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SIGRID UNDSET har I USA gitt ut en hok, "Return to the Future", som 1 svensk oversettelse bærer titelen "Ater mot Frant1den". Rn fors
teller on 9. mril Norge, sten reise gjonnom Norge under krigen, gjennem Sverige, Russland, Sibir og Japan. Fildgende vIl sikkert bli lest med

• interesse I Norge:
"I en arlikkel I New York Times den 29 mars 1941 skriver David Anderson: "Det har vært noe av en overraskelse for britene å erfare nord-

mennenes Intense bitterhet mot tyskerna, De er raegæt mere hevnlystne enn hollenderne, frenskmenneno, belgierne og tsjekI sloyakerne". Ifen kai dette
virkelig forundre noen 7 De andre har fått prdve urettferdighet, de har vært vant til langvarige besettelser og de har tidllgere sett flonder
bcgå grusomme og laysinnede handlinger. Nordnennene har ria dag ut og daa inn i flere år sett utlandinger bega handlInger som vi hadde opphdrt
tro noe menneske kunne gjure seg. skyldig i. VIsst hadde vi lest om hvordaufyskerno bar seg ad i Belgia og Serbla under forriga verdenskrig, men vi
var mer enn villige til å arferdige tyktene on skjendigheter med en skuldertroknirda. = Om &,t Ikke  aor direkte 1Hgn, sa var det i hvertfall utrolig
overdrovet - trodde vi Det har selysæt:i frodstid hendt 1 Norne et barn er blitt mishandlet og kvinner voldtatt, men ferbryterne har alltid
vist sog å være mdrineskelinc vrak, svaksinnede eller sinnsyke. Vi hadde vennet oss til å tro at denslags handl Ir9er aldri ble begått av normale
mennesker. Nå sottes menn ag kvinner 1 fengsel uten lovlig grunn og det drives tortur overfor fanger - vi hadde glemt at noe slikt kunne være
mulig. bian har brutt i stykker vårt rattsvesen - og intet folk hadde en si kotfestet respekt for lov og rett sorn vi. Iblandt kunne det utarte tll
retthaverd, som ikke var uten sine komiske sIder. Men loven var for oss ikke befal inger og forbud som var patvunget oss av pol I tl aller herartlige
agenter, men lov og rett var for Oss VåM egne og andres tanker om vårt fel les ansvar og vårt felles rettighetar, tankersom var gjort til lov av
repreæntaiter som vl selv hadde valgt. Og ±t hele ble gjannomfart ved et rettsvesen som vi hadde tillit til. Slik har det alltld vært 1 Narge
fra de tider da bdnder og konger mdttes På tinget fer å drdfle med hverandre landets lover. - Kai . det da forundre noen at 9i Intenst hater de frem-
mede.,30M aæd lovldshet lagger det land dde som vi i tusen (tr  haæbmat Med lay 7 VI er blitt aystemplisk utplyndret v tyskerne. Vi har alltid
viSst.at rtrt"dand var »relativf fattia på naturrikdoramer,mdn erfritng. en har lært oss at det godt gar art å loverl et fattig land, orn man med fl1d,
omtenkaorahet åg g jensidig brstand g jUr mest mulig ut av våre naturl igæ hjeT paki 1 der, Vårt 1 ands Hkonoml var derfor en hayt utvi kl at mekan1sme .. men
etter et rs tysk åk brdt den-stinder og sanmon. I det internasjonale, vitenskapelige samarbeide inntak vi en aktet stilling. Nå arbeider fremmed-
fol ket brutal t og malbevisst på å forvandle hole vårt oppdræelsesvMen - hel t fra falkeskolen tll universitetat - med det formål ikke opplyse,
men a fornarke. •,

Kan noen Undre -seg-over et hater tlem'som harangrepet oss, eller at Vi aka fremfiden 1mdtemed forferdelke anelser, hvor overbevist.vi
enn orkat vårt land en gatta atter skal bli vårt 7 Vi vot at vi nå bygge opp fra grunnenav Igjen hva vi har skapt I de siste hundre ar ellkr
mer, med folkets sjel forgiftet av et uutslukkelig hat)1

•
EN ADJUTANT.RTA DER FUHRERS HOVEDKJ/ARTER..(Fra Horsk Tidend) Stabsoffiser, major fl. btdatt til fange i Stal ingrad da general .19aulus'

hovædkdardarjble dg d:n 6. aran4 slått. I nianedsvis var han tags. Nen e dag syntes isen å skulle smelte, og en flom av kjennsgjortæinger
la for .dajan. De.bekreftet manaa ting som vi til da bare hadde entatt.

