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"Pestung Europa".
Siden forrige nommer har de allierte

forteatt å hamre los på Berlin.dette
viktigste krigsmål i Tyskland. Det fø-
rer 14 jarnbanelinjer inn til byen,scm
er det viktigste jernbanesentrum i En-
ropa, og et av de viktigste veknuto-
punkter. Den er videre den storsto Zn-
dustriby i Europa og en av Tysklands
viktigste innlandshavner, Der &r over
2 millioner tonn varer over Berlins
havn i året. Berlin et videre sete for
det tyske hovedkvarter9 cg for Tysk-
lands sentraladiinistrasjon, Eller ret
tere var, der siste uke cr 6 ministe-
rier biitt ørielagt. På B dage er -det
kastet a.tusen tonn over Berlin5 9g en
regner med et 1/3 av byen er tntelt
delagt. Aftonbladet skriver: Berliner-
ne tenker nu bare på 1 ting: A komme
seg Vekk,. uten hensyn til forknd og
truesler.-

Etter'angrepet nett til fredag var
Royal Airforde natt til lørdag igjen
oVer Berlin med svære styrkern Path8
fzndere utpekte som vanlig målene,De r

Vaste framdele, branner-etter eet 4.
..T.attangrepet .)å, rad, Angro svmre styr-
i.cer angrer samtidig,StutYgart, og ram-
,triet blarLit annet sentralbanestasjonen,

, >.gere angrep flyplasser i vostFre-

j ag utførte den største styrha,gljs'om no-
n sinde erHgått ut, et hovedengrep

mot Bremen med meget gode resultater,
Det var,igjen amerikanske fly med ja-
gereskorte. Flyplasser og and.re tyske
mål Ved Calais og Cherbourg ble også
bombet.

Tytkernes gårtetoner i anleening
Berlin-aer det ikke vært å ofre mange
„nralyta,-Samtidig som Gøbbels keklager
seg• forteller han at Comel er iagt
i ruiner, Refleksjcner gelør seg selv.

.Men en ting er jo ganske riktig:Det
er så uendelig meget lettere a siete
i Berlin gi ordre til å odnlegge en-
dre lands byer, enn selv å motta bom-
belasten, Det skal nu tyskernc få im-
rel før denne krzg er slutt.

(Dentsche Xllgemeinc Zeitung skriver
tirsdag at alle som ikke arbeider
krigsviktig industri bld evakuert fra
Berlin allerede i august, men dette
forhindrer ikke Gøbbel.si den 28nds0
å snakke om britiske fosferbomber mot

'kvinner og barn,-)
V

3,årgang

i—"re'n—=eren var den tyske hmr le
følgende i.j Kortere front. 2) Goe
vinterkvarter og hvile i vinter. .11

iSe divisjoner 8knlle spares til re
ver,

Resultatet er 1) Fronten er
seg delv blitt kortere, De tysFe
inn i de russiske linjer er bare b
byttet, med russiske kiler inn i de
tyske frentlim/ie, 2D0De lovede vir
kvartercrer i russernes hender, o2
siktene for cn eneste dags pause i

-ter or øyensynLg meget små, S). L
ingen reserver for 1944.-og ikke e
eneste divisjon er spart i øst for
kommende kwaper i vestn Der er til
med overfort tropner fra vest til

Slfk cr ifølge den britiske radio
ulkør major Wazon, stillangen for
tyske soldat når nu vinteren for a
begynner9 og hanbblir ,jaget bakeve
alltid •akover i høy sne og isonde
dc. Skal hen ta av seg vottere for
fyro ct skudf, råsikorer han å frj
av seg fingreno, skal han losne på
debekledningen for å lytte ut i mo:
hvcr russerne hvert øyeblik kan
fram, forfryser han kanskjc e r.

øren Hierne blir hans byer slette.
hans kjure bllr drtpt, Og Eitler t:

iter ham mel den for tyskerne så he:
lige hrietzashe-filosofi: Du må, do
de kommendc slekters skyld,

Forbaus-nde nokk cr det gått hit
Men hvcr lengeen tyske
seg i dette,e1Pdrømmen om v'erdens
elommyet iY-can flifiSre foi-leng2stvr k
"ny bogivenhotene selv?

Hviterusland nærmer de rudsiske
-tratTer seg Slobin fra vest og fra
og framstntet longs Beresina truer
tysktnnes siste naturlige forsvars
ic meilem Slobin8Moghileb- Orsja.

Vest fcr Proboisk or i de siste d
faldt 4GC)0 tyskreo Vest for Gomol
8o steder befridd. Ved Kiev har ty-
ne-satt inn S uthvilts divisjoner
hadde lørdag lcoo falne.En tysk me-
i kvell gar ut på at russerne har
igang storangrep mot Krim over Per

V
8.arme går til angrep i sti

ITIF5CTEekk og har etablert et nytt I
dc over Sengroelven,.

Htler taltc offentlel;
g4ort først z dag- V



3abota§jen.
--Vår artikkel i forrige nr, er blftt
mottatt av 1.rre lesere med tilfrudshe-co
i.)7_,edPs skrtver en innsender:

uDeres artikkel om sabotesjen dekket
f,11t, ut den almindelige mening, blandt
'et YerSke folk, og vi takker for V-
Eostennrede-holdniLg.  

