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Da_mangta,pte_freden_etter fcprize_kri.g..

Engolsk-ameriksnsk samarb,Jid cn betingclee ror frcd.
Av en svensk artikkel i tideckriftet

Bertsett fra cm Versaillesfreden var"ruttferdig" og "klek." eller
er det et faktum at den i den almene bevissthet har fått en skjev plae
den histeriske årsaksskjede bakenfcr den nåveTende verdenskrig, som at
begynt av Tyskland og er enda mer ødeleggende enn dcn forrig. Nr me/
på sine hold ivrig søker å beVista at det suarereCIr VerS'Illes4-reden
det vil si seierherrene - enn Tyskland som har skyldcn for nctismen
bør man ikke glemme at praktisk talt ingenting i den nazist/ske nides_
er noen original frembringelse av nazismens teoretiker, men yar
til eldre tyske kilder, som eksistclte lenge før Versailles-ITeden - c
nye i den er dynamiken og evnen til å sette ødeleggelsene ut i livet.

Ft annet viktig'faktum, som cfte  telir  oversett, er at denne irritel
Versailles-freden i virkeligheten kke ble gjennomført i den ferm dan
hesluttet. Det gjelder f.eks. om et så Lztyeluingsfullt avshitt som tfl-

ens bestemmelse om at det Britiske imperium og De Forente Statzr nitn]
ile til Frankrikes hjelp ved hvert tegn på et uprovosert angrep på det
land.

Amerika nektet å skrive under.
Frankrike hadde som kjent krevd langt storre torritorielle garantie

mot Tyskland enn landet realiteten fikk ved fredoSlutningen. Det ble
kcmpensert ved et kompromise som dels innebar demilitarise,-ingen og al
ert besettelse av Rhinlandet, dels lovot Frankrike en scorskilt tremakt
overenskamst med det Britiske imperium oa U.S.A., hvor den ovenfornevr
hjelpegaranti skulle innrykkes. Den U.S.A. ratifiserte aldri Versaille
traktaten. Da Amerikas underskrift var en betingelse for virkelighets;2
relsen, ble garantien aldri gitt.

Frankrike fikk altså aldri nocn annen traktatbeskyttelse enn den se

tle gitt i Forbundscpakten, og det gjorde fra første stund ingen hemmol
av at det anså dette for helt utilstrekkeli. Det er ,sant at forcsndsp
ten inncholdt visse bestomelszr om forholdsregler for å stoppe en ang
per. Erfaringer fra senere tid har vist at dette system var ine2fektiv
at det manglet den faste kjerne av milituer makt som var nødvendig for
ikke bestemmelsene skulle bli virkningsløse. Frankrike var frå begynnc
av redd for dette og foreslo derfor opprettelsen av en internasjonal a
- men Stor-hritania og U.S.A. forkastet forslaget.

Noen år senere gjorde Frankrike et nytt forsøk på å presse frem den



uteblevne garanti av Stor-Jritenia. Dun britiske regjering tilbød ogse
Frankrike en garantl på omtrent sasle vilkår som i Varsailles-freder

Foincar rL ville ha alt eller intet og krevde derior en miUtterkonven-
ejon med nøya definering av den hje1p som den britiske arme skulle yte.
Do England ikkc var villig til å ;å så leneft, bortfallt het. sprsmeelat.

Locarno - et isolert Lremskritt.
7rankrike prøvde nu igjen mulighten å styrke Folkeforbureis sikkor-

hetsmaskineri. 1 Be23 oversendte forbundsfeingen til do lurskjellige
m2dlemsstator et kommite-forslab, hvic henHi var å gjøre de militeure
aanksjonur automatiske og obligdtoriske. Dot blo forkaetet av Stor -jirita-
Lia, de britiske dominions -Pollend og de norske stater. Serame skjebne
iikk i virkeli heten den bekjonte  dJeneve-protokoll" fra

Først i 1925 ble Locarnooverunskomsten hvorved tnglEnd garen-
torte den fransk-tyske og den belgisk-tyake  F:rense.  Let var ct viktig b1-
dr fdg  t51 sikring_n av Euro-eas fred. Ln/:Jend  Lorde  on unntagelse i sin is
lasjonistiske utterkrigsstilling for denne mertet viktige :trense. Samtidi2
,tt  det panske klar beskjed om at det ikkc var beredt  tdl a  handle  pe  sami
.ftc når net f.eks. angikk Tysklands østra grensc.

