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1945, seirens og fredens år.  

En stor del av vårt folk hadde et sikkert håp om at krigen skulle være
slutt i 1944.'Dette håp ble ikke innfridd, og det har fdrt med sig at mange
av oss går skuffet inn i det nye året. En slik skuffelse er naturlig, men
den må ikke få cs e  til å glemme de store seire som våre allierte har vunnet
i det forldpne år.

I å r.et 1944 har vi  e pplevet at tyskerne er jaget ut av Sovjet-Unioners
territcrium med unntagelse av et lite område i Latvia, at lysklands forbunds-
feller Yinnland; Romania og Bulgaria er tVunget til kapitulasjen. Den siste
forbundsfellen, Ungarn, er nesten erobret. Storparten av Jugoslavia og en
betydelig del av Felen er befridd. Og mot slutten av året.begynte befrielsene
av vårt eget land med den rode armeas franstdt inn i Finnmark. I vest'er det
også store resultater å peke på. Frankrike, Beleia cg Hellas er befridd og
dessuten en del av Italia og Nederland.

Selv om den tyske offensiven nu nylig i Belgia viser ess at den tyske
armes ennu er i stand til å.bite fra seg, sa kan det allikevel ikke-herske
tvil cm at det endeliGe tyske nederlag ikke kan være langt unna. Men det
ville ikke vtre rett av oss bare å slå oss til ro med at 1945 skal bli sei-
rons år. Likeeå viktig som å vinre krigen er det å vinne freden. Ved begyn-
nelsen awdet nye året 12.Jr vi alle være besjelet av on fanatisk besluttsemhot
til for det forsto å gjdre v.rt ytterste for å ddelegge nazistene fdr'det
nye året er blitt altfor enmmelt, eg. for dot andrd å samie.vår:OLkrefter,fer
å vinne freden. • •

Spirsmålet om.vårt folks indre fred etter krigen er ikke så enkelt
som mange tror. Fred er ikko nne sen daler ned fra himmelen. Det er nce vi'
må skepe selv. Det er vår cppgave å. bygge opp..og befeste den sanarbeidets
ånd i vårt folk:som et ferutsetningen for at vi.i hurt:Ig tempn kan greie å
gjenreise ot herjet fedrelned eg gjdre det til.et stadig bedre og bedre hjem
for alle nordmenn. Et virkelig holdbart aamarbeid for &-bygge opp et nytt  cc
bedre Norge, krever at alle gode Yordmenn Gjensidig resPekterer hverandre,
nt do forskjellige polTtiske grup2er på heimefronten får den anorkjennelse
og den plass i gjonoppbgnincsarbeidet som de har krav på etter deres inn-
sats i befrielsoskrigen.

Dot som har hendt i efridde lnnd som f. eks. Frankrike, BOlein og
Bellas lærer oss at det slett ikke er så lett å skatee et fredens somarbord.
-Tnr  erfaringene fra vårt eget land under krigon maner oss alle til å tenke
over hvordan en fredlig gjenreisning skal gjennemflres. Doesverre må vi si
at utsikt)ne ikke sor altfcr lyse ut. Detto skyldes ferst og fromst den
holdning som heimefrontsledalsen og dormod regjeringen har ihntatt overfor
den kommunistisko arbeidorb,-ivecelse i vårt land. Disso våre landsmenn har
lyst kommunistene i ot slags benn. Kon=istene skal ikke anerkjennos som
gode nordmenn, deres innsats i krigen skal lkko bli regnet sem en nasjrnal
innsats, og de skal bll heldt utenfer samarboidet om landets gjenreisning
etter krigen. Alle gode.nordmenn på haimefrenten. vet nt denno holdning ikke
er berettigot. Don kan baro tjene til •sette vondt blod nellen nordmenn,
til å. sknee borgerkrigstilstander som i Hellas. Don letter arboidet for alle
slogs reakslonære str,Jmnineer og er til dirokte hjelp for nazistono ow Gestapc.

Ved begynnelsen av det nye årot er det på sin nlass å. gjdre våre
l_andsmenn oppmerksom  rå  denne fare for vår indro fred og oprfordre dom til
for fedrelandets skyld å gjor sitt ytterste for sutte nn stopper fer detto
uverdige forhold. Vi fa heinefrontslodelsen og regjeringen ti] orpheve
unntegelsostilstonden mrt don nktive dol av heinefronten.

