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RUSSLAND: De•tyske styrkenp kasteE: seg md med ekendo veidsondiet mot Volga-

byen Stalingrade Vollse= kamper fortsabte i natt uordvest  eg  sydvest for
byen. I• nordvest svarer ruseetne på angasor2ne red motanenep og styskerne har svm-
re tap av soldater, tanks og kanenes, scu J Lan følL) ffat over Don, I Kotelni-,
kowo-området hamrer russerre bp:oftdp les  P: 1 do trone tanko ng infanteristyrker.

Det blir meidt on eZ kraftig tankølag s. korsidsven neTLI.em Den og Velgao Den Røde
Stjerne melder at psYet runkt trengto  år pLon på  pjennon det russiske forsvar, 92
tyske fly er odelaeå .pa  2 dage esen SUCLt

Kaukasrs gjør tusserne kraftig netstgod scyL des ROonnnedswe og i et avsnitt
har da trukket see tilbake nye stillCh,scE:e lenpr øst har russorne noldt, tyn .
kerne i sjakk det siste døgn, enda Jo er tallossbe underlegnee  og  tyskerne ,har
hatt svære tap i tanks:, - Ved svre Den bfln  dot  moldt om kamper på vestbredden,
flord for Woronesj, De tyske angrep uneenstohei, a; tanks ble slått

Rusteke krigsskip har-senEat. et tysk ,rane»effskip på  5,000  ten i Svartehevet-
MID=EN: Dagens kommunikå fra Kars meLdew emsf'ortsatt pstruljevirksomhet -

natt trtirsdage Alliorte fly var i iidcn enry det framro kampemråde i  r oe
det ble oppnådd treff på flendsns traosrertore LEngtrekkende jagerfly angrep fl-
endens kjøretøyer på vei østerer fra SoUume eg  pafe pte fienden tap i døde og så-
rede,

"Times" korrespondent tmeetørkenc.n skii re  :ret  det nærner seg fullmåne
øker foryentningene om at oikenkampens aol  å  til igjene P,ommels tap under fram-
føring av forsterkningew og det ranlige  sliEt  samb utrnstning har vært så kraftig
at de tap han har hatt løpet ser dc te.ste Ifekr sernosyuliovs har vart større
enn de han hadde undew selre kamper, Ean bsn rika6nek greid  å  bygee opp sine
spredte styrker, sannsynligvis tfl full styrke, men han lsdor stadig tap av monn
transporter og fly, slik at dert er av stsfse betydning fon han å bedrd sin stil,
ling, Alexandr±o, kan by hån alt bnn smskow ay f=yntnger oz lettelser og det
synes opplagt at han før elJer sefere vil gjore  2t  dospsrat fersøk på å nå denne
havn, så-å si for enhver pris;

Churchill avia et nytt besøk Egyptt ett2r motet mod Stalin i Moskvas Mens
han var der kom Churchillmed der4(2 ortle:tflP: om Sto'S;n1Ltairldas hensikt med Egypt:
Det er en ting jeg ensker å gjsre absolatt klatt. Vi er fast bestemt på  å  kjempo
for Egypt og Nildal.en sem det var England Alt GOM kan f=os fram sjøveieL.
elier luftveien, for  å  drive fienden filbake cg det rå en slik måte at han taper
all evne til å ta inoÅiativek, jet vil bli gjorts Vi står nå meget storkere og
vi har en nøktern tiltro til framtiden, ss Cburchifl,

DET FJEREE ØSTEN: Minst 6 japaneke kakpockip, dertblandt et slagskip og to
nanearskip er 1-)T.S.Tr  skadet i det store fl5 luft-oluget som har rast utenfoi-
.Salomonøyene siden. sonflaep Det bdir meldt at dc ferente nåsjoners tap er ubety-
delige, Fienden gjør sitt annet forsok på å gjonscwebre de tre oycnie son ble tatt
fra ham for 3 Uker siden, Av 700 japanske solaatew som ble landsatt under det
larste forsøket, ble  670  drept og rest2n ble tatt til fange sv smerikanerno,

Øst-Kina har general Shdang Kal Sh2kr notoffensig tvusaget japanorne til
foreta nye tilbaketrekniheere Fiere våktige b»pr •r gjeneg&sret uv kineserne,

VESTFROETEN: Britiske bembefly angrep uRdow 2t reveptot opeidertokt må i
Vest-Tysklprd  og  Holland . i dags2yo i gåre I gån kvela snewep fly av kystkamman-
doen en fientlie kohvoy utenfor do Frfzipke emer 2 av skSrpone i konvoyen ble
skadet, 7 tyske E-båter ble angwepet av •embolly utenfor franskekysten  oe  et
av dem ble satt i brande

I dag morges angrep Welling'son bonbefir med P',61,ske og tsjekkoslovakiske mann-
skaper et tankskip og dokkene i La Pallica i Veit-ankwik. Et britisk bombefly
savnes-fra alle disse operasjonene,

Noen få tyske fly kom inn over krsten ar Øst-EnJåand  H  natt. 2 andre kom over
sydkysten i dag, og et av dem ble ødelagt-

LAVAL undertegnet en lov i går som pEskaffet det franske psnlament, Loven
oppløser senatet og deputerkammorot sen feske inståtusjonors Den ennste makt
som Vichy hadde latt det franske parlament ha igjen var å redlegge veto ved en
krigserklmringe men Laval fryktet bsre okeistencen  cf  en forsamling
som kumne representere foikeviljen
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I erkelte av de Sydamerikanske staterebarde-h---td~retepolitnbke bnie
esiser not statere i De Forente Stater. Disse har imiellertid mistet sin innf134
eise etter at Reoeevelt-slo inn på det gode naboskaps  poleitikk.  •De Forente Sta-

