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M.vhetmne fcm. bondon 22/e-1912, •
RUSSWan!  lyskerre har kastzet onnå flore tanko og elitetroppor inn i slaget, ---------

om  Stalin&ad, men runerne holden staae, og i ecakelte avsnitt gjør de motangrep,
I går kveld foretek sovjettroppene et averraskelsasongrep i Klepskayaanrådet, og
t7ang ' idokerne tilbake etter Lmfkarep, Kampene foregår på vestbredden av elven.

Bnuo mfjtdro grupp e r- har klart å :;:o= over olven, og størsteparten aV disso er
adlereJa b:rtt utriddet, - I Ketelrikowoavsnitet har tyskerne omgruppert sane
styrkeg eg begnt on ay ofiensiv mee nranga tnnkso Det eT blitt drevet kiler inn

pa  forskjel2age steder, men rlasserne kloror seg fast og har gjert motangrep som
ha r  pasrt tyskerne store tap a døde og sårede. -

Kankaus har russarne gtg.tilbake t•Itt aye stiIlinger sydøst for Pjatigorsk,
dramskutte tyske enhetor d LO317.32,12 er blitt omringet og ntryddet. Ved øvre Dcs.

kar det vart 'VenG02MO  krizre'r i Voronesjomfadat og det er tatt mange fanger under
5 aagolgkompor po Dpns yestbren:d. -

Tyakarne  hnr  begynt en offernav i Grelaavsdittet og kjemper forsvarskamper i
Rnjea-avsaittet , nordon for Vidama d  Qlfensaven tar antakelig sikte på å nøytra-
lisere dDessot  37  savjettrodpe3a i V:!-.asmaadvsnittet,

VI,5TP23DTED: Den ameletk.: irM.F5 fl,irdkrn skaffet i går Luftwaffe et alvorlir

nuderlag, 11 nmerdkanske nlygena:e fostranger over Nordsjøen tok kampon opp: med
mollom 20 eg 25 Feeker Wulf jagerfly av typen l90. Kampen varte i 20 minutter og
6  a7 de flentldgo fly ble entern sdalag: cller skadet, Alle de flygende festninger
vendte :goe bchola gildake til 3'ne

resultdr, av ke .sate •trp sv C%t7O -L boalbe- OW1 jagerfly, soable påført Luft-

wrife 07or :LePr s, vJL  rg trsdaree j.kke te• d  stadad til  a  fontgta noen angrep i
sterre stil ever nåvnene i. Rud-Rngland, da de britasko.styrkur vundto tilbake dit
1:2a Dicrpc, Dc tfl.ke gdy seg akke lan erstt tal fredag cg da var det meget
små styrkego, konstatente at mal de lebte ettea ikke var å fin322 mor0

smrre-pdtcrruril-  jefen for den amorikanake sti.flehsvsflte  nnr  opplynt at mmeri-

kaLskc mnrineasldater otter seircr  pa  3aaoasuyene har utslattet don styrke på
700 japanere som :t:-re en av ec stallaregor da raCrueerto i Tulagiområdet. Bare
;50 ,ay de 700 jrpnrerno ble tatt til fanga.

Den amerakanakk sjef onplynte ogrå at amersikansks msr-Inesoldater har foretatt
et tokt mot Martintalyn, d da apararekkaprcto kkLibertovene, i,  Loo  km, nordøst for
Salomensayeno, Uun amorikanska eresidants eldste sønn, James Rooseuelt, var nest-
komaanderende 0702 anndgangratyrke3L. Minspb 80 jaranere falt, Radioanlegg og lag-
ro ble cdolagt eg r sjefly ble satt ut av apillet på sjaea fsr amerikanerne trakk

ccg tddbadic, Pct ble også veliat tnp tad kdaftige boabeaaggieg og amerikansko kirgs-
okip sanket ct fdentlig transsrsortskip og on knnonbåt,

"adDIA. Det 02 dee senure tid bara 7::=12t,"  til mindre uroligheter i et par

distrakber, •ben ikdaske odan av VLSS -kangsub ekscitutivrad or tratt tilbake fra
taa stnaling, I ob brev til VisE-kangen sien hnn er fullt enig i den indiske re-

gjurings poldt-ikk cverfor kongresspartieto forsøk på å organisere passiv motstand,
mea rd, han  da  dan annen side onsker å stå fritt, fof å ha andadning til å bekjempe
de hinduisko kenre.cssparLi  a  nin, egon ansvano

BR±3d-Lg Rrasdas kragsaaniater i dd.g ut on proklamaajon til den brasili-
anske  anmd, def dot  hets Serkninger  av våge  skie "fli en avskyelig  og  forbryterisk

handli-kb utført med koldt blod. ArmOon stag bercdt, ferdig til alle ofre, Pre-

oidentun sa i .et fT3:FlOt Oe Ot folk som iLke forsvarer

sanu ogne hnvemrador, er ikke skakket tdd å. leve, Brasdl vil forsvare sine ter-
ritorinle aåervann og vekte
» Det ci :Cromdeiss stille )rypt cr det britisko kommunikc! fra Kairo
meider at det bnr.: er fundg.t sted patriglevirkeomhet og artilloridueller. Man

kjunner til at dsrter hatr attatt feroterkninger og det allierte flyvåpen for•
sotter angreedne akaumcs baser, ekdtnfrrg  cg  transpert.

DOMapTA Rn  ny  dav cm (ndreprodksj.. non er satt ut i livet i Romania. Målet er

å 5 Lirelore  rroduneonen for. tyd3arne. Disaa tyske austrengolder for å få aer
olje bevdser dOrDs nåstander em at do akko nnade nou bruk for oljen fra Maikop-
kileene d La111:=3, Ti113£3= øLis. Ter de taakk se::7 tilbY:e.


