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SELI/TUKT.
Vi har fått tilsendt fdlgende artfidcl:
I en tid hver landets velferd står på spfil og alle kjenper for landets

fritet, må en rent uvIlIårlIg forandre mentalltet. Meget av det som vi fdr
Ikb kunne tenks oss, må vi baye oss for, meget av det vi son gode rerelrenn
ikke kunna fInne oss 1, rrå vi tåle. Det kreves i dag en langt stdrre selv-
tukt av oss enn men gang. Flovedsaken: Kampen for landets frihel blir 1 den
grad en virkelig hovedsak at andre hensyn og ealbr klegt og enkElt må vike.
Det er sel vsagt at partthensyn må vike og at tmerge prinsipielle uoverens.
stemmelser utenom hovedsaken må hylle. GlenOgSåpersonlIge hensyn, og hed-
synet t11 oss sely, må legges vekk, også rår  det gjeldor urett mat andre
og urett mot oss selv, noeSCRer tungt for oss mrdmenn.

Ogsl der vi kan bruke det frie ord I ehmg, radr vi lame på oss som plikt å
tia i innh-rdes uenighet, tle der v1 fdr var vant til å tale, til å prote-
stere, 111 a krItisere - 11 å synge ut. Skriffilg  Lllen  munt119-1
kan vl ikke alltid fdlge vår ellers så surne trang til å si fra, til å pro-
testere, ti1 å overbeviso. Det kan - det har vist seg - gjtire ubotelig ska-
de. Det er Ikke alltid v1 vet alt, og det er fkke lett å ane jlekkevidden av
den skode sl fkt gjår 1 dag.

kår landet er frItt igjen, Er ti&r, lormktet ti/ oppgjer,
disrtusjon og oppklaring, FUrst da er den Idemet, selv om vi bremer etter
å gjure det rå eg synes at det fkke kan vente.

len vi al-Ttente. Vi atå vise sterk, frie og selystendige naturers sely-
tukt, den som tterns oppgaver krever så ubtinnhdrlig av oss, at vi må vise
den selv em det svir aldri så meget, Vi er vitlfg t1I å ofre selv livet for
landets frfhet. hIen da rå vl ogefl våre v1111g til å ofre det som på tross
av alt er mindre og som ikke er så uopprettellg som tapet av livet.

Det gjelder oss har hjenne.'Det gjelder også dem der ute.

UNGARN,
Utviklingen I Urgere drIver raskt mat kaos eg anarkf. Tyskerm slåss

russere og ungarere slåss mot urge.rere. Undertrykte rrolsetninger, hat og
hevn er gått 1 lek etter å ha gjaret un&r 25 års maktmisbruk fra regje-
rimens side, eg det yll sannsynligvls flyte meget blod inren det gamle
hatsburgske f9ydalsarfund finner fres til en ny og bedre statsform i et
bnd som prakfisk talt er uten on hver derrefarattsk tradIsion.

Ungarns eolitiske utylkIing har helt Yårt besteet av filltårkasten og
den ungaske storadel. SostalIsmen fikk sterkt rotfeste etter forrIge krig,
larekt var utarmet etter rederl met på bstfronten, og det hersket alminne-
fig ntld og orteidsldsfiet. Misfornbyde bUrcbr krevet delim av godsem og
selveIcrjord, og det ble dannet en regjering under Elela Kun. Dette passet
selvf61gclig Ikke steradelen som tlfligene hadde makten, ag resultatet ble
en operivLnde borgerkrig menom de "hylte"Og "reidep. Sattid'g herjet ymmom-
ake Invaslonstropper og Centralmaktene foretokgrensereguleringer scm berd-
vet Ungarn amtrent 60 M av sItt tfdligere onwelde, bLe. SiebenbIlrgen. Bela
Ifuns "ridde° regjerim fikk Imfdlertid Ingen stutte av ch, seI rende stormak-
ter og fulgen ble at de mIlltare og storadalen atter bok mret. Det er her
aardral Horthy korrer inn, og utvfitfingen ble Ikke Yindre blodig enn dUr.
IFeget simille havnes og terreren ble satt I gang. Hele don sosialisfiske be-
vcgrlsen ble knekket og arbelderbevegelsen frrsvant så å sI ut av det poli-
tisk 1 i v.