Resu!ltatet av, de.siste• jernbenesten-
-,ater,er at Poatiet har innkaldt 47oo
:v.ann-tiLlernbneVak.:, og at en masne
Irivate.vinduSrUter er knusto Jerntz.•
nen g.r Som før.

Ogsøndag ble det så satt fyr
Selv-detteHarbeide ble ikke ?--

fektivt• utført,:.og Ved hjelp av grini-
fanger .var salen i brukber stcne samme
aften,T Vi vtl anbefale en helt annen
måte.ågsfes-gegge" våre konsertlokaler

en'av våre kyst-
byer skriver l'en.anmeldelse•for 24.
ds.: •H..f

"NorSk,TYSY'Selskap, hadde inn-
budt tifkonåert i. Kinoen i gr kveld
med ktmpon-i.Stenog: Pianisten Eev.Sylou-
Creutz.S.OM eksekutør.

Det -miirke.-nedelåoende en kunst-
Ter å etige •inn på podiet-og bli møtt

publikum somIdet der
haee:fynnet Kinoen.Den

lorro •JaqUiYsompSykologer kan tele
.0m,ma AdSg:rnødveneig melde seg hos se.t
sensitiveHmennesket som.kunstnere er,

de byr. Sin kunst fram for etnes*,-
,-,,n tomtHauditerium. Aldri har Kinoen

sH! stot.som i-går. (den rbrimer
ovcroeoo-Sitteplasser).

At hr, SylOU-Creutz under disse om-
steneigheter-gjennomførte sitt kreven-
-.1e program me*de-,-1. Uan.-:',,ektethet han la
for eagen,tlener til he'nør -pkt* fol"
Inc mermeskelige, og kunstneriske egen-

-skapet. • • •- -•
Pqt:Progrhmffiet etod Griog,Schubert,

Liszt og kom en
ling med ogne komposisjoner.

Kunstnerøn fikk-applaus•etter hvert
nwaner og ble overrakt blomster."

Dette er 'Virkelig Yrøde-leggende"
sabotasje. Vi i Oslo har sannelig noe
å Iære,

. V - V v

Vi golør merksam på at innsamlingentil N..RV rr .4h ren parti-innsamling,
hvor 95 av det innsanlede gr til
N.S. - frontkj•empere o.l. Fclkets
holdning cverfor N,S,H. bør være som
n. Lillestrøm, hvor det ble gjort en-
.3e1 skr.“'e ved flyangrepet mot Kjeller
forieden.N,S.H:.var straks på pletten
for å hyc'e sin hjelp",men forreder-
klikkens hjelp ble avvist av alle ska-
deplik skal dPt være,

222K2.9211-
Den norske hjemmefrOnt har,

te umreder,nevdet seg på enbeutgrings.
rwrdig måte, -Vi nevner'høyesteretts--•

.holdning,idrettsfronten,prestene,læret.
ne etc,

Men der er her, som så ofte ellers::'
eet økonomiake moment

har idealismen så altferlett for:å
bli trengt i bakgrunnen. Menge mepneSi-
ker kan ikke. motstå fristelsen ved et-,
økonomisk velvære, Vi.sikter selvsagt'
ikke til dem, soM hcr vært nødt til å
mrlde seg arbeidskontorrne
arbeidsløshet og som er blitt utskre-
vet til tyskerarbeide derfra. Men der,.-
er desverre menge av våre landsMenno-:
som frivillig er tysk.tjenebte,
fristet av.høy fortjeneste.(som tas
av den norske statskasse),eigaretter,
kjøtt og andre jode ting (som stje'leS,-
fra det norshe folk). Disse mennesker
fortjener ingen bedre betegnelse enn H
landsforrpdero, Og det er ikke til
dlake tolk va nenvender disse ord.
hen;cneer oss til det arbeidende neirsk  
folk som på grunn av Hitlers uhygge-
lige kameratskap er blitt tvunget.til
å slitefor sine overfallsmenn,
et til å s. - • sine ,undertrykkera
for penger som er stjålet fra dem
seis, og tvunget til å produsore øko- .
nomiske goder sem hjelper tyskerne til-.
å utsette avgjørelsen, I Tyekland -
arbejLeer 12 millioner utenlandske ar- •
beidere, det svarer til den tySke .
hærs- samlede mannskapsstyrker. UtenT.
disse, og de okkuperte 1Lnds arbeidei-
krefter, hadde Tyskland forlengst•
Vært beseireto Alle sammen arbeider
vi mer ellea ndrc på å bygge opp de
murcne som skal stenge befrielsen
ute. Vi er selv med på å forlenge . vå-H
re lieelner, våre savn, våre efre.

Vi er i krtg, Det cr det vi alltid
må holde for øyet, Egentlig skulde
vi utenfra være med på å rive murone
nech Men alle kan ikke det. Derfor
får vi hvc vi kan innenfd
siet„ Det minstc vi kan forlange er
at alr arbeide som kommer tyskerne
tilgodo t.renercs, Husk du er også sol-
dat, Sørg for at du ikke tilhører de
forokteige overløpere.

Trencr, Skoft. Skulk.
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ayarer:mct en_ny_type reerc,  
Ncen N.S folk og andre tyske la-

keier Ocfrovenfor) sørger nu for på
en eller annen m.,te å komme på kant mcd
tyskerno eller Quisling,og blir sa
puttet i fengselo Det er bare rnere.


