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Vår linje.

IXa forskjellig .held har vi fått kritikk for den linje vår avis har
fulgt. Vi horer gjesne xpå kritikken og tar oss alle saklige innvendinger ad
notamEen vi forbeholder oss rett til å imøtegå den2

-Til ds mange som mener at vi har vært for radikale,vil vi kert og
godt'svaxs at det var mangt og meget som ikke var som den skulle være for
krigen, eette er noe alle er enige om, Og når vi i all beskjedenhet fors-
olar enkeltes forandringer,så•trekker vi bare konsekvensen av denne erkjen-
nelse,

hsr vi -dem som mener at vi har vmrt for åpenhjertige, Vi har ikke
nhnlat  n  si  vx.mening  om ting vi egentlig skulle holdt tett mod_ Til det
vil vi svare:Nen fri presse har alt for lenge hatt  på  seg en munnkurv 2et for-
hold som alone tyskerne ..har hatt fordel av, Fri kritikk og fri meningsut-
veksling ex demokratiets styrke i krig som frod. Ilart ser vi dette i Eng-
land og ,Kmeriks0 Tross de største prøvelser symbolisert  ydd  navnene Dun-
kergue og rearl karbour har-engelske og amerikanske myndigheter ildri vært
inns på tp„nken å kvele den fri kriti„kk, Det motsatte har heller vært tilfelle,
og nettopjennom åpen diskusjon å trekke lærdommer av de feil som er gjort,
er de . vunne resultater nådd,

Vi har også mottatt bebreidelser fordi vi har tatt etterkrigssbørs-
mål oPp  til debatt. Det svekker,kampen mot nazismen,heter det, I de fri
land har imidlertid diskusjonen om fredsmålene allerede fra krigens første
dag gått Jparallelt med bestrebelsene for  a  na krigsmålene, Og det er selv-
følgelig ikke noen motsetning mellonddisse to tingene, Tvertom tror vi at
spørsmålet om hya Vi skal bruke seieren til d.anner selve grunnlaget for vår
kam• om seieren yi avviser derfor den innvending at droftelsen av etter-
krigsproblemene vil trdkke krefter og interesser bort fra den aktuelle opp-
gåven - å bringe den nilitmre seier i lud. En avklaring (.w hva v.1 sks.j bruke--
seierenti], vil.tvertimot stimulere komplysten og aktivisere kreftene i den
mflitmre kampen,' Da England sto i- sih  menskoligste stilling i hele sin hist-
orie.,tOk Churchill opp etterkrigsproblemene til diskusjon på brodt grunnlag,
Og hos oss er droftelsene av problemene ennå -mer påkrevd,da vi i snart 5 ar -
har vært ntsått for nazipropagandaen og Syspdrret fra den kulturkrets vi
naturlig sokner  til2 •

v V v

LandSmenn  i nød.

. Vi hsr.hble tidon vært'forberedt,på at krigen i sin cluutfase kog. til
å påkaile långt mer mot,langt større offervilje og vilje til innsats av hver
enkelt nordMann enn hittil Det som størsteparten avbefolkrfJngen til nå har
fått føle av krigenikommer til å fortone seg som rene bagateller ret det vi
har 1 Wnte, Nordpa nar befolkningen begynt den tunge vandxing fra alt de
satte pris'på',og bak dem flammer bålene av deres hytter,hus og byer:. Dot
dreier Seg om 30-40 tusen mennesker fra Ninnmark, og om ganske kort tid komåer
Troms fylke med, og flyktningestrømmen vil omfatte minst 100 tusen nordmenn,

Disse nordmenn trenger hjelp. De trenger mat,klmr,husrom,hjelpsomhet
og oppmuntring i onhver form, Det er mange her sydpå som enda har mye å avse,
Våre egne små bekymringer og betenkligheter må forstumme nar vi blir stilt
ansikt til nnsikt med . dem som ulykkon virkelig hnr rammet„ Na vil det vise
seg om fedrelandskjærligneten er mer enn tomme ord„ Det er et billig krav
til alle nordmens at 0-len okal gi seg utslag i njelpsomhet overfor landsmenr
i nød.

