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okkueasgonens anyltere.
---"5eniejb-Htg  Snritin  5ourne1ieten, viotor Vinde) skrdvbr i en Xekreepen-
dansa fra Paris til "Ilandelstidningen"; nOkkupasjenen herVekt tillive noe
av det edleste hos'hunderetesener av meanesker,men  tgså  tokket'fram det la,
veete 02 dårligEte hos mange hundre tusen andre, Jetteeker på alle som
fire,århar vendt seg tel å leve utenfor leven t erneher  mistet den lille
.rastav medborgerånd de. hadde i. normaIe tider,på alle•dem, ior hvaa okkus.
paajonen betydde ubegreneede profitter . pet er mange fler enn man tror.
Og det er derfor fkke så underlig at det.i de befrid44.1andene går mange
mernesker som med seegn  tenker på den tyeke tident 'daide kUnne tjene penger .
lettere enn noensinne fUrd Hva alle disse menneakiaaa fyller de pariels- '
ke luksusreeteurantene beklager er fkke at a2lierte,tropper  har erstattet -
de.tyske 7  for do her elexi ewet tokvonlige:men at ovorhodet myndigheter, .
i dette tilfellet de nye frenske myndighetene, blander  seg.4 . deree nenr-
og ting og vil sette en stepeer for deres gulasjeri." ' I

Denleategori av.enyitere som Vinde her skildrer har. vi som kjent fler
enn nok av egeå.i vårt land. Vi er fullt klar over at en.meget ator del av
svertebbrshaiene, baxakeebarenene og de "smidige" ferretningstolkene finnea
der hvor de hdrer hjemme, nemlig i Nasjonal Samling. Men mange er smartere
enn som så. Por et pax år eiden vax de fleste av dem talende tause, men nå
kappes de wm å agere "jasej.neer". Som de lunkne og lure spekulanter de er,
har de aldri bragt noe offer eller gjort noe positivt for den felles bak)
men cléblir mer og meripatrietieke i kjeften etterhvert som seieren nærmer
seg. EntreprenUrer eller ferretningemenn, som om formiddagen har akuffet
inn tusener på sine forrederske forbinnelser med tyskerne og naziatene,
flommer over av fadrelandsk evada ved knffekappen eller pjelteren om
middagen. Og alle de bdrematedorer, som har tjent seg ebkkrike på  stne
landsmenns savg og lidelser, forsdker å gi det utseende av at de gjbr et
landsgavnlig arbeid ved å unndra tyskerne og Tuislingene matvaxer og andre
nbdvendigheteartikle  r.  men de blodige-priuene forteller ome noe annet enn
fedeelandesinn eg eaMkjenele.

Nettreligvis nmrer diese spekulantene at frekt håp em  at de skal få le-
ve i fred med sitt tyvegods eeeå etter krtgen. Men det håpet akal b;i g4ort
til skamme. mange av dem e: leke hatet mom quisietngene. Polkets brede  lag
vil enstemmig forleage- at de blje: tntt så kraftig i nakken at da for all
fremtid skal ha gruna il å  angee sin griske og heneeneslbse egaisme. Hver
krone som er utbetalt av tyskerne og nazistene under okkupasjonen må bli
ettersporet og mottakerne ekal få sanne at ikke alle dIags forretninger
kan avsluttes med fortjeneste. V1/2 kamp ville være uten mening og mål,hvis
fkk- også denne art av forredere får den straff de fortgener. Vi har inn-
trykk av at i Frankrike og Beleia har mange avedem sluppet  fer  lett unna.
Det må ikke skje  i  Norgeg Hjemeefronten har lenge hgtt pålitelige  nordmenn
til å samle epplysninger og notere ned de som forsbker  å  berike seg på ne.
sjonens ebd, Men det er nbdvendig at alle gode nordmenn deltas i dette et.,
terforskingsarbeid og skaffer de beviser. Et spbrsmål er  det
ggså am ikke hjemmefrontens ansvarlige organer bbr averveie å sette i verk
spesielle former fer avstraffelse allerede nå mot de verste av de snyltere
det.her gjelder. Overfor'svartebörshaiene har danøkene for sin del laneert
den enk:e og kraftige parole;  slå  dem ned4

