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RUSSLAND  

De sterkest6 kamper foregår  no  nord-øst for Kotelnikowo som ligger
syd for Stalingrad. Syd-øst for Klepskaja holder russerne stand fo:
det veldige press. Ved Kotelnikowo er stillingen kritisk. Tyskern
som her fikk ført frem en kile i det xussiske forsvar er blitt stop
pet, men foxsgk ved motangrep, for å få dem kastet tilbake, har vær
forgjeves.
Tyskerne kaster stadig inn nye reserver på disse frontavsnitt, og d
ser ut som om alt uansett de store tap - settes inn på å nå Stali:
grad før vinteren setter inn.
Ved Voronesj er det fremdeles russerne som har initiativet. Det ha:
vært 5 dagers voldsomme kamper på vestbredden av Don hvor mange fan;
er tatt. Fra frontavsnittene lengere nord er intet å melde uten øki
aktivitet ved Orel. I Kaukasus har russerne trukket seg tilbake tY
nye stillinger syd-øst for Fjatigorsk. Det meldes om innringing, t
intetgjørelse og tiliangetagelse av fremskutte tyske enheter.

EGYPT: (Midtøsten)

Fra Kairo meldes om øket aktivitet ved El Alamein-fronten, I\Tatt ti:
25. angrep allierte bombefly for tredje gang på rad Tobruk.

Hellas ble flyplasser og skipsfarten utenfor kyeten angrepet. Et'
torpedofly jaget en tankbåt uten at resultatet er kjent. 7 fly sav
nes.

STIELFKAVET 2 (Det fjerne østen)

I Salomonøygruppen ex no Tulagi, Guadalcanax og Florida fullstendig
besatt. Befestninger og flyplassex utbygges. Bare 30 av 7oo japa-
nere som forsvarte Tulagiomxådet ble tatt til fange. Reeten ble ut .
slettet, da de nektet a overgi seg.
Amerikanske marinesoldater har vært på tokt til Martin - øya 1 Goo
nord-øst fOr Salomonøyene. James Roosevelt, eldste sØnp-av den affe,
rikanske president, ledet toktet. Dadioanlegg og lagre ble ødelagt
dessuten ble 2 sjøfly satt ut av spillet. Ett transportSkiP  eg  en
kanonbat ble også senket.
Amerikanske og hollandske undervannsbater har senket 5 japanske
i Stillehavet.

Det er i den senere tid bare forekommet mindre uroligheter noen få
stedex.

BRASIL:

Som:det vil være kjent har Brasil erklært aksemaktene krig.
Brasils krigsminister har sendt ut en exklæring der det keter
SenknIngen av vare skip var en avskylig og forbyyterisk handling, u
ført med keldt blod. Armeene står beredt, ferdig til alle ofre, og
flåtun er ute. •

LOUDON.:  

Et komunike over resultatene som ble oppnådd ved angrepet på Dieppe
sier Toktet hadde som sitt mUl, ved hjelp av en offensiv i litt
stgrre målestokk unn tidligere, å prøve forsvaret av en kyststrekni.
som de allierte på forhånd visste var sterkt befestet. Trass i kra
tig motstand ble styiker med tanks landsatt på alle G strandomrnder
Disse styrker ble tutt ombord igjun i de marinefartøyex som den hel
tid - 9 'timer - hadde ligget kloss oppunder franskekysten.
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