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"Historiens største bløff" kalier Lerd Van-

sittart den tyske skadeserstatningsbløff etter

forrige verdenskrig. Tyskland klarte ikke bare

å innbille verden at det ikke var  I  stand til å

betale erstatningene, det framstod til og

som en lidende .martyt I virkelighttsn lå år-

saken ttl Tysklands vanskeligheter ikke i er-

statningene, men i selve krigen, en .angrepskrig

som førte til fullstendig nederlag.- De

hadde fra første begynnelse gjort et teilgrept

de hedde fastsatt skadeserstatningene for høyt.

Ikke erettferdig høyt, for beløpet, 132 m1111-

arder gullmerk, svarte bare til en tredjedel av

hve krigen hadde kostet de allierte, . men uprak-

tis.k høy. For tyskerne gjalt problemet fra før-e

ste begynnelse bare hvordan de best'skulle k

lure sine seirrike ofre; og de skred målbevIsst

og met•disk til verket, lot som de betalte mer

enn de gjorde og jamret seg høyt  oe  uavlatelig.

Ifslge skad•serstatningskommisjonens beregnimgr

betalte lendet pmkrIng 20 milliarder gullmark

g-jennem et tidsroM på flere år. Til sammenlikn-

ing kan nevnes at gjenoppbygningsarboldet baro

i Nord-Frankrike har kostot over 15 milllarder

gullmark.

I det hele tatt gjorde Tyskland aldri noe

alverlig forsek på å innfri Sine forpliktelser

fra Versailles. Det lot som det va'r lamslått av

den kollosale skadeserstatnIng og spdrte sine

krefter til revensjens dag, Ifelge HItlers egne

o-eplysningr brukte landet til ferbereddlser

til denne verdenskrigen 10 milliarder gullmarkl

Tyskernes tektikk gikk ut på å reklamere epp

den feretatte årelating, og det falt deni .Ikke

vanskelig - de regnet genske enkelt alle sine

tap som skadeserstatning. De tilgodeskreV seg

f. eks, den tonnasje som var tatt fre.dem under

krigen, til og med den tyske orlegsflate som de

selv senket yod Scapa Flow.  Kullgruvene i Saar

var i 1913 av det tyske finensministerium verd-

satt til 300 millioner gullmark-. Under krigen

lane allierte beslag på gruvene som erstatning

for de frenske som tyskerno hadde satt und r

v‘ann„ og i regnskapet for,skadeserstatningene

ferte så tyskerne gruvene •pp med over 1 mill1-

ard gullmark4 Menøvren lyktes, og i 1935 fikk

tyskerne til og med kjøpe tilbake gruvene  og

hele statseiendemmen-I Seer for 140 millioner

gullmark. Blendt andre forbausende poster

skedeserstatningsregnskapet merkes verdien av

de avståtte tyske kolonier, •mkostningene yed

avrustningen, ødele egelsen av de tyske befest-

ninger og omlegningen av industrien til freds-

drift. Den tyske propaganda hadde så stor makt
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HISTORIENS GTØRSTE BLOFF. at verden trodde fullt og fest et landet var
ruinert. Men var  1:1(  som syntes synd på lendet,

klar over at inflasjonen praktisk talt opphevet

den indre ststsgjeld? Visste de at nasjonalinn-‘

tekten var atskillig høyere i 1924 enn før krigen

enart- blomstret næringslivet i Tyskliand, mens

fordringshaverstatene hadde store Vansketig-1

heter med å lirke til  seg  bidrag til oppbygninge

av de ødelagte mmråder. Snart kom det Ult at

fordtingshaverne lånte skyldneren penger til å

betale med. I form av lan ogkre:ditter.fIkk'

lysklane nærmere 30 millierder riksmark 'fra .

