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NORSK VILJE

Til kamp og neier

1945 3.årg.

1945, seirens og fredens  år.
t:1n stnr del av vkr-F-TWIT17  nadle ot sikkert om at krigen skulle  vc:f.

slutt 1 1944. Dette håp ble lkke eg det har fiirt med sig at mange
av oss gbr skuffe inn i dot nye året. En slik skuffelse er naturlig, men
den må ikke f oss til å glemme de store seire scm våre allierte har vunnet
i. det forldpne år.

I året 1944 har vi opplevet at t:rskerne e: jaget ut av Sovjet-Unione
tarritorimn med unntagelse av et lita o=å.de i Latvla, at Tyskalnds forbunds
feller, Finnland, Romania eg Bulgsrla er tvunget til kapitulasjon. Den siste
forbundsfellen, Ungarn, er nesten erobret. Stc:rparten av Jugoslavla og en
betydellg del av Polen er befridd. Og mot slutten av 4ret be“ynte befrleiser
av v§rt ec ot lsnd med don rde arnees framstdt inn i fannmark. I Vest ar det
o;zså store resultater å peke p=-E- Frunkrike, Belgia og Fellas er befridd og
de ssuten endol av Italia og ''GrdLrlard.

Selv on den tyske oflensiven nu nylig i 3elgia viser oss-at.den tysk
arMee ennu er istand til å bite fra sig, s=, kan det nllikevel ikka herske
tvil om at det endelige tyske nederlag ikke kan were 1-ngt unna. Men det
ville ikke c=e rett nv oss bare å s1k nss til ro ned at 1944 skal bli sad-
rens år. Likeså viktig som vinne krip.:en er det å vinne freden. Ved begyn-
nelsen av dat nye året bdr vi alle være begjelet av en fanatisk besluttsomhe
til for det f5rste å gjdre v:'rt ytterte for å Jdeluge nazistene fdr det
nye årat blir 'ltfor gamnelt, for dot andre å a r mle vire krefter for å
vinno froden. _ .

Sp5rsmA/et cm v'rt fclks if_rdra  fred etter krigen er ikke så enkelt
nernmange tror. Fred er L-ka nce som dater ned fra hinmelen. Det er noe vi
må skape selv. Dat er vår oppgave å bya_:ge Cnp  og befeste den semarbeidets
ånd i vårt folk som er forutsetningen for at vi i tempo kan greie å
gjenreise et herjet fedrelnnd og glLgre dot til et stadig bedre og bedre hjem
for alle nordmenn. 2t virkelig holdbart eamarbeid for å bygge opp et nytt  o4
bedre  Perge, krever at slle gode nordmonn gjensidig rospekterer hverandre,
at da forskjellige politiske grupper  pk  helnefronten 1171r den anerkjennelSe
og den plass i glenoppbygningsarbeidet scrft de ber krav p‘ etter deres inn-
sats i befrie1sesi(rigen.

Dot sgm-: hr hendt I befridde lgnd som f. eks. Prankrike, BelLia eg
Tellas  lclarer ess at det slett ikke er så lett å sk',ilpeet fredons sanarbaid.
Og erfaringene fra vårt eget lnnd undor kl*gen maner ose alle til å tenke
over hvorden en fredelig gjenr e lsntng skal gjannemfbres. Dossverru ii vi si
at utslktene Ikko ser sltfor lyse ut. Dette skyldes f-rst og fremst den
boldning nem beinefrontlodelsen og derned regjerfrigen har inntatt overfor
den kommu istiske arboinerbevegelse i vårt lend. Disse våre lundsmenn har
lyst kemmunistene i et slngs bann. Kommunistene skal ikke anerkjeL,nes som
godG nnrdmenn, deres.innsnts i krigen sk-1 ikke bli regnet som en nasjcnal  
innsats c.;2  de skal bli hcldt atenfor =arbeldet oru I-ndets gjenreisning
gtter kriren. Alle code.nordmenn  pk  heinefrcnton vet at denne bnldning ihke
cr borettiget. Den kgn barn tjene til k sette vondt  19-;_cid mellen nordmgnn,
t1.1 i sknne ber;gorkrigst4 1:.tnder sela i Falins. Don letter erbe2det for alle
slsgs roaksjconære, strimnim-rer ng or til direkto hjelp for nazistenn og Gests

Vad beg.:g.nrelnen av det  ni,ye  I.ret er dot sin plass gjdre
menn ornme r keem p' donnc far, 1-er v'r ledre fred og on-Dr2rro dam  til fnr

fe[relgnets skyld gj-r) sitt vttrste 1:or k sette  ;4a  t;toc- ar for dette
uvordign forhe1d. i m et ft heim2; 1ncntledlsen  0a4  regjer,ngen tll onnbove
unntagelsestilstanden met den oktive del av helmefronton.