Det ble sagt at Loeurno-overenskomsten i-virkedightenforu%satte at
forbundspaktens bestemmelser alene ikku var tilstrekkelige, mun rette ker
pletteres med klart definerte garantier og ferpliktelse/ tor sErskilte on.
råder. Locarno var et slikt, sumpdement - men Lst-Eurepa flkk nldri sitt
Locarno.

elle disee forhandlinger og torsrk på å komme frem til et virkelig
trygghetssystem er det Frankrkes frykt og utillredshet, Frenkrikes rov. p
sikkerhet, bom er den konstante faktor. Den eurepeunke etterkrigspolitikk
fikk sitt preg av at de seirende m kter ikku: hadde Lunnet  keJm12  ovorens e
n sette i kraft det sikkerbetsoystem som Vors=e2fraden hadde til 1.e.ens
å skapo. Det tjener ingen hensikt a snakke om at denne freden var hatet
hvis mun ikko husker på at oen på d.Ate megt% vikteLge punkt ganske _enkelt
ble stående på papiret. fller, sem  .r.  cenomist" nylig skrein .Seierharrene
mngle, vilje til å sette frodsvilkerene igjennom".

Splittalsens feilgrep må ikke gj.enta.s.
11;:)r man nå på menge hold advaror met en gjantagelse av feilgrepenc i

bør man p:2esisere hva slas misgrep man mener.  hinglendere og
rlrikanere har tydeligvis dratt den slutning at de% de fremforalt ikke

å  gjenta er et tilbakefall i isolasjonismen fre forrigu etturkrigstid.
e må stå saienen også etter krigen og vaere beredte til h sikre freden i
:11esskap - ingen makt m slik som Frankrike ferrige gang, latus alane
ngsten tor sin sikkerhet.

Frankrike vur bdsatt av denne angst, og ue-ts etterkris:tlitikk bar  pf
cv desperdsjon. Den son kjenner  ug  str:rk or trygP' kcn derieset, slik resc
nerer anglosakserne, handle med større klokf.e% ug forutseenhet og virkelj

Tjøre noe for a få den internasjoneke utvikling tnn i fredelige baner.
Det var U.S.A. som ved å nckle  ratifiserL satte det nye maskineri ut

funksjon tra bogynnelsen og ga opptakten kdl ånglosaksernes tilbaketoL
.ra vtiropa, fra sin vesentlfge oppgave  a  iryee 2neden der. \;i11j!

bar i sin bok "En verden" gitt un lntereasant lerklaring pe denne nmeriki
holdning, han legger skylden på pnrtl,olitikerno, som ved ta en e,on,y

.åre hensyn, fors,.ilte Àme  rSLLs  underskrift. ien det frangur ota av
llkies remstilling at mistroLn mot ung-Mne og dets imperlepoIltikk bi-

, .og til a holue liv i is•lacionismen i Amerikd - det frein,-nr ogsL av
nus skrift. At den i msnga hersdender byggr p ar4iende kjennekap til
! undamentale saktforhold i britisk sekaldt  irdrialjsme, er utenior tvils

derfor ken den dem,es på ved ati): fontio opplysning - nou sum omså tj
en vits gred har skjedd.

Ang/oaaksisk_semarbeid ver interetse.
Fra EuroPas og verdensfredonssynapunkt hnr mnn n11 grunn til å h4c., pt
så intii.t cg vennskee-Rbig_c...,me.rboie som  muleg mellem ie anglosaksiske



Statshanns3ger. Det dr vanshe1ig a se  hscardg n vsraen skal huhne fntilb:
tillit ob kelvresieekt  Ptdu  vkd nnk1Leskibelb. Inallytulfk 5  ftulothart forch

det hvilsr  pa  enignet cch ms1 of:  hhdlsr,  ndt  rar kkkerst denn Mrsel=k-H ce
Amcrikas tellsk og mkaleevisstk int1iytlss i Turopa som utehle foraiuk

fang.
Lette er neffen blitt  dh  trnismt 5  men sbo,. ponater Ser p). 0111  CLÅ ikke i

n aevendit  a  ajanta hen nar ean lpfteett edr latcgtsget "Ehropag anvehdt  bc
pstegnelsen gor en palitisk mer eller . sainctre sksklusiv enhot, hoe sem

IsMiropa ikke GT 02 hefler ikke inå  1,7bTc,:. De.t er belVeSølkli,Lj an slanun sak
al akt anulosnrmsisks kamaresid hathrlbevis ikekS kkn Rjs-hs tjcneste sam

et trylleformular som alend  Ar  tilstrekkdligi for  „d-vinne  imsden. Det må
ikke  Hote  an blind for at.het ihtrnasjonaTc neMbsidet Ift:  by: -. 62 pa iana
f  ra_ctalcd_hold,. men dtt kan pa d.en andre  si()_ 2  butntek- tom-shaav dd vikti

Le mrdlcr tii nettopT, ('; -b".ttjM UT-: blib- kolimktiv •Infsaetkvilje... .....
--------