Det er også en annen kateg3H-EM8'seinger n  enn profittmakerne,sam
trenger at alvorsord Det or de kritikksyk3 negatitietene, de selvtilfred-
se lenesteleetrategene ag "ettermiddagsjösaingene",som aldri gjbr noe  selv.
'Tkettoppdisse folk er ofte de mest stortalendel de ivrigate til å opplöfte
jeremiader,over at"ingenting blir gjort", Eller de klager ever at allting
blir gjort på en fellnktig måte, Det er gjerne de  sammf  tolk eom  er  fulle
av  nomsyn" og "klekskao" når det gjeldor å brtnge et o£fer eller gjUre •
en irgsats. Det.er på tide at disse folk blir litt mere kritiske mot heg
selv og mer positive i sin opptrodeh utad,
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På.Det enolske arbeiderpartis kongress
' — I-4-nrYitatW"="-PnTiUtU-H575ret forslag om finans - og beskjeft.
geisespoliUkken etteti krigen. Forslaget konkluderte med et bestemt kxav
omat flere av krigsperiodens kontrollåtgjerder må fortsette i overgangs-
perioden nellon krig og fred for å hindre inflasjon og en fri konkurranse
som kan resultere i arbeidslösbet. For å gjennomfbre en slik politikk for-
langer portistyret statskontroll med Bank of England og den finansielle

rinvesteringspelitokk. Dette krav faller sammen med det program som b2e
vedtatt på Den engelske Landsorganisasjons kengress i hbErt. Under,debat-
ten ompart.styrete forslag foreslo Arthur Deaken, Transportarbeiderfor-
bundots formann; at de nåværende kontrollorganer i det Skonomiske liv ikke
bare opprettholdes, MCA også utvides og tillenpes på en slik måte at re.;
presentanter for fagbevegelsen får hdve til å innsette forskjellige kon-
trollnelander, .Deakens forslag, sem også inneholdt en voldsoM kritikk av
det private kartell- og monopolsystem, ble vedtatt av partikongreesen på
tooss av Neo1 BakerS, shinwellS og andre styremedIemners motinnlegg.
Forberodeloone til den faglige verdenskongross

jisnar avelu:196T:---re-SUUH-Befiner i liondon 6. fobruar.
TEn komtto simmonsatt av reoresentanter for de britiske, ruesiske og ameri-
kaaske fagforeningene står som innlydere til konfaxansen. Et av de vik-
tos.ste nunktene rå dageordonen tur spdrsmålet om å reorganisere den fag-
lige internasjonale, slik at don kommer til å omfatte samtlige lande fag-
lige organisasjoner. To andre spdrsmål som vil bli viet stor oppmerksom-
hot er den internasjonale fagbevegelsos stilling til fredsslutningen og
de.faglige organisesjoners reprosentasjon i de forente nasjoners kommi-
sjoner :Cor hjelp til de krigeherjedo land?
Fackfbreningarnas Öontralförbund i Pinnland

forslag om opphevelse av lo-
ven cm awbeidofredens trygging av C. februar 1931 s.A. narbeidsplaseterror-
..lov". I okrivet Ircmholdes blant annet xt denne er en av de unntakelees-
lover som Riksdagen godkjente undur Lappe-perioden. Lovens formål var cå,
bevare arbeidsfreden Og keskytte parten på arboidsmarkedet. I prakeis
var loven utelukkende til hjelp for arbeidsgiverne og streikebryterne.
Kina