' Fdr Hi thr glkk til argrep på Sovjetupionen var major B. adjutant ved Hitlers hovedkvarter. Han er fremdeles en ung mann. Gan var hare
15 år Hitler tok makten i Tyskland. Han ble.en varm tilhengeig av der.Fahrer

- Jeg er forbauset ovor ang selv, .fortalte han, ved erfare at man kan komme -111 å hato fra bunnen av sitt hjerte en mann som Man en
gang OMfattet med den stdrste beundring da her9ivenhet. Jeg fikk gjennorngå meget fdr det hendte.Det som jeg kommer til å fortolle, v11 overraske

Dem, fortsatte han. Vi offiseror talta om det forikke så lenge siden. .æg vet fra general 19.111er, og fra visse forberedelser som da fant stod, at
Hitler giordæ sebjklar til at mnarhp på Russland. Dat fdregikk i den dyreste hemmelighet så lant t1lbake sem loktober 1S40, far den rtiasIske r
utenriksmlalster besdkte BerlIn. , Der ble, tagnot karter over Sovjet-unionen I 211 hast.. Visse tyske armS-baser ble til og med flyttet dstoVw..

For de-htlybre 6ffiserer ved.hovedkvartmenta var elat en selvfdlge-at dath3ft: alag ‘Skullærettes mot Russlandd Og det kom derfa.r.sor on.Stor
overraskelse•for reen2V (1.s.su,claangræmt på Dalkan bk lansert fdr Mgrepet mot RUsalarl. •

hægrinn til åtro,41-11tler betraktet on.langvårig krig someisilla I det ayebll kk forsto etter frankrikes fall. at ban ikko. .
kunne få Storbritmrda ti.1 å kapitufera. Dette var arunnen til han fdrst UnSket å<slå Sovjet. Han ville forsyne aeg rræcI russIsk menrieske=
matmlell onråstoftta.- far å lainne fortsettæ•krigen mot Storbritannia,

karTkka,Yre .neen tvil om at.-angrppett mof RusslandVar planlaitSOManlynkrig, Ved en rekke htirtige og drfstige treklcog ved
hjelp det, forP1aell er j Dernj ærl ig og oPPri kfig bn uhPrk grusomhat s/adilje den rakt hær slås på ftukt åg talint etgtires.a klajor El. -ga
et.e:ksompal..på,hva, haAjrnehte VOrk"uhdrt arunificat". I kke så avært denge fUrt dagroæt'I junt 1940 fikk jeg se en erdre,utstedt ved der P.IhnersJ
hoVedkvarææ og un±rtgnet at general 113,G ler og . fel tmars19d,k Brauehitsch. Pen sa: .". alle -som ti 1 hdrer den rustika. mntollig cns, 1 h ræn pg
blandt den clvile -befelkning. skdæSkytes". :Pet Var: laOtugorisk understr:ket at dette Ikke bam gjaldt den riTdc haers politls-ke kommisærer, men
hver enesta kommandant 1 haerdn. I byene og lmdsbyene gjaldt dal I kka bare funksjonærer 1 statens tjenusta, men lærere9 leger, Inganfdrer .
forfattera journallster og vitanskapsmenn. Jeg husker utraarket godt den sistæ Petninaan:11Jo mere- hensynsldst ldser denna saken, jo.hurttg-
ere vIl vi -vInne". • ....

. spdrstAl ern-danne-ordra blo satt ut i liVdt syarte majoraæ I neen av hærens avdultruar ble ordren praktkert straks. Men jeg
kjenner noren ganaralea som.nektat  ;Jkfalge dena Med det påskudd at ordmo I kke var undertegnet av HItler personl ig, gjorde de del på den trAter at

selv .em hver kommisærdom ble tatt ti 1 fange blehenrattet på stedet,•ble he ram kommandentar og modlenner av den russiske Intelll-
genahenrattet bare når de selv Innredmmet at de vaio tilhtirra• re av Sovjet-aystemet Man selv rAr ordren ble utfdrt på denne måta, forårsaket den
vel ondeldso lidelser 7 — "Det vet De lIke9Pdt som jeg."

TRANSPORTEN FRA GRINI den 30 septemberr1943 til Tyskland befant seg fdlgande parsaner fra Oslo og omugn:
Odd Nansen, Le1f Paulsen, Oscar Pfveltbreaton, Scott 0. Isaksun, Arne Sosch-Hansen, Ola Ronnevie, Jan fbrænb:rj, Kai Earstrander, Willy

Johausm,•Jen, Grunor-HaggE.; Charles Hotalo, . Frithjef Reppen, 9jdrn Danielsen, Johan Stram, Sigurd Hj. Honsan, Viatcr andmsen, TryTve Gorgt dulfus
Evensen, Budbrand Gansentd, Rer Haslum andersen, Karl Reidar Lundgrera Harald 71jesda:-., Lorentz BIrsjon, Raul 0. Sehmktt, Finn Dolvig, Oscar



