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Unsdag, 12.april 1944.

Norge L vare hjerter.

Norge i Våre-hjerter!
Lev, o fesdreland der!.
Der skal du auve i Amilst
som blest i'sommerbø'en!
Der skal du bruse i stQlthet
som arrete trr mot sjjen,
gå som en hymne om livet .
fra varden tilsiste skjærl

La Norge fylle vart hjerte!
H.3rer du landets sang?.
Lytt til en liten•tone,
det er din egen klang!
Du er ikke lenger ensom,
når skodaen trykker dig ned.
Seil vekk på sangen om Norge
i den er vi alle med!

La Norge fylle vart hjerte!..
DetS hellige Moderfåvn,
stilIhet og sOMmernetter

• det er vår lengselshavn!
La Norge fylle vårt hjerte!

• I velde og makt og tross
som seilene fylles av stormen,
det er seilas for oss!

Nordahl

9.'april 1940. 9. april 1944.

9. april er en av vare- nasjonale s,Jrgedager.
Den dagen overtalt militærmakta Tyskland et fredligsrnnet og militært
svakt Norge. Som alle forblytere kom de om natta. De var sterke,  Qg  vi
var militært svake. Men 9.april 1940 skjeaae det store Nordmennene
kjempet for sin frihet slik at det vakte forundring o, respekt ute i
verda. Vare beste sønner gikk til kamp mot overiallsmennene. Moralsk
sto vi sterkt. Vi var et land av individualister, men i farens stund
sto vi samlet. Fearelanaskjærlisheten og idealismen fikk et bevis
som alari i vår historie. Vi måtte tape krigen. Men vi gikk styrket
ut av kampen. Vi så hvor mye fearelaudets frihet var verd ror oss.

- Det er gått4 år sida aenne minneveraige
dagen. Vi har levd under åket i denne tida. Vi har vært hærtatt, men
aldri i vår historie har rolket stått sa-samlet.,98 % av lanaets
beiolkning, menn  os  kvinner fra alle lag og alle alare har vist fedre-
landskjærligheten sin. Overalt har tyskerne og quislingene møtt en
motstand som vi er stolte over. Med sine maktmidler har ae truet
i6jennom mange tfng. Det som vart folk i staUig utviiM.ing ria 1814 har
tilkjempet seg, er blitt tatt fra oss. Vi har fått en samfunnsordning
som ikke er et kultivert samfunn verdig. Men vi vet at det er en fore-
løpig forandring. Vi er blitt stanset i utvfklinga vår, meh dagen vil
komme da vi atter er et demokratisk, sjlstyrt land i rik framgang.
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Den svenske regjerings negative holdning til den kamp som
vi kjemper mot undertrykkerne, har fått det svenske folk selv til å
reagere. En svensk kvinne har skildret sitt folks tanker i følgende
dikt:

Våra -brøder sova i ångpst, de vakna i pina och tvång
på Møllergaten och Grini, men vi håller spelet igång.
De smaka den bitraste galla ocr-/rgnter allt som  4r  svårt
I ohjalRliga vålden, men  xi  vi tanka på vårt.
Hvad hjalper smuler vi skanker, nar vi stundligen svika dem?

0 Gud, hvad t6ker de Rm oss idag i de tusende hem.
Vi kan icke tåla oss langre med allt som skedde och sker,
Vi ar icke vana at blygas - vi orker icke
Så, låt oss ropa tilsammans med makt, så harrarne hør,
Det får  icke  stanzas och tvekas, når det innerste i oss
Skall det handa oss ont-och farligt, låt oss forsa ødets alv,
Det finns' intet varre i varlden enn att førneka oss sjalv.

Jag ork:a..r ei biira skammen, Ni andra - hur orker Ni?
Den trycker mig platt til jorden, och jag vill gå rank och fri.
J,ag vil kunna møte blicken hos dem der•vasterut,
Jag vill kunna gi dem handen en gång nar elåndet dr slut.

Under vårliga kronar står jag, ser toget rusa førbi,
Det,rummer hundratals kugger i våldets maskineri.
Det arsmåfolk, Muller och Meyer och alt hvad de kallas sen,-
Det ar arbetsskarer från Bayern och strevsamme bønder från Rhen.
Hvad  ser de, hvad tror  de,  hvad vil de?
DeJarET: ickor, maktløse brickor re"  t vidrigt og djå:vulsk spel.

