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"J)den ein4 vaker noen.
som bøyet over bøker
om Atlantis, Utopia,
enn et liv hvor g.fre

3 1. d e s e b e r 1 9 4 3.

Det et banske unge menn
leter Crømen frem ibjen,
om en bedre 1odd ob del
eier selv ens legeme o sjel."

Rudolf NiIsen.

Fra nuet til historien.

e
Aret 1943 står i ferd med a ga over i historien.

:Når vår tids historie skal skrives, vil historikerne først og fremst
minnes dette aret torci det sa totalt forandret kribslykken. Det bie
det aVgjørende år for de al1iertes seir, og historien vil kunue for-
telle om tussernes stralende innsats, om deres enestående vimter-'
oifensiv og deres overlegenhet om sommeren. De kan levende ski1dre
hvordan Montgomery -jaget tyskerne  -Itngs kysten i Nord-Afrika, Fra.
Libya til Tripoiitania og Tunis ob 'til slutt tvang dem til overgit-

- else. •De kan fortel1e om okKupasjonen av.de italienske øyehe, og de
Iår en'historisk sensasjon i Italias kapitulåsjon,•Mussolinis fall
ee2; fascismens endelibt. De kan vise.,pakartet nvor.langt nerd i
Lbalia de allierte .var kommet ved ar4ts slutt. Ei,storiel5~,viL
u,så  kunne fortelle 6111luitkriben-dette året, om de alliertes:totale
everlegenhet, og de vil markere aret-som en sluttstrek på ubåtenee
be:tydnin b. .

Den norske njemmefront har vært"preget av denne
gunstie utvikling ute i veraen. Folket .ser klart veien, og det vet
at det hele bare er et tidsspørsmål. Detlengter etter seiren fordi
nver du.g betyr nye fengslinger, nye pinSler, ny terror, nye reatrik-
sjoner og kanskje nye mord. Nå ved årets slutt minnes vi dem som
ba sitt  liv  i 1943, de som ofret seb for oss, for fremtidens slekter
og for vårt land. Vi tenker  på sjømennene, de noromenn somrisikerer
aller irlest i krigen, ob vi bøyer våre hoder for dem som falt der
ute mellom miner og ubåter. Vi tenker også pa•flyberne vare som er
med ob iremskynder seiren, ob vi sørger over.dem soM MiStlivet
ved det. I dag kan vi bare takke arle de falne i våre hjerter, ,men

det frie Norge skal vi reise dem et varig 411inne, et monumentalt
y'e,xnk til heder for dem ob til styrklor den 1.-kb,doe . r opp.

Mens v1 nå ser tilbake pa året som 6itt,
håper vi  at iremticens historikere må kunne si ati194+ skjedde tysk-
ernes betin6elsesløse kapit4lasjon. Deteer vårt ønske at de ma kunne

i1f4ye at med kriben som da sluttet, var det slutt på den tiden da
nasjoxwne av6jorcLe sine stridigneter med vapem. Vi ser fram til en
verden i fred ob tol•,ranse, i samarbeid ob iremskritt, og i det
håpet takker vi alle våre lesere for den interesse ob velvilje de
har  vist i året som
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Fredens problemer

bIrr 3ta,i6 mer aktiièlle, Den frie norske pressen som tidliser nestt
lAelukkende beskjerti6et-se6 os var nAdt til a beskjertile seg -
med dasens kampproblemer, tar nå stadis oftere cpp etterkrissspørs-
11;a1. TRimelisvis inntar opbsjAret med de hjeMlise nasister cs kriss-
.:-.orbiyettne en viktis plass i uiskusjonen. Den rettslise iLinje som

fØl2ges ved dette oppsjAret, •er tidliLere blitt understreket av
resjerinsen- i London„ Hjemmerronten• har Sitt sin tilslutnins til
resjelinsens synsmåter. Na har kirkel,ise kretser i sendt ut

utsreiins om oversansstioen os Ljort ses til talsmenn for opprat-
ninser som nok kan  sies å  ha meset bred tifsfutnins.