Hortny forsekte fårst å opena lettclwr mad grenselettalscm, men han
opprAdde Ilte Ins stormaktene og revansjetanken blornstret frisk, godt

/-\ N
Onsdag, I. revember 1944.

underettittet av demagegIskr midler fra den nye regjerings sIde.
Etter at terroren haddo ryddet opp i motstanden, opprettet Horthy an

sfitusjonell forsamling, og Innftirte i navnet almIrnelfg stenyrefrlhet, ren-
trent påS3MMG rinG som Hittr StInCit arrangerte sfne "dentokrafiske valgi.
På saune tåte ble dat oeså frrrMirt men sostale reformer, som heller fide
flkk men betydning. Reaksjonen satte seg således godt til rette eg I 1920
ble Florthy utnevnt til riksforsteider.

Noen ragjerirgsski fter vlste tydel Ig hyll ken relnIng pol ti kken fulgte;
furst i facsIstisk og senere i nazistisk retning, samildIg som det fortsatt
ble blåst på revansjetankens

Ungarns syncler har Ikke vårt få i cknne krigen, det var et av de ffirste
lend som begynte j9deforfbigelsene, og I 1938 arneldte ett sitt kr2V på den

syclifee delen av det Tsjekkoslovecia, 2torn takk for sin villighet ifl
å tjene na2fsmens sak, filds def I 1940 tIldalt roestedelm av Transsylvanla på
Ramonlas belestning, og Urgarn deltok v11119ur 4”-cksomaktenes herjinger på
Bal ken, og var behjelpelig red å besette Jugoslavla og barge områder I de
andre basefrede landene. Serne år besluttet nasjonalfersaml Ingen å forTenge
Horthys embetstld for resten av hans levetid - som et tegn på "nasjonens takk,
nernlighet og urokkellge 111111." Han ver nå på god veI 111 å realfsere slne
drönner og 1 1940 var ungarerne snart nrd f angrepet på Russland og de Irldt
sag heller ikk beskjedent tIlbake når det gjaldt plyndrirger. Men russlands-
felttoget vista seg Ikk å våre noan sterra forretsIng, og sedhjelper Ibrthy
flkk snart betenkellgheter, Sel v Hitler greke I kka å ta bort hans onde an-
elser og i 1943 uttalte Horthy at Urgarn I kkt lerefir ville delta akfivt
kmpere, det vIlle hare forsvare sine grenser. To armegrupper ble trukkt
filbake og han nektet, trosS Hitlers tinske, å bryte forbindisen med den
kongel Tge regjeri ng i Italie I sfn mere henynsfujle behandli no av jtIckne
viste han agså en sviktende ansvarlighet under flEorupes skjebnekamp". Horthy

seg på arene oen har var drevet for langs til havs. landets aktIvistiske
nazdster under pillcrstegnot forberedte sanorn enec tyske SS å sette an stop
per fcr en slik unnfallende polifikk, og I nars I år ble det utryavnt en mere
nazitro regjerIng etter at tyskerne hadde okkupert lon&mt. Perthy hadde gitt
1111efirgeren og råtte se på at Hitler tok hele hånden.

Nå vlser frukterte av Horthys undertryklbeelftlkk av de derrekratiske
krefter I I andet og hans ImperalistIske utenrikspolitf kk seg.