9.april 1940 kom også Danmark under åket. Den danske hjemme-
front har hele tiaen vært i aktivitet, og den ielles kamp som det danske-
og norske folk fører, har sveiset oss sammen, og den danske dil(terprest,
Kai Munch, har også gitt uttrykk for det i sin hjertlige hyllest
-Til Norgen

Ja, vi elsker dette Landet,
Nabolandet, Broderlandet,
aldri noensinde Norge
har vi elsket dig som nu -
Skildt ferenet, eller adskildt,
nu i prøvelsen forenet
skal fra nu av vi to Riger,
leve i hinandens hu.

'Hvis du sår din Sæd med Tårer
skal med Frydesang du høste."
Gylderhøst skal Norden vinde
Av hvad du har saaet med Graad
Du som var og er vi Danskers
Andet Fædreland paa Jorden,
Takk, fordi i Dødens Dale
Du har vIst oss Livets daad.

Kampen f4rtsetter! Stadig vil vi være klar til nye ydelser,
nye krafttak. Vi vil alltid ha Bjørnsons appell for øye;

Kjemp ±or alt hva du har  kjært,
dø om så det gjelder:
Da blir livet ei så svært,
døden ikke heller.
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minner om parolen;Vi  

STREIK MOT ARBEIDSTJ.SNEST3N!

Som tidligere nevnt foreligger det pålitelige etterretninger om
at Quisling under sitt møte med Hitler i januar 1944 tilbød Hitler tre
divisjoner norske tropper. Samtidig ble det her i landet offentliggjort
Riisnms' beryktede fors1ag em å mobilisere fem årsklasser av norsk ung-
dom som skulle settes inn som hjelpetrepper på østfronten. Videre har
quisling  nylig  påbudt at det skal organiseres et "riksutskrivningsvesen".

Det foreligger således nok av tegn på at tanken em mobilisering er
lrs levende innen.NS  eg  meget aktuelI. Det er også innlysende at tyskerne
ma føle seg tiltalt av tanken om en norsk mobilisering. Det er nemlig
for det første helt på det rene at de har et skrikende behov for hjelpe-
tropper. Men rent bortsett herfra er det også klart at det ville være en
betryggelse'for tyskerne om noen årsklasser av Norges stridsdyktige ung-
dom var sendt ut av landet hvis her kom invasjon. Kort sagt, truslen nm
mobilisering er i dag dødsens alvor.

En mobiliseringsordre vil vi møte med åpen motstand. Dertil trenges
ingen paroles Ingen nordmann lar seg lokke til kamp for våre undertrykkere
mot våre allierte. Det vet vi, det vet NS og det vet,tyskerne.

Det er derfor sannsynlig at en mobilisering vil bli kamuflert.
Det kan lettest skje gjennom arbeidst'enesten som vi nå i noen år har
vennet oss til å betrakte soM en for o svis uskyldig affære.

Det kan derfor være på tide å gøre slutt Tå AT. Det er nemlig
klart at er en mann først inne i AT, Sa er  han  ikke lenger herre nver
sin skjebne. Det kan således nevnes ati disse dager er tre avdelinger.
av AT satt til arbeide på tyskernes nye flyplass Haslemoen ved Flisa-
banen. ca. 30 km. fra svenskegrensen. En AT-leir kan på et øyeblikk for-
vandles til en fangeleir, og er det gjort så kan Mannskatene sendes ut
av landet, så enkelt som man eksporterer slaktekveg.

Derfor: G'ør arolen k.ent! For landets o din e en s ld:

FØLG PAROLEN!

"TIRPITZ'' ble kraftig bombet mandag 3.april. Allierte observasjonsfly
fikk øye på skipet som lå i Kåfjorden,  en  arm av Lyngs-

fjorden, .og varslet straks et hangarskip som stasjonert utenfer •
norskekySten. 'Det ble sendt bombefly to bølger mot "Tirpitz", og alt
første flyavdeling brakte dens skyts til taushete Det ble oppnådd

treffere på skipet. 4 av bombene var støre panserbrytende bomberi ,og
de gjorde enorm'skade. De øvrige 20 bombene var av middelstor
I alt ble.det kastet 8 tonn bomber mot skipet. Flere av bombene trafft.
midtskips, og en observatør, som vår med et av de siste flyene, iorteller
at det brendte.kraftig. Flaamene stod  150  meter.til værs og store røk-
søyler steg opp i 1500 meters høyde. - En regner med at "Tirpitz" ble
så 'starkt skadet under angrepet mandag at det vil være ute av drift for
krigens varighet.

