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De kan sende Minneapolis Tidende 
til en Slcrgtning eller Ven hvor-
somhelst i de Forenede Stater et 
helt Aar for kun $1.50. 
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o» Tilsalg?. Hvis De har. noget, som 
De ønftcr at fælge, saa indryk et 
lidet Avertissement under „Til« 
salgs" i „Minneapolis Tidende". 

No. 11. 36te Aargang. Minneapolis, Mia«.. Thsrchrg den 16de Marts 1922. (Emigrantens 71de, Budstikkens 50de, Nordvestens 42de Aargang). 

WonuL-Tillen. 
Cmordnct (Erstatning for dem, 

tjente under Verdenskrigen, ' <S' 
der 

V 

ForsKudsbewlmg. j3?ra KydskriKs. 

Paa Grund af den overordentlig 
lave Pris paa Minneapolis Tidende i 

lagt for Hnset. "%• fy- * vi strengt holde paa deft Regel, 
r  

Nationalbankerne vil blive sraraade. 
at tage Certifikaterne som Sik-

kerhed for Laan. 

* betales i Forskud. Adresse-
altid, til hvilkett Dag 

Blav^ f alt, og hvis derfor For-
nyelsen oi abonnementet ikke er mod. 
taget inden Maanedens Udgang, bli
ver vedkommende Abonnent strøget. 
Denne Regel bliver strengt overholdt 
lige overfor alle Abonnenter udeit 
Forskjel. 

Streiken «darter fig til Revolution 
med voldsomme Kampe. Hmldre-

der dræbte og saarede. 

Washington, 7de Marts. Soldo-
lerbonus-Billen med cit Bestemmelse 
ein Banklaan istedenfor kontant Be-
raling, som oprindelig foreflaaet og 
engang bifaldt af Huset, blev idag 
"forelagt .for Huset af Næringstomt 

^ teens Formand, Kongresmand -Ford-
net), der erkkrrede, at Bjllen ikke vil
de komme op til Behandling 1 før 
Mandag. Fordney erklærede sig for
visset om, at Billen vilde blive vedta-
get, og de fleste Medlemmer af Hu/ 
set syntes at være af samme Mening. 

Fordney vilde ikke oplyse, om han 
havde drøftet denne nye Kompromis-
plan mis Præsident Harding. I det 
Hvide Hus blev det sagt, at Præsi-
denten ikke havde sat sig ind i-og søl-
gelig ikke dannet sig nogen Mening 
om Billens Laaliebestemmelse. 

Den eneste umiddelbare kontante 
Betaling, som Billen bestemmer, er 
til de Veteraner, hvis omordnede Er-
saltning'ikke vilde beløbe sig til mere 
end $50. Te øvrige Veteraner kan 
vælge mellem: Tjenestecertisikoter. 
ni ed en kombineret Laane- og Assu-
ronceplon; Fagnddannelse; Hjælp til 
at erhverve Farin og Hjem; Regje-
ringsland. 

Hvor meget dette vil koste Regjerin
gen, siges at afhænge af, hvilken 
Form for Erstatlnng bliver valgt i 
störst Udstrækning. Det antages, at 
bcti kontante Betaling til de Mænd, 
som ikke er berettiget til mere end 
$50, vil udgjøre omkring $16,000,= 
000. Tet endeAge Kostende kan an-
drage til fra $1,000,000,000 til 
$4,750,000,000. Det sidste Tal er 
opgivet under Forudsætning af, at 
alle Veteraner vælger Certifikater og. 
holder dem, indtil de er forfaldne, 
eller vedkommende dør. Certifikater-
ne vilde blive dateret den 1-ste 
Oktober 1922 og vilde forfalde om 
20 Aar eller ved Veteranens Død. 
Kredit vilde Paa Certifikaterne blive 
givet Veteranerne paa Basis af $1.25 
for hper Dag i oversøisk Tjeneste og 
$1 for hver Dag i Tjeneste hjemme, 
men i intet Tilfælde vil deres Tilgo-
dehavende blive sat til over $500 for 
en Veteran, som ikke gjorde oversøisk 
Tjeneste, eller til over $625 for en 
Veteran, som var i oversøisk Tjeneste. 

