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Yorge skel vernes med viljer av stål.
Ler når irv cii ufreders mann noget aål.

Rett kan aldri  döy.

Råe,grove rövarhendor
krenkjer lov og-retton Vender,
held vårt'folk i mordargrep.
Alle unge,^friske tankar,
alt som veks og vårvarmt bankar,
alt av godt dei hbeg og drep.

Ja, dei vil, men kan'kje greia;
anna ånd skal. ætta laia.
Styra livsens gang og straum.
Mordathand kan inkje skapa,
berra bida, og må tape, -
hbgre hand hold slikt i taum.

Etter tunge, mbrke dagar,
det til fridomstid seg lagar,
då på nytt vi rår 'vår gard,
Over rys og myrdings grefter
veks et folk med manndemskrefter
og med viljn, fast og hard.

Dbmt er heile vondskapsverket
trass i hjelp frå svikerherket.
Aldri, aldri ryggen böy.
Dei kan rane, del kan drepg, .
skuldlaust folk til fenesel slepa, -
endå aldri rett kan dby.
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.:Eyhetere  2/4_7_1045:
-Et  EV-de Stbrste angrep som noensinne ar foretatt med amerikansk

flygerde festninger ble'rettet mot den viktige havneby Caglieri på
Serdinia. ever 1CO kjempefly deltok. Der ble senket 26 skip,  14  ja-
gere som gikk opp, ble nedskutt, foruten at en mengde fly på bakken
ble edelegt. Der var også engrep andre steder, bl.a. på en konvoy
-;_iiddelhavet, hvor an bat ble sanket og 3 skadet. I alt senket 31 -
32 båter.

I flord-TureSia CT de allierte rykket videre frem i nordlig og
estlig retning.• Den 1.engelske armå står 11 km. fra Mateur. Pa de
andre frontavsnitt var det noligera igår, Amerikanerne var dog ryk-
ket en del framovor.

Sfax var igår utsatt for et veldie flyargrop av over 100 syd-
sfrikenske brkenfly, eskortert ev jagero. De forårsaKit svære bde-
leggelser. Ikke ett aksefly kom sog, opp til forsvar. Flyplassene
ved Ei Djem (60 km. nord for Sfax) og La Fouse ble også bombet.

Aldri har flyene spilt slik rolle som nu i Tunisa Det ble såle-
des uttalt om kampene ved El Eamma at om enn de endre våpenarters
inrsats var betydelig, så ble det flyene historikerne kom til å
skrive om, Alle typer fly deltok, fra de tunge bombefly til de nyes-
te jagerbombere.

Crver halvparten av det tyske panserkorps ble bdelagt ved El  Estr=
Flere jernbaremål i Vest'-Tyskland, bl,a. Trier, ble bombet av

Ikpskito-fly igår. Likeledes ble jernbaneknutepunkter i Uelgia bembet
britiske fly.sevnes. Ingen fientliee flxflover Englsnd sista degn.

12 aksefly samt 10 allierte fIv gått tapt biste dager.
I fuban-området har russerne gått jevnt fremover. Igår ble det

moldt om 5 nve områder som var blitt befridd, og idag om 3 områder.
Ved N.Donets og_irsjuguever tyske angrep tilbakevist. 70 lastebiler
ognt  ammunts-::nslager er tatt. En 6:000 tonns båt er senket i Ber-

,ffr»ohavet.:
For å utfylle de.store tap den anearske ermå hnr hatt i Russlund

har on puttet inn 35 t'outlendincer.
Invasjonsfrykten 1 Italia gjbr seg sterkt gjeldende. Italienske

aviser skriver at Italia og Crekenland snart vil bli skueplassen
for svære kemper. De frykter også for at de itslienske byene sydvest
for Lille-Asia vil bli tatt av de allierte idet de vil bli en glim-

rende basis for angrep not Grekenland. De beklajer også at Tyskiaad
dessverre ikke har tropper nek til å avse til forsvar av byene.

De nllierte er enia om kampmetodere mot u-betene. El.a. skel
4elikepter-f1y som kan gå rett opp  oe  ned og derfor lando på skips-
dekk,tas i bruk. Fn mener at en til h5stan er fullstendig herre over
u-båtfaren,

, 8 millioner akseskip er senket, kapret eller skadet siden krigan
bagynte.

Det er opplyst at 33 av den britiske krigsirdustri fabrikarer
våpen som er oppfunnet etter at krigen tok til.

kong Ifakon har sendt en hilsen til det eneelske flyvåpen i an-,
ladning ev de— en  strålende ±nnsats den siste tid.

Det norske fotballag som i forrige runde slo Canada, skal i
semifinalen kjempe mot brittene.

En norsk båt har utfert en strålende redningsdad i Atlanterc
idet de reddet 55 mann fra et torpodert skip. Umiddelbart etter bla
le solv torpodert, men med svære anstrengelser lykkedes det å holdo
båten flyterde, og etter 14 dages kamp nedde de inn til havn.



kra redaksjonen.

Når du får denne avisen, så skal du ikke suekulera over hvor
den kommer fra. Snakk aldri om det. Du skal hellcr ikke sjemme den
vekk eller didelegge den uten grunn, men gi den vidern til pålitelige
folk, Mirker vi at det ikke skjer, heklager vi at vi må slutte å
sende den til deg. Husk at tankelOshet allerede har kostet mange
gode nordmenn livet.

V—x forsiktig.

Yon nordmann til

Vi har en fer, en hron,:in venn
som er gått ut i. striden.
Vi har sett glit 2V hleko menn,
hvis neyn skal lyse siden.
Da  som er ute er oss nær,
fra havet venter vi en hsor,
når det står inn med vestanvær
mcd vinges oves Yorge.

Wordahl Gries)


