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Arbeiderbevegelsen har altid veert internasjonalt innstillet. Stadige
kriser og krigerske oppgjbr nellom nasjonene har riktignok gang pa. gang lam-
met eller odelagt de internasjonale arbeiderorganisasjoner, men like ofte er
arbeiderinternasjonalismen oppstatt pany. Tilbakeslagene har vasrt harde, men
de har gitt rike erfaringer. Illusjonene er etterhver.t blitt fserve, ernen til
a vurdere de praktiske* mulighetene er blitt starrer

Ben faglige verdenskongress soia ble holdt i London i februar var et
klart vitnesbyrd om hTor brennende interessen for internasjonalt samarbeid
er blandt de faglige arbeidarorgan!sa.sj oner rundt om i • verden, Konferansen
_. ar utvilsomt den mest representative som er holdt i den internasjonale ar-
beiderbevegelses historic. Omlag 240 delegater fra 42 land representerte mel-
iom 50 og 60 millioner fagorganiserte arbeidere kom her s'ammen for a drofte
en rekke spbrsmal av livsviktig betydning, ikke bare arbeiderklassen, men i
videste forstand for hele menneskehetan, D.'.'b'ftelsene pagikk i 11 dager og ble
viet stor oppmerksomhet i hele verd

Av vessntlig betydning. er det at kongressen betydde et difinitivt og
avgjorende brudd rned arbeiderinternasj onalismens "europeiske isolasjon" for-
uten Sgyj^tgU|jpy$ld^-^. &OBIcij^X-,§2.J^^a..-P^ej_;r£g^^j^^4^agfc^. vox bade nord- og
sydamerika, afrikanske og asiatiske land represent6tta Ingen av dLisse var med
1 den garnie faginternasj onalen, Etter: var rasning er det ogsa grunn til a hil--
se med glede at kongressen innbod representarroer for de • tidligere fiendtlige
land Italia, Einnland, Bulgaria og Romania, Bare firmene nadde fram til mo-
tet for det var slutt. Det var forovrig russerne som foreslo at de skulle fa

m e d , ^ . . •. •. . .

I den komite pa 41 medlemmer. sora skal forberede dannelsen av den nye
internasjonale, bis Iiigvald Haugen., STomannsforbundets formann, valgt inn son
.or'sk medlem. Denne komiteen har igjan valgt et administrasjonstyre som skal
fungere pa koxniteens vegne og gjore det• viktig'ste av det forberedende arbeide
Komiteen;. be star av 13 medleramer,. Saritlige europeiske .smastater er inidlertid
holdt utenfor denne ytterst betydningsfulle komiteo Be.har bare en indirekte
representasjon gjennon belgieren Schewenels (faginternasjonalen) og hdllende-
ren Oldenbrook (transportarbeiderfoderasjonen)0 Mot denne utmanbvrering av
stnastatene protesterte Ingvald Haugen ganeke skarpt. Det er vel sannsynlig at
smastatene pS, kongressen i host, nar den nye internasj onale- skal ferdigorga-
niseres, gar samlet inn for en linje scm gir dem en stbrre medbesteraraende inn-
flytelseo

 : .;

Valgena i ginnland,

Ble en stor seier for _Det d^feTa^l^fe^^fo^gpai^t^, som forovrig ikke
er noe anhe.tlig og fast organ! sert '.parti, Det be star av 3,hovedgrupper: Det
raorganisdsrte komi3unistparti; "sekslinggruppen" under ledelse av de seks tid-
ligere sosialderaokratiske riksdagsmenn soa i sin tid ble idont tukthusstraf-
fer for sin opposisjon mot den finske uterrikspolitikk, og son tredje gruppe
an stor del av de smsialdemokrater sora i'host dannet en organisert fraksjcn
mot Tanners politikk, Etter den forelobige opptelling har folkedemokratene
fatt. 49 av riksdagens 200 mandater,, Da det fiuske koramunistparti ble forbudt
for 15 ar siden. hadde det 23 maim i riksdagen, Ved de senere valg stemte
storstedelen av'partiets velgera pa sosialdenokratene^ Ikke mindre onn 37 av
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de kandidater folkederaokratene stillte opp utenon "sekslingene" tilhdrte den
sosialdenokratiske opposisjon. For det sosialdemokratiske_part_i betyr valget
et klart rnistillitsvotun til Tanners hasardiose politikk. Partiet blir frem-
deles riksdagens. stbrste, men tapet av 33 nandater til folkedemokratene er
nok stcirre ami do fleste hadde ventet. En kan-vel regne mod at valget vil fo-
re til at Kilpi ("Suoraen sosialdemokratis" redaktor), Vuori (L,O,s formann)
Fagerholra og andre opposisjonsfolk innenfor partiet, som ikke har villet ga
til noe" organisatorlsk brudd, n& blir raer toneangivende, mens Tann-erfa-langen
ma gi OVT) sitt garnie grep pa partiapparatet.