- -
VAPENSTILLSTANDSVIINAREIE OWRFOR TYSKAIFD„

Den nådgIvenda komiter I London har orbeldet energisk med å samarbefde de
alliertes krav everfor Tyskland, Det er oppnadd errighet 1 enkalte hevedeunk-
ter, og forslagene er nå sendt over tfl de Hvrige allterte regjeringer, som
kan lerne med innvendinger og supplererde forslao. Den endellge avgjidre1se
hlir sannsynligvis senere trud' t på et mrdte av Stalin, Churchill og Roescvel
og forutsetningen er hele tiden at kapitulasjonsvillårene skal uncbrtegres
av den tyske militårledelser. -

Det sentrale sedrsehål er hvordan de al I ferte skal gjennoeffire sln okkupa-
sjonspolifikk. Man har oeprådd enighel om en sonweedeling raelbm de allfert
stormaktene: Russarne får don åstfige sone fram til Stettin, rett rmat Elben
cg nedover nat Dresden; England får arsvaret for Vest- og Flordvest.Tyskland,
eg Amerlka skal besetta Ser-Tyskland. Fransknennene har også ytret Unske om

å få delta i besettelsen og antagelig blfr det ordnet slfk at de blir til-
delt områder under de ergelske ag ånerikanslb soner. Det har også vårt nevnt
at de mindre allierte skulle sende eklarpasjansstater tfl Tyskland, men sann.
synligyis så da Mye sag med en symbolsk deltegelse i besettalsen. Det er



dartmot neringen at alL ai ieetts realer1n0J' al roor asentert den
_ sentral ,Ikk4esos4:..Genoian stk.d oads akt .d.p.t.1te i 13e, i in. og man går
---de-uh-fita-iedgernn hlit-4474Mk-=?1(;ler dy dan nissrske

Yomunisjonen vil prfive å fa hd,dids av id,HderrEk,. vtre forberedt så at
de allierte kan komme til å 8881 te adei!;1',strere hele Tisklaad. En forutset •
ning for dette er at det hersker endgbet em hVilko retnteslinjer som skal
fdlges. Det er grunn tU å tro ei afierika:årtes og arge1skmennenes admin1--
strasjonswarat er leordfnert aLrbånd, maa dat er 1kke like si kkeelt, at
det er oppnådd en slik sadardning med rosseened 8ra russisk side kommer man
sikkert tll åbenytte Seg av den 1ysks resdonElkom:teen son er i v1rksomhet
1 Maslwa, og ±t er egsåkry.fitat ideue tuedn jcskere 1 Govjet-Samveldet er
blitt utdernet med sikte på foryalitetsgssuegayur,'91.topplesging av orean1-
sasioner Det lyske ofF1sersfdråundstjbsLwahar må fått med 30 ge-
neral er.

Det er 1kke sikkert at bes dente terrtterie11.; 1TaV Wir tatt med blant
kapItulasjonsv111årene, men en kan kanstatera to disse kraeose stadig bl dr
skjerpet, De rolske kratteer son er repretHtgrt i 1t--!gidrkskomIteen
lin går f,eks, atsk1111g leerger eie den peleke rhgjeriåd i Londand fra
fransk side er det hrmet sterke;å krav ,å Kh:eland. oe fra hollandsk side
er det uttalt at glan [WYner 111 e fartagutlyek seFrg€orium som erstatnim
for de områdene tyskerne b5*iejt hedeel • •-

En nå•regne med at den tlyeb111keige sduasjen virker i tetahg av
skjerpe de alliertes erstatalrgskray oVvfor TysVdand, men Oet er også inn,
flyfelsettike kretser som pelder pdt..fareå ved siiie krav som I  neste omgang
viT ha lett 'for å reprodusere de.reutsetnit.ger og den forg1ftede atadsfäre
som munnet ut i 'denne'krigen. r

NORGESNYTit
I anlednlog av meld1rnen om at mrsko•styrker skad delta I hefriel sen

landet sammen med de russiske styrker i ord-herge, opplyses det fra  off1-
slelt hold i Londen at den nye norske armeed. ses stadig 1111ar 1 styrke,
for det meste beståa av infantur1, Det finnes dmidlerti d og så avdel irç1ei
fallskjenjegere, Hvkanebtroaper og advt111eY1„-Dat er egsa utrienneAt zå
mange offherer som mulig for å lette 'mbhIliseehgen av nardnern her hjemme,
Mange rerske offieere har edden 1iYaSionen gjort 1derQste hosffinnignågry
for å liMste erfaringer. Deld er også utdannet ofi del rarske forbinreisSffik
serer. -