STATSTJhrtaT,bn 1,4=TON Cbbj‹.egablgt Cyltt-dan 26. tiovtkhang 59 ar. tra kmf
021) .1 ric VC.rdC2-1. strammakt  hilSontis  tih lykbønsknimper til •hnets tolic i
anleanin.:±, dmwih. Euromk unatertrykte loll: som stannor unher agzibmkab
kicpc terror, har smrlit ,<I—J_Ljl til a kendd vgamm, taliker Og gode griker Lil

Dhonaddhl. fkt var IsaufSOffi i de mbrha dgur haiste  fail-LMmnMcsam(U  høyt og
Critt. Dct var baukoM. i nederi.:.ckto dk*cho F±;2,de  fris  eilk-nytt.mot og

ry motstandsviljo. tl.VTIt: av 10090 av  lsurs  og den fris norakeaprokE
mehdrbeidetd :'_ by og pa Ignå., jm hdle het ntrake folk, senaer Vi 'inlild-.01

Churchi11  aeT ligammende  hilban. .

biste_nyttgima_frpntene
U sisMin-caten 1-1 rmo rb er mnuda har allielhoce blygure sloppdt.ned evsr

74i7,00 renn bemtur over Tysklrna. oar7cih aland har i lalcut  hv  novsmcbsr am(

fntt•tøle vekten av nesten 7000 tonn bomiekr  Leg  er rk vcraehs mc:cc,t hombtb

by. 1 14..(st  av  denne krigen  hag  ilasigts: bota;Ch-e kketet nsk. over•12090 i

bkMber otgikg Burlin, Dst bise btorianchmqiet mot byen Paust sted nalot til
Tørhsg (det 3. store angren i lay,tt coy 5 et-es), da over 1000 tanf blS

slojipet ned. Flygerne søkte sine M.fl i lybst av S~C, branner etter fori

snv.rep..Sgsrml.e natt ble dgt viktigs inaustriL og jorubnndcentrum Stuttc,
bombst. Utors.skader tlk borktmart, hg ak -Ihtrtcd Ithelot bycn, Ver SVLTE

brnensie i gang,- kg3rlig omkrinc novddjenbkedLtasjonsh. Fitter ancrepshe
uatt th] U7,-rdan• navneg  r;;;: fly,  T dapkiilys frklac bld ereman rTNPUJ±J't aV

dan størkts styrks.tungo smarikaseskt bknhkrrs sOm noe=iathd b'ar va.rt pa.
  ingond. Cessan 1000 fly del_hkk j. moacraftt, som vr_na h-Mgkt vallykket.

lyske janere rjorde kraftiv motftnnd, 34bambere  os-; 5  jggkrb g:ijck tapt.
56 tykke  ily  ble skutt ne-d. Andre auaerike&i;ske ily var over flyplsbger ot

andrk mel i ktFenk,rikv. Ekr bld O tytge jh sere ckutt ncd— vedlchts:slys matt
f orstek amerikdetbke bombers et nytt kraftig anareD mot Care .e,g. Dc:osgui.Do-

fly var ovdr andrk mal i Vest-T-,vskand. 10 bombemaskiner ha lt jafere

tcikk tapt5 da tybke  ily  tlf skutt hed, .l_legs har alliorte tly - natt sa
cial - ihmhitatt jontruljetoktft ever Kolland9 dolgia, FtiLhtkriks og VCast—

Tykkland. .
fe ntlikrte makters forsterkehe bembosseffankiv mot Tyskland har ført

wkd skc økdt ure ug nkrvgasitakt bigndt befulbningen. fc nazgstiskt Danae-

førerk lovem cjungjeldeisd LL kbakJeeteriserer leumbiJn sv Lfvelcm Lx»Jr. scu

"terroranclaT“, men det vst V-1 Eit IiIC klliertk villd ikks hk ofret en

dndste tombe owr dn tysk ty, hvis ddt ikke tjente milibLmre hemaiktkr.
aver bonhim ovtr fbrlin ektyr st skritt narmsrs frcdet. ferlibo er T',;bnLigif

viktiRta vci- og jemsdocaucemt gam og Trolrhas strktn irdestriby.-Dysn er
viderk ceTitTet for landkts eivilo sg- militTleg administrasjeh. kn eg 1/2

av-bytn la:Ht i grus. Pesten helo cagetimml mmd re.ejeringsbygnincer pc jetT

bancostnbjsncer ar utsistttt, 'iann-, elek.trisihkts- ,s,  Eknefogfatinjkh cr
trutt ssmmen— L,ykas t.efeMtknin-i5dKomr trl'landdistriktkns cg Wen nar



fått ordre om å ta imot et visst antall evakuerte fra Berlin. Den "relimi
øse" Ritler snakker med uratkvalt røst om at tyskerne ikke hadde til hen-
sikt å benytte den sIags krigsmetoder, men vi har ikke glemt terrorbombei
gen av åpne norske byer. Vi husker bombingen av hondon, Coventry, Rotter,
dam, Warsjewa, heograd, Stalingrad o.s.v. Da var der glede i Tyskland, da
skulle de allierte byene utslettes. Nemesis er over Tyskland nå. Over
Serlin er kastet ned flygeblad med innskriften: "Fred er det beste forsva? • .
Forrige onsdag senket allierte bombere et tankskip o-g to mindre fartøyer
utenfor den hollandske kyst. 3 andre fartøver ble-skadet.

