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Den faglige verdenskongrees.

Arbeiderbevegelsen har alltid vært intornasjonalt innetillet.
Stadige kriser og krigerske oppgjdr mel1om nasjonene har riktignok gang
på gang lamnet eller ddelagt de internasjonalo arbeiderorganisasjener,
men like ofte er arbeiderinternasjonallsmen oppstått påny. Tilbakeslagem •
har vært hardel men de har gitt rike erfaringer. Illusjnene er etterhvert
blitt fmrre, evnen til å vuriere de praktiske mulighetene er blitt större

Den faglige Verdenskongress som ble holdt i London i februar var ct
klart vitnesbyrd om hvor brennende interessen fer internasjonalt samarbeid
erblandt de faglige arbeideorganisasjoner rundt om i verden. Konferansen
var utvilsomt den mest representative som er hnldt i  den  internasjonale
arbeiderbevelses historie. Omlag 240 delegate: fra 42 land som rapresenter:,
te mellom 50 og 60 millioner fagorganiserte arbeidere kom her sammen for
å drdfte en rekke spdrsmål av 1ivsvitig betydning, ikke bare arbeider—
klassen , men i videste forstand for hele mennoekeheten. Dröftelsene pågikk
i 11 dagar og ble viet stor oppmerksomhet i hele verden£.pressen.

Av vesent1ig betydning er det at kongressen  betydde  et definitiv.t brudd
med arbeiderinternasjonalismens "auropeiske isolasjon'. Foruton Sovjet—
semveidet, som har 27  millioner  fagorgm.niserte, var både nordeog sydameri—
kanrne, afrikanske og asietiske land reprasentert. Ingen av disse var med
i den gamle -gginternasjonalen. Ltter vår mening er det også grunn til å
hilse mad glede at kongressen innbUd representanter forde tidligere fiend
land Italia, Finnland, Bulgaria og Romania, Bare linnene nådde fram til
mötet för det var slutt. Det var forbvrig russerne som foreslo at de
skulle få være med.

I den komite på 41 medlemmer som skal forberede dannelsen av den nye
iwtnasjonale, ble Ingvald Haugen, Smannsfwbundets formann, valgt inn

Denne komitcen har igjen velst ot administrasjonsstyre som
skal fungere på komiteens vegne og gjdre det viktigste av det forberedende
arbeide. Kemiteen består av 13 medlemmer. Samtlige europeiske småstater
er imidlertid holdt ut=for denne ytterst betydningsfulle komitc. De har
bere en indirekte representasjon gjennom belgieren  Schewenals (  faginter—
nasjonalen ) og hollenderen Oldenbrook ( trensportarbeiderfdderasjonen.)
Mot denne utmandvrering ev småstatene protesterte Ingvald Haugen ganske
skarpt. Det cr vel sannsynlig at småstaten p  kongressen i hbst,  når
den nye internasjonele skel ferdigorgeniseres, går  samlet inn for an
linje som sir dem en stdrre medbestemmende innflytelse.

V22.gLane  i Finnland.

ble en stpr scder for Det eemokratiske efolkeperti, som fordvrig ikke er
noe enhetlig  og fast ï Derav 3 hovedgrunper: Det
reorganiserte kommunistparti,"sekslinggrup2en" under ledelse av dc seks
tidligere sosialdemokratiske riksdagsmenn 30111 i sin tid ble iddmt tukthus—
straffer for sin o=sisjon mot den finske utenrikspolitikk, og som tredje,
gruppe en stor del cv de eesioldemokrater som i hest Cennet en orge,nisert
fraksjon mot Taneiers politikL. Etter den foreldpige ot.l1ing har folke—
demokretene fått 49 av ri»sdeens 2oo menekter.— Da det finske kommunist—
parti ble forbudt for 15 år siden, hadde det 23 mann i riksdagen, Ved de
sencre valg stemte stbrstdelc,,n av partiets velgare på sosialdemokratene.
Ikke mindre enn 37 av de kendidater fo,lkedemokrtene stilte opp utanom

sekelingene tilhörte den sosialdemokratiske op,osisjon.



