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VESTFRONTEN: Rn stor styrke britiske bombefly angrep i natt_
Hovedmålet var Bremen som ble kraftig bombet. - I morges angrep bombefly

:nLeltvis andre mål i Nordsest-Tyskland. Mens nattanerepet var under utviklin

gjorde britiske jagerfly tokter mot tyske flrolasser i Ford-Frankrike og Neder-
land. 18 britiske bombefly savnes.

Toktet mot Bremen i natt Var det annet angres på 10 dage motdette viktige
kommunikasjonssentrum og det 7. store luftangrep mot Tyskland i denne måned.

Tyskland ble  også  angrepet av rassiske fly i natt. Det blir meldt at de var
over Øst-Tyskland og Ungarn. Det tyske telogrambyrå innrømmer at det ble kas-
tet bomber og at det ble gjort skade9

RUSSLAND: Dagens russiske kommunikc?. melder om kamper vest  oc  sydvest for
Vest •for byen holder l'U-ssEy. cry2 fremdeles de voldsomme tyske storm-

angreir i sjakk. Det meldes at et voldsomt tysk angrep ble slått tilbake, hvor.‘
ved en stor tysk tankstyrke ble revet opp og infanteriet led store tap. Sydvest
for Stalingrad hax tyskerne fort frem reserver  og  Store mengder fly. I et av-
snitt lyktes det tyskerne å brjte inn i de russiske stillinger, men russiske
tanks gikk .til motangrep og denerobret 'det tante terreng. -:Moskvakringkaste-
ren orplyeer at i da sinte få dager er dat falt  12.000  tyskere foran Stalingrad.
Det ble denne helgen ødelagt eller skadet i alt 124 tyske tanks, I løpet av de
siste 4 uker har Luftwaffe mistet l.Moo fly.

I Kaukasus har russiske tropper i Mosdok-området slått tilbake en rekke an-
krep. Dagens russiske tilleggskorenunik4 nevnor hvordan en russisk avdeline
s å Volehov-fronten, sydøst fMr Leningrad, knuste sterke tyske forsvarsverker,
akkuperte et hehygget sted og dreptn omkring  1.000  tyskere. Tyskernes motan-

Lkoa for å forsøke  å, ta iejen denne stillincen slo leil,  oe  de led på ny storeea
. [IDTØSTEY: Dagens britiske kommunik3 fra Fairo melder igjen om artilleri

antrulje-virksomhet. I mindre luftslag i går skjelt britiske jacerfly ned minst
fiendtligP fly.
DET,FJ= OS.=: Det blir i dag meldt om nye angrep av allierte bombefly

mot japans.ke  b-aser på  Ny  Guinea, der japanernes ancrep over fjellet i retning
av Port Moresby, ikke har gjort naan framcanc de siste 3 dage. Japanske skie
•r også blitt angrepet. Et handelsskip ble etterlatt i synkende tilstand ogan
japansk krysser ble angxepet utenfor hy Lritannia.

I det sydøstligo Kina har kinesiske styrker gjenerobret byen Kuepang, som
ligger omtrent 10 km. fra bovedstaden Changkiak-provinsen

MADAGASKAR: Det siste britiske kommanika sier at de britiske tropper som
gikk i land på sydvest-kysten fortsetter framryknineen og at de møter liten el-
ler ingen motstand. En by til er ukkuperte - På nordvestkysten gjør britisks
trouper god framgang i sydlig retning.

STOCKHOLM har mottatt meldingar fra Nord-ilore:e om at et større antall oster-
rikske tropper, som er stasjonert dar oppe, har formøkt å desertere til Sverige
for å undgå vendo tilbake tll Russland eller Finnlana og til et yinter-
-felttog. De tyske vaktposter langs den svenske grense er blitt tree[/oblet
for å hindra at troppone desarterer,

' FRAkKRIKE: ifølge meldineor som 02 kogodet til London hersker det stadig
større forbitrelse både i de okkuperte og uokkuperte områder met Lavals, og der-
med Vichys, unnfallehet overfor Hitlers krav. Det er to grunner for at denna
krisen er oppstått. For det første har franske arneidere nektet frivillig å I.
seg hverve for arbeidstjeneste i Tyskland,  oc  Laval utstedte derfo2 i går et
lekret, som gir ham adganc til å tvinge alle franskmenn mellom 13 og  51  år oe
elle ugifte franske kvinnes mellom 21  oc 35 a2,  til  å  gjøre slik arbeidstjenesjk:
For det annet er det franske felk rlitt dypt rystet over jødeforfølgelsene