Q®j22I££]A&e_£&rtiene liCan stort sett not ere stillstand eller tilbake-
gang.Agrarerne har mistet 10 raann.1 Samlingspartiet (hoire) har erobret etpar
•representanter takket vsere steratner fra nazipartiety,som na er forbudt.. Na-
zistene hadde 8 mandater i den gamle riksdag,. Fremskrittspartiet (venstre)
ser .ut til a holde sitt iaandattall. Det svenske folkeparti har, tross. sin.op-
posisjon mot krigspolitikken, mistet et. par representanter, Etter Passikivis
bestemte henstilling hadde saval de borgelige partier som sosialdemokratene
unnlat;t. a sti.lle .opp helt kompromiterte politikere: v.ed .yalget..

. ' De firiske valg vis.er at finnene o.nsker et progressivt, demokratisk
Finnland som vil gjb're alt for a komme i et varig vennskapelig forhold til/""
Sovjetsamveldet, Regjeringen. Paasikivi har innledet en slik politikk,, Valg-—-
resultatet vil sannsynligvis paskynne. utvide og suplere det reformarbeidet
sora er pabegynt samtidig som det skulie lette den politikk som tar sikte pa
at Finnland og Russland kan leve ved siden av hverahdre som gode naboer.

'BanGte^aflA^^ Handslag g i r fdlgende opplysriinger om s tor re l . seh av de
. . . f o r s k j e l l i g e l ands h a n d e l s f l a t e r i 1945 - a l l e ' t a l l i

mill iojaer b ru t t o tonn ( t a l l e n e i ' p a r an te s gj e l d e r for 1939)
~lsr 1 tlelte—tropertttni' 1774^-iig±v^HDg^oreiifede^gtater--59". o~ (&r9fp 7 i H ( f g

2.5 (4,8) Holland 1,5 (38o) Frankr ike oo8 (2 ,9) Sverige 1.6 (1/6) Sovjetsam-
ve lde t 1,3 (1/3) He l las oo 6 (1.8) Danmai^k. c . 6 ( l , 2 ) Japan 2.6 ('5 „• 6) Tyskland
2oO (4o5.) I t a l i a o.6 (3.i-4) andre land -4.5 (6<,o).;

Pj:.g--Qi!..-4.J. .0Ta Mussolini,, Den kjendte italienske, politiker Dino Grandi, som
var en av Mussolinis •nssrraeste menn i arene raellom

1922 og 1943 - som medlem av det facostiske storrad var nan med pa a styrts
Mussolini i 1943 -har offentligjort en artikkelserie om II Duce. Av plass-
hensyn kan' vi bare gjengi et par korte setninger fra artkkelene: Mussolini/
pleide ofte a si orn Hitler; Fyren er latterlig. Han savner intelligens og ->
har ingen sans for det dynamiske og ingen politisk forstaelse, Jeg kan ikke
forsta.hvordan et stort folk som tyskerne kan fortsette a fblge Hitler,/ Be
berb'mte diktatormotene var vanligvis en farce. Hitler og Mussolini aksepter-
te aldri hv.erandrss rad= Ikke snakket ikke itallensko Mussolini forstod t|isk,
men mye mindre enn han bnsket at folk skulie tro, Hesultatet ble en Hitler-
monolog som Mussolini med sideblikk pa de omkringstaende lot som han fulgte
intelligent med !„ Det ble ikke fort noen protofcoll ved disse :motene.

S n frontkorresppndant i Isvestija forteller
^ russerne for en tid siden erobret en by

ost for Berlin sa fort at tyskerne ikke fikk tid til a sette telefonnettet
ut av funksjon. En russisk major, som talte perfekt tysk, fikk .det..innfall
a forlange Berlin pa telefonen. Da det lyktes bad han om a fa snakke med Bor-
gerra'esteren. Han fikk snakke med borgermesterens sekretaar og sa: "Dette er
"fra borgermesteren i Xo Hvordan har dere det?"