•

'For det sosiaId-emokratiske zartieJ2etyr valgot et-klart
votu til  Tan Partiet.blir fremdeles tihsdagens
stbrete, men  tel3et av-33  mandater til X.elkedemokratene er nok stdrre.enn
de fleste hadde ventet. En kan  ve1 regne  med ut Valget Vil  före  til at Kilpi
("Suomen  sosialdemokretie"  redaktør ), VUori a formenn),Fagerholm
og andre opseosisjonstolk innenfor partiet, som ikhe har villet  gå  til noe
organisatorisk brudd, nå blir Mer toneangivende, men Tannerfelengen må  gi
opp sitt•gemle grep på partiappnratet, • ' .-

.De»borprlig partle= .kanee.tort sett notere stillstand  eller  til-
bakegnng. RgrEb-TirriT-EF-irEtet Zo mann.SaMlingspartiet Höire ) har ero-
bret et par  represetenter'takketewereestemmer fra nazinartiet,'eom nå er
forbudt. Nazistene hedde8 mandater  i d9nge4ile  riksdag. Fremskrittspartiet
(Venstre) ser ut til å beholde sitt mandettall, .Det svenske folkeparti har,
tross  sin opposisjon  mot krigspolitikken, mistet e parirepresentanter.
Etter statsmixieter Paaeikivis• bestemto hensti11in1iedde såvel de borger-
lige partier 20M sosialdem3kraterne Unnlatt å stillo onp helt kompromiter-
te pOlitikerc v-ed valg2t.' ,

Dc finske velg viser at finnene Unsker  et •rogressivt, demokratisk
Finnlend som vil  gjdrealt  for å komme i et verig vennskapelig  forneld  til
Sovjetsemveldet.  Regjeringen. Paasikivi her  innledet.en slik politikk.
Valgresultetet vil.sanneynligvis påskyndc, utvide og'suplero dct reform-
rbeidet'som,er påbegynt samtidigesom det skulle lette den politikk som
tar  sikte på'et og  RusSland-kan leve ved siden  V hverandre som
gbde neboer.

fl

V erdcns hand'e  lsflåte

Håndsleg gir  fblgcnde opplysninger  on'etårrelsen av d2 forskjellige
lans hendelsflåter i 1945 - alle tall i millioner bruttotonn ( tnllene i
perentes gjeller for 1939: '
Det •ritiske imperium 17,4 (21.o),De forenete sa--ter 39.o(8,9),Norge 2.5
(4,8, Holland 1.5(3.o),Frankrike o.8(2.9),Bverige 1.6(1.6), Sovjetsumvel-
dct 1.3(1.5),Hellas 6,6(1.8),Danmark  o.6(1.2),Japan 2.6(5.6) , Ty-1-land
2.o(4.5) Italie o.6(3,4), andre lend 4,5(6.c).

-Dno Grendi om Mussolini.

Den*kjendte itelienske politiker Dino  Grandi, som ver Museolinis
nærmeste menn i ånc  mellbm 1922 og 1943-- somz::dloni av d_t f(cietiske
stbrråd ver han mcd på å styrte  Mussolini  1.1943 - her-ofi'entli.ggjentt en
artikkelscric om Il Duee. Av plasshensyn kenevi bare  gje:egi  et parr korte
setninger fre ertikkelene: Mussolini pleide ofte å 2i ,)M Hitler:"Fyren
cr letterlig. Hen sevner intelligens og har ingen sens for det dyhemiske
og ingen politisk  foretåelee. Jeg kan ikko  foretå hvorde,n ot stort felk
som tyskerne knn fortsette  å  fdlge Hitler.- De berdmte diktatormdtene ver
vanligvis en fersc. Hitler og Mussolini nkceptcrte aldri hverendres råd.
Hitler snakket ikke italienek. Mussolini forstod tysk, men mye mindre ann
hen önsket qt folk skulle tro. ReSultatet ble cn Hitlermonolog som Musso-
lini med sideblikker p. de omkringstånde lot som han fulgte  intelligent
med  i. Dt ikke fört noen protokoll ved disse mdtene.

Russerne tclefonerer me.d

En frontkortespondent i Isvestije forteller et rueserne  for en tid
siden erobret en by  öst  for Berlin så fort et tyskerne ikke fikk tid til
å sette-telefonnettet ut cv funksjon.En ruseisk major, som telte perfekt
'tysk, fikk det innfall •,?L  forlange Berlin på telefonon, Da det lyktes bad
han om å få snakke med borgermesteren. Han fikk snakke med borgermesterens
sekretær og sa:"Dette cr fra borgermesteren i X.Hvordan hnr dere det?"
"Det ser mbrkt ut" var si7nret.-"Hvorden or det hos dcre?"  wUtmerket.For on
en time sidentok russerne byen".-"Spdk ikke så dumt" utbrdt sekretæren.-
"Det er ingen spbk" svarte majoren,"det or russerne som taler".-  Hve.  den
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Fronti•t e. e e enen,

