen av framtiden og til å ta ledelsen
i dennc utvikling. Det er dens histeriske rett og plikt. I denne• kamp . vil .
arbeiderklassen uthdre al1e sine.mektige skapende krefter og komme til
stadig st3rre•ilarhe-t oVer at.den hår en viktig historisk oppgave: å lede
hele menneskeheten fram mot et nytt liv, mot. nye.samfunnsformer hvor krig
on elendighct ikke får:lov•å.eksistere.

Folhestreiken-
rffdlig som i fjor sommer da den allierte overkonmando sendtc ut sinc in-
strukaer til vårt folk, ble spörsmålet.em folkestreiken berart. Overkmm-
mandoen sa like ut at den under militære operasjoner vårt land ville kun-
ne komme til å kreve at a1t.arbeid som direkte eller indirekte tjener fi-
endens interesser, måtte epphdre. I den seinere tid har regjeringen og
hcindfrontens ledelse ved flere h•ve forberedt •oss på at folkestreiken kan-
skje vii bli proklamert 1. krigens sluttfase
Streik er et mektig og aktivt krigsmiddel.som me d stor virkning cr blitt
brukt Jeandre.okkuperte land. :Vi rnevner.her bl.a. •den store og seierrike .
folkestreiken i Dunmark ifjor -sommer-og jernbanestreiken i Leddrland. Len
lærdom vi kan trekke av diSac aksjöner, er at slike onfattende strelker
har stor virkning, er.fullt forsvar1ige i bestemte situasjoner'og er
ligeeå organisere. Men forutaetningen fdr en seierrik er da for det för
ste at he1e folket står samletbak aksjonen og-aktivt statter-den
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det andrt må folket værE forberedt på at f1enden griper til kraftige re-
rressalier og Innstille seg p4 villig å ta på scg alle offer. Fore det
tredje - og det er ikk minst viktig - er folkestreikenztn så komplisert
op omfattende sak at det ikke nytter med bare improvisering. Den må væ-
re godt forberedt. Det er ikke tilstrekkelig bare å sende ut'en parole,
den må Organiseres fra grunnen av. Det må nemlig være klart for oss alle
at en godt gjennomfbrt stre1k betyr et stort skritt framover mot seiren.
Men på den annen sIde er det like så klart at en m1slykket eller bare
halvveis gjennomfbrt aksjon er verre enn ingenting. Den vil fört til mo-
rnlsk forsumpning og skape nederlagsstemninger og slbv passivitet hos
hele folket og utsette den aktive delen av heimefronten fbr et tilintet-
gjörende slag. Hverken regjeringen eller heimefrontens ledelse hur gitt
noen instrukser om hvordan den evntuelle folkestreik organisatorisk skal
forberedes. "Det blir vår plikt - hver på sitt område - å sörge for det.
SIik son krigssituasjonen no-utvikler stg, er det allerede 1. siste litan.
Alle krtfter må derfor straks settes inn for å forberede' denne Vår stör-
ste krigsinnsats son sandet folk. Av avgjörends betydning er det at ar-
beiderklassen med sine rike erfaringer når det gjelder stredker, går i
spissen. På hver eneste bedriftmå det skaffes en tillitsmann som stil-
ler seg i spissen og forbereder dannelsen.av en illegalstreikeladelse.
Og så må  v1  arbeide for at noe liknende blir gjort innen alle virksomhe-
ter av betYdning. Målet  må være: Når og dersom - folk‘streiken blir
proklamert, så skal den ennomföres til hundre rosent,

PatitOter: KJLs1is 1.,ED OSS FOR NO2GLS FRIE1T,

DaJj OVER DE  TiSKFSCISTISxi OkKUi-)A1T4JR.