Inden den 30te September 1925 
vilde hvilkensomhelst Nationalbank 

• eller hvilteusomhelst Bank eller Trust 
Company inkorporeret under en 
Stat, et Territory, en Besiddelse eller 
District of Columbia, være- bemyndi
get til at laane til en Veteran paa 
hans Certifikat Beløb ikke overstigen-
de 50 Procent af det Beløb, som han 
er blevet tilstaact, plus 4*4 Procent 
Rente fra 1ste Oktober 1922. .Laa-
net maatte forfalde ikke senere end 
den 30te September 1925, og den 

Rente, som Banken tager, skal ikke 
overstige med-mere end to Procent 
Aaret den Rente, som den Tag Laa-
net erholdes tages for Diskontering 
af 90 Tages Papirer ved Føderalre-
strvebanken i angjældenHe Distrikt. 

.. Dersom Veteranen ikke har betalt 
Laanet og Renterne til Banken inden 
ser Maa neder, efteråt Laanet er for
faldent, vilde Banken blive nødt til 
ct forelægge Veteranens Note og 
Certifikat for Finansdepartementet, 
ikke før den 30te Mai 1925 og ikke 
senere end den 15de Oktober 1925, 
oa Regjeringen vilde da udbetale 
Certifikatet. Banken vilde blive be-
talt Laanesummen med Renter til 
Dato af Regjeringen, og Veteranen 
eller hans efterladte vilde erholde 
Forskjellen mellem det Beløb, som 
blev betalt Banken, og 80 Procent af 
Certifikatets Laaneværdi, da Finans-
departementet modtog den. Efter den 
30te September 1925 vilde Regjerin
gen yde Laan direkte til Veteranerne 
paa Certifikaterne. 

-* Tersom en Veteran skulde dø efter 
at have indgivet Ansøgning om Er
statning under nogen af Planerne el-

.ler om kontant Erstatning, eller før 
Billen træder i Kraft den lféHOkto* 
"ber 1922, vilde Regjeringen, betale 
Hans Dødsbo det, han har tilgode.. 
; Veteraner, der voelger Faguddan-
Jielse, vilde blive betalt $1.75 for hver 

Oprøret blev dæmpet af Regjerings-
tropperne. London-Blade tror, 

Moskan staar bag. 

Dag ester den 1ste Januar 1923 de 
deltager i et Knrsus for Faguddan
nelse, som paa Forhaand er godkjendt 
af Direktøren-for Veteranernes Bu-
r eau. Hele Betalingen under denne 
Plan kunde dog ikke overstige 40^ Pro-

. Wortfoettes paa 2den Side). 

Kuløtmltfarøtti 

Administrationen agter af sørge for 
Brændsel, ifald det bliver Streik 

ben 1ste Ap^il. 

New Smyrna, Fla., den 11te 
Marts. Administrationen har be-
sluttet, at Jernbanerne og de fornem-
ste Industrier ffal holdes gaaende, 
hvadenten Grubearbeiderne streiker 
eller ikke den 1ste April. Personer 
i Følget til Præsident Harding, som 
nu er her paa sin Feriereise, siger, at 
Præsidenten og hatts Kabinet har 
vedtaget et Aktionsprogram i Til

fælde af, at der bliver en Kulstreik. 
Administrationen haaber endnu, at 
Streiken kaw blive afværget; men 
hvis den kommer, er det ganske sik
kert, at Brændsel vil blive skaffet 
Landet, om det saa bliver nødvendigt 
at indføre Regjeringsopsyn. 

— Indianapolis den Ilte Marts. 
Streikvoteringen blandt Arbeider-

ne ved de bituminøse Kulgru-
ber var idag afsluttet. Det 
nøiagtige Udsald vil'ikke blive be-
kjendt før om etl Uge; men United 
Mine Äorkers of America's Besty-
reise tror, at mindst ni endedele af 
Arbeiderne har stemt for Streik den 
1ste April, dersom en ny LønNings-
overenskomst imidlertid ikke er istand-
bragt' 

Te Bestræbelser, som Arbeidermi-
nister Davis har gjort for at faa 
Grubeeierne og Arbeiderne til at 
konferere i Washington, har hidtil 
været resultatløse. 