Svenske HorgSsjelpen forbereder ea foreendelse av 140„000 juIepakker
til Karge, 1nneholdende rhat og fornhdentetsott1kler,

• Keffen mot angivere har blitt betydelh skjerpot 1 den senere,
gare 1, den senere tiden er over 20 av disse avskielhe elementer blitt hen7
rettet, Vialter Pedenien, e8 1,:dent angiver 1 ,Deåden og mediem.ev Naffen SS,'
og Karl Stiansen, en adrokat ved arbsidstjenesten hyls operasjonsområde var.
Telemark er hlant de siste damfelto, -

GRDRE FRA DEN 111lE1Skg PGHSKAGSSJEFL-
Sltutsjonen er rli aharlig på gyinn av fiendons aksjoner mot mot-

standsbevegelsen„ Det som skjer rordpgerdr ikke• men forandrangi det
mlrrllge dIroktiv som er; Unngå åpen 1.edsp„ •lever orgarisasjontne, Dere
v11 få ordre gjenmm kjente kaneler on ' .-fren,kast1neen Mr tiden gr inno
tll akslon samsvar med du m111-tåre situtejon:Var pa sakimotfalske
ordret F819 de ordre om fors11.ethet ain s fra Hjenmeitnntens Ledolse,

NYHETENE T
Norge. Brillske fly ira hangerskip .do• eatran med gnhcter fra tkomefleet
foretatt omfattende råder i rorske : rwin oo fildelt der tyske
trat1Id<en store tap, KrigovikLige mål 1angs',/ystener også blitt uskedelig-
gjort, itilge meldiuger fra ctmrsi;tetel ha- rperasionene hovedsakelg fum-
net sted i områdene ved Bo.d. 6 1vslc fertgye:, i'ver.blant et par stdte
transportskip og Men hj31d J rflror bi"tt senkat, En stor tysk ub1dt
drevet i land etter sltade fou Jgrepet. 10 andre fartcyer er blitt
eller mindre skadet, Kysibatterler cg en ubåttast.s utg jorde wgrtpe.,tålene
til lands. 13,13.C.'s sysnilitare nedwbuider skriver at den briliske flate
og flyr.åpen holder en stadig stiengere opp8'.1(d i narskefarvs,:e tor å for-

hineuds utakipIng as froepar ff1 Tyskland oe for å furstur8 fsrsvs 1GE3

ti s'a,rkeee i tit::;AfiidAnx. tsiegotterer d :Wtc..31,12

hele No(e, tkuge
fidu tuskere„ Sevjebtropfrone gr'sstr tyskerse vestover fr-o1K1*,tk v.
lunger 0 harN2gedbret hele veien nallom Itrkares etd Revanieni,Bkssiske

styrker har -.1111:1.entak. ned finek styrker, som ykker nordover not I vah,
ved Ene oe i, Da 8„ssikke styrker 1 N rollar'steresmengder virrlutstyr
for det kommende -Fid-tdeg, Også den russisks 1s1avs-flahn er forsterket med
flare nybygntrger eg epererer utenfor den norske nordkys1„,
Finfflend, 1 No rv1 hurr etkl har f rune i ent att vel kre:te Id gsnie og Mar_
derved aveldrat tyskerrydsS:ste ittre,thial 111 hargeg[1:3rr aWnnelige.00p•
fatning blant de takera, dedel har redclet seg ove8 ti I Svervige er at et nyk
Stali egrad venter 1yekarna i Nord-fbrgee kei vbsIteten sgrer seg ger og dier
blant de tyske trapPTh
Sver!ge, 5-'dats deno, Ty,-gve Lie oce Torje WoId var til stede .8ed rogje/icsod.s
deklaredsjon i 121kgdsgcn runcset,.De ble hilst velikompuav uteariksm1rdstev
Ganthsr, som gh-ttg .rndkoH8ens tdliredshet ovgg å å•anlordnirig t.1 a kon•
ferend om ci. 11.1td:kSOT giNres for hjelpe gjergppbygningen i Jorrin,
etter krigeft 51wteers uttalande ble g11st Med bravamp,
liestfrdited-.,I 'tedsitand 1.rytpr tyskedaes frent 5 fur 1.1.e.tv ir sg t)e
Te7dn'e-tre7ges eta81g t1:1take, De anferto rdYldersanr..2n an hugenkedCer

