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Den .15. juli 1937, altså nøyalctig 7iår siden idagn -skullo borgerkrigen
mellOm de stridende parter i Kdna aVtlåsps. -Nankincregjoringen og kommu-
.nistrosjeringen,skU1le da'endelds 'forsones og en  ny  politikk innledes
der.all kraft skulle samles met Kinas arge fiende -.Japan - scm litt et-
ter litt: kadde slagtonder seg viktige deler av Kina. Peret kom anneksjon-

av de viktige kinesdekenbesittolsor Mansjuriet - som ble omdannet
til en japansk vasa).1stat.keiserddrmmet Mansjukuo og to år etter 1 1933
ble den nordkincsisko Provins JeEol lagt inn under det nye keiserdørimet,
Fra 8 juli 1937 da Japan attur glkk til åtak mot Kina .for å forpurre
den kinosiske samling som ville kunne.gjøre en onde på .japanernos planer
om herrodnmmet i den fjerne østen e; til desemter 1941- da japanerno
gjennom nngrepet på Pearl.Harbor skaffet seg USA og Storbrittania til
fiender, kjempet Kina alene mot den japanske cvermakt. Trass store ja4
pansku seire som berevet Kina-hele kYStetrekningen med do viktige byer
Tiensin, Sjanghai og Kanten og først don opprinnelige hoveastad Nanking
og sonere den nye hovedstad Hankau og også den gamlo keiserby Peiping
holdt kinesorne stand-og deres geriljatropper gjorde den japanske okku-
pasjon av store distxikter temmelig,diluserisk, Japanexne behersket fak-i
tisk bnre du store byer og jernbanene mellom dem. De japansko ingenier-
tropper måtte nesten hvex.morgen gå igang med å utbedre skader som de
kinosiske.geriljetropper hadde forårsaket•på transportanlegene i løpet
av natfrin. De sto'helt maktesløso overlor den folkets krig som kinuserne•
førte ovsrfor dem. Etter at Japan ocså er kommet ikrig med dc to angel-
saksiske stormakter or Kina blitt betraktot ocam en av Tide2ire store n  son •
skal dirigere verdensutViklingen etter krigen, Av to.grunnor knn det der-
for vnro av intoresse å se på den indre kinesiska utvikling. Fer det fer-
sta hvorfor har det kinesiske falk slUttut slik opp om sin renjering at
de holder ut alle lidelser i kampen mot japanerne, og for det annet  hvil-
ke totincolser har det moderno Kina til å være med oc bygge opp en demo-
kratisk vorden• etter krigen?
Kinas historie etter rovolusjonen i februar 1912 har vært on cneete -
sammennon:ande borgerkric.-Kjernen 1 opposisjonen mot let nvlegse gamle
keiscriømnet var de denokratiske kreftene i Ser-KrLna rundt den kjonte
kinosinkc •statsmann Sun-Yat-Sen. Men det var-militaristiske kretser som
fikk mnkten i Peking, Helt til 1928-kjempet det demekratiske Kuo-min-tang
partio t mot• "revorgoneralene" som styrte Nord-Kina. Da lyktes det Ciang-
Kai-Shek å legge hele Kina under seg. Under denne frihotskampen met gcl-
neralene hadde kommunisteno til å begsnne med spilt en stor rolle. Don
kjente russiske kommunist Bcrodin var med og bygde opp Kuo-min-tang par-
tiet til den.sterke orcanisasjonen som til slutt kom til å knekke generain

no"lena-og marskalk Blileher var mod og organiserte den kinosiske h=en. Men
allerede under kampen mot.generalene kom det til brudd aellom kommunisten
og venstrefløyen av KuostMin-tang partiet på den ene siden og Ohlang-Kal-
Shek som personlig var venstrebetonet, men Som måtte stette sog på dot
konservntive borgerskap, på don annen siden..Resultatet var at C-K-S kom
til å ansa kommuntstene som sine fromste fiender_es detto svekket kineserne
voldsort i motstanden mot Japan. Do kinesiske kommunister viste seg nemlig
å være framragende krigere, ,særlig bchersket de seriljalerigferinsen godt,'
og Ciann-Kni-Shek maktot aldri og dom, Og mens denne kampon Toregikk
kunno japanorne i fre d og ro erobra noen av Kitas viktigste provinser.
Japanoxhatet var storkt d Kina og japans ove rgrep førto til.on spontan
boykott av japanske varer, noe som terget japanerne yttorlig. En rekko
kinesere stilte seg etterhvert i opposisjon til C-K÷S og forlarnste fred
med kommunistene og onergiek motstand mot japanerne. Kommunistena
agså ha,'S'srsoming og felleå innsats mot japanerno. Resultatet  ble  aon
nianlanto forsoning i1937. Og det-v1sto seg at japanerne hadde rett
med hensyn til Sin frYkt for at et enig Kina skulle hindre dem i deres
erebringsplaner. Chiangai-Sheks framragende ledelsen do kinesiske
kommunistors erfaring i geriljakrig og det kinesiske folkS kjærlighet til
sitt land har satt jananerne menge grå bk± i hodet Men hvaskyldtes