Altona, Pa., den Ilte Marts. En 
Protest mod Gjenoptagelse af Fæl-
leskonferenfer mellem Grubeeierne 
og Arbeiderne i det centrale Felt 
blev idag sendt til Arbeidermittister 
Davis af G. Webb Shillingford, 
Præsident for Central Coal Asso
ciation. . ; 

Columbus, £>., den 11te Marts. 
Sydlige Ohios Ktllgrubeeiere beslut-
tede ved en Konferens idag at afslaa 
Arbeiderminister Däbis' Indbydelse 
til en Konferens med Arbeiderne for 
at afværge den forestaaende Kulstreik. 
De fastholder, at de kun vil konferere 
med Fagforeningsstyret i Ohio og 
slutte en særskilt Overenskomst. 

— Indianapolis den 13de Marts. 

— Haab om at afværge den 
landsvide Kulstreik blev idag op-

givet af Bestyrelsen for United Mine 
Workers of America. Grubeeierne, 
der to Gange har afslaaet at under-
handle om en ny Lønningsoverens-
komst, forholder fig tause overfor Re
gjeringens Bestræbelser, for at istand-
bringe en Konferens. Fagforenings-
lederne mener, at det er svært liden 
Udsigt til noget Forlig inden den 
31te Marts, navr Lønningsoverens^-
komsten udløber. ' . , 

. — Washington den 14de Marts. 

— John L. Lewis, Præsident 
so? United Mine Workers os 
America, konfererede idag med Ar-
beiderminister Davis om den Kul* 
streik, .som truer med at bryde løs 
den 1ste April. Mulighederne for at 
istandbringe en Landskonferens med 
Ejerne af de bituminøse Gruber blev 
drøftet 

Det forlyder, at Regjeringen træf-
fer Forberedelser for at beskytte Al-
ntenheden mod Profitering i Tilfælde 
af en Kulstreik. Der gaar Rygter 
om, at Grubeeierne agter at skrue op 
Priserne paa L>e 65,0p@,000 Tons 

Kul, som ventes at ville være over 
Jorden, naar Kulgraverne nedlægger 
sil Arbeide den 1ste April. 

London den 11te Marts. Boere 
slutter sig til de streikende Guldgra-
bere | Randdistriktet, Britisk Sydaf
rika, hvor ti Politimænd blev dræbt 
under en hidsig Kamp og Belejrings-
tilstand er erklæret, ifølge et Tete
gram fra Johannesburg idag. 

jtcyrroNijftcw co, niw yomtu 

Premierminister Jan Smuts. 

Et Skrækregimente fulgte paa An-
greb af Grubearbeiderne^ i Boksburg-
strøget og i Benoni. 

En tre Maaneders Streik blandt 
Guldgraverne i Randdistriktet har 
ført til stadig hyppigere Sammenstød 
mellem Strejkerne og Politiet og mel-
lem Negre og hvide og kulminerede 
igaar i vidstrakte Kamp< " 
" General Jan Smuts, ..dm sydaf-
rikanffe Unions Premierminister, be-
kjendtgjorde til den lovgivende For-
sailtling, at man stod overfor en af de 
alvorligste Kriser, som Sydafrika uo-
gensinde har havt. ~ 

Situationen er yderktgere forvir
ret ved, at Boere har sluttet sig til 
Streiferne, der angriber Guldgruber 
i Brakpan, Fordsburg og Benoni. 
Belejringstilstand blev øieblikkelig 

Proklameret i hele Randdistriktet. 

Johannesburg, Ilte Marts. Be
noni og Brakpan, sydafrikanske Guld
grubecentrer, blev erobret af Streike-
re med Bistand af Boere idag efter 
en Kamp, hvori 21 Konstabler blev 
drccht, ifølge Meldinger modtaget 
her idag. Kampene vedvarer i 
Sordsburg og Jeppes med svære Tab. 
Man er bange for, at Streiferne vil 
erobre midtre Johannesburg. ' 

London, Ilte Marts. Et Ex
change Telegraph-Telegram fra Jo-
hannesburg fortalte idag, at cit Fly
ver, der fløi lavt, kastede en Bombe 
paa en Bygning, der var' fuld af 
Streikere, i Benoni. Bygningen 
blev sprængt i Luftey og de fleste as 
dem, der var i den, blev dræbt. 

