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Er du forberedt?
Kdmsen tilsnisser seg mere og mere her-Feime: Vi risikerer å veere midt
oppe i ildlinjen før vi vet ordet av det. Eisenhover har erklrt at
transporten langs norskekysten s8al stanses. Norsk kystfdrt seiler nå
på ogen risiko. Av strategiske grunner må sjøtransporten stanses, det
vil ikke lenger kunne taes hensyn. En dag kan spørsmålet om jernbanetrdn-
sporten også bli aktuelt. Don tysko terroren øker. Gissler blir tatt
ng hensynslese represalier gjonnomfort. Grini er overfylt, ialt er det
na firetusen fanger der. Dye'Nestfdltransporter" stdr for døren.
Tyskerne storeer all potettransport med bil. De tar bilene og sender
pntetene til Tyskland. For a holde hungersnøden vekk er poteteno iår
viktigere for oss enn nåen sinne.
Vi knn snort tvinges til bruke vart, hemmelige våren. Det vfl b'ty at
vi alle innstille oss rå å ta aktivt del i kamren. Ur du forbered-6-pa
a5tt-?--Heer-6u-s11&et-dra:-r6X-'-en-rrrrere-taTe'1]..ar du ditt ut-
styr i cøden sU du kan gå rå skauen om det'skulde trengs: Cg forst og
frenst, er du neralsk forberedt? Er du klar til å følge en ordre cg ofre
alt, js selvZivet om det kreves av deg?
Vmm våken. _ _ _

Ungårn.
IDanJ formiddag sprfordret rik-S-fander Horthy åQ unA'arele soldater
til nedlogge våpnene. Tysklands siste vasallstat onsker å hoppe
adzdsvsgnen." En halv time etter horthys opprop kom en ny stemme i
radioren i. oppfordret ungarerne til fortsatt motstånd, 14-en en ny ungarsk

nepre'ha noen muligheter til å fortsette kamren
not riksferstanderens ønske.
Jrigarn kct gjennom den rumanske kapitulasjon i en mevet -anskelig stil-
ling. ongarerne hdr-engasjert seg langt mindre i lysklands krig enn
r6Manesme, og selv regjeringen Ztojay hor bere ventet på. et gunstig
hove til 4 bytte side. Ungarons beliggenhet brIx imidlertid gjort det
vannkolig å ta ndle brudd med Tyskland før alliert hjelp var i sikte.
Et virkelig epprør vaget Horthyrogimot ikkc å ta fordi det.med sikkerhet
egsei vilde slå om til et dlmindelig sosialt opprør mot :10 gorskende
fcsydalretser. istedet hapet de å komme i den situasjon gt de kunne tilby
dc allierte en ungarkk allianse i likket m2d ronanerne øyeblikk
de rusciske trøprer sto ved grensen. Det er formodentlig iette som nå
er gkedd. :de hdrsksnde krstser i Uncdrn hdr aldri va6rt tyskorientert,
nen den annen side I sin polltikk helt.bestemt dv bestrebelsene for

gjJnsø..rette det gamle Ungarens grenser. In stund haret dc d seilo på
Tyskln-ds franganger, senere på å konspirere med de 711licrto, ±)nritot
kan de ikke tillate seg å pisent3rc ungarerne en fred som ienebeercr orp-
gavelce av alle landevinninger, ikke fordi dot ungnrske folk.ct selv
er sl interesert i dette, mcn fordi "Revisjoniemen "er enshotydens med
Hontbvregimetsg(ksistersberettigelse.
Ten UMgarn Iår neope noen lst fred, dertil er Unga= 2cr ille an-
skrcTst i -ovjet.Innenrikspolitisk hgr det ungarske føydalrevimet vEert
svmrt nmr i slckt med det russiske fra før forrige verdenskrig. Uten-
riks»o'itåsk har det med sin3revisjonspolitikk' vmrt en 2v vcrdens Mest
dgressi-ke småstater. Son en ådselgribbe har Ungarn overfalt sine nabocr
når disse naboer var svake på grunn sv konflikt med en Jv stertaktene.
iil fordol for tngarn taler bare det forhold at inntil yskland nkkuperte
landet, vdr jødeforfolgelser bannlyst, Ungarn var et av 3ød61es få frit
steder i ,uropa. Strategisk betyr ungarns frdfall foaømdøntlig lite.
Tyskerne vil kunneg(tablere on --forsve.rslinje bak Dondd ddr vnskelighetune
fet nøkanni:-rte massefranstert or store..0g tdpet av den vi te vasdl i
Europo d»-•;ur iallfall den fordel for tyskerne atkle ikke len har ncen
vandmfcllsr vom plutselig k2n fdlle dem i ryggen.
.26t propdgandamoskineri er Cllerede igonv nel ststtrotnen, Det
on sty:_• :-Iisstanke sm at dette frdfall kan ho hatt en størne

1npns kamD mot bolsjevismon or nå forandred til _.eircuas
ergtmarsj mot TYskldnd. Det er skjedd så fort at sev det nle-ve Mysko
folk Isrfimdentlig må ha merket forandringen.



 it aLLO k,.