--Zt4~1gsproblemer.

c)tr-A 0FaiRI"ER OG U T-11,"1 \F-1-t . - De tr Ve. likke noe son har vakt enso -1  

diskusjon på heimefronten som spbrsmålet om behandlingen av
ciir:ssc 4.1orbrytere. Og opinionen er ikke til å ta fe11 av, folket har
alltrede felt dommen over dem. Også regjeringen har flere ganger dröf-
ttt spJrsnslet og i vedtak og'erklæringer er det tydelig sagt fra at
alle kripsforbrytere og N.S.-medlemmer skal trekkes til ansvar og dbm-
mes i rettslige former etter den militære straffelovs bestemmelser.
Lisse regjeringens forordninger har vunnet alminnelig tilslutning på
hei ntfronten og er ikkt gjenstand for yidere diskusjon. Det som mest
opstar folk her heine er problemet on straffeutmålin en. Her er menin-
gene mer deltt, men stbrt sett kan vi summere opp opinionen slik: Den
overveiendt del av vårt folk forlanger'at oppgjbret skal vmre renslig,
og konsekvent, hardt og ubbnnhbrlig. Dette krav skyides ikke noe vul-.
gær og primitiv hevnfblelse, men grunner seg på den utvikling av retts-
fblelsen son har funnet sted under krigen. Alt det vonde må rykkes opp
ged roten og tilintetgjbrts for at ærlige nordmenn kan leve og puste
fritt i dette landet. A krenke denne folkets rettsfblelse vil gjbre u-
botelig skadt, og det må ikke skjc. ".Av krigsforbryterne står angivErne  
1 en særklasse. De er allerede dbmt til dbden, og fullbyrdelsen av dom-
mene er glt satt i gang og vil forhåpthtlig gå for seg i bkende tempo
mot krigens slutt. Når det gjelder de tyske krigsforbrytere, hersker
der bare enstemmIghet om at bare dbden tiånærmelsesvis kan gjbre opp reg-
nin'en. 3etingelseslUs d.:3dsstwaff må også gjöres gjeldende for alle med-
lemmer av Gestapo, det tyske sikkerhetspoliti og SS. Om alle de her nevn-
te kan det gjbres gjeldende st de ikke er virkelige mennesker, Det cr
bare utseendet som minner on mennesket. Det naturlige Er å betrakte dem
som psstbssiller, og pest forhandler man ikke med, man utrydder den,

fieller ikke om—tehandlingen av quislinger er det nokn særlig me-
ningsforskjelI. Alle 16dende medlemmer av N.S.-og alle som aktivt har
deltatt i terrorhandlinger og folkefiendtlige forordninger har kvalifisert
seg til dbdsstraff. år det gjelder mindre framtredende og mert Dssive
nedlienmer, må naturligvis straffeutmålingen varitre fra fengstlsStraffer
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;vangsarbeid og beiter. Men alle skal trekkes 11 et-t4ig ansvar.  

'h minimumsstraff mk gjöres gjeldende for a 16 som ikke ddmmes til
,n: De-imå 'fraddrimes ulle statsboracrlige retti heter, Detnå ikke •

je. at slike elementer får h3vc til . delta i et demoktatisk valg etter
igen.

Ate er den teoretiske side ved saket,tslik forestiller vi oas det Oppr
Adret sOm snart skal kommt. Noe ganske annst vil det trli når oppgjdret
virkelig skal gjennomfdr&s: Erfaringene fra de befridde land viser dess«

/verre at dette er et spörsmål som det har reist scg strid om, en strid
som tydelig.har vist seg I notsetningen mellom motstandsbeVegelsch
og utefronten. lsn slik'mptsetning må vi også gdre regning med for vårt
lands vedkommende, og dtA er lett å forstå.- Vure emigrertt landsmenn vil
ha vanstelig for .n forstå fullt ut den pye rettsfdlelse som har vokset
fram her heint under fem års terror, kravet on elementær rettferdighet
fra et utpiAt herjet folk. Dc vil derfor lettere ligge under for en
skadelig og ille anbrakt sentimentalitet når det gjelder landsforræderne
og fdlgclig yike tilbuke for et renslig oppgjdr med dem.- llette vil virke
forstyrrendt. inn på oppgjdrets dag og vil lett skape.-strid,Også et annet
moment vil sikkert gjörs seg gjeldende. Mange framtredende N.S.-medlem-
mer tilhdrer.de sosialt hdyert lag i folket. Gjennom slektskap, venn-
skap og forretningsferbindelser er de nr knyttet til innflytelseSrike
j3ssingkretser. Frs disse kretser vil,det uten tvil bli satt i gang en
kampanje for å ta lempelig på disse quislingene og endog Om mulig å redde