- Johannesburg, 12te Marts. Et 
Skud blev affyret mod Premiermini-
ster General Jan Christian Smuts' 
Automobil nær Potcherstroom idag, 
da han kjørte mod Randdistriktet. 
Shtglert traf Automobilen, men skade-
de ikke Premierministeren. 

Johannesburg, 13de Marts« Pre
mierminister General Jan C. Smuts, 
der nu er her, telegraferede til Re
gjeringen, at han nu havde ganske 
godt Tag paa Situationen. 

I Grubearbeiderkrigen, der blus-
sede op Fredag og^Lørdag, blev over 
2,000 Streikere taget tilfange af Re-
gjeringens Tropper, 200 meMes 

dræbt og 600 saatet. Efter vold
somme Kampe gjenindtog Tropper 
Benoni og Brakpan, som Rebellerne 
havde besiddet siden Fredag Efter-
middag. Kampen var specielt blo-
dig i Benoni. Grubearbeiderne myr-
dede sine Fanger og satte Ild paa 
Bygningerne, før de blev drevet uh. 
Gjenerobringen af de to Byer raader 
Bod paa en Situation, der tniede 

med at ende i Grubearbeidernes 
Erobring af Johannesburg. 

Ved Gjenerobringen af Brixton 

Ridge blev Aeroplaner, Artilleri og 

Infanteri brugt, ^ubearbeiderne 
blev først efter en haardnakket Kamp 
drevet fra de Stillinger, de havde ta
get. De holdt sig haardnakket igaar, 
indtil en Artilleri-Spcerreild drev 
dem fra deres grunde Løbegrave og 
Haandgranater og Bomber kastet fra 
Luften drev dem Paa i£Iugt. Et 
Jnfanterianfakd førte til, at over 
2.000 af dem bkev omringet og taget' 
tilfange. Mange indfødte og hvide 
Ledere blandt Arbeiderne blev dræbt. 

Under Kampett om Johannesburg 
igaar, før Forstærkninger af Regje-
ringstropper mtfdm, omringede Gru
bearbeiderne næstht fuldstændig By
en, men Politiet afviste gjentagne 
Angreb. Streiferne gjorde fortvile
de Anstrængelser for ar bétnægtige 
fig Johannesburg for at affljæ« 
Forbindelsen med Pretoria. Snig-
ffytteri 'i Øst og Sydøst for Byen 
øgede Fredagens og Lørdagens Døds
liste betydelig. 

London, 13de Marts Sidste Ef
terretninger fra Johannesburg anty
der, at Situationen, der var yderst 
alvorlig i forrigel Uge med et Man-
desald af flere hundrede paa begge 
Sider, nu er under Ävntrol af Re-
gjertitgsftyrkertte, der holder paa at 
undertrykke Oprøret, efteråt Belet-
ringstilstand er erklæret. Ten hur
tige Dæmpning af Oprøret skyldes 
hovedsagelig den frie Brug of Bom
beaeroplaner, der kastede Bomber paa 
Rebellerne og Mad og Ammunition 
til de beleirede Lohalister. 

London, 14de Marts. Flere Lon
donblade paastod idag, at Soviet-
Rusland støttede Opstanden i Sydaf-
rika. Bladene fremhæver Telegram
mer fra Johannesburg om, at de re
volutionære blev føttet med Penge 

fra Udlandet. „PPI Mall Gazette" 
ser „Moskaus rødc^Haand"'bag Op-
standen. * 

JohaimeWurg, 14de Marts. Ge
neral Smuts' energiske personlige Le-
delse as Kämpen mod de oprørske 
Gruvearbeidere og Boere har næsten 
gjort Ende paa OManden i Trans-
vaal. RegjeringsvLchVer under Le-
bclfc af Smuts Nuttede sig idag om 
de to sidste stærke Tilholdssteder for 
Rebeller.-

Ug britisk Urise. 
Offentliggjørelsen af Indiens Krav 

paa Revision af Sevrcs-Trakta-
ten bevirker Kabinetskrise. 