Ftn e1lo •ui'opas kanter deldes  am  nyo slag nat Tyskland. I nord er den
viktige httneby Petsamo crcbrot. I syd gjør Ungarn, tysl.ternes sistc alli-
erto i uropa. hva de kan for å forlbte sin bredor i nød. 'fra vest meldes
om ny framgang på alle avsnitt, samt at luftoffensiven hgr slått nye rekor
der, -

Ungarno 4.dmiral Horthy anmodet agår de alliertc om fred. 7ituasjonen er
ennu fkkc klbrlagt, men igar talte først admiral ELorthy i don ungarske
kringkastang og anmodet h=on om å nedleggc våpnene. Umiddelbart derettor
utstedte un av generalene en dagsot-dre til soldatenc om å kjempe som

Dike etterpå talte lederen for ungarske nastetparti og med-
doltc at nasistene.hadde ovortatt ledelsen av landet, og at han selv var
dets statsoverhodo, Usgarorne ble oppfordrot til å fertsettc kampen ved
Tysklaads side, Triske besettelsustropper er sen.2-t -fra Nterrtke til Lingari
Bet meldes am at Himmler er fleryot Budapestc. Moskva har intet meldt
om kampenc i Dngarn på 3 degn,

østfronton I en• dagsordrc igdr kunngjorde at Petsana var inntatt,j
Le'd--e-ff,s*Eernes encste retrottvei ojaveien avskåret, Russiske krigsskip
deltok ved inntagelson av Petsamot. En hel østerriksk batuljon er gått
over ttl russerne på rtskerhalvøya, Størstep:rten av Transsylvania er
pb russerhos hender. 50 nye steder er inntbtt, deriblandt det viktige
knutcrunkt Doj, Russiske ag ju,goslaviska styrker kjemp:r scg fram fra
hus til hus i Peograd, lito nelder at jugos)_åviske styrker har inntatt
Hish, Ddr,ced er ennu en av tyskernes retrettruter fra Hellas og Syd-Bal-
kan avsicret, Zst for byen har friskarene hatt frangang i kroatia og
Slovenia. Pa r2.n dag er 13 tysko troppetog blitt avs6ret, hvorved7100
tyskore blo dropt, Russiske marinefly har senket 2 troppcskir i Berons-
havet„ Temcl, Lieau og Tilsit er biltt bonbet,

Hellas, Britiske cg greske krigsskip har sellt inn på havnen i PireuSi.
M-Egåra-vest for Athen er inntatt av britiske fallskjermtro-prer. øya
Naxos or befridd for tyske tropper,

Italia, 5, arme rrold= cm fortsatt fraegang pa niatfrtnten. I .idriaavsnit-
rerfrar O‘ arme gått cvsr 2igossa-kanalen og inntatt Cambetto1a. Også

mellom Rimini og Bologna meldes det om frangang,
rettet tnatt st krbfttg angrep mot jilloelmshafen. Hanburg

ble ogse angrepet, cg mineutlegging ble foretatt. 11 fly 4k1C tapt, I de
to degn sam gikk forut for dette, rettet allicrte fly krgens hittil kraf-
tigsto angrep mot mål i Vost-Tyskland. 6 tonns bomber ble kastet mct Sortem-
dammen i Ruhr. Bet ble notert fulltieffere_på anlegget sam er hovedkilden
for levortng av vann og kraft ti"Ab Ruhr.  I  et dobbelt angrep mot Duisburg
ble deJ  kastct hed 9500 tonn bomber. Køln, Dtbseldorf, Ocrlin, NLannheim,
Zassel, -raunschwoig  o2; Hannover ble også angrepet. 7500 britiské og
rikanske ckltok 1 disse operasjoner, 6q av don ble, skutt nod.

Vostfronten, ',erss nyhotene le lest løp det inn m21ding f".,a Eisenhowers
Fbvedkvrter rrioht amerikanerne kl. 16 i ettorniddag haddo lukket ringen
rundt 1,achon. Apningen Yar før 500 meter, De allierte har hatt ny fram-
gang i ccheldemunningen. Kontakt mellom troppene er opprettot ved Breskens.
De allicrte har kjenret scg fram 2 km, inn i landet, der 8000 tyskere er
stenst inne. På nordsiden av Schelde har de inntatt Donsdreaht ved hoved-
veien se: tyskerne kunre bruke til å kommo seg unda 2oveland,
Briterno har satt over Lek 12 km, vost for nrnhem, I Voges3rne  har  ame-
rUcans).e oy ftansie styrker slått tdbake kraftigc tyske metangrep og
inntatt 3 mindre byery Anorikanske styrker trekker scbv ttlbake fra Driant-
fortet,

Det fjerne ;dsten, Amerikanske fly av surer fortress-typen bonbet på ny
Tr6n±osairrgcs Det er det .5 as rrrrep på Pormosa på 5 døgn. J4ikeledes ble
det rettet ct kraftig angrep mort'rCurileno nerd for Japan.

ilarge::. kajor Finson som i var ble ansatt i en nyopprettet stilling som
wsjefkontrollor" i rasjonerinspolitiet for å komme svartehandelen til
livs;. Icar nå i all sti1lhet fatt en annen stilling i statsadrj_nistrasjonen.
SvarteYrnolen blomstrer fortsatt, og noen etterfølgor cr  ieke  kommet
sjefkontrollørstillingen og ventes holler ikke.