befinner se6 for tidon i en og politisk krise som kan få me-
.get vidtrekkende fUlgGr.• I de to siste månedene för jul forekom det ikke
mindre enn 3 cmdannelser av den kinesiske regjoring. Krisen•har to årsa-
kor, dels den vrmkelige militare situasjon, dels motsetningsforholdet
til de.kot;muniststyrte provinsene i Nord-kina. De japanske troppene står
nå vedrrelong sbr for ChunkOng. skulle Kweiyang falle, kommer både ho-
Vedstaden oc Biirmarv,eien i faresonen. Den truende militære situasjon har
förO til at Chlang-Kal-Chek hor forlatt sin post som formann i det ekse-
kutive rå:d og reist fronten for porsonlig å lede operasjoneno. -
Fro russisk held cr Jiriang-T<-31-Ohok i det siste blitt kraftig angropet
pressen for styre diktatorisk og understötte de reaksjonære saMfunds - .
kref±e: i Chiang anklages for 3. forsömme krigeinnsatsen mot Japan
cg svekke den nesjonale front i Yina vcd sine ustanselige angrep på kom-
munistene.
Let franskJ sosiali3tparti

kongress et nanifest der det bl. a.
hober aL bare sosialismen kan befri monnoskeno fra kapitalismene slaveri
og at alle reformer or umulige å gjennomfbre uten sosialisering av sam-
tondets nUkkelposisjoner, elektrisitetsverkene, råverehondelen, tungindu-
strien, transoortvesenet, forsikringsvesenet og bankene. Det betones at
sosicliscringen ikke må fbre, til statskapitalisme. Yonifestet forutset-
ter at do :ocsiuloserto bedrifter skal ledes 2V representanter for arbei-
durne, funksjonarone og alnenheten. Det sies videre at en slik revolu,-
sjon 1. næringslivet ikke kan gjennomföres fbr fodrelandsforredorne er u-

'skadeliggjort og Pets.ins embetsmonn ferdrevet. partiet uttaler seg vide-
ro for en desentralisering av forvaltningen sant for en regjering som
stötoer eug pä fl, nun sterke pnrtier. Til slutt fremholder manifestet
at de franske sosioldenokratene har vunnet en seier over seg selv gjen-
nom å fornye nartiet moralsk og orgonisatorisk og ved å utelukke alle for-
redere og ynkrygger.
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Fagibovegelme •
ut i mere enn fire  ar. Avisen.vil fortsette så'legge det

or behov fer den, d.v.s* til Norge er befridd for den tyske okkupasjonen
Vd. har I hbst hatt en del tekniske vansker å kjempe medp.som vl imidlertid'
nå håper-å liaover rulnret Bl.a. vil det bli mulig for oss å öke opplaget

her i oslo ganske betydelig. Men det er mt å gjdre at hver eneste
avs, som az;ndon nt blir Zost av flest-mUlige. Dietributdrer og andre inter-
on=te r arbeidsplassone bbr derfor gjennom de vanlige kanaler eende inn'
raaert Offl i hvilken utstrekning behovet for å få tak i de fagorganisertes
2rio rvis  blir tilfredsatillet,  1 r det for få ekeemplarer av avieen på din
arboidopless. gi da beskjed om hvor mange nye ekeamplarer som bekövee, men .
nvn ean4;idig dot tetale antall av arbeidere på bedriften. Redaksjogen er
for bv-mig tW:knomidg fox alle råd og vink om hva y, bdr inneholde. Refe-
ruter og nn.legg gom berbrer spbxemål som intereemerer arbeiderne i. vil
vidt nvii bid behand1w i avisen. Vi vil i det heZe tatt bestrebe ose på

F,r, til  Jt.f3å levende og Uktuelt kumporgan for do norske artelde—
ro ocm -niperv:;. at våre dietributarer og lescre på ein eide gjdr-
hv7 de for at avisan bliw lest av flest mulig både i og utenfor Oslo.