'f1-" «-<<-».• - ; 

Adolph Tahm Petersen, velkjendt 
Sanger og Musiker, er afgaaet ved 
Døden i Los Angeles, meddeles det 

i et Brev til „Washington-Posten" 
Afdøde var født i Kristiania, Søn af 
senere Byfogd i Trondhjem Johan 
Petersen. Hans Moder, født Tha
lia Dahm Petersen, døde i Los An
geles den 29de Januar sidstleden. 
Adolph Dahm Petersen uddannede sig 
til Tekniker i Tyskland og kom i 

1885 til Vew Uork, hvor han først 
virkede som Tekniker, men senere gik 
over til Musiken, som han havde dyr-
ket helt siden han var' Barn. $ttn 
begyndte med et Musikakademi i Itha
ca, N. Z)., var saa t Schnectady 
og flyttede i 1904 til Birmingham, 
Alabama, hvor han var i 15 Aar. 
For fire Aar siden flog han sig ned i 
Los Angeles som Sang- og Pianolæ
rer. Den'afdøde var en Broder af 
den i norsk-amerikanfle Kredse vel-
kjendte Harry Randall, som nu er i 
Kristiania. 

Tornado i Oklahoma. — Maca-
lester, • Okla., den 14de Marts. 
Tolv Personer blev dræbt, 14 alvor
lig scoret og over 50 skadet t Torna
doer og Vindstorme, som sent igaar 
-gik over den sydøstlige Def of Okla
homa. Størst var Tabet äf Menne
skeliv i Gowen, en liden Grubeby 40 

Mil i Øst herfra, hvor 10 Personer 
sagdes at være dræbt og over 50 ska
det. "To Personer blev - dræbt t 
Sulphur, et Badested her i Nærhe
den. Eieudomsskaden anslaaes til 
$600,000. I Sulphur blev Raadhu-
set delvis ødelagt og over 40 Vå
ningshuse nedblæst. i r 

Bvmbeexploswner i Belfast. Belfast 
den 13de Marts. 12 Personer, deri
blandt Kvinder og Børn, blev femret, 
da en Bombe blev kastet i det travle 
Foundry St. iasten. To blev farlig 
saaret. Der var to Bombeexplosio-
ner i Løbet af-Natten. ' 

Politisergeant Clark blev skudt-^og 
dræbt af en Bandit paa Falls Road, 
medens han og en Konstabel var paa 
Hjemvei fra en Begravelse af Kame-
rater, der blev dræbt under Urolig-
hederne t forrige Uge. Konstabelen 

besvarede Ilden og saarede en civil 
livsfarlig. 

Minuter for Indien Montag« tager 
Affked. Revolutiimsftrerm . 

Gandhi fomgstet. 

London den 9de Marts. Ministe
ren for Indien^ Edwin Samuel Mon-
tagu, tog Afssed idag, tvunget dertil 
24 Timer efter Offentliggjørelsen af 
et Budskab fra Indien, der skabte en 
voldsom Kritik i den engelske Presse. 
Budskabet var sra Jarlen af Read-

CINTIlAli NI«» FHOTO ttftViei, «MW VOM 

britiffe Tropper var paa Bagt, meld-
tes der at herske Ro. 

Den berømte indiske Leder blev ar-
resteret i al Stilhed i Ahmedabad, 
300 Mil fra Bombay, og bortført 
for at hindre Forsøg paa at befri 

'ham. Fcrngflingen yf Gandhi, der 
af de indfødte ansees for en „Ma
hatma" i Besiddelse af overnaturlige 
Evner, er den britiske Regjerings di
rekte Udfordring til det borende Op
rør i Indien. Det er et Tegn paa, 
at man har besluttet at tage strenge 
Modforholdsregler, og at matt har 
opgivet den umådeholdne Politik, 
som Edwin S. Montagu, der netop 
tog Afsked som Minister for Indien, 
har befulgt. Gandhi mtklageS for 
Oprør. \ -

Mohandas K. Gandhi er Hoved-
per)otten i den mærkelige „fredelige 
Revolution", be& har vakt Indiens 

(Fortsattes paa 2den Side). 

