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Transportflyjfra U.S,A. flyr daglig meå  icuisyninger til den sult&nde
hollandske befelkning.  To  fly pr. dag frakter fem tonnmatvarer,-først og
fremat ister ag smult.
.laz3anz

.
En masseevakueting er begynt fra Tokyo. Inntil videre har 20,000 perfis

soner fått ordre om å forlate hovedstaden, og forberedelser for en mer om-
fattende evakuering  er  gjert. De som hittil har evakuert er eldra folk og
barn, samt gravide kVinner.

Keiseren aV Japan  har  uttalt i en skrivelse som ble opplest ved åpning«
en av det japanake parlament at krigen vil.bli mer og mer alvorlig, og at
.det .japanske folk må.gjøre større anstrengelser enn.noensinne.

Churchills intervensjenuolitikk.  

Dike enstemmig rosende som bedømmelsen er når det gjelder Winston Chur-
hills av det britiske impuriums krigsanstIengelser, like cmtvistet

er premierministerens stilling til de indrepolitiske problemer i. England
og det  Javrige Europa.-"Churehill er leder.for. et konservativt parti, SOM
er berømt for sin evne til å kombinere en.maksimal konaervatismo-med en
-dyktig.alastisiteti Meget tyder imidlertid på at Churohill begynner å
\mangle elastisiteten, at han foretrekker å Være bare kenservativ i detto
ords-bokstavblige betydning, Mer og mer synt:shan ftemstå som den poli-

.tiske  leder for dem aem vil bevare mest mulig av førkrigstidens samfunda-
forhold. Særlig klart er dette kommet fram i de landene soM hittil er
.befridd. I Frankrike Var dat Darlan, i'Italia Badogliel i Bdlgia'Pierlot
og i Grekenland lapandreu - alle disse ble støttut'lengst mulig av Chur- •
ahill. Begrunnelsen 'for denne intervensjon har vært-at Storbritannia har
plikt til å sørgo  for  ftro cg orden" både av hansyn til de militære krav
og for å sikre en helt ut demokratisk løsning av samfUndsproblemene disse
landene. Ro og orden kan imidlertid skapes på svært mange Måter. Sikkert
er det at milliOner på millioner mennesker:i Europa iaag.här følelsen'av
at Churchills. innblandingsnoIitikk  ikka  er fullt så idealistisk som han
selv Vil gi det utseende. av. Om  74_  ikke husker fell, var Churchill en vapm
tilhenger av ftikke-intervensjonspolitikkon" i Snania. Denne politikk soM
alle nå vet beWne intbrvensjon til fordel for opprøreren Franco og blokade
av den folkevalgte regjering.

Vi kjenner for.lite til fotholdene i Uellas til at vi helt.ut kan fastim
slå hva ELA,2-styrkene egentlig• representerer, Men vi føler oss sikre på
at benevnelsen "banditter" og "røvere" ikke passer på dem. Vi.må huskA
på at grekerne ikke har noen faste, demokratiske tradiajoner.De har mest
vært vant til at det var de fysiske-maktmidlene søm aVgjorde samfunds-
spørsmålene. I mange år har ELAS-styrkene åtått i klart kampforhold tli
Hitlerdiktaturet. Det som var deres hensikt nå, etterat tyskerne var dre-
vet ut av landet 1  var åpenbart med vold å slå ned kollaboratørehe i sitt
eget land. De ville også med makt motsette seg at tilhengere av det tid-
ligere Metaxas-diktatur igjen skulle få noen avgjørende innflytelse. Stort
sett må en vel darfor si at deres politiske mål var gode nok. Bare midlene
kan kahskje diskuteres. Under alle omstendigheter burde Chtwohill ha stør-
re grunn til å kalle Francos tilhengere for 6anditter. - - -

De tyske socialdemokrater kritiseres nå enstemmig over hele verden fordi
de ikke tok et grundigere oppgjør med den tyske militarismen og dens sam- .
fundsmessige støtter etter forrige verdenskrig. Følgene av deres unnfallen-
het har vår generaajon fått lide for. De millioner mennesker som i dag
setter livet på spill, gjør ikke dette bara for å beseire Tyskland og den
tyske nazismen. Krigen har et videre mål. Nazismens nåværende og tid-
ligero advokater utenfor Tyskland skal også settes ut av spilIet. Ondet.
skal rykkes onp med roten, så det ikke begynner å vokse og gro igjen om
10 eller 20 år. Europas folk vil heller ikke ha tilbake de svære økono-
miske krisgne fra før krigen. På dette mmrådet må fremtidens deMekrati
intervenere for å skape ordneda forhold. De som ikke vil denne forandring,
setter seg selv utenfor. .
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.69,stf:_pnton. Don flissisku offonsiven"nar nå pågått-uavbruut i 14 dager,