trufdeaberg mens viskrite pashyndor evakuerirgenav restile a'>

overlikar. Tya1karre s8m forsbker å ennkome over elva utsettes ten th'idew.ne
argrep17[:. 1uttard og -Gere hundro tyskere har omkor.nedtt 1 bffigeme Ettor
tår;o1sen av Grede har de allIente stdtt videre not N og den Y1radtgIsk
t:ge vei mallomitreueegHosendal er evskket, Roseadal er tafridd.av do

Salt.lUe-D9111ogen har alliertt stdi ker tatt hele Sdd•-gr,,:and„.
som beherskes: rordedsa 1nnseflingen ti I itilverpen, gg riKker teeed tver
dikkt, på teien tIl Or;eherån, Tyak styrker på sydeldendav SeroInevm:nningen
er tteryft satoen en I ten lomme PåUstdden av ki n gjennon Ht...r1eeeer

tyske motangreo ved Vtedu slått ti1bats, Ift8ge de siste nuidrs ttar

nerte styrke,"nådd tG1am tti ruds,s,„ De meldes e1 oLe iicr, 1.5‘,;',-Froktee

heo talt €37.500 fangor siden invasjonen, 1 Aaahen er det inneadt en tysk
radmann er Hent, for gin antinaristiske '11rg. Det yor
slått de allierte ikke vli de finne men tysker som var Yjriig t:1
ta deme •
Flvar_g2 8.oci Over 1OGN) br1t1ske fly Var.over ivaklerdkett t:

Tte.anyreee as Sbre strke:. 2.031kastet 4013Ht.une 'Keeurr

er det kraf1hste angrup oct byen hittil og det ernot shot nytto ts 8,1 the
Gellum dkse argrep har det Vart d•ditel daderte rp:oofioangdoo ilet e8G,

Berlin t^ 1 ratt Av de over ',,053 tiy s[jrr P'er

Tysklend natt til riradagsavnesetre to
Ustfronton.. I bett-1,eet53,1")er t;ske'motdangrep for Geldqdtleti t-118v,e,

Vulk-sstddem her hstt holossate tap. I Ust-Umarn.har russorne
1 nntatitnuRiLly og drevet tyskerne t1lbake 111 Thl25k, Juges? gy'skestyr-
kor er nåed ruust,sa frem tij jernbanee 'FraHellas gjenård Varda.da1cm043hor
Inntatt iNet'est. •
Ita.1ts I Italio har stytkorfre 6 adme nprekatteit dk 1..(thode rå dog dsden

krigokrip her angrepet sti kl iaor k. den transiri tel •
enske granst.
ChureWllta'jtetdrodag 1 Underhuset i aeledn1rg ca for1onaeisre av parlierv

ree ott ae. Han utta1te at han'slett 1kke var sikker på at det ville
''reså lenda fdd• dat kan b11 hoht almtnnelig valg, Han tslte.om gnskallgo
dteten av å 1.eysue kogl1sjoreregjer1rcen 1nntil krigen ned Tyskland ,-/ar
De pol1tite krad;steckniidger 1 Tyskland kan brådge erigen iii en hnuthd ad-
slutnIng, man man så huske på den krnhårde Ic ntrol1 i landst. 11f I itårt sett
er det ingen grunn tfl å tro at kr:gen vil vNre slutt tiår kl ykrce el tad
forsommerrn, og nye valg v11 ikke kanne finne sted f8r on 7 8 k

like rinel 1g at krdgen ent Jaran vil vrj-re neer får 18 åndr etter at
gen mot Tysklaid er avsHdtet,
Frankre1å. Den Franske rolutandbevegelso vedtok mendag cidrisseleejen 0;.;

sareterfa reed de r