Erstatningen. 
Amerikas Krav paa Betaling af Ud* 

^ifierne ved Rhinokknpationen 
forarger Fraaskmævdene. 

'-v 
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Te Forenede Stater har været meget 
Overbærende med Hensyn til 

Betalingen. 

Trotzkg mb Intriger. 

Frygter Intervention og Modrevoln-
tien ivaar og er skeptisk overfor 

Amerikas Motiver. 

Mahatma Gandhi. 

ing, Indiens Vicekonge, til Mr. 
Montagu og fremholdt Stemningen 
i Indien for en Revision af Sevres-
Traktaten mellem Tyrkiet og de.al-
lierede. ^ 

Den nye Hændelse blev bekjendt-
gjort af Regjeringens Talsmand, 
Austen Chamberlain, i Underhuset, 
hvor der var stor Opstandelse over 
Situationen sg hvor NyhGen'blev 
hilset med høilhdt og langvarigt Bi
fald. ^ * ' r' 

D?n indiske Krise truer med at 
-bringe Koalitionen og Premiermini
steren i endnu større Vanskeligheder. 
Den indiske Ministers Afsked, der" af 
mange kaldes en Afskedigelse, hor 
valt joo stor Glæde i de uforsonliges 
Leir, at matt er tilbøteltg til at se en 
Forbindelse mellem den og Krisen 
over Premierminister stillingen. 

Lord Reading, der ønskede at of
fentliggjøre Budskabet, søgte Tilla
delse af Ministeren for Indien, der 
er hans overordnede, til at offentlig
gjøre Dokumentet i Indien. Uden 
at raadføre sig med Kabinettet og me 
dens Premtermtttesterett var syg gav 
Mr. Montagu Tilladelsen. Lord 
Reading lod Budffabet offentliggjøre 
i Indien, hvorfra det blev telegrafe
ret til den britiske Presse. Mr. Mon
tagus Kollegaer i Kabinettet mener, 
at hon burde tilbageholdt Tilladelsen 
og forelagt Sagen for Premiermini
steren og Kabinettet. 

Det fortælles, at Lloyd George, 
medens han læste Morgenaviserne 
pcka Sengen-, blev høilig forbauset 
ved at læse Dokumentet fra Indien. 
Han tilkaldte øieblikkelig Minister 
Montagu og andre Ministre til 
Downing St. . Han drøftede Sagen 
med Lordkansler Birkenhead, Austen 
Chamberlain og Mr. Churchill, og 
det blev enstemmig besluttet, at Mon
tagu ikke fænger kunde være Mini
ster. Hvorpaa Premierministeren 
sendte Mr. Montagu en formel An
modning om hans Afsked. 

Mr. Montagu forsvarer Offentlig
gjørelsen af Dokumentet med, at Ka
binettet var bekendt med Stemnin
gen i Indien og at der efter hans 
Mening ikke burde "være Tvil om, 
den indiske Regjerings Ret til at 
fremsætte • sine Meninger om iet 
Spø-rgsmaal äf saa stor Vigtighed 
for Indiens Fred, hellerikke troede 
han det rigtig at hindre den fra at 
meddele de Folk, den styrer, om de 
Meninger, den føler sig forpligtet til 
at fremsætte paa deres Vegne. 

London den Ilte Marts. Britiske 
Garnisoner rundtom i Indien fog 
idag extraordinære Forholdsregler 
for at hindre væbnede Opstande 
blandt de indfødte, naar Efterretnin
gen om Arrestationen %f M. K. 
Gandhi, den berømte -Leder af den 
passive Revolution, spreder sig over 

Landet - I de store Byer, hvor extra 

Moskau, 13de Marts. Soviet-Krigs-
minister Leon Trotzky fremlagde un-
der en Tale paa Moskau-Sovietets 
extaordinære Møde idag Dokumenter, 
Blade og andre Indicier, der varsle
de Fore for Intervention og modre
volutionær Virksomhed mod Rusland 
ivaar. 