Kirken kan aldri ønske at man skal se 4ennom
finswffne med det onde, heter det i utsrefinsen. -.Lvertom er Get meLet
Vesentlig.at det onde fär sin strafr. Ikke fordi det skal øves nevn,
men tordi rettierdisneten.krever det. Det kan v_ere Iffstende a 6a
utenom oppsjøret. Men tar en denne kurs, vil en seile meu lik•i last,
ford.1_ en da ikke srunner samiunnslrvet på rettleruishet, men pa beAa.
lishet. Respekteh for lovens•ukrenkeli6het os for landets rorratninL;
ville nedbrytes dersom de skyldise ikke ble truk,et til ansvar.

_ Men oppsjøret med NS-folkene os krissforbrytern .
skal skje i lovlise former. Privat hevn os personlis-hevnlyst ma
4Jales. Gm en sa etter for sine lidenskaper, "ville nasismens ånd tia
r alt ha seiret over oss, fordi vi er blitt.som de var". Obpsj•ret
skal•  sk4e  etter norsk lov os rett. Rettierdishet skal Aves pa.lo\-en
srunn.

Den norske kirke har Ossa et annet ord, os det
ez odFdet om kj-J2rlishet os tilsivelse. Ikke slik at detLe skal
kravet pa retLj,erdishet. Men- om freden ikke kan føre til rorsoninL. •

tilsivelse etter at rettierdishet er blitt Avet, -vil verden bunnfr
av hat os et tillftsfullt iorhola mellom nasjonene vil blf en umulll
net-. En  vikti6  side av oppsjAret er.nettopp at en derved blir lerdi
med hatet  os med "synden"

Den:vei Norse skal sa under over,anbstiden skal
ikke v.,Jre slaphet, men oppgjør. Ikke hevn, men rettieraishet. Ikke
hat, men forsoning.. Troen pa rettfera o6 godbet skal bli siun,stene
i bys_vf:rket. -

Ganeral Smuts rettet i en tale til LiSA rra
Pretoria en inntrenseriZe ObPlidrins om.at de 4 stormaktene ma dann

run,laget for internasjonal orsanisasjon etter krisen for a bevare
Irea os sfkkerhet. Nøytrele land bAr sIutte ses til, de oV-esvunne

kan vente. Ran anbefalte planen m et mialeitid-fu ::-. kritt i ovL
gansstfuen. Videre uttalte han at iremtidens styre matte v_ere et
"riLime o6 law", o6 han hapet at nar man i iremtrden sikk til krig
var det bare for a forsvare dette. Til  slutt uttalte  ganeralen sin
±;ilffeasnet over a ha fatt drAitet situasjonen med president Roose-
ve],t i Kairo.
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Retuelse Nederst  pa  side 2 er det sneket seg iun en liteu tryk1dfi1
yeu et feilslag er det komet til å stå 'Legime og law",mens  det  .

skal være "regime of  Law".

MilitLeroversikt  for  1 9 4 

ved generalløtnant WaSon-

Kampene i Russland i år kan naturlig inndeles i tre
per13der Arets tre første måneder bui på  høybist•betydnigsfulle
ipegivenheter.  31.  januar endte siste akt av  slaget em-Stalingad.
18 janusr ble beleiringen av Leningrad brutt, og det ble etablert
f.ørbiltdelse østover  fra byeh. Disse seire'ne hadde betyaning ikke.
Minst for komunikasjonene,men. strategisk sett var gjenerobringen

Kaukasus eg Sørrussland aller viktigst. Tyskernes drøm om ded
russiSke oljen gikk dermed ikke i oppfyllelee. Men russerne gikk'så

forbi sine  forsyningslinjer at de brøt forbindelsen bakcNver.
mars kunne tyskerne derfor gjenerobre Kharkow. Iikevel,dannet-