sine tidligere fiender; altså etskillig Mer enn

landet selv betalte i skadeeerstatninger. Plandt

de første som fikk lån var de ledende tyske6 -

rustningsfabrikker. likeVel.fikk prOnagandaen

verden til å tro at hele Versaillestrektnten

var uforsvarlig og at Tyskland ikke hadde ennet

å gjøre enn å keste seg i ermene på Hitler -

til tross for skadeseretatningene b1e avskrevet-

et år  før  Hitler kom til maktdh. Tyskeneseneste

sjakktrekk var å  få  eVskrevet de kommerSielle

gjeldspostene også, og det ga er nettegevinst

på 20 milliarder mark. Slik forbetedte Tysklant

denne krigen. Og under den har tyskerne .avkrevet

do  okkuperte nasjoner ut årlig bidrag på 20 mil-

liarder rikemark, eksklusiv  hva  de Ved offiSiell

eller prIvat plyndring har røvet.fra landene4

Evordar skal vi hindre menneskeheten i å

seg lure en  gang  til? Allerede nå dr mange

gang med en "Eeede-Tyskland"bevegelsei.og et av

hovedpunktenc er: Ingen skadeserstetning denne

gangen4 Gedtar vi dette prInsionet, ksmmer Tysk-

1and til  a  ha vunnet kr1gen eanSett den

utgang. Skal vi få fred i verden må det bli

klart at angrepokrig ikke løner seg. UebTskål

tvertom bctales, og det dyrtl Forrige gang ver

Tysklands "lidelser" i  stitr  utstrekning bløff,

La %oss Passe på at vi ikke  L11r lurt en gdng

SAMMENDRAG AV NYHETENE FREDAG OGeIGRDAG.

Lørdag ble det meldt at russiske toPeer

den nordligo støtkile vest for  eblozk  med ret-

ning mot Dvinsk hadde gått over Dissna, en bi-

elv til Dvina, på en 25 km bred front. 3. avitb-

russiske arme som rykker mot Vilna har pa'ssert

Osjmjanka som (Dr den siste elv før Vilna• og

jernnanen Vilna+Dvinsk ligger under

Tysk telegrambyrå meldte lørdag middag at 3aran-

ovitsji var faldt. I pripetmyrene tortsetter den

russiske,framryknIng vest for Mosyr, og hat nådd

Turov ø frr Finsk. Den russiske ftemrykhing fort.

setter vest for kovel mot Drest-Litovsk,og  tyelo

tropper trues av omrigning i Finskområdet.



etter 5. åuni er det faldt ellmr tatt til fange.

27 tyske generaler. På svensk hold moner man

det nu er for sent for tysketne åetrekke 'Jroppem .

tilbake fra de baltiske  da;  de- jernbaner

som kan benyttes går for men fignten. Det er mue-

lig tyskerne vil forsøke å evakuere sine styi--

ker til Finnland.- Etter et veldeomt bombarde-

ment natt til lørdag med 2.300 tonn bomber mot

stillingene nord for Caen gikk britterne lørdag

til angrep. De har frangeng og de heftige kamper

for'eSetter:'-Amrikanerne har forsert un ny over-

gang over Vire og.erobret St. 2ean de Daye. La
Haye du Pults er nå omgått på alle kenter.  c

Cherbourgs havn er straks klar til å motte. de ^

første. Skip.- I svenske: komnentarer til vcn Rundt

stedtcavekjed meddeles det at denne . skyldes u-

overensstemmelse med Rommel, sem mah gir skylden

for det mislykkete, forsvar i Frankrike. I ektober

ifjor sammenkalte von Rundtstedt de kommanderenf--

de generaler i vest til et møte. Lan jga der ut-

trykk ±er den oppfatning at det ver håpløst å

hindre en alliert invasjon, grunnet de elliertes

materielle overlegenhet. Ran mente af‘iyskland

allerede var Slått, men atihæren måtte fortsette

kaffipen så-lenge-som mulig forat.ikke hazistene

kenne gi dem skylden for néderlaget, og fOtat den

kunne bevare.sdn prestisje ho det tyske

fleste andre geneteler erklærte sedeniga, gem-

som mente de allderte.kunne kastes  pe.  S'jøen,

skildres sem en meget forfengelig mann; upopulær

blændt sine 3ffiserer, men med et visst tek  pa

sihe soldater.  Han  er fanatisk nazist og meget

pOpuler hos hitler, men gehrmacht eatte seg san-1

spIigvis »mot at han ble utnevnt til øveestbe-

fIllende i vests Von Kluge Ukk derfor denne tit-

tel. e  De Gaulle:ble mottett med salett da  han
kom til geshington og ble senere tatt imot av

Rooeevelt.- De største amerikenske bomeeflryene

har.angrepet mål i Japan fra baser.i

tiinde tartny i den ellierte flaten som på inva-

sjensdagen.satte kurs for Frankrike, førte norsk

flegg.

h\IYHETENE SONDAG,

Vestfrenten. Fra tisenhoWers'hovedkvarter medde-

les at brittiske og amerikanske teopegr h.er inn-

tatt byen Cen. Syen har vært midtpunktet i det t

tyske forsvar på demnedel av franten. Gjeneom

CAn  går hovedbanen frik Jherbourg til Peris e  den

er et viktig veiknutepunkt, og elvehevnen regnes

som den syvende i•rekken av de franske havng.r.

