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Russland. Dagens russiske kommunike omtaler off.,usive slag på allo cmrådor av 4stfronten
fr-e:"Xali asus i syd til Leningrad og Velkov-avsnittet i nerd. Dun russisko offunsiv longst

syd har avskåret hovedjernbanclinjen nordover til Restov ph ildce mindro enn steder.
Men inntakelson av Kusjtjuvskaja, km S for Rostov,  er  praktisk talt all forbindu1so
brutt mellom don tysko Kaukasus-armu og armeen i Rostev-områdot. Selve Kaukasusarmeen cr
delt i to grupper scm er trykket sanmun 1 to treage nnrådcr vest for Kortsjhalvøya på
Krim. Tyskerno forsker å sette over strodot vod Kertuj, men don russisko kWartehavs.
marino og flyvåpnet logger store hindringer i veien for sliko forsøk. Jet Asovske hav
er onnå ikko is1agt. Nord for nostov har russorne yttorligere framgang inn i Uktninao
Krasnyi Liman på jornbanen mellem Xharkov cg Vorosjilovgrad blo meldt orobrot igårkveld,
idag epplyses at 6 tettbebodde strok til cr tatt. Sø for kharkov ble Kupiansk inntatt
1går, nord for Kharkov rykkor :oosserne fran mellam Kursk cg Grel og dc står idag mindro
enn $0 km fra Kursk. Flere andre bebodde strdk er likeledes gjunorobret. - Russerno
scinket en tysk 10 000-tounir i Burontshavot. - En regulflt tsjokkcslovakisk avdoling er
satt inn i don røde armc. - Times bringer ot bildo NV don tysko dverstkomnandorende i
Stalingrad, Padlus, ottor ovorgivelsen i samtale mod dun rusRiske marskulk Voronov og
goneral RGekozovski. -Slik ondte dut store slng", skriver ovison. "Det v11 ha sin virk-
ning på alle fronter, solvom den sUrste betydning lå i sclve tilintetgjørelsen av det
otere jordskjelvountrum". Now York Times skriver om do tre sørgedagor: Denne fråtsing i
sorg klarloggor dot sørgeliga rceultat av Hitlers vanvittigo ofring av folkets blGd.
Lett tå bakgrunn av dd:eiundemmeligo spill bnk kulissene i Tyskland, or dot kanskjo
noningen med all denne tilkjennegivelse av sorg å understrcke Hitlers ansvar, Dun kjento
tvske publisist Frad. Kaltenbach skrev for kort sidon eut det var der Pdhror solv som var
anovarlig for allo seiro og allo nederlag.-
YiYangrek. Britiske fly angrep Hanburg igår for annon gang denno uke. 16 fly saknos.
t'anso amerikansko bembefly rettot kraftige angrop mot mål i NV-Tyskland i dagslys igår,
Rosultatot or ennå ikko kjonb. - Et kommuniku fra det ncrsko flyvånen omtolor den
norske innsats ved de siste stor0 dagslystoktor ovor Frankriku. Norske fly har skutt
ned flere tyske jagerc. - Noen få tyske fly visto  scg  ovor spredte steder i Sychest-
England sisto natt, Ett tysk fly ble'skutt ned. - Det foroligger en ovorsikt over
dot britisko flyvåpons tap i jaeatoar månod, Britiske bcmhofly  var  i virksomhet 22
netter og 29 dager. Der dPltok f1ele fly 1 et nuttangrep over Berlin onn dut samledu
antall tysko fly som om aa-e.eun fly inn ovor Storbritnnnia i hele januar, I kamper
over Midhelhavut gikk 2Bh bete.ck,T4 fly tent, mons 606 tysku og italionsku fly blo
ødelagt. Luftvernot på Malta hae i alt skutt ned 915 fiendtlige fly. Den jager-
flystyrke scm har vmrt stasjonort Ø øya har ikke til noen tid overstegot 100 fly,
mun likovel har jRgervåpnut Fjnrt det av ned 733 fiendtligo maskin,,r, mons dot
selv har hatt et tap på 195 fly.
NGrdafrika. Dagens Kairokoimmunike melder at britiske ubåsor cg dut alliertu flyvåpcn