4isse tre månedene  kronen  på en strålende vInterofiensiv. Vinteren
1941 var tyskerne uførberedt  pa  vinterkrig. Denne gangen var-de før-
beredt,•men ieres ledere var utilstrekkelige strateger. De tusSiske
..leeerne nauu gjort stor 1ram 5ang-bade son strateger og takti:kkere.-
«,Jandomradene.som russerne vant, betyaue mye for aehl, og i slutten

hadde de utmerkede utgangsStillinger. De neste tre manedene
sa erobringe,n,av Kuban'medi unntakel$e av spissen  pe,  Tamanhalvøya.
peerussiske geriljatroppene opererte så langt tilbake som 300 km
ok de tyske linjene. Varen kom tidlig, men uen bebudede tyske -somme
Qrreneiven kom aldri. Tyskerne stod heller ikke ved utgungen av.juni
Qedre enn i april. Den tredje perioden ble innleuet med russernes
erieneiv mot Kursk i juni, on uet kom større angrep på Orel og
SjelgorodJ•Den 8..oktober gikk russerne ovex Dnjeper. vian ventet
at-tyskerne skulle klare  a  kaste dem over elven igjen, men det skjed,
larnetira. 16. ektOber begyndte russerne ny offensiv, og oktober
manee. var-full av russiske seire fra Nevel i nord til Melitiopol i
sør. Tamanhalvøya ble ryduet, og 6. november falt Kiew. Uhder alle
kameer hadue denrussiske overkommando full tillit til utiallet,
Len utnyttet urtelleriet til ytterste grense, mens tyskerne har
'_ert uforsiktig nok til  a  bruke panserstyrkene på en nøkonomisk
måte. Over ,/3 av det omrade tyskerne har erobret Russland er  na
Vett  tilbakee og både strategisk og taktisk er russerne tyskerne
lengt overlegne, - 1/1-43 var den 8. arme på vei mot Tripolitania.
Tyekerne ville nelde sør1ronten til.ut pa so.dmeren ua de skulle gjøre
det meo. russerne, men i epril nadue ue allierte styrkene fram
til  n.veranure. Aksen oppga 06 be1eirineen av "Festung Europa"
var begyndt. Sa kom okkunasjonen av .0ante11aria og Lamedusa, eg det
"ble gjort lanagang på Sicilia. Uardinia.ble vunnet ved at-italienerne
overga seg, og Ko'rbika  koi1  pa,alierte:hender veu. hjeln av den patrio-,
i$ke ånd på øy.a.i5/7 fa.lt Mussolini n bg 3/.9,gver6a Ilia seg, men
de*; ble ikke til s stor-"hlelps T.skrn oçe t'rbiener her
kontrollerte kommuikasjonene. Landet'egner seg  også'yfterIig  til
forsvar. I løpet av 10 uker kom de allierte fram til elvene Sangrø
06 Vi&liano hvor tyskerne hadde  stn  store forsvarslinje. Det er, blitt
slatt store kiler i denne. Forholaene.i og offikring Miduelnavet nar
forandret eg :løynefallende, og mens de allierte veu begynnelsen av
kampene i Italia bare hadde en øvet arme, den 8.  britiska, r  det
na mange, både  britiske og
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»-hetene tirsda-torsdag aften.
(); fly har i Bi,skaya senkeV en blok-

adebryter sorn kom'irp, :Japan med Vktige rasto'ffex. Av. 11.Vske destr
oyere sOm gikk'Ut llor-d•møte blokadebytez'en., bl& euIeV 06 flefre'
iikadet av to britiske krys.s. .Utenfor 1towskekY:.9te eskoAe- .
skip, 1 forsyfiihgsskip-o.g 1 stort.lasteskip senket ay:k.afiadiske 'fly;
j. tysk tremotors sjøflY ble skutt ned. Veruensplesseg.i*-mhever
fete tyPer betydningen av•senkingen.av "Scharnhorst". og p?peker  at'  •
tapet•nok vil.merkes pd Atlafiterhavskysten. Den norske mrine er • ;
blitt lykkønsket av sjefen. fOr "Home-fleet" meu den relle destrOye..:
"Stord spiIte under senkingen. . •