hian vj sked tkko brre la hjertet tnle, Vi er i krig msd tyskerne og
våre egne nazisterog de ma ikjes undsr noen omstendighster dra nytte av vår
hjelpsomhet, Evakusringon nmrdpå. er on tysk tvangSforanståltring„ De
tysks tropper semer vel fer st lanjJI  's'je le st  øde  aa det ikke lenger



fins c,ksistensmalighetc7. Og  v4rc egne nazimyndighetor opptrer nøyaktic
slik som d- har prt før når on ulykko har rammt oas: felles lidelser
blir brukt til å t politisk mynt, - "Uansett politisk innstilling", heter
det. - For dem er ikk3 hjelpearbeidet det Sentrale - du vot utmerket godt
at do.fleste flyktnifigene er noun fordemte .jk~ssinger.- mun hyor mye de selv
ker.  styrke sin anseoloe og maktposisjon.

kt Quisling gjorde henvendilse til Svc.rige" outtransitt av norske
flyktninger, svarte den svonske regjering at den vnr fullt vtllig til å ta

iv og huso de evakuerte inntil videre, men noen innreise i norge lenger
e, .24 kom ikke på tale. Er det omsorgen for de evakuerte som gjør at ic -
ling ikke godtsr det svenske forsla,zot ? Selv han er nok ikke blind for at
de ville få det bedre i Sverige til krigens slutt enn i Sex-+.florge, der nye
vansker vil tårne seg opp, Grunnen er denne, og her oveTlater vi ordet til
en kamerat 30111 uk-river til  7,53 nordfra 13/11:7 nross alt er vi av, den oppfat-
ning at noen stcrstilet trsnsport av disse tvangsfordrevne gjennom Sverige
ikke må komme i stand, idet dette i fønte rekke jo vil lette transportpro-
binmene for tyskerne og vil muliggjefre i enda høyere grad enn ellers å fort-
sette den brente jords taktikk nedever gjennom Troms og Nordland",

Det er de samme metivene: å  hjelpe  sine tyske herrer og å vinne po-
litisk laurbær ved en tilsynelstende neytral hje7„peaksjon som gjør seg gjeld-
ende ved den utskrivning av sykesøstre snm er begynt i disse dager. Fram -
Fångemåten ex typisk: det er arbeidskontorene som skriver dem ut, og noen
timer nileret det er blitt klart at de ikke møter frsm, kommer kjekke stats-
politif0dk for å tvangssende dem nordover. - Det dreier seg her nm en ut

til arbeidsinnsats, og parolen når d2t gjelder den, er ingen i
villrede nme Dessuten: hvilken garanti har sykesestrene for at de blir satt
til å pleie syke tvangsdeporterte t Selve utskrivningsmåten er i hvert fsll -
så Isee fra noen'slIk garanti. -Det ''ørste krav en Måtte stille, var at det
var blitt nverlatt til Røde Kors å organisere et slikt hjelpesrbeid til de
syke, Cr .3elv om så var tilfelle, så vot vi at ved fronten er hensynet til
de tyske soldster det eneSte som teller. Det fikk vi oppleve her også i 1940,
da nnrsh sykepersonale ble nektet å behandle norske sårede før det var ser-
get for r'ie Syske, Nordpå ex det nok av tyske sårede som kommer fra Pinnland.

Den framgangsmåten som nazimyndighetene også t dette tilfelle
spekulfyre i folks ulykkn, kan, dersom den drives videre, bsre føre

til en tingt å ckape kaos i norsk sykehusvesen. Og det er et ansvar som
de bdr betenke  spg  pS å ta. - For dem som blir utsatt for utskrivningen til
denne arbeidsinnontsen, ex det selvsagt bard en ting å gjøre: å la politiet
gå forgjeves når de kommer tor å hente dem, og holde seg skjult inntil vides,
re. Det kommer dager da det blir bruk for dem her
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KJUUEN FOR FREDEN.