F rontsituas2one n.  
Vostfrotten •

for 2r1 dagex siden startet sin offensiv i Belgia og
xrimbur?: nttalts han 1 an dagsordm at den kamp som Toresto var av avgjdrens.
de LJtydning :dor hwirctuns utfall, Det gjaldt Tysklands seier eller tilintet-
gjjrcise* dot apenbert at detto dosperate forsök på å tilföye de
aillerbu ot svgjoriondc, nedarlg ved et overraskende angrep ikke i noen
nooseende ur lykkus. Allierte frontkorrespondenter mener at tyskerne
tii 7a1.• mintut 100,000 ucnn, Flysherne har riktignok tatt atakilligetusen .
nmerUraxishe sollater til Tonge, men enda flere av Tysklands beste tropper .
er kommet t alliert fangenshap* På l. am, armes f2ontavsnitt vaX det ing-
tfl onsdag tat 151925 fanger og på 5,armes avsnitt 96950. Det amerikan-
sho frowstd±mi på. sydsiden aw den tyske kilan i Ardennerne har nå nådd
fram til e`z punth kni nord for Bastogne og forsyningslinjen Daroche
St. Vjt It  ew Loroabr er omringet og veion til marche Or også brutt.
prL,  v::Jst o Lflon trykket inn flere km, i siste uke-- Ved det tyake frem,
.Jpringe,t saromm“ot haT de allierto gjort flere terrongvinninger ved
gaortmuh., mullom gtrossbourg og Coluar er flere tyske angrep knust.
Oatfrontun, 5/4, av Budaposts sentrum er busatt ag ruaserne, deriblant

TVskernu holder onda on del kvartaler i byens vestre del
i 12.,o om  a  fr: undse ttni.p.g I l2 timså Malinovski rykker fortsatt fram mot

.".3ft.laTap:u3o9 jen. eg  htr  imiddelbort foran Komaron, kuuserne melder dag-
1ig o dc tar flare ttson tyske og urgarske fanger,

er ikke inntratt nosn forandringer - kraftig enbfall hin-
Dåmarkon,

Ks1lLs .ythen og •m-cdet emkring byen renset av britiske styrker, som
b000tt  12heeen,- Tfölgo Pouter har 2st demokratiske forbund, EID

2orlott som uå. beSta v nesten utelukkendm kommunister. Eor
5vrizri:  me r ,LJs at LUE(3-ctyrhene, som staaig har samarbeidet med britterne,
ec
Crerahe obstridsbreTetsr har i lbpet av to da Jr gjennomfört to angrep mot

l je idos.ekyson. onsdag ble et stort transportskip senket,
ot cg armart trå.ler satt i brand, Britiske stridskrefter har og-

o[.flt  nk t ic- t-t  nt enfor kysten de siste dagene og senket to skip,
a-rmr I-Dhdot  tre andwe,

Tdrsdag foretoh 800 am, transport- og krigsskip en 1andet.l.g-
ngT5 -1;åen,den stdrste dya i Fillipinene. Allerdde 2 lbpet av onadagen

yeia en kystremse pLtJO kmlengde og 24 km. dybde besatt. Fire byex og 20'
bubodde sedar er befridd, 79 jfly ble akutt ned under landstigningen.
Komp&roradot på Duzon ilgger 20 mil fra Manilla og egner seg ifölge am.kor-
respendunter utreritet til operasjoner med tanks.-re stadige am.fremgangene
T.ttilenavet Mar hatt atskillig virkning på japanernes kampmoral. I Stil.

letidaiskrigcna fbrste periode forekom det yttorst sjelden at japanske sol-
dater  lot  seg ta til faet,r;s. Når et  slag  var  tapt  og videre  kamp var umu-
lig, hundte det flere "ghnger at samtlige igjenværende japanske soldater

nrxak:Isj, Dotte var 1.eks. tilfelle på Saipaan-bya. I de-siste mA-
dud.(:me or japanerno blitt mero mennoskelige, forsåvidt som de nå gjerne
forsifkor å rodde livet ved å gå i fangenskap.
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Vi .her mottatt.fblgendey:
Når vi skal b5tge vårt land op2,ig;.en,

at tyske aoldater skulle bli holdt
tilbake i vårt land for å bygge opp isjen hva tyskerne har bdelagt..Det er
sikkert mange nordMenn som vil stille seg Skeptisk til en slik plan. Det
skal være on straff for tyskerne sier noen. meu-det spars om det ikke er
ke meget straff for 'dem å bli sendt hjem, som å arbeide på tvangsarbeid her.
vårt land må de skaffes mat og hus,- antakeflg vil de få minst like gede •

vilkår som i'det fulistendig adelagte Tyskland, Vi trenger sely all den mat
alt det husrom som kan skaffea til veie, Det viktigsto er imidlertid at