 !lDet ser morskt ut" .var. sva-
ret, "hvordan er det hos dere?" "Utmerketj for en time siden td>k russerne
byen" "spbk ikke sa .dumt utbrot sekretaren"- l!Dette er ingen spok" svarte ma-
joren" det er russerne sora tolefonereru "Sekretseren ville ha navn pa den
frekke spokefuglen; og truet ned a innrapportere saken til 'hbyeste ..hold, men
samtalen'ble brutt sa ban er freradeles uten videre kjennskap til. hvem det
var han snakket med.



HJEMMEPRONTEN.

Natt til 19/3. kl. 3.2o ble Nach Kelvinators hovedverksted i
Haxthausensgt, sprengt og omtrent samtidig gikk man til aksjon mot Nach Kel-
vinator, Automobilhuset, Bygdb Alle 23., Verkstedet arbeider 100$ for tysker-
ne, Begge aksjoner var vellyjdcet. Spesiaimaskiner, ladestasjon, omlag 800 li-
ter bilolje, flere bilmotorer, minst 25 tyske biler samt en bilheis ble bde-
lagt.
J er n ban e s ab o t ass\ en: Her er en pal It el ig oversikt over sprengningene natten

til 15/3: Larvik, bru over Lagen - Kjose, Bergbrua mellom
Kjose og Eikenes - Ashaug'en mellom Galleberg og Sande, 7 sprengninger - Ra-
stad sporveksler sprengt - Stokke, alle veksler unntatt en sprengt - Kjelle,
tog veltet - Tbnsberg, 4 veksler,sporskifterhytte med stilverket - Skoppum,
sprengning pa tomt og veksler - Barkaker, en veksel - Nykirke, veksler -
Svarthusbrua ved Nisterud - Bru raellom Drangedal og Neslandsv&tn - 33 spreng-
ninger melioia Saggrenda og Meheia - Vestfossen, overgangsbru og noen master -
strbmlbst Ski-Sarpsborg/Ski, to lokomotiv + en traktor, lokomotivstall bde-
agt - 2 skinner As - Omsby, begge veksler og mast - Tomter, bru og flere

sprengninger - Hade, veksel og master, Saner, veksel - Mysen, 2 loko-
motivsvingskinner, vannsteder., veksel og skinnelager - Fredrikstad, spreng-
ning 5 steder - As, master sprengt - en bru mellom As og Vstby - Sarpsborg,
et lokomotiv sprengt. vestre linje ufarbar mot Oslo - Idd, veksler og tele-
fon sprengt - Skjeberg, veksler, 3 underganger.

3 og andre farlige nazister ble likvidsrt i 1944, .

ble "Marco Brunner" som gikk i troppetran-
sport fra '

.5-700 mann fulgte skipet tilbunns.

M§gJ.M.§lL..£E$i£§-S^g.tHogstad har funnet pa a blokkere bestemte familier
for mattilfbrsler i 3 dager0 Han har ogsa bestemt

at 2 kjendte menn skal plasseres pa, lokomotivet pa det tog nan velger ut.-
I Skien straffes gode nordraenn ved at vannet stenges av for dem,

glikiS'-mi, i-̂k'e'̂gje-agta.̂-gejg-i. Lordag.17/3. sammenkaldte NS. en del kjendte menn
i Beerum til et mote i Radhuset i Sandvika, Sa a si

\lle de innkaldte motte fram, i alt 18-20 stykker. Forsamlingen var under
notet bevaktet av vepnet politi. Pylkesfbrer Holm holdt en tale hvor han ras-
te mot den siste tids sabotasjehandlinger„ Derpa ble de frammotte kaldt inn
til Holm enkeltvis, stadig under-vepnet makt og ble truet til a underskrive
en erklaering som i typisk nazistiske ordelag td>k avstand fra sabotasjen.
Alle skrev under,

Ingen undskyldning kan godtas for en slik handling, den kan utnyttes
i en kampanje som fienden har satt i gang for a bringe vare hjeamefrontsol-
dater i vannry hos folketo Hjemmestyrkene setter livet inn for a paskynde
Tysklands nederlag og vart lands befrielse. Be ma ikke bli faldt i ryggen av
sine egne !

Den nazistiske_ L,0. ledelse, har hbytidelig erklasrt at Oslo Faglige Samor-
ganisasjons kontorer er stengt fordi Samorga-

nisasjonens gjbremal kan utrettes av de sentrale LoOes instanser, Stengning-
en er en grei bekreftelse pa hvor lite de kommissariske ledere har a beskjef
tige seg med. Oslo Samorganisasjon vil imidlertid etter krigen spille en sen
tral rolle ved gjenreisningen av en

F R I F A G B E V E G E L S E .
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