Ph vestfronten kirr Pettont 1ynoffensiv  I.  Sear-Pfelsområdet nå ledA til
prektisk telt ell orenisert tysk notstnn.: vest for Rihnen er ophdrt, Tycker-
ne- helder boro bruhode på neon få mile utstrekning ved Nouste:dt. Sidon
ofensivens bei:yreeelse  er  135c nebode steder erobret, -Meget tydet på at de
allierto her endolj4; her opnådd å hindre tyskerne i noen stdrreeti1beketrek-
nine; over Rihnen og t de tyske ermcor i datto onr4do g4r sin 'undergane; 1
mbte cllerede på vestsien ev elven. 3. eg 7. amerilwnske arme tok således
55.00c fen'eser dagene ms1lon 14. er,7, 22, n2rs o regner tt ytterligero
6e. 000 nenn her h t overn-;ivelse elJ. 1intotgjdrelse. Pe-
fallende nane.e hdyerenoffiserer har i do siste deger overgitt sog med den be-
grunnolse at'de dnsket å  Spare soldatones liv. Hele Saarområdet med sino rike
kull- Stålferekometer or nå dofinitivt topt for tyskorno. Ruhr liger un-
der sterk artilleriild og denellierte ove•kommend6 varslet tj,resdaf; og ons-
dag sivilbefc1kningn,  de  utenlmdske arbdtdere og , grnbanefunksjon=ene om
et de måtte se å kome  etE  vokk'da nye nådeldse bomkr.r‘dementer foreetår. Opp-
ropct eluttet med  ordene:  Ut ev Rahr ut av krigen. t
Reno,gonbruhedet vokser f;r hver deg i lengde og dybde og or i lbpet av uken

utvidet til det dobbelte. I nerd står fdrste armes  Styrker  allerede p hbyt;e
med Bonrnp dstsidon av Rihnen. Ste:dig nye pontongbruer blir slått over elva
og overveldendo nengder• ned materiell strbmmer over hver time. Antakclig vil
framstdtene i dette onråde i nærmeste  frentid  bli ~rganisert ned nye ov(no-
gangor i nord pi Mentgonerys evsnitt, Også, det- faktun  at havedtyngden av de
R.11i=tes flyangrep mot jernbener og  flyplu;sser nå or forlagt til nordavsnit-
tet, tydetpå  at Montgoraery har offensive pinner.

I fnrbindelse mod vestfrenten nevner vi at det i den ndytrale pressen steldi
har ferekommet.rykter og gjetning'er om en elliert " nordfront" i Dannark ee;
Syd-Norge. Eterat både Siog fridlinjen og Rihnen er 'forsert, er et slikt ed-
liert  fremstbt betydelig Linsiet.

Kerekteristisk •er situasjonen•i Tyskland,er Rt mange kvinner nå offisiolt
er inkalt til seldattjeneste vcd fronten.- Den tyske 1andbrukenonister ner
meddelt at alt fjerkre skal sIaktas  fbr 1. Rpril.

På_bstfronten J.J.ger hevodpunktsne fremdeles•i nord cg syd. n får inntrykk
av at russerne frclöbig driver en elags " nervekrig" på midtfronten -
uten i sette alle kluter til. Det.er mulig et tyskerne nadc--e Ventet et reskt
frentalangrep-mot eg har stivet op denne fronten med styrker fre nord
og ser,  og et det or russernee heneikt fdrst eg fronst å-dre nytte av den svek-
kalsen sgm de tyske flenkene er utsatt for. Situasjonen er i et hverfnll fort-
satt den at  rueserne  rydder op 'på flennkene nens hole verc-:.m ned spenning-
venter på hve som vil skje på midtfronten. Den iskalde rusciskp tålmodiEhoten
her imidlertid i manze Eenseer gått  forut for store  operaejn)ner at d.Jet, nepne
er noen erunn til å tvile p avEjbrende hendelser når-sigralet endelie: Eis,

Vi nedenfer de viktigste  orobringer eg frontendriner i uken ssem gikk,
Vestfronten Amerikanerne hare erobr,et iinz, Werns, Saerbrücken, Keiserlentern

i Ludwiehefen gjensto terddag bare noen små metstends-
reder, Frenske etyrker har tett Leuterburg ot står nå like overfor Werlsruhe
sor.1 ligger på bstei.S:en 2v Rihnen. I Rene,genbedet.erv Oberkassel og Ruden-
bech tett.
stfrontri I et-Proussen cr Breunsberg 64 km vest for 14bnin;,sbcrg tattm

aeTte emrådp er ytt3rligere 30 byer renset. 3jukev her på sittavsnitt tctt
den viktie:o by 17 km dst for Stettin, Hen bchersker  nå hele Odere dot-
brodd  fra  Sehwedt til  DStersjden,  mindre enn 8 km fre .Stettin sentrum
Ruseerhie.r har også nådd .5Fiterejöen mellon Gdynia. eg Denig.
Gestapos hovedkVarter i Klobenhevn ble•tet.e1t ddelagt ved et moskitoenEren
onsdai:; nidlag. Mane ,estpofolk og danske anjivere ble drept, og atore men-
der av gestepes meeteria1e ble'ddelegt. 2ndel dnsk isler ble reddet, men
noen cnkom i fl=ene, Ingn hus i nærheton ble ramet Ved bombingen.
Det rådgivende polske nasjonairådi London er eelbat, sannsynli:vis for å