don uforsonligo kamp mollom do-t demo3 ratis3co,KeMin-s2ang partiet og
act kommunistiske kinesiske partiet,ren kahp som for en etund fullotonaig
pyntos å overskygge kampon mot det aggreSsivep.militaraistiske Japan?
Arsaken ligger i rent økonomiSke forhold,,KUo-Min-Tang partat or poll-
tisk demokratisk i sitt vesen, men ønsker ikke gjennomfoere.nocn økonomiske
onvoltningor. Dets ryggrad var det liberale borgerskap nom for en stora
bygger sin makt.og rikdom på stere jorabessittelser„En annbn ting som 't
vakto motstand.var at den kinesiske rovulusjon atter parteits mening
tare var kommet til det annet stadium der KUorMin-Tnng skulle føre et poli-
tisk "formynderåkap" til folket var medent nok til å gå inn i en hol demb-
kratisk poriode. Og dette formynderskap ga Seg utalag Iret hardt diktatux.
KommuniStene ivrot først og fremst for en overføring av joraoiendommene
til bøndenc hva brakte aom i skarp oppostejjon til dot rike borgerskap i
byone. Msn d a det gjalt å fore en forsonlig politikk for muliggjøra en
samling mot japanerna,•viste de en beunaringsverdig resignasjon og var

til å emgjøre inndragingen av jariRen mot at aot ble gjonnwmfd41,
et Tpelitisk demokrati. Dtsiktene etter krigen bør derfor were dc beste.
Kina ledes av en demokratisk politikereog militear som nok har vart nødt-
til å føre en delvis reaksjonær politikk pgas.sin politiske avhengighat
overfor det jordeiende borgeakap, men.Som nå med kommunistane og
fon s venstrefløy som lejale medarbeid-jre, vel makter'k gjennomfctre sino
politisko idalor, som svarer til de Forente Nasjoners.

Pyhotene fr-r. Lenden Tredag 14/7 kl..16.30.--
Jstfronton. Dnt russiske frumstøt fertsetter langs hele frentenr Tyskerne
innrommer ha ronmet byen flnsk. hjarskalk Utalin har opplyst at Vi1na

ar fullstendig russiske honder. I og med erobringen av rinsk
veien helt apen for Erest-Litovsk. Under kampone em Vilna falt 3000 tysker_
og 5000 ale tatt til fange. Tyskernes stilling ved Kaunas i nord og Grodno
i syd er stcrkt truet. ;‘vstanden fra den østprcussiske grense cr kommet ned
i 55 km. OSki Finnland er det fortsatt jevn framgang for russerna.
Flemnn er everskrodot på tred front.

-dostfrontun. nmerikmnske tropper stir mindre onn 3 km. fra Lo Dessort.
='-efinntlson av qaon forrtar hAno alliortegpg tyskerne omgrupnering

slne trcpper. Ved Oaen har .de allierto trukket seg tilbake fn to lands-
byerr- Fr_mske frdskarer har Ved et vollykket angrep foretatt hetrdeli:e

olegge1sor av tyskd sanbandslinjer buk fronten.: En kabel pU 110.00u volt
Requefort er brudt. Lndre kabler, bi.a.• on mellomParis op. Nqncy er ogsa

edelagt. Trenoene 1 avsnittot ved Lu flaye du-Tuite rykker'frameVer trlo
LOS?p.y OR Fer±ers. Ean allierte martneStap under oporasjonano i Vnirm,Ædio
er flL offentliggjort. De har mistet 15 krigsskip, .deriblandt 6 destroyere,
3.frorjat.tor og-6 mindre skip. Elandt skipene var don nerske dustroyer
.Evenner ,

I Ttalia har do allierto frendelos hatt jevn framgang. ibvedkam-
pônc i nåerheten av livorno or -rezzo. Flere land8byor er blitt crob
ret. Jornbanctemter i 1ilano ble anrr(,ret i natt.
"ritiske fly har rottet kraftige angror mot Ruhr-distriktot inatt uton tap.
Ter do 3 unrrep p1 MUnchen tirsdag, onslag og torsdag var 3500 tungo ame-

-Likanoke bombefly i aktivitet.

Fot melds fra Titos ievedkvarter om voldsomme kamper i Jugo-
slavia. Cmmunikeet fra genern1 Tito nolder videre at en ny tysk offensiv
a 2,1bania er slrtt ttlbako mea storo tap for trskerne, av aibansrn friskarer

En kan opplyse at Nitler har tillyst et stort møte i sitt hovedkvarter 013
meg i lrpot av neste uke.
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•

gjør .vre losore oprmorksom på at Siste Runde, p.g.a. redaksjonns
fcllesforic,ikko vi1 utkomme med-noo nytt numner før tirsdag den leaugust.
Vi trer ikko at vi tar munnen for full nlr vi ti1 da kan love store ny-
hoter. Vi ønskor vUre lesere en god ferie og vol møtt til nyc og ulvorlige
orpr.:aver.