Husleier  nrunnverdier etter krigen.  

Et av de problemer sem møter oss etter krigen er boligproblemet..
Boligneden komme r  i 11 tilfelle td3 å være  akrikende. Hver stor den UMr,
vet vi ikke fer krigen er slutt  oc  omfanget av krigssksdhne er på det Tene.
Men I alle tilfelle er boligstnndarden blitt sterkt forverret. under kTigen,
dels fordi all boligbygginc til sivilt behov har ligget nede, og dpls fordi
store årsklasser ex kommet opr i gifteferdig alder og stifter familie.

De oppgaver som i ferste rekke venter, er innhantingen av det ved -
likehold som er forsømt under krigen, og gjenoppbyggingen i de krigsherjede
strøk. På nh e  ager sikt gjelder det om å få bsligstsndarden oppover iglen
over hele landet. Ikke minst for å holde arbeidelivet oppe er det viktig å
komme igang med en boligbygging som monner.

Et slikt boligpxogram reiser en rekke spørsmål med hensyn til finan-
sieringen og organiseringen av boligarbeidet, med videre.  (Her  vil vi
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bare peke på en spesiell side av saken, det er bygee et tilstre_ciceile
gede beliser, en det eh- ikke alt. aet hjeler lite om det blir bygget aldri
så mange boliger hvis leiene er s. heye at folk flest ikke har rad
til-å betale dem. L-al det norsS-e folk kunne skaffes boliger som de har råd
til å bo i , er det første krav at omkostningene-holdes nede, ette forutset-
ter både oppfinnscmhet og offervilje, oppfinnsomhet nSr det gjelder  a  finne
rasjonelle lesninger, og uffervilje når det gjelder særinteresser som de en-
kelte.har, (3åde lønninger og fortjenester ma undergis en samfunnsmessig re-
gulering). Bygningsarbeidernes reallønn vil, inntil preduksjonslivet er kom-
met i gang igjen, ganske sikkert bli lavere enn ler  krigen. Av dem som av
mange arbeidere og funksjonmrer vil det bli krevd resignasjon. ven plikten
og villigneten til å bære disse byrder vil avhenge av at ogsa de andre same
funnslag elir stilt i samme situiisjon, Derfor må alle fortjenester 'undergis
en streng samfunnsmessig reguleling.

Dette innebærer blant annet at den regulering av husleier og elendoms
briser som vi na ker, d.kke kan'kaites  pa  båten fordi om krigen slutter. AS
dette som på så mange emrader ser at fredstidens zkonomi blif en fortsettelse
av krigstidens.ekonomi.

husleiene må reguleres ut fra den hovedregel at det ikke tillates
w heyere husleie-pAlegg enn det som er nzdvendig for å dekke de zkte utgifter

til vedlikehold m.v, kentolettelser ma  i  sin helhet komme leieboerne tilgode.
hoen fortjeneste bå ordsstimningen er det like liten grunn til her som i an-
dre forhold. Vi vil ikke ha tilbake de gamle tilstander fmr krigen med hus-
leiepalegg og stigende eiendemspriser i en ustanselig kretsgang.