2,
Fririk Elgethun, Hllwr Skensan-Fosse, lirot Thereldsen, Tibar romf,. Azd MIddeitlyk. i'or 0dbhge,---2,iermEng,hre4sers..K-ut Strfim kiens Hanwr
Christ,pher Rargekhnsen, Rkner Andorson, tijily Kreebnstod, Rolf Uendoll, K3-1 Irs4 Geiern- bettmrsen, Hmas Johon :sdreas-Lund-kkansen,
Erik Ffrelsen, Egil ,:eneksewn, Polf Nissek Frok Rinnw, ErlInj Korstad, AbdulLM 8.7n blesse,JL:r1SBerg rald flem

NYNETETE FRA IDUN TDZSdai kl. 18,30

Nye tyske mord i Horge, TYskerne I Norge her Ickg skett 5 mrde na sem vor plukekt ut hell viÆrlig blandt inribmrne I Druien og
kndalert Foranlednirgen til mordexa var avsirring.:n 4 tyske tmrsporttog Mndalca i forrige uka, Tyskerne påstår mt det dwiekb seg
am ei sJtiehandlirg, mea imnemar helt åtent at skyldij,e ikk ur fudeot erda, NenretTelsen dinne motiveres fred et disw til-
lfrte.kretser soeved sin kildning bldro til at slike handl Irger kunno finre sted i •

.Sdrfrontert, Den 5.„ ane hor nå s kret smg fleru brukoderPå nordbreciden av Valturno, båk dst og vest for Capea ett ovddre der hotedvolen
til Roma kryssor elva„ Værforholdex holder seg frewhies gode, og det or hirt roktn etde allierte kan bruke veiene boder'sin vidore from-
rykkirgs Tyskene yter Imfdlertid Innbitt metstand og forsTiker å holde de htlydestillikene som b.ehersker elsebrodWrz, Ba hr btandt annet
satt 1rnponsarstyrker mot da olliemte trubeder, men ergalsbonnwe hor allerede -Tått over tanka...ag det dtvikler sing foriettrek strfaer.
:Tyskerne irrstiller sk åpenbeet på å holk stillikano til det siste. - Inne i landet hor denS. ames re fly erobret det viktige jdnibane-
krutetunktet Pentel mkblto frellom Copue og Termoll. hor gait Mir trfsre og inntatt byea Goardia, lergst I Tist har 'den 8. 2ZIIEf r:jokket
frno 11 km sIste eiden.

Del allierte flffipen griper enargisk irn i kminpere og h:t  rettet kreftige kerep mot da tyske stillineer nord for Volturra, „Irgerbente- •
fly hartilIntetglort10 loknantherog 51 jernbsevognerunder ait 3årabryridål -- For firste ghrir fly fra
bembet tyske stiFirger I 1bth» Ved et orgree mot flyplesser, rie.1Erg:. seels he,aestaes ble helyporien av flyene tO boldnn
Fly fro kildtdsten hor atter banbet chn tyske flyolmss OrrIza på Rhodes, begjervwrende itmlienere I eigoslm,vk sluttor seg 7 stIgende ut-
strekkg til friskarene, Det pågår for Uyeblikket heftiga komper nord og vest for Zagreb, 3(11 tyskre og kreatisk guislinger er drept og 355
tgiat il farges Tyskernb- hor satt Inn tånks ilOt jersslmvorna ved Setak og her brutt igjerti, deres stillirger

•
Italia har etklært fyskland krig. Rrbglio mackhltodella 1 en proldryn.å.sjon b^n leste opp kri.krirnks::.ren onsclag på Kongensng

regjeRngens vegrå, frigstilsbrndenrådte 1 kroft onsak kl, 15. Dechglio kbedet en snerlig owlkinelse av sin rt]erIrga alle palitisk
partier ville bli reMrsentert, hvareed krevene til cn ckankr-tisk reg;.-,r1å3 !:kno cppfylLs, r wian var ovcr. skulle Itrfilease seiv -
testea-Æ sin ferfetnirg.- Englaid, USA og Sovjetsaavaldet hor warkj.st Itolia wr, redkr:gffirenet etter å ha nrttatt Dadegllos erklæring. Den
allierta presso uaderstraker Iml:Spertlef at Ikke noe or encket i vo-enstillstondsktingemere fer ,taila 1 og ned rette, Italia n saly vise om
det kan utrette reesomkrigtrendes ag da vil ett kanskje oppnå visse lettolser i betikeisere.-: Inen disse endmInjer ken bare skje vod
særsidlt beslutnirry,

Ust-frentm, n rde areu hor utvidet bresjeric i de tysk stillirgOil•vedGowl, Sx-coosje