av de sisto få døgn har sonkot 14 aksesklp i Middelhavot, antakelig sonkut
3 til, og skadet 2. Ti sk1p, doribleint on ubåtjager, or stnket av ubhtor, minst
ble senket av fly igår. Dessuten ble ut morinofartøy truffet av bomber og satt i
brann i Palcrmos havn. Også mot on rokke stedor på sydr1sthystun av Sioilia blo dot
rettet angrep. Et britisk fly saknes fra alle disse onorasjencr. - Til lan.ds har
den 6. Rrme foretatt patruljovirksomhet nå allc Rvsnitt. Den 8. armo står nå bare
160 km fra don sydligsto av do alliorto arnocr scm har rykket inn 1 Tunisia fra vest.
Det opplvses Rt bådo du allierte og aksotroppene l'Tunis bringer fram forsterkninecr
til den kommende offensiv. Amerikanerno har inntatt Sonef i Sydtunis p& jornbano-
linjon fra Gafsa og østover.
Det nornu østen. Det moldes om omfattonde alliorto angrep mot de japanske ercbrin-
Wr - nt' snYisko fastland og øyene i Det ostindiske hav. Raboul på New Britain
or bombet 5 nutter på rad. kt stort luft- og sjøslag har rast ubunfor Guadakeanar,
mon de endelige opplysninger om resultatot foroligger unnå ikku. Til lands or lana-
morne drevet ytterligere ti1bnko. Burma vodlikoholdes prosset mot do japansTtu
stallinger i Arakan-områdot ved kysten. Akyab er blitt angrupot fra luftun, - Waltur

-.Nauh i Stillohrivs-rådet or nnkonmet til  Now  2un1and. Han uttnlur i et fcrodra at
Roesovolt er riurc) optimistisk enn neensinne. han kon også inn på prcblemet finniand
eg uttalte at den finske prosident er blitt norves for hva som vil hendo når dot går
cpp for det flnsko folk at det er kommet mcd på don galo sido.

frtdnf:tier. I on artikkel i "Das Reich" skriver Geubbels: Kanskje det ennå fins
nee to:Lgau menn i ED,,e4,1 som kan forestille seg hva som ville skje mod Europa
hves dea nulighet skul1e at Tyskland ikke greidde å stanse den belsjevis-
tiske sternflod. "Id,or behever ikke konvoy ovor Kanalon. Do flyr gjonncnn luftrinji



EF NCRSKE ?LYKTUTN0ER I SVER13Ef, Vi fortsetter idag offontliggjørelsen av et foredrag holdt
av ITJ.Jisingkentaroga sjaf AllnEUS Schjødt:

"111 eggng. 2o 4.  den. nwsko  :r.ykn gnghjelp ligger følgende grUnnprinsippar:
I? Zinegyn ekaL vegee L.Oritor21Jig, men ikke flott.
2) Fes. son hog diobon1ble penger, skal betale for seg selv, Et beløp på inntil 100 kr,

pte pen, fa: me r. rosten skal benvttes til å botale flyktningsutgifter, og
vi .::enggeg bega  TH_i halp hvis  hen blir blank ved å bruko fer meget.

Was  "».s-ggeue har midler som senere blir dispo.niblo, oller han sunere kommur
i LO OL rdmmollge inntektsforhold og formuesforhold, varter man at hnn betaler  tila
bake hva han har mottatt. Denno moralske plikt vil nuligons SriPurt bli  satt i juridiske
fufmes

e) Lghvor arb2idsfdr flyktning p111.ter å underholde seg selv ved arbeido. Kan han
ikko celv shRffe seg arbadda, plikter han ta det arbeide som anvises, Arboidsanvisningen
skjar gieLnom don sveneire arbeidsarvioning i nøye samarbeid mod flyktningkontorets
deIggg fen arbeideinsooksjon, som søker å finne nye arb idsrmilighoter for flyktningene,
og  eå  Erhver måte bitår dem i deres arbeide. Vi forsøker å oppnå så langt som mulig at
ute..  1.22da fagarbeidoro fåt arbeide i sitt fag. Men dette er vanskelig. 71 er i et fremmed
land hvor våro interessor lett vil kollidere med andre interesser av forskjellig slao .

oktober hadde vd henimot 4000 arboidere i skegen, eg sist sommer noen hundre 1 land-
bruket I håndcerk cg industri har vi ca, 1300, Resten av dem som er i arbeide, er spred
over ferskjellige yrker, -