rrisene  pa  byggegrunnen er av stor betydning for de endelige husleier
Dyggegrunnsprisene viste før krigen en rask stigende tendbns etterhvert som
byggeheltet rundt i sterre byer utvidet seg. Det var et alminnclig forhåld
at store framtidige byggeområder i god tid ble kjept ops av'tsmtespekulanter,
dhr nybyggingen nadde det kjøpte området, ble tomtene stlgt Bgjen til mang
ganger innkjøpsprisen. Den eneste virkning av.denne 1 ssmfunhsgsvnligevirk-
somhet har vært å bringe husleieomkostningene unødig hzyt o9p. Hovedregelen
nhr det gjelder byggegrunn må derfor i alle fall bli en stabilisering på for-
krigsnivhet. Det er ingen grunn til  est  boligbyggingen skal bli fordyret også
som følge sv unødig grunnverdistigning. ten dernest kan dbt også bli spørs-
mål om ikke samfunnett.der hvor byggegrunnprisene før krigen gjennom uvettig
tomtespekulasjoner or brakt altfor hmyt til'værs, bzr regulere prisene ned
til ot niva som kan gi rimolige husleieamkoutninrior. an slik nearegalerin
vil bringe enkelte tomtespekulanter mindre fortjeneste senn de hadde tenkt seg
og kanskje alt har innkassert, bot ikke stille seg i vegen for en slik regu-
lering.

Det reguleringssystem vi na har for husleier og faste eiendommer mte
reorganiscres etter at kontrollnemdene og prisnemdone cr blitt mer oller min-
dre korrumpert ved at nazistone har ksstet ut de lovlige medlemmer.

Fn ting må vi imidlertid vare klsr overdon samfunnsmessige regule-
ring av husleier.og byggegrunnpriser er bare en side av saken. For at bolig-
standarden i landet skal gå framover, ma det offentlige  beet  inn ror en posi-
tiv boligreioingspolitikk.

v vV
ivor går Frsnlesike ?

eort før invasjonon utarbeidet de fransko motstanisgrupper hovedlin-
jene for gjenoppbyggingen, her krevet de bl. a. ' at monopoliserte produk-
sjonsmidler, gruvene, kraftverkene de store bankene ög forsikringsselskapene

higjen skulle overdras til nasjonon Dette sosialiseringsprogram støttes vel
merke ikke bare av sosialistenh og kommunistene, men cgså av de Gaulle -

gruppene "Combat" og " Defence de la France" som al-



er ved å skille seg ut som kjannen i et nytt fransk høyrer cct-
etterat det saalla bøyre er h1itt håpløst kerprotadttert undor okk,ip:taja-
nen. Etter  befrielet learis bar disse grvppenZ 3~_tuefl seg soln gt
"Befrielses- eg_gjenop»,ggingsparti",  muns  det tidligere het seg at de

bare var interessert i befrielsaskampen.
1 saranetens navn må det imidlertid sis at det dkkehare er

det gamle høyré  og de 11200 familier" sombs kempromittern seg, Sasialde-
mokratene bar  riktignuk  bevart sine gamle kadrer takket være-en solid
antinasistisk innstilling i de bree'e medlemslag, men mange av de- go.e.7r,
ledere er blitt ekskludert på grUnn av up:litelig eller kollaborasjonis-
tdsk holdning /nrder besatelsen. I følge avisen "Le Populaire" er 110
av  le g sesdaldclokratiske dcputarte blitt "elirinert" INdlket antagelig
ikke betyr annet enn at de er fjernet fra sine tidligere ledanJe stil-
linger.

• .keretross menge uheldige elomaater blant .son,alist. ene s 1Plew-e,
hersker det liben tvil'am at det- nyc Frankrike blir  uden røde republikk'.
Den nye pariserpresse gir en antydnieg om de poIitiske tonacnser. Av de

.gamle borgerlige avizer er bare "Figard" tiltake. Av do øvrige 14 dags-
aviser er det kommunistiske hevedorgan "Humanite" det stamste med et ap2-
lag på 200 tusen, den sosialistiske  11.1e Poliulaireil er den neststørste  ag
har et opplag på 160 tusen. Aile de øvrdge 12 nviser tilsa e!een har bare
et samiet opplag på 120 tasen, og flere av dem er ferøvrie, k=unistiske. 9

• eller sosialistiske.