- ter har i den senere tid mest mulig søkt å undgå å blande seg inn i de indre for-
-hold i eg Syd-Ai,/erika,

Over alt'i de  melio-l amerikarshe stater fantes det tyske agenter som organiserte
cnieneri og nrepnganda, men de hadde  4k,ce rnen baeas i befolkningen. Den viktigs
te mellememerikeneke staten, Mexiko, tidligere erklært aksemaktene krig.
Mexiko  har.det Yært en bitter indsen strid mellom de konservative og  klerikale som
var sympatisk innsrnlet overfor akeemaktere og dermed ogeå Pranco og åe radikale
demokrater som under den tidligere presiaent, indaanaren C.:.rdena, har vært anti-
klerikale• og søkt å •gjennomføre en adrarerevolusjen til fordel for indianerne.
Den nåværende.  epreeident har fortsa{,t Cardehas pelitikk i en mer moderat form.
Tellrike sparsko republikanere har funne.: acyl i gexiko,
- 'De sydmaerikanek n otatene vedtok på sict tøte i de Janeiro å henstille til
de forskjellige regjeringer å avbryte den dinlowatiske fortindelse med aksemaktene,
og for et par dase scien orklærte dee etarste av de sydamerikanske statene Tysklard
og Italia krig. Brasil har en befolknins  nå ca, 44  mil. mennesker og et landom-
råde som er like stort som•Statere, Det har antakeligvis de største ubrukte natne
rikdommer i verden, muligens med urdtagelse av Sihiria. Brasli er likesom alle d,
sndre sydnmerikareke land ekancrtør av råstoffer, og dets økonomi har:lidt 112401-

krigen fordi forbindelsen med de enrepeiska markeder har vært brutt. Men Brasii
tar alltid vært økonomisk nm r  'enytten  til De Forente Stater og denre forbindeleee

blitt ytterligere utbysyset under krigen, Statene har.kjønt stcre mengder aV
•eesils eksportprodukter, f.eks . nv kaffe, og en rekke a•cycle andre eksportproduk-
.ene, •foeks, gnmmi, har den sterste betyaning for krigsføralen. De Porerte Stater
hir  gitt store kreditter som ske: brukes til utnytte3een av 3rasils rikdommer  f..
)ka, til draft av de rike jerngrubore cg mangangrubene i det indre av landet.

2olitisk er Brasil et diktatnr under president Vargas. Presidenten hevder
Jertid sin makt uten å grine til ter-nor011er rseeferfølgelse og'hare •styre er  et
elags opplyst onevelde, Den mest innflytelsesrike mann etter Vargas er utenrike: .
menisteren, Æranja, som alltid her vart en enflin av de allierte. -

.Krigserk]mrengen. skyldes at  12tyskiad i det eiete har serket en rekke brasiliane-
ke skin, tilsammen 19, deriblarat at troppeskip, Tyskerne ville åpenbart  for  en
hver Prds sorsøke å avbryte skdTasfenten mollom Brasil og Stateno, og de fører,
kesem  1917, eL hensyrelos ubåtkrign å tp. PolitiSke, og ennå mindre mennos-
kelige hersyn, Også i forrige verdeeskeng var det nbåtkrigen sem ferte Brasil inn
i krigen,

Brasils militære stridskrefter bnstår nv en armé på enlee,coe mann og  250.00e
reeerver, en flåte og et forheldsvi,e Beskeck,nt Det viktigste er imid-

lertid at de forente nasjonex kan bruke ce irasinnske havnene og flyplassnne,
Brasil har en kyetlinje på ca.  7,50e  kee. ned minst 10 gode havner, og  i  det nerd-
vestlige Brasil er det 3 stere flrbaso r sem bare Ligger 2,400 knic fra Dakar
Afrika, ca, 7 timers fygning.

Videre er den brasidianske regjerann ferd Ted å rydde  opn  i den 5. kelenon.
Det har vært oa. 2 mil, av tyek ayenmn!..ng i Erasel. De feler seg som tyskare og
storpazten er organisert  P.  ne.estisk grunndag. Denne tyske befolkningen bor fea-
stotstedelen samiet i de eydlige -:=1 ,1s21 - ag man har vært engstelige for at tys-
kerne her har villet forsøke et Incre  hYls  eeaLedningen ble gunstig og bruke dette
keppet til utgangsnunkU for å bli nerrer Syd-mnrika, Det bor dessuten
e  mtl. itallenere i Brasål. men en ster dol  av  dem er assindliert og man  r egner -
Hem for å være mindre farlige, - DeLluton nar man 2eo.coo japanere.

Brasil har dk.ko erklært Japan  krie,  ;re,pen har ikke rettet nee argrep  not Bra-
og det er mulig at den irraeilieske regjerirs osså vil soke å gjøre det
tor Yeru  og eline å ta stardounkM. Degse disse stqtene halst undgå en

Xeig med Japajle
B22.sils krigserkimrdng vil gjere et nterkt inntrykk i. PortugaL og dei er Lebeg

=1.e at Fortugals precident har sendL en hdlsen til Drasil mad forsikring om vflin-
ckap og sympati, Brasals inntreden krigan vil også få stor betydndng for an.
andra aydamerikanske statene, De Clente av aem har  d'a.t  brutt den dipLematiske

med akson og  tydolls  vist der,Ds aympatL 1:.ggero (Forts, neste  nr,; -
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