Dorsom vi klsrar både k dke krIsinnsets4n  fla k  skgpe frod og sem-
arbeid mellem elle gode nordmonn,  Es  han vi mod tryghet  s4  at året 1945
skal b11 10'41a sei rene og fredens :Ttore
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Pelen.

Befrielseskomiteen i Lublin har prokiamert seit som prov±scris.k polsk
regjering. Dette skritt vil fPt stcre pclitiske konsekvenser og vil bli en
alvorlig prUvesten på samholdet mollem de alllorte.

Utviklingen innen entgrantrenjerin“en i London gjorde et_samarbeid me
Lublin-koniteen ng med Scvjetregjeringen umulig, eg den enesta måten å lbse
knuten på var uten tvil det som nu er gjort.

Lublin-komiteen scm previsorisk regjering gir uttrykk for den klens-
glerning at Polen bare knn bli befridd av Den röde armee, eig at Sovjet-Union
nekter å ha noe å gflre ned en nelsk regjering scm det ikke kan etablere et
forsvarlig samarbeid med.

ten engelske reg•erin2 erklyerte seg undor Moskva-konferansen enig i
de russiske'synspunkter det gjaldt scvjet-Unicnens krav'om et demokratisi
Polen. Nu får den valget mellem å stdtte en reglering som representener den
polske reaksjon eller å holde fnst ved vennskapet med Sovjet-Unionen.
I lennden vil England ikke kunne tk fled ett bein i hver leir.

Politisk.oversikt uka 1/1 -.6/1
Kong.Georg av Hellas hgr utnevnt erkehiskop Damaskinos til regent

istedetfor.Paparandrew. Onsdag ble ny 3tatsminister utnevnt, deneral 14lasd1r
Fan betagnes som liberal ov fr.emskrittsvennlig. Der var mote 1 uka.mellom
utenrikaministeren, general Seoble cg Elas. Der ble ikke sluttet noen over-
'enskomst. Y:las vil ha garantl for ut "Fje-Ilbt.igaden" blir tatt vekk.og at
.nasjonalgsrden og .politikorpsen: blir cpridst. Ssobie mener at det er den nye
regjering sem får ta stifling til dette. Fredag var det slutt.på ell orga-
nisert motstand i Aten og rireus. Elas inan truLt.et seg epp 1 fjenens.

Sundag proklamerte Lublin-kcmiteen seg selV scm proviscrisk polsk
regjerdng: Eksi.lregjeringen i Lendon prctesterte stra4s. FTedag anerkjente

-russerne.Lublin-ragjeringen. Denne eg Sivjetssmveldet skal utveksle diplo-
mptiske reprosentanter. Den amenikanske utenrlks=jster Stettinius har
talt nt Amerike anerkjenner Londonregjerin;.en. Den britiuke regjerir:g bar
ikke tatt noe effislelt standrunkt. Don b',per dot polske "spirsmål blir .tatt
onp til driftelse neste ganij de tre aliiento ledere mötes. Rocs:evelt bur
opolyst at det blir i slutten av januar.

Nyhetene 1c/1 kl. 16.
Store arneriEnn, 3zyrker er gått iland p Luzon, den stOnste Oya

Fillipinene. 4 stronder i Lindaenbukts er tatt. Frpmrykningen innever
.3ya g,t,r bra og anerikanerne njtes bare tbetydelig motstnnd bsk det japanske
fc”sv?.=.r. TnnvasJensflten testc av Soo skip. 7 jansnske fly ble skutt ned
ru. 2 destroyere iidelagt under lendgangsoperosinnene. Tokia er blitt kraftig
bejmbet.

Amerikunske fly har vært ovor rdYskulnd idag. T Spissen av Ardennerkiler
har britene ryk"Let frem, kn. La Reehe er-,\ ncdt scm omrinnet. General
Bradley uttalte ig?-r at tyskere som en tatt til fvnge everstiger
tallet pk amerakanere sor er funret en me3dt savnet.

Britiske bombefly igår Skipsmål utenfer Kisiy eTPLervik ug i
So2neficreen. skip ble senket en 4 skadet.

De tyske fonsdk p å kcni.nnn arnisonen i Budanest til unnsetninn er
alle blitt knust. 1 byen nyLker sovjettropoene forteatt fram. :.)0e kvartaler
Og en flyplass ble erebrot igår.

Ee allierte skipstap son fdley.) av ub ttknagen tlikk endel , 1 deser-ber.
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