Dt annet bovis fer nmarsjen mot venstre u  i det  nye  Frankrikes
:politiske liv får en i sammensetningen åv det nye  byr et  i
Av 3 medleMmer er  5  sosialister, 5 kommunister, 5 reeresentanter fer tag-
foreningene,  5  for notstandsgruppene og 3 for de borgerlige partier. Selv
'om Marseilles fra garreln av er ansett scm en av Frenkril.es "rødeste" by-
-er, og selv om utviklingen am3re steder har vært mer modent, er dtt all
• grum2 til å tro at repuIliLl=a love;Ivhin2; vil g5  retning.

Besetteleen her nemlig madført to ting sam gjør en sasiali-
sering av store deler av produksjonsappara et langt lettere både prykolc-
gisk cg teknieSk enn før krigen. For det førSbe er trust•annelsen i Frank-
rike som 1 de andre be:satte land gått sterkt fram under krigen. Seledes
er for eke. de svmme Pntall franske bilfah-ikker nå sarmendluttet  i 4
store konserner, -For da annethar de ledende finans- og industrikretser, •
de "200 familicr" som i sin tid veltet folkefrontsregjerineen og som har
sittet med nøkkeestillingene i de borgerliee partiene, stort sett ar-

beidet skam1zst samwon med tyskerne, slik at sesialiseringskravet nå rei-
ses ikke bare på posial, men c:sts  pa  nasjonal basis:

Allerede  nå  er de franeke myndLLheter i full gang ned å rYdde
opp blant storfinansens folk på grunn av deres samarbeid mue tynkerne.
de ferøvrig ufullstendige lister over aree.flterte kollaborasjoninter som
er nådd fram til Iondon, finner vi navneno til en rokke le:tende finas-
industrifelk med s'jefen for Banque do France i spissen. Bare i raris er
tal/et på internerte kollaborasjonister ettiering 6000.

Spørsmålet om statsovertagelee av kollaborasjoulatenes fabrik-
.ker Cr allerede blitt reist av fagfereningslederen Lacostc, som nå er
produksjonsminister, og det hex fått en gunstig mottagelse av rigjeringen.
rcdet siste møte i Aleier vsetok nasjonnlfaasamlinecn eneterric, sesiaIi-
serineskravet.

1 1.å prograrizt står videre en rekke soniale reforrer, tildels
ganeke vidtg,..ende. Dissc reformenc er man allerede gått i  gbleg  medo ben
komlunistiske arbeidsminister Tiacier har således erkamrt sverfor 'fagfcr-
eningsrepreseatantene at arbeidslønningene vil bli hovet rqed tilbekevirken-
de kraft fra 1.eepterbor i år, i Iarisområdat lønnsøkdngen ca. 40.
Videre hold r arbeidsminieteren  p».r1  utarbeide pinner for gjeninnførelsen
av  40 ttrers uken.

For tross 4 åra utplyn2rdrg synas ikke rrenkrike å vmre økonc-



misk knekket ay okknpaajonen. Selv om 2-5 millioner,franskmenn i deres bes-
te alder befinner  seg  1 Tyskland n son krgnfanger eller tvangsdeporterte;ar-
beidere og over 300 tusen befinner.seg i tyske konbentrasjonsleire, cg selv
om det har vært mangel på alle slags råvarer og fabrikkene stadig er blitt
bombandert ogosabotent t  så holdt den franske produksjon seg ennå 1 begynnel-
sen av 1944 pa ca. 50 av førkrigsnivået. Bannue de Franoe har ennåegull -
reserver for 600 mill iardertfrancs. Ødeleggelsene under invasjonen er ube -
tydelige sammenlignet med verdenskrigens selv om 250 tusen franske patrioter
følge.Times er falt undergrunnskampen mot tyskerne, det vil svare tn1

ca, 20 tusen for Norges vedkommende, ken Frankrike har ikke denne nang,
motsenntng til forrige krig, mistet hele sin generasjon av unge, De har vært

fangenskap og på tvangsarbeid, men dpt synes mer å ha fyllt dem med been
sluttsomhet enn med bitterhen som soldatene etter denforrige krigen vendte
hjem med, og de kan mer enn soldathåndverket.