I Sovjetsamveldet har de røde armeer etter erobringen av Gomel sist
fredag gått fmam på en 150 km. bred front mellom Gomel og Mohilev, erobret
over 300 bebodde strøk og truer nå det viktige jernbaneknutepunkt Sljobin
på jernbanelinjen Gemel Minsk. Likeså trues Propoisk, G.V. for Kritsjev.
I Propoisk-området satte tyskernu fredag inn et knaftig motangrep, som ble
fullstendig smadret. 4000 tyskere mistet livet. Tre russiske kollonner
rykker met Sljobin fra syd, øst og nord og sLer nå mellom 18 og 20 km. frr
byen. Tsjernin, 45 km. n.v. for domel er blitt erobret. Elva Beresina er
blitt overskredet s.v. for Sljobin. Over 40 bebodde strøk til ble igår
gjenerobret i Hvite-Russland. Byen Mosyr, som ligger på jernbane1injen
Korosten - Fripet, trues også. Etter at russerne onsdag i forrige uke hades,
måttet oppgi en del terreng ved Brusilov, 70 km. vest for Kiew, har de
røde tropper hatt ny framgang her, og en del strøk er blitt gjenerobret.
Lørdag kastet .von Mannstein nye 8 diviejoner inn under motangreper vest
for Kiew, men russernes konsentrasjon av artilleri Ejorde enhver tysk from
gang umulig. Tusenvis av tyskere er falt, og enorme mengder materiell er
blitt ødelagt, uten at tyskerne har vunnet noe terreng siden lørdag.
Tyskernes olfensive kraft er brutt, og på begge sider av den tyske kile-
gjør russerne gode framskritt. Under den siste.motoffensiven satte tyskor-
ne inn 1/5-1e1 av sitt panservåpen. Ltngere sør har russerne utvidet sitt
bruhode ved Tsjerkassy og rykker vestover mot jernbanebyen Smela. Også
s.v. for Krementsjug går russerne fram. S.v. for Dnjcpropetrovsk truer
russerne mod å slå en kile mollom de tyske trorner ved Krivoi-Rog og dem
ved Nikopol. Jernbanebyen Apostolova, som lisger mellom disse to byer,
blir uoppholdelig bombet av russerne. En av de viktigste årsaker til tysk•
nes desperate motstand i Dnjepr-buen er Nikopol, hvor der finnes store e
mengder mangan, og dette metall kan tyskerne ikke unnvare. Skulle tyskerra
mist2 Nikopol, vil dette få de alvorligste følger. I Svartehavet har
russerne sonket 1 tysk forsyningsskip, 1 minosveiper, 1 tråler og 1 kutter
Italia: Det AllFerte hovedkvarter i Nord-Afrike melder at den B.Armes
trom5er, som søndag satte i gang offensiv mot tyskernes stillinger nord
for Sangro-elva, etter 3b timers voldsomme kamper har brutt inn i tysker-
nes hovedforsvarslinje nar ved kysten I en bredde av 19 km0 og en dybde av
over 15 km. Tyskerne satte inn store mengder tanks med flammekastere, men
uten resultat. r±amganEen fortsetter f'<er britene. På den 5. armes front-
avsnitt har mindre 5  men kraitige trefningar funnet sted.. Veldige flykampor
uar vært utkjempet 5  og den alllerte bombingen Av flyplesser, jernbanemål
og transporter i Nord-Italia bar lagt alvorlige hindringer  1  veien for
den tyske overkommando. I Nord-Italia utkjempes harde kamper mellom fri-
skarer og tyske troppor. Tyske stupbombere •ogpanservogner er satt inn
mot friskaretropper ved kaggie Maggiore. Allierte flystyrker h.ax:_Agtopet
tyske stillingor langs kysten av Adriaterhavet, bl.a. ved Peseara. Katt
til tor cdag ble Toulon angrepet av amerikruaske fly. Fotos viser at tre
u-båter -et handelsskip, som lå i tørrdokk, fikk mange fuLltreffere.

Framstående sVensker har protestert mot arrestasjonene av finnske so-
cialdemokrater. 6 av de arresterte er Riksdagsmedlemmer. I protesten he-
ter det at en løslate1se vil bli bedre forstått enn noen som helst forkla-
ring. • •

30000 svenske metallarbeidere har-vedtatt en protestresoTusjon i anled-
ning nazimordene i Danmark og Yorge. - I neste nommer vil vi bringe et
mer utførlig nyhetsstoff.