For kanske første Gang indbefatte-
de Trotzky amerikanske Kapitalister 
med -„Ports og 'London" som dem, 
der . stod bog Pioner særlig i Kauka
sus, hvor Bakus Olje vor Grunden 
til de fremmede Kapitalisters Støtte 
af Storfyrst Nikolai. Skjønt Trotz
ky i sin Tale erklærede, at Rusland 
ønskede Fred, anslog hon en krigersk 
Tone og erklærede, at den røde Hær 
maatte være forberedt. Han roste 
den amerikanske Nødhjælpsodmini-
strotions humanitære Arbeide. Den 
skaffede Mod til ti Gange saa mange 
nødlidende som alle de europæiske 
Nødhjælpsorganisationer tilsammen. 

»Men hvorfor priser vi Dr. Frid
tjof Nansen og udtaler bore Taknem
melighed mod den amerikanske Nød
hjælpadministration," spurgte hatt 
retorisk. „Fordi vi ikke vri), hvad 
Amerika ønsker. Endel høitstaaende 
Embedsmænd i den amerikanske Nød
hjælpadministration har været Mod-
standere af Sovietregjeringen. Den 
Dag, Amerika erklærer oopent, 

det ikke vil støtte Kolchokisme, vil 
blive en Glædesdag i Rusland. Do 
vil Betydningen af den amerikanske 
Nødhjælpadministrations Arheide bli
ve virkelig kjendt." 

Trotzky erklærede, at General Bo
ron Wrongells Tilhængere erholdt 
Levnetsmidler fra åmerifa. Fro det 
hvide Hov til Baku vor der Fore for 
•Intervention, sagde hatt. „Det er 
ikke Helsingfors, Reval, Riga, War-
schou og Bukarest, der er Skyld i 
dette," erklærede han, „men Ports, 
London og New Dork." 

Direkte Radiosvrbindelse med Sve-
rige. Stockholm den 13de Marts. 
Direkte Radioforbindelse mellem de 
Forenede Stater og Sverige synes 
praktisk talt sikret ved en Overens
komst mellem Direktionen ~ for det 
svenske Telegrafvæsen sog Amerikas 
Rodiokorporation. Telegrafvæsenet 
hor i Henhold hertil foreflaaet Re
gjeringen at begynde Bygningen af 
den store planlagte Radiostation poo 
Sveriges Vestkyst, soosnort Regjeritt-
gen har godkjendt Kostendet og Tro« 
sikoverenskomsten med Amerika. 

Fri Sæd indbefattet i Farmbillen. 
Washington den 13de Marts. Land-
brugsbevilgnings-Billen paa co. 
$35,000,000'blev vedtoget os Huset 
idag, esterot Medlemmer var blevet 
nødt til at stemme over Spørgstnaa-
let om at indflette igjen $360,000 
for fri Sæd, der blev fløifet af den 
Komite, der udarbeidede Billen. Ef
ter Forslag of Kongresmond McAr-
thur, Oregon, Republikaner, der vor 
imod denne Post, bkev Navneopraab 
beordret. Posten blev vedtaget med 
173 mod 142 Stemmer. 

Den dattfle-DronnmgS Moder død. 
Nizza, Fronkrige, 12te Morts. Stor-

hertuginde Attastasie Michailovna af 
Mecklenburg, Dronningen af Dan-

marks Moder, døde i Eftermiddag i 
sin Villa i Eze nær Nizza. Hun var 

født i 1860 som Storfyrstinde of 
Rusland. 
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Paris den 11te Marts. Ved be 
allierede Finansministres Møde 
igaar blev der forelagt et Krav fra 
de Forenede Stater paa Betaling af 
$241,000,000 til Tækning af detS 
Udgifter i Forbindelse med Okkupa
tionen af Rhinegnen, før nogen Er
statning betales. 