Tyskerne" i lendsbyeee nord for Caen her ingeh .

sjangåer lenger, da alle retrettveier er evskårt

Pa.vestfløyen har ametikanerne drevet tyskerne

av La Haye du Fuits og rykket videre i km mot

På midtfronten går amerikanerne fram på begge si

der ev.Vire.mot St. det. På estsiden står troppere

kffi og på vestiden 8 km fda landsbyen. Ameri-

kanerne rykker også sydover på veien fra baren-

tan, til fer:iern,Det meldes at byene Grenville

og St. Pair på sydvestkysten aV Normandie er e

ret eg at troppene har rykket dran ever 2 km.

keldingen inneholdt iniet om.hvordan grobringen,

som er uten sammenhengjmed frbntene, .har foregått

Det allierte tlyvåpen angrep veier, kroei eg

jernbaner i det tyeke oppmarsjområde. Fransk,

l'ribkarer er i.kamp bare.50 kn fra Normandie.

froriten og også_lenger inne i Iandet. Innland-

styrkenes sjef, Genera2 Keenig, har kommet til

dherbotirg ,Roosevelt har gdtt De Gaulle en

meget hjertelig mottakelse. Spersmålet om an-

nerkjennels'e av den franske komite er forelø-

pig ikke drøftet.- Allierte fly har bombet mål

i Tyskland og okkupert område. Flygende bOmber

kom søndag innover England, lgrdag emr det en

lengere pause. Amerikenske fly'angrep.utskyt

ningssteder for disse-bember lørdag, bl. annet

med 6 tonne homber.

;9stfronten:Det ruseiske frametøt fortsetter

uten stans og russisk artdlleri og tanks

Lenger nord her Andre rUssiske

koldiner avskaret ejetntanen'yiine-Dvinsk og

gått over grensen,til»Liteuen.'Russerne hærmer

seg linjen Ihga-Kaupas s eom Cr:tyskernes siste
retrettvei. Ifølge tyske meldinger her tyaker*

ne trukket seg tiibake fra' fotsvarsverkene i

Lidaområdet og . hida er tatt etter forbitrete

kåmper. Russerne står ner 160 km fra østnreue-

sens grense. Rokosovskis armeer rykker fram v

fer Baranovitii mot Bielystok og Brest-LitoVsk-.,

I syd rykker russerne fram mot eresi-LitoVsk

fra Kovel og 'truer med å avskjære de tyeke tre-

per i einskemrådet. Tyskeene melder . at russer-

ne er nådd fram til elva 2ug, og har—trengt

tem i generalguyernementdt-Polen sotnder en del

ay StertySklands.ytre forSvar. Marskalk "Ikov

har innledet en ny Offeneiv ø for Lwow. Kerte-

spondentee meddeler at 25 aV:de 5b tyske diVi-:

sjemer på mddtfro:nten er ødelagt og at dig'se '

ikke ken erstettels. Ifjor reddet de tyske ?Jan-

serdivisjoner hmren fra en katestrofe, men i

dag er halvparteh av parperdlivisjohene .12åvest-

fronten.-. Hitler har  d  uken sem gikk hatt en

viktig konferanse ped sine militære rådgivere.

:Oet dr.iktigste sointaleemne var mengelen på re-

server. , ,

Itelia. Det meldes om litt mindre framgang på

alle feontavenitt ii tross for innbitt met-

etend, Tyskerne forsterker sin Adolf Pitler-

linje nr. 2 fea. Liverne til Rimini. På vest-

kysten stdr de ållierte mindre een 15 km fra

Liverno. Italienske friskarer kjemper i  byen.

Syd for Arezzo er Yontoni inntatt.- Lørdag ble

havner og f1yplesser på Chios, rthodes cg andre

øyer i Egeerhavet angtopet av fly fra Iaidtssten

Over 500 tunge amerikaneke fly fra Italie har

angrepet det største'oljeanlegg i nærheten av

ien. Samtidig ble to mindre raffinerder og

tre flyplasser angrepet. Flyplasser Str Budapest

er bombet. 57 tyske fly ble skutt ned bg 21
aIlierte gikk tapt.

Portugal, 6 tyske etedsmenn er kommet tiI Lis-
sabon med Lufthansa. De hadde med seg 6 forseg-
lede kasser: som.p.g.a. de reisendes,diplemat-

PeSe ikke sku1de undersøkes. I forrige Uke ble
det meddelt at tysk gull kom med LUfthensa til

portugal. .