Bare et par av de gamle politikere har noen muligheter i dagens 'Frank4
rike, i første rekke Herriot og Pierre Oot. Men ellers,er det nye Srankrike
"de unges Franrike", en overraskende hendelse. For ved å betrakte det poli-
tiske liv i Frankrike i tiden mellom de to krigenerglemte en nesten at der

n  fantes ungdom. Nå er de overalt, og det er kan hende den beste garanti for .
at Frankrike i det nye demokratiske Europa igjen vil en ledende stilling.'

v v

KOMMENTARER.

(vi keener Tor framtiden til Sløyfe vår knigSalmanakk. I stedet vil vår'
avis Inneholde en kronikk soMnar opp de nest aktuelle politiske og mili-
tnrc begivenneter, eg som åpner videre perspektiver enn en stwnisk

av tørre fåkta),

Den nye regnering i Finnland med Paasikivi som statsm4,nister er en Utpreget-------
samlingsregjering. Den strekker .seg fra høyre og storindustrien over samt-
llne  demonrnteske-panflet,-eg til Itsexlngarr 1tI --“venede.6-riked&gsmenn -som
prote:torte mot Finnlands deltakelse 1 knigen, og som inntil våpenstillstan-
den br sittet i fengsel). Bare 3 av medlemmene av Castrans ministerium.er
blitt sittende, mens på den annen side nye menn er kommet til som karakte-
riseree soM "noen av de mest lovende.yngre finske politikere".

5osin1duno1ratene har 7 av regjer3ngens 18 medlemmer. Den sosial-
- demokratiske onposisjon, som har stått imot krigspolitikken har økt sin inn-

flytelse, bl,a, er landsorganisasjonens formdnn Vuori blitt arbeidsminister,
nen Tanner-nenningen er representert ved 3 mann*For ,første gang i Finnlands-
historie er en kommunist, Leino, kommet inn i regjeringen.

Statsminieter Paasiklvi har hele tiden stått på god fot men russerne,
og han har den store fordelen at han nyter Stalins fortrolinhet. Pansikivi
på sin side cr en stor beundrer av Stalin,-noe som han ikke la skjul på,
selv i den tiden da det ikke var opportunt å tale om Stalin.

Unden de nåværende forhold i Finnlandner posten som finansminister
en nøkkelstilling. Den innfhas avnT.ohan Helo, som karakteriseres som "den
dyktigsne, men også mest aggressive av sexlingarne". Cg nans aggresivitet
er økt under fengselsoppholdet, Han er overbevist sosialist, og kommer ikke

•  til å nære noen betenkeligheier når det gjelder å gå  løs  på kapitalen. Uten
tvil vil også radikale tiltak bli nødvendige, så utarmet.som landet er, og
så store økonomiske vansker som kriesskadeerstatningene vil medføre.

En av de sosialdemokrater som hele tiden har tilhørt den såkalte
fredseppeninjon, er pe,kkola, som ventes å bli vise -statsminister. Han har
vært den mest innflytelsesrike av Tannern motetandere. - Det har vakt opp-
sikt at en mann av samme stepning, den tidligere sosi:alminister Fagerholm,
ikke er kommet med i regjeringen, og man mener at hans utelukkeise er blitt
fremtvunget av Tanner.

Sveri ee  Tyskland Den 12. nov. kunngjorde den tyske regjering sperring av
åll skUsrart -I-Un  østlige del av østersjøen. Sperringsgreesen faller stont
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brett sammen med eller like utenfor den svenske territorialgrense. Den svan-
ske reejereng har nedlagt en skarp.protest i Berlin mot dette tyske over-
grepet, som bi. a. fører til at all sjøverts forbindelse medTliJulland ope-
bører. Det er sannsymaig -at dette har vært tyskernes viktigste, motiv til
sperringen, å hindre den svenske hjelpen til Finnland i å komme fram. Uten
tvil ster den også i forbinåelse med en truencle russisk invasjon i Nord -

-Tysklane, først og-fremst med Siga som basis. - I Liverige anssr man det for
sannsynllg at de tyske tiltakene vil føre til intermessoer i iLeetersjøen,
og svensk preese oppfordxer regjeringen til å innta en fast ho1dnin i ;
overensstemmelse med den noten som er overlevert i Berlin. Og i visse bri-
tiske kretser mener Man at et diplomatisk brudd rneflnn Sverige og Tyskland
ikke er usannsynlig.