vi  alle  or  innstillet på at det ikke skal forele.mme arbeidcledighot i vårt
.land etter krigen, Vi vet at n•r allo tyske aniegg og all krigsproduksjon
for övrig skal avTiklesvi1 det kreve on samiet innsate både fra hele sam-
funnete og de oftvate todrifters side for å gjenneMfbre dette programmot
fullt ut. Vi vot at (5J3t blir uhyre meget å gjro iiNorge når krigen er
elutt. Men vi er i stw.Hutstrekning avhengig av utenlandeke tilförsler,
selv til bygningoarbec:d. så det trenges eikkert de stbrsto anstrengelser
for å sikre alle arheidefbre full beskjetigelser Antakelig vil det da ba-
re skape komplik[asjner oz vi  atoå  til skal sbrgo  for  arbeid til en hel
-del tyske tvang carbeidere, Vi har nok av villige hender til å bygge vårt
land seiv,'

Ola Nordmann.
Hjemmefr nten.

eflUIUUTUT--TH-15---
-----T5rteII-erat- aUt-tåny er foretatt en rekke arrestasjoner dor borte.
Bil på bil med arresterte b1e bragt til Krutsferassiet en natt - i alt ovor
100 personen En av de arrosterto tok on gl.fttablett og döde i fengslet. -
Blant nere gledelige begivenhoter kan nevnus ab en ster garasje med tyske
biler på Neettun er brente-- Et stykke syd for Flord er.en av Tysklands nest
moderne en 12  000  tonner, senkut av hurtiggående engelske tOrpe-
dabåter, Den ble satt på grunn ved Trefotskjæret, men gled av og sank. Be-
setningen 80 mann, ble reddet.
De to tyske krysserne liKölnl og nmden"
• h i.tiskebombe.fly. liKölnn  ble forle-
den dokkaatt på Akers Verksted. En bombe som var ekspodert like ved skipet
hadde rystet det slik at maskinoriet var skadot, Båten kan ikke gå mod full
fart. Den or gått ut av dokken igjen, og det sies at det er meget vanske-
lig å få den reparert,  r zbin u  er vå 6.00C tcnn og sterkt armerb0- ',Emden",
som nylig lå i Sandefjord; er også skadet.
Prontkjempere og hirdfoik

t.pptHb--hå—eTe:abm  over:alismenn i Oclo og omegn. Sist sUndeg ras-
te de omkrinz iNordmarka og rev klmrna av folk. Det var swrlig rbde  plass
det gikk ut over,
En Osi-dame ble drept

forleden aften da hun skulle passore forbi et av de
tyske arleuene. Plere ondrj persener er i det• sisto blitt skedet ved skudd
fra de ;[v-ernervöse val.:tsoldeteT.- Cgså fra. Bergen meldes det at nordmonn
er drept eller shret på denne MAten,
Litt Yorrederstatistikk.

3aMIet aHEII-raVfllige scm har meldt seg for å hjelpe tyskerne i ti-den  1/1-43 - 30/11-44 er  2953.  Trodjoparten ble forkautet vod logeundersb-
kelso. De sam er satt i akuj on er: waffen  ss  1524,  ss  vaktbfltaljon Oslo 386,
merinen 328, Tepene for de forskjellige waffen  ss  633, d,v.s. halvpar-
ton, Se vaktbataljon 5 es  In_erinen 3. i alt er nå  2393  norsk f bdte i tysk
tjeneste.
Renseriene 3. Aillestad A/S, B. Klucker Lenge, Gustav Nesting_Gg Zoric A/S
--15-61TE3T-Be- av Tororaningdi6EflEr ~51:Ugö-UeariflUralale

etenge mellom jul cg nyttår. Arbuidernes lUnn i don-uken ble inndratt. Et- •
ter de -ipplysninger vi har rnnhontet t  kan det ikke he vært pengomangel som
var årsak til denno unersko opptreden £ra bedrifteledelsenes side.
Vær på vakt

ovorror folk som forsaker• å eplitte den

FRI PAGBEVEGELSE.