F;V-W6T-DUT,?.11C"Un' i-i-ovorenetennelso med folkekonfor=-
sens beslutnine'nr.
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Natt til 19/3 ki.• 3,2o ble Nach Kelvinators hovedverksted i Haxthausens .
et. sp.=et,  og omtrent stidig gikk man til aksjon •mot Nach Kelvinator
•Automob'ilhUset, Bygdd Alle 23.- Verksteet Erbeider loo% for tyekerne.
Begge aksjoner var vellykket, Spesialmockiner, ladestasjon  :omlag.800  liter -
bilolje, flere bilmotorer, minst 25'tyske biler samt en-bilheis ble ddelagt.
Jerbanesabotejen,
ner er en p5:IIWITg.oversikt over sprengningene natten til 15/3: Larvik,
brU over Lagen. Kjose, Bergbrua mellom:Kjoso og Eikenee - .Å.sha-ugen mellom
Galleberg.og Snde, 7 sprengninger - Råstd sporveksler eprengt - Stokke,
alle vekeler unntatt en sprongt - Kjellep.tog veltet - TUnsberg, 4 veksler,
sporskifterhytta med  stilverket - Skoppum, sprengnine på tomt og  vekslor -
Barkåker,  .en voksel Nykirke, vekslor.- Svrthusbrua ved Nisterud - bru
mellom Draneedal og Neslandsvatn - 33 spronsningOr mollm S.'.ggrendo og Me-
heia- Vestfosoon, overgangebru. oe  noen master - ströMlöst Ski-Srpsborg-
Ski, to lokomotiv en trektor, lokomotivstall ddelagt 2 skinner .&s -
Vestby'- Skinnagang ved Hdlen kjdreledningen mellom Moss  og
OnSdy, begge vekelor  oe  mast Tonti, bru og flero  :7.Andre sprengninger—
Rå cg master Såner, veksel - Mysen, 2 bokomotivsvingskinner
vanteder, voksel og skinnelagr - Fredrikstod,-sprengning 5 .stede±!
mstor. sp:oengt - en bru mollon As og Vestby - Sarpsborg, et lokomotiv sprengt,
vestre linje uferber mot Oelo - Idd, veksler og tolefon --Skjeberg, vekeler
3 undergnger.
44 angivere o[:; andi.e nazieter ble likvidert i 1944

senket.

Nylig ble Marco Brunner" som gikk i  troppetransport fra Norge, senkot
utenfor svenskekysten. 5 — 7oo mann-fulgte skipt til
Nazistisk oppinnsomhet.------------------------
Rogstad har funnet på å  blokkere bestemte ftmilier  for Littilförsler i 3
dagcr. Han her egeå beetemt ot 2 kjendtc menn skal.plasseres på lokomotivet
på det tog han velger ut. - I Skion straffer gode nordenn våd at vannet
stenges  E2v-fer  dem.
Slikt ikke jon sec. -

LdrdTg 17/3  s,:,nmenkalto NS en del kjendte i B=um til et mdte i Rådhuset
i S7:.ndvika. Så å si alle de mdtte frem - ialt 18 2o stykker.
Fors:2nlingen vr nnder mdte bevoktet av vepnet politi. Fylkesfdrer Holm
holdt en tr.le hvor han raste mot den siste tide sabotosjehndlinger. Dorpå
ble de fr=ött k1t inn til  ,Holn ellkeltvis - etedig unde:u vepnet vckt Og
ble truet til å undersrivo on erklezing som typisk nozietistiske ordelae •
tok avstan sbotasjen.  Alle ekrev  under.

Ingen undsk;_,-/1dnine kan. &dtas for en slik handling, 6.en kan  utnyt,;.,es
i en ka..p;:mje sot fienden 'nar satt igang ;Lor å bringenvåre  hje=ofrontsol-
dater i e 1axiry  1102 folket. Hjemmestyrkene settr livet-inn for å påskynde
TyskITnds nederlog og  vårt  befrielse, De nå ikke bli falt i ryggen cV
sine eene
Den nazistiske L,O. .ledelse,

1.,z1j.geSomorganiscsjons kontorer er stengt
fordi sa.norescsjonens gjdremål kon utrettes cv  de  sentrlo instan-
ser. S-Ligningen Or en groi bekreftelse på hvor lite de ko-fJ.1- iss;,)riske lodere
hcr å 10,Jskjftige seg m.ed. Oslo Somorgcnissjon,
spille OIL 2entrl rolle ved gjenwisningen-nv en