Arbeidsprinsippet or nødvendig, ikke av alena av hensyn til Norges økonemi, men
også av hensyn til guttenes legemlige  oc  sjelelige forme En passiv ventetid vi1le være
ddeloggende, De aller fleste av våre gutter forstår dettee Do som ikke forstår det, er
rene undtagelsere Det er forklarlig, og til en viss grad undskyldelig at en gutt som hadde
tankt sng en helt annen oppgave for sitt land, eg som kanskje ikke or vant til skogs-
arbeide, undertiden kan bli kjed og nedtrykt, men det er av flere grunner nødvendig å be-
kjempe dette. På den ene side vil flyktningkenteret nå gå sterkere inn enn før for å gi
guttene i skogsferlegningene oppmuntring og fordelor, f. eks, med hensyn ti1 bøker, avdser,
studiecirkler, leilighetsvise hvile- og studdokurser o. 1. Godt utført arbeide er også
blandt de mmnenter som dot tas og 711 bli tatt hensyn til vod ahsettelse i funksjonsax-
stillinger, videreoruise, adgang til kurser  oc  studier o.s.v, ne skal ikke bli glemt, da
som gjør sitt tunge arbeide, ofte på avsidosliggende steder, og jog vil også be om at de
av dere scm har venner på skegen, skrl.ver til dem  og  holder kontakten mod den.

I Stockholm er det Por tidon odsk4ilig flere flyktninger ennjdet bør v,tre. Eringer
vd ikko solv antallet ned, vil den svenske sosialstyrelsen, som er herre over enhver opp-
holdstillatelse, komme til å gjøre det. Jeg kan ikke her gå inn på de forskjellige grunnor
som spiller inn, - krig skaper mange hensyn0 Den sterke bolignød i Stockholm er 1 s-g selv
grunn nok både for de svenske myndigne-ttsr og for flyktningkontoret, som stadig har van-
skeligheter og ekstrautgifter med å skaffe flyktninger som bør og må være her,plass.

En vesentlig post på flyktningsbudgettet er utgiftun til klær og sko. Denne post er
for siste halvår ,v7 1942 budgettert med 1,1 million kroner, men vil koste Ca, det dobbelte
på grunn av don storke økning av flyktninganes antall, Novedprinsippet har er en såkalt
engangsoppklædning ved ankomsten til Sverige det vil si at enhver flybtning som ikke
selV  kan betale får et standardutstyr ned fradrag av de brukbare klær smn han selv er i
besiddelse av, Vbrdien av dette standardutstyr har ligget på omkring kre 300 for menn og

• kr, 260 for kvinner, man blir nå redusert med cae kr, 45 for menn og ca, kr. ly for
kvinnere Samtidig vil det bli innført mn meget streng prnksis med inonsyn til senere kom-
plettering, En slik komplettoring vil d-t i fremtiden kun bli plass for overfor folk son
er arbeidsuføre på grunn av sykdom ellar alder. Rempletteringen har nemlig utviklet seg
til å bli både kostbar og temnelig brysom rent administrativt sott, og dot lar scg doss-
varre ikka nekte at den i noon grad åpner veien for vanskelig kontrollerbare misbruke

For å ordne med alle f]yktningsspørsmål hnx vi flyktningskenteret 1 Stockho1m, med
ean rekke leire, forlegninger, norskehjem, skoler o.s.ve under sog. Hovedkontoret i Stock-
holm som har ca, 60 funksjonærer, er dolt i fem evdelinger, hver med sin avdelingssjef.
Det er den almindelige avdeling, som steller med bl. a, utdoling av klen- og annen flyktning.
hjelp og en rekRe andre ting sem hører til det dagligoolivs behov. Innkjøpsavdelingen, hvis
hovedoppgave er kjøpe inn klær, sko, sengetøy, soveposer o.sev. Regnskapsavdelingen scm
blandt annut det store flyktrringkartotek hører inn undere Avdelingen for arbeidsinspeksjon
som arbelder med å skaffe arbeidsmuligheter i Sverige, og har kontakton med alle norsko scm
ur 1 arbelde her 1 de fleste :evanskeligheter som møter dem, Skeleavdelingen som har hele
utdannelsesproblemet.

F1yktningkontoret or noe av en maurtue, og gjøremålene er uendelige. Det hender under-
tiden at de scm sitter 1 okspedisjonen må ta imot 100 besøkende pr. dag hver og sitte
langt ut over aftenen, Den tid er dessverre forlengst ftrbd da man kjente don enkeltd
flyktnings navn og historie.  

- et telegram til Politikon fra Gøteborg 00/1 heter det at i øyeblikkbt fins det
12000 norsko flyktningor i Svorige, I underhold for disse betaler den norske rogjering
omkring en million kronar 1 månaden. Av de 12000 flyktkinger er omdcring 5000 beskjeftiget
med skcgsarbeide.