Dersom vi klaror både å dke kricsinnsatsen rg å. skape fred eg sam-
erbeid mellom alle gede nurdmonn, så kan vi ned trygghet si at året 1945
skal bli både soirens og fredens stere år.
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Polen.

Befrielseekeniteen i Lublin har proklamert seg som provisorese polsk
regjering. Dette skritt vil få store politiske kcnsekvenser og vil bli en
alvorlig prövesten på samholdet mellem de alleeree..

Utviklingen innen enigrantregjeringen i Londonijorde dt namarbeid med
Lublin-kcniteen cg med Scvjetregleringen umulle,' og den grieste måten å lise
knuten på var uten tvil det son nu er gjort.

Lublin-komiteen.som provisorisk regjering gir uttrykk for den kjens-
gjerning at Pclen bare kan bli befridd av Den rdde armee, og at Sovjet-Unionen
nekter å ha noe å gfire med en polsk regjering scm det J.kke kan etablere et
forsvarlie samarbeid med.

Den engelske regjering erklærte seg under Moskva-konferansen enig i
de russiske synspunkter når det gjaldt Sovjet-Unicnens krav om et demokratisk
Polen. Nu får den vnlget mellem å stdtte en reglering som representerer den
polske reaksjon eller å holde fnst ved vennskapet med Sovjet-Unionen.
'I lenriden vil England ikke kunne stå med ett bein I hver leir.

Politisk oversikt uka 1 1 - 6 1
Kong Georg av gellas er utnevnt erkebiskop Damaskinos til regent

istedetfor Paparandrew. Onsdag bla ny statsminister utnevnt, general Plasdiras
Pan betegnes som liberal og frenskrlttsvennlig. Der var mdte i uka mellom
utenriksministeren, general Scobie cg Elas. Der ble ikke sluttet noen over-
enskomst. Elas vil ha garanti for at "Fjellbrigaden" blir tatt vekk og at
nasjonalgarden og poletikorpset blir oppldst. Scobie mener at det er den nye
regjering som får ta stilling til dette. Fredag var det slutt på all orga-
nisert mctstand i Aten cg Pireus. Elas har trukket seg opp i fjellene.

Søndag proklamerte Lublin-komiteen seg selv som provisorisk polsk
realering. Eksilregjeringen i London protesterte straks. Ftedag anerkjente
russerne Lublin-regjeringen. Denne  om  Sevjetsamveldet skal Utveksle diDlo-
matiske representanter. Den amerikanske utenriksmenister Stettinius har ut-
talt at Amerika anerklenner Londonregjeringen. Den-britiske regjering bar
ikke tett noe offisielt stondpunkt. Den håper det Dolske spirsmal blir tatt
opp til driftelse  neste  gang de tre allierte lederg mdtes. Roosevelt har
Opnlyst at det blir i slutten av januar.

Nyhetene lo/1 kl. 15.
3.tore armerikanske 2tyrker er gått iland på Luzon, den stdrste dya

i FilliDinene. 4 strender i Lingazenbukta er tatt. Framrykningen innover
dya går brn og amerekanerne meter bnre ubetydelig motstand bak det japanske
forsvar. lnnvasonsflåten besto av Boo Skip. 79 japenske fly ble skutt ned
cg 2 destroyere idelagt undmr lendgangsopernsionene. Tokio er blitt kraftig
bombet.

Amerik r.nske fly bar vært over Tirskalnd idag. I Spissen av Ardennerkilen
her britene rykket frPm km. La Roche er s; godt som omringet, General
Bradley uttalze at tellet p tyskere som er tatt til fenge overstlger
tallet på emerakenere son er fenget cg meldt savnet.

Britiske bombefly angrep igår skipsmål utenfor Kisiy eg Lervik g i
eogneflorden. 1 skip ble senket or 4 skadet.

De t7gske foredk  på 4  kommne garnisenen i Budepest til unnsetning er
alle blitt knust. I b-e-en rykker sovjettropeene fortsett fram. 3oo kvartaler
og en flyplass ble erobret iEår.
• De allierte skipstap som fOle;e av ub:itkregen eikk endel  cpe  1 desenber.
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