BOMBEANGREESNE: Bukarest har vært utsatt fOr flfiwerflyangrep i uken.
Under et av angrepene deltok flere hundre amerikanske-

flygende festningere Hovedjernbanetomten i Bukarest er sterkt skadet.
Påen dag ble 80,jernbanevogner, som« stod på tomten, tilintetgjort.
Samme dagen gikk også et eljeraffeneri opp i flammer. Under dette an-
grepet' ble 49 tyske fly ødelagt, mens 12 allierte fly gikk tapt under
denne og andre operasjoner på Balkan. Budapest har også vært kraftis
angrepet uken, Særlig har angrepene gått utover jernbanenettet, og
de ungarske kommunikasjoner blir betegnet som kaotiske. Det har vært
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planer om fullstendig evalme.rin&av Budapest, men dette er blitt ut-
satt p.g.a. transportvanskelighetene. De russiske aviser slår stort
opp om de alliertes flyangrep mot Balkan, og de framhever at den
koordinerte krigsførsel er begynt. Det-har ellers Wert vanlig fly-
aktivitet over Tyskland og tyskokkupert område.

RUSSLAND. Odessa er beffida av den røde  1121‘  Meldingen innløp fra
Moskva mandag aften. - Tidligere i uken het det at

kampene om Odessa snart vilde nå-sitt høydepunkt. Onsdag ble .sale-
des aet viktige jernbaneknutepunktet Rasdelnaja på linjen Odessa-
Romania-LwOw inntatt, og lørdag stod de russiske styrkene bare noen
få:iiilometer fra Odessa. Tyskernes motstand var meget hård,-men rus-
sernes pdtrykk ble dem for sterkt og de tyske selvmorasavuelinger ble
likvidert etterhvert. Mandag formiddag het det at russerne hadue
trengt inn i byens forsteder, -jpg alt samme. dags aften kom det mel-
dinger om at hele byen var pa russernes hender. Odessa er i normale
tider en by på 600.000 innbyggere, og er uen 5. største by i Russland.
I 2÷ år har Odessa vært besatt av tyskerne, men det har hele tiden
vært geriljatropper i virksomhet,innenfor byen, blir det Ved
skala omringet russerne i uken 15:tyske divisjoner, som  ertsplittet
biSt;,--og blii etterhvert utslettet. Lørdag ble 4.000 mann av ae om-
ringede st,%rker drept, og mandag ble meldt at yderligere 2.000 mann
er tilintetgjort. - Lørdag foretok den røde h2r en  ny  omringning i
ne.rteten av Rasdelnaja, hvor 5 tyske divisjoner er'gått i fellen.
5.000 tyskere er drept her. I Tarnopol . gar kampene mot sitt ende-
l4t,  og den tyske garnisonen her opplever sin siste time. - Russer-
.nes fremgang i Romania fortsetter. Den røde h2r inntok over 150 be-
bodde steder mellom Prut qg Seret mandag. Dessaten er•jernbaneknute-
punktet Jassy (Iasi) på det  n2rmeste.avskaret 4  Fremskutte.avdelinger
har overskredet elven Seret.- Det ramenske folk hilser nå de russis
ke tropper velkommen. Den gode disiplin blant de russiske tropperog
deres ypperlige utstyr har vakt stor beundring b1ant rumenerne,- Søn-
dag ble det meldt at russerne har overskredet den tsjekkoslovakiske
grensen,•og det hersker voldsomme kamper i Karpatene: Tsjekkoslova-
kiske tropper er i full aktivitet sammen med russerne fur å frigjøre
landet fra det tyske åket. - Fra .nerdfronten har det ikke v2rt noen
-meldinger i uken, Siste; Det blir nå meldt at russerne har tatt til .
med en ny offensiv mot Krim. På 2 dager er de rykket 20 km. fram og har
inntatt byen Armjansk ved Perekop. - 5.500  tyskere og ramenere falt •
under kampene her.

ITALIA. Fra Italia blir det bare  meldt  om patruljevirksomhet og ar-
' tilleridueller.

Finnlandt Ifølge svenske meldinger er den finske riksdag såmmenkalt
til møte i dag.

FRA MARSJALL TITOS hovedkvarter blir det meldt om heftige kamper i
Kroatia. Frihetsarmeen har tilrådet den jugosla-

viske befolkning om  a  evakuere fra militøre støttepunkter, idet en
kan vente sterkere alliert luftoffensiv mot disse steder. .

EN OFFISIWLL erkLering fra  Churehill qg  Roosevelt heter det at
senkningene av ubåter  har  holdt seg pa samme  nivå  i

mars  måned. .Tapet av alliert handelsto.nnasje var lav om  enn  større
enn i måneden før. Det bemerkes at tapet av handelstonnasjen i fe-
bruar måned var det nest laveste siden krigen tok til.

LiJU3MANNEN I SKOGN ved Drammen har i en annonse beklaget at det er
så mange som har utelatt å melde seg til A.T, og

han anmoder de meldepliktige å henvende seg til sine rodeforstandere
snarest. Men guttene følger parolen.