Ohurchills• reise til Paris på våpenstillstandsdagen betyr åpenbart mer enn
eR gjengeldelsesvisift hos de gaulle for å nediegge en krans pe den ukjents
soldats grav. Etter alt å dømme betyr den innledningen til en ny entente
cordiale mellom de to land Besøket i earis må sees på bakgrunn-av den po-
litikk England har ført overfor Gaulle de siste månedene: de "tre store
har anerkjent regjeringen de Gaulle som Frankrikes provisoriske regjering,
Frankrdke har fått sete i Buropa - komitéen og Frankrike skal tre inn i den
sikkernetskomitéen som etter planen fra Dumbarton Oaks skal avgjere verdens
skjebne etter krigen. Frankrike er blitt en av de nfire store". Det er tenkt
å.utgjøre det viktigste ledd i Englands sikkerhetssystem i Vest-Europa,

Samtidig som denne tydelige tilnærmelse til Frankreke fra Dnglands
side, kommer meldineen om de Gaulles forestående besøk 1. ioskva. eetterat
det frenske sikkerhetspystem i. Euxopa er slått i stykker, er Sovjeteamveldet
det eneste faste holdesunkt på kontinentet mot et eventuellt-nytt angrep,
og det er neppe tvil om at.et godt forhold til Sovjetsamveldet igjen kommer
tll å bli en ledetrå i fransk utenrikspolitikk. Dette så meget mere som ra-
dikaliseringen d landet stadig blir tydeligere.

v v v

• Jaans slagflåte fremdeles effektiv.  

" . Lerd Winster fraMholder i en bemerkelsesverdig axtikkel i Dvening
News at det ikke er så sikkert at de japanske flåte er tilføvd så tilintet-
gjørende slag i de store trefningene i Stillehavet som hittit antatt. Bn
sannsynlig vurdering ev fen japanske flåtes styriv etter nederlagene ved
Fi1iPpinene ter seg etter lord \-Venstere oupfatni4g slik ut: 10 å 13 slag
skip, 10 å 12 hangarekip, 30 kryssere av ulik størrelse og 100 jagere samt
100 ubåter. "nette betyr med andre ord at Japan ennå ikke er slått scm flåte-
makt og at en moderne flåte med Sterk slagkraft kan settes inn nar.den japan
ske leaelsen finner det gunstig.

Roosevelt.

Det nettopp avsluttede amerikanske presidentvalget var det førtiende
USA,s historde. Om 'Franklin Roosevelt forlater det politiske livet da

hans fjerde mandat som president utløper jRnuar 1949, kommer han altså til
å ha beklædt presidenturen i en tiendedel av den tid som den amerikanske
konstitusjonen har vært i kraft - d.v.s. i 16 av 1.60 år. Oom kjent innehadde
ingen av Roosevelts tredve forgjengere sitt embede lpngere enn i 8 år.

Churchill om V-2.  

OM de nye rakettbombene mot Storbritannia sa Ohurchill 10. nov. bl.
a. i underhuset: De tyske beretningene om virkningen av bombene er en ønske“
drøm. "Rakettprojektllene inneholder omtrent samme mengde sprengstoff som
de flyvende bombene, men.de er konstruert slik at de trenger dypere ned in-
nen do okspledorer. Dette medfører at bombene gjør noe større skade i Umid-
delbar nærhet av nedslagskrateret, mens sprengvirkningene i Omgivelsene sna-
rere blir mindre. Projektilene går i stratesiæren 1.100e110 km høyde, og har
større hastighet enn lyden.