Tette amerikanske Krav har vakt' 
voldsom Forbitrelse i Frankrige-
Bladene er rent giftige idag i sine 
Udtalelser. ~ 

„Gaulois" hentydede f ti Roland 
W. Boyden, Amerikas Repræsentant 
i Ouai d'Orsay, som en „Glædesfor-
styrer". Pertinax spørger i „Echo de' 
Paris" „hvad godt gjorde nu den 
flmerikattfle Arme ved Rhinen?" ,,Fi« 
garo" siger: „Amerika roaber 'Lad 
Tyskland være, syndige Euvopa!' Men 
det forlanger sit lige godt." „Petit 
Journal": „Lad Amerika tage Pen-
geen af den beslaglagte Eiendom I 
de Forenede Stater." „Journal" 
spørger, hvorfor Amerika ventede saa 
længe. ^ 

Paris, Ilte Marts. Fro paaltdefig 
Hold erfares, at de allierede Finans? 
ministre praktisk talt allerede havde 
bestemt Fordelingen af de fro Tysk-
land toor modtagne Beløb, do det 
amerikanske'Krav paa $241,000,000 
for Udgifterne med Rhinokknpationen 
blev modtaget. Totalstimmett skol 
'ikke overstige 800,00,000 Guldmark, 
og det Forhold, hvori dette Beløb 
deles, er praktisk talt det samme, som 
blev besluttet paa et Møde af det 
øverste Rood i Cannes, hvilket var 
en liden Modifikation af de Procen
ter, som Spa-Konferensen havde be-
stemt. I Henhold til demte - Platt 
skulde Frankrige erholde 52 Procent 
og Storbritannien 22 Procent. Soar-
Kulgrubernes beregnede Værdi 300,-

000,000 Guldmark, skulde afskrives 
paa Frankriges Tilgodehavende. 

En høitstaaende. allieret Autoritet 
sagde igaar Eftermiddag, at det ame
rikanske Krav -vor en Sag for t?r-
statningskotnntissionen at afgjøre, da 

at den har Ansvaret for at opkræve -og-
fordele Tysklands Betalinger' 

Kommissionen har hidtil antaget 
de of de allierede Magter soretlaaede 
Modifikationer af . Betolingsvilkao-
rene, og det ansees som en Selvføl
ge, at den vil antage Finansmint-
streites Beslutninger under de nuvæ
rende Forhandlinger., Tet amerikan
ske Krav vil imidlertid faiifke modi
ficere Fordelingen af Aarets Betalin-
ger., 

Washington den Ilte Marts. — 
Udenrigsminister Hughes har afslajaet 
at udtale sig om Efterretningen fra 
Paris om det amerikanske Krav til 
de allierede Finansministre poo Be
taling af Udgifterne med de ameri
kanske Troppers Ofkupaiiott af Rhin-
egnen. Der vor intet at sige paa 
denne Tid om Sagen, sagde Hughes 
igaar. 

Pressemeldinger fra Paris antyM 
de nylig, ot de allierede.Udenrigsmi-
«istre agtede at dele de tyske Erstat-
ningsbeløb uden Hensyn til den ame-
rikanffe Regjerings Krav. Det blev 
dengang sagt as Hughes, at de Jor-
ettede Stater følte, at det havde et ret
mæssig Krav og ventede dette betalt. 
Han benægtede imidlertid, ot denne 
Regjering gjorde noget for at sikre 
sig en Andel ved Delingen af den ty
ske Erstatning. Statistik fra Krigs-
departementets KommUsNm for For
dringer antydede, ot $2&000,000 

ikke helt dækkede Udgifterne med den 
amerikanske Okkupation '{ Tyskland, 
idet det blev vist, ot Bruttoudgifterne 
foriRhintroppertte fro lite Nov. 
1919 til 30te Sept. 1921 var $240.. 
339',542 efter Fradrag af Laan til 
Tyskland paa $35,885,000 paagrund 

af Penge erholdt af de Forenede 
Stater siden Vaabettstilstanden. Si-
den 31te Sept. 1921 er der tilkom
met yderligere Udgifter af ca. $9,-
000,000 for Okkupationsarmeen, oz 
det blev sagt, at den nuværende Ok-

kltpationsstyrke i Tyskland vil kost? 

(Fortsættes paa 2den Side). 
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