Det siste skritt mot disse forfølgelsene er on uforferdet protest 9  under-
tagnet av kardinaler  oe  erkebiskesper i det eahkuperte Frankrike og adressert
til marskalk Petain. - Laval offentlicajorde i går kveld narmere enkeltheter
om det vedtak som  nylic  satte det Lranske politi under regjeringsoverhodets ful--
stendige myndighet, m.a.o., bale den franske politistyrke står til Lavals rådie-
het, og gjennom ham til tyskernes rådighet.



er i stand til å gjengi følgende "hemmelige" brev:

Sontember 1942.
Y_RA. RIRDST,WES

'redarbeidere er alle som har underekrevet •
1:e tporter seades direkte til øse. Medarbeidere i firdstabens 2.tterretnings-
bjeneste er ikke bundet av bestem:telson on. at raenorter ska1 gå tjenestevei.
Jodarbeiderne er plikti til  sehde  rata2orter etter telgende arbeidsanvis-

Rapporter inndeles  i 5 klasser. Raeporter son ordhandler:
Virkningen av var egen propaganda. skrift  og  tale som i film, litte-
ratur, aviser, plakater, foredrag og filmer.)
Den fiendtlige propagandas art og virksomhet. (Rykter, flygeblad, ulovlige
trykksaker o.s.v.)
Forsok p nrovokasjon innen beve:r.elson, av enkelte medlerumer, event. gru.-;ne-r.

•) Personer, foreninger og organisasjoner n't;enfor bevegelsen som raiLi betraktes
sok flendtlie.
bbrentdelle andre ting.

fremtidea hver rarport tare onkandle ting tilhørende en av nevnte klas-
ser. (Det er naturligvis ikke noe i veien for at man i samme brev sender fiere
rapporter.) - Ranrorter som omnandler de to første klaseer skal sendes inn re-
gélmessig en gang i måneden. Disse ranporter postlegges i løpet av førsta uke

• i hver måned.  31-  det ikke noe av interesse å meddele vedrørende disse ting,
gjør bare olgaksom på dette ved en liten notis til samue tid.

Rasporter som ounandler do  3  siste klasser sendes bare hver gang man har nye
ting å framkomme med.

nå mest mulig b.ekreftes ved å oppgi navn på sted og personer og
re ved tidsangivelse. Kjenner n.n eventuelle vidner, skal disee oppgis.

...avnaggive1ser er arit viktig at man oCi:E3rt får noyaktig fornavn.
"eIB:Vi gjør medarbeiderne i lEirdstabens 2tterretningsavdeling oppmerksom
de ved sitt arbeide yter bevegelsen stor støtte cg takker på ferlej±nd for at

mtne arbeidsenvianing blir benyttet.

OG SÆL

kRit HIRDS 1Tb\ R2rf, :::TTT.-1111UTILYG-SAVD1-21,1, G.

J.  3DARD ZID3R0.

For hurtiirst postforbirRaelse er det nødvendig at vi til en kver tid
ijenner medarbeidernes adress helt nmyal.tig.

Ved eventuoll flytning eller adrur;:eforandring er De plikt±g til å gjøre ots--
uerksom på dett,r,, ?atrtigst mulig•

ilelder De Da n: til  krigstjeneste, må vd likeledes ha beskjed on dette.
Disse besizjeeler må gis så lnng tid i forveden at nan ikke riaikerer at brev

fr4 oes blir liggende i lengre tid på oostkontoret.
NBI Drsv som i dag har unøyakti,g adrosse e.l. vil som regel bli åpnet av

postvesenet.

DETT3 Mit FOR AL,12 DJ2L UNDGLS.

3ksempel .pd"takkes. .fra

J.nr. 2022.
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Takk for brev av 23/8-42.
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GITD 32VARL KCYJG.2N OP F.:flitLANDET.

September 1942.

a.c.