.dern fra rettsforfdlgelse. 'Hette.m4 ikke skje. Det vil sette vondt blod
og virke helt ödeleggende på den samfdlelse som krigen har skapt i folket.
Når fiendens notstand bryter sunMen,.må alle gode nordmenn prdve å hindre
at lynchings7m6toder blir.tatt i bruk.. Vi skal'i'handling vise åt vi er
Et kulturfolk og »S6 at oppgjdret foregår i organiserte eg rettslige for-
ner.- Men når oppgjdret kommer, så må vi kreve—at det blir gjennomfdrt
hardt., redelig og uten persons anseelse. Det er vår dypesteoverbevis-
ning at dersom vårt folk viser unnfallenhet og. viker ti.1bak i dette vik-
tige spdrsmål, vil, det ta'skade på sin sjel. -Unnfallenhet Vil fdre til
mr.: fllsk forsumpning og vire hemmende-pa. ensund demokratisk•utvikling
etter krigen.
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' Fra La HQiS OVERRW4M4N-E0: Gi opplysninger av milit.r betydniflç til

frigjdringstroppene. Evis norske og allierte tropper kommer til a kjem-
pe pa norsk jord i videre utstrekning, vil de sikkert hu med  seg  godc
OpplYsningen om de tyske troppers stillinger, men dst kan vn.re forandrin-
ger og detaller i tyskernes nititære forberedelser som de ikke kjenner
til. 'Jo flere pålitelige opplysninger den allicrte staben får, jo hur-
tigere Sikrere vil .frigjdreingen av landet foregå. Her må alle hjel-
pe Alle' Aå være,klar til å avgi rapport om lokale forhold.. GjL4NTA -
fl1-.1 RniTtR? BARE KJENJGJEHNINUER SOM ER SETT OG 3flDSESSI.1.2:
Opplysnihger son de allierte vil trenge:
Tv's> troueavdell,nger: kntall tropper som-befant seg i diLn by eller
i ditflistrikt?: Hvor  lå  stabens hovedkvarter? Hvilken enhet hdrte
troppene har du lagt merke til noen hdyere.offiserer? I hvi4ken
retning dro troppene? Vet dU-hvbr de holder til?
..gyske befeatninger: EVor ligger flynlasser, bunkers, mitraljdsereder,
utkikkspostcp, luftvernstillinger, minelagte områder (hvor stor'er de
og.hver knfl  man  passere den)?"
Transport: Nvilke veler, gater eller broer er sperret? er åpne
rinu-r-a-rikk? Veienes og'brocnes bmreevne? Er.broene Underminert eller
bevoktet? fivilke deler av jernbanelinjen er bevoktet? Hvor stor vakt-
styrke? Vassdrag: Derts dybde og bunnforhold? Evor .går tyske telefon-
ledningtr? Evor er tyske telefon- og telegrafstasjOner? -
Havner o g skip: Hvilke skip ligger på havneni Lasteskip eller krigsskip?
Leres låit, oestykning? Er haVnen minclagt? fivor? fivor sterkt bevoktet?
 :4kr tyskerne.trekker seg tilbake,-legger de gjerne ut feller
etter seg. 4;e eksrlodercr når.e.n rörer ved et ddrhåndtak, et vindu,.en
en brosten eller liknende son. '-utldser-mekanismen kan være i forbinnelse