og først i de siste dagone er_tempoot 1 fremrykkingan bIltt en del lang-
_Sommorc,- Den  tysku  ova?kommando var siby_ort forberedt pn_Lat ot angrep
snart ville kommo. Militpro sakkyndige i London mener imidlertid at Stalin
slo til fer tyskarne mentc det-, cg litt  før  oppmarsjen til offensiven vår
fullstendig, for å skape uorden i de tyska rotrottforberedelsene. .Dessuten
har siNcurt krafton Idet ru.ssisko angropot overrasket de tysko generalene.
Svikten i den-Wdk.e frontenhar derfor fått et maiget ster•re omfang'onn dc
opprinnolig regnet med. Det antas at russerne ialt har satt inn 300
*ner mot :oa. 180 tyske divisjoner. Li russisko troppenas kvalitat og ut-
rustning er fullt 3ovnbyrdig, til dels ondog.bodra enn tyskerneS. Vi nev-
nto i forrige nummer aV Y.P.-russernes nye tanktype,,- som er 'oppkalt etter
Stalin. VIdere er det kjent otrusse.rnd Står foran andra nasjontir på
artillariets oMråde, I flYprodukSjonan har de'spesialiSert"Seg på kamp-
fly, som kan ta sktiv dal i strideno på marken. Bombefly og-jagere av den
typen som du vestalllerte hvor dag-sander inn'ovor- -Zyskland2 -har rusSorno

mange aV.- Vasthakteno- har •derfor:i stigenda :grad histått russor-
,ne med åipombie oppmarsjområ.dene.bak ,,ts-Utonien.

Russerne hnr selv kunngjort at dot endelige mål_fer.damå'offensiv er
Perlin. At dotte or målet, markeros pgså ved at russernes.største militære
leder, mnrskalk Sjukov, er betroddiledelsen,åv oterasl,un -.na på det sentrala
fi:ontavsnitt"mallbm Warsjava og den tySke hostedstad. På  14-  dager har Sju-
kov allerode  tilbakelagt  vel halvparten av den .500: km langa strekningen og
står ved festningsbyen og jernbåneknutepunktet:Posan. (oa.., 170 tuson innb.),
som liggor /engst su i clen, omlng"23 mil.fra Berlin. Lodz (LitZffi nnstadt)
fnit nlleredo i sluttbnyav-feirige uke. Dot ar Po1ans vi_ktigste - ind.ustri - -
by, og tyskerno fikk ikke tid tiLå.adelegge.byens verdifulla fabraker.
Onsdag bufriddds -6gså. Cålisz2, 100 km Vast for Lods. I sør or KonjoV nådd
helt-fram til Oder syd for Braslnu langå en 70 Fast bred front. Hans otora-
tive-mål 6r tydeligvis.4 avskjære  som nest otter I?uhr er tys-
kernes viktigste industrområde. 2/5-av 2ysklandb kull) 1/5 av stålproduk-
sjontint. 1/4 nv 4nkproduksjonen  og ttskillig  syntetisk olja-framstillas i
disse andtstridl_striktene....Blant de tyskaiyena sow er'srobrot-har i lsmet
cv  sisto uko) knh,novnes Krcuzberg,-Rosenberg, Piltsohan og Oppeln. Russiske
styrkur står alloreda i :xlikanten av-J3r13ål:  Tngst i nord nngripas Øst-
prousson kraftig bd.o fra syd,aøst og nord. Rokosovskis offenav.poker i
retning avHianzig og ZoreL>år dels-ciennoM dcb. såkalbi allansteinåpningen
vost for do masuriskesjøor, hvor egw, bKen.A11onstain, som er ot
viktig jornbaneknutepUnkt, er tatt. "kår-detto skrives-i otår russarne 66 km
ærn Danzig Mellom Dnnsig og Po'snan dr festnin3sbysnTern-omgått og Bromborg
befridd. Frå nord og øst-/Ingrtpsr Tv,jornakovski østpreusson gjennom Instar-
burgåpningan i retning nv IC4migsberg står å gariske når denna by. I
Nordøst-Ungarn nar Mnlacvski tatt Miscolke edg, rykkCr vidaim nord-vostover

Ettar den. *ska'grijnsure-guleringen i 93 e. strekkor fronten i øst sog nå
500 km på,tySk tkorritorium. En må. være Sorboredt på nt den russiske offen-
siven ikku fortsatt.kan holde iet teMpo .den nttij. har hatt. Tyskorno vil
antakelig forsø. å etablero en front mdllom Frsnkfurt an der Oder og Oder-
borg, dv.s.  1,2.ngs  Odur. -0m:dette.vil 1ykk:s, får tiden viåc. Hvor
li tysfcerm ser på situnsjonen, frnmgår cl. a, nv at Beriin bvakueres. All
sivil trafikk en stopoc,t vcd de ,tyske jrnbanene e--=- n11 utunbys privat post
er steng:t.

1T,uf.4..21.1tQus I Ardennorsvsnittot .fore4r on stadig-mar påtakelig tysk
retrett.. Bonn dg St; With.ur talt, I Colm iavsxntty fortsetter frnnskmon-
nonas offansiv, ec; briterno har egså hatt Ln d(fl. framgang-vod byen Sittart.

Zwiste.n fock.sendo:inn_solvrnsivalso:c nærmer seg nå sterkt. I don for-
bindelsa vii cn p:fa, på sf selvan-iv i ser som v inli bør sendds inn for folk
som midle1-2:;idt?, ar frarwando fra hjemmenc.
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nt dot treffes forborodulsor til nt Quisling .skal få størro Makt frn 1.
fobrunr. FIcit ministro sknl skifUes ut, bl, a. Fuglusan.. Det or vel
trolig nt Qnisin s konfernnse med Ribbantrop no=r srimmanhcng mad det.som
sknl skje.

-
bagynto torsdag nye fredsfurnandliner mcii 1!;AM e, den greske regjering.