•
• . 'Flere offisarer er utnevnt.til lede;ie for

•invasjonsstyr. ••

ene. Den L;'dend• allierte fagmann, luftmarsjall Ttedder,- er utnevnt-
ti1 nestkoMmanderende under Eisenhower. Sjefen for -1].en-miestyrkene,
general sir Bernhard Paget, er utnevnt il veretkoirrninde e nde i
østen. Admiral sir Ramsey, som leuet dekombinerte ol:e•Lasonene i
Midruelhavet, er-utnevnt til sjef for de allierte ilatestyrkene.•
marsjall Lee 'Malory er utnevnt til sjei for luftstyrkene. Også i
Washington er det offentliggjort nye utnevnelser til invasjonsarmee

Den russiske vintrofiensiven går framover med stormskr.
Vest for Kiew har den røde arme på en uke.gjeninntatt nesten hele
område som det tok-tyskerne uker å erobre under svere tap. Korost *
Tsjerniakow og Kerostisjef er falt, og Berdisjef trues fra flere
kanter. Jernbanen Korosten - Sjitomir.er avskåret, og russerne star
minure enn 6 km. fra defi ene.av de to jernbanene som forbinder Odes,
vestover, I Hviterusssland dras-..jernringen wermere sariMen om Viteb
En aVdeling star 16 km.-fra-byen•i øst, .jernbanen Vitebsk-Polotsk
er avskåret, og banen- til ersja 'og Linsk trues likeledes med
ing. I sør er russerne gatt til angrep ved Saporosje og har gjen-
erobret 25. bebodde Steder. I det hele overstiger den russiske offen
alle forventninger, og tyskernes stilling er forandret fra kritisk
til katastrofal.

I Italia matte tyskerne mandag oppgi havnebyen Ortona
Adriaternavskysten etter hertige kamper. De kanadiSke styrkene fort-.
setter foriølgelsena av fienden i retning av .PescarQ,. Lenger inne p,
den 8.armes front gar de iniske og• New Zealanuske styrkene videre f.
5.arme har erobret et par mindre stillinger, og den nar slått avø.
ende tilbake et kraftig tysk motangrep. Det allierte ilyvapen har.
fortsatt sine angrep mot flybaser og•kommunikasjoner i
I tokter over ' f-liduelhavet Eir 5 fiendtlige skip blitt senket og 7
skallet. Havnebyen til Athen, Pereus, er bombet uten tap av fly.
I 1vllnoomrä.det er det brutt ut streiker i tyskkontrbllerte
sdim  protest mot at tyskerne tar gisler og skyter politik3 fanger.
Fra Jugoslavia meldes om fortsatue kamper i jst-Bosnia, der Titos
styrker har tvunget en tysk kolonne tilbake og påført dem stor-e tap.
Lederne av de greske'geriljatropper erklrer seg støtt over d være
blitt-beskyldt,for a na motarbeidd Hellas' interesser. Ofilserer sA
vel som menige innen den nasjonale front bestar av folk fra alie
og ledelsen erklærer'seg'viillg;--better.k.rigen a samarbeide med
alle venstreorienterte partier. Etter kligen vil grekerne selv be-
stemme sitt styre, erkLerer dan.

Hovedangrepet i vett i disse dagene var angrepet på Beri
onsuag kveld da det ble kastet ned over. m.000 tonh bomber. Angrepet
var det 8.atorangrep pa byen siden 18/11.1 disse 6 ukene er det kasi
ned  ovQr  12.000 tann bomber over. den. De allierte ilygerne nytter
en amer- 'k Q-nptnnelse s r det muliL å bombe
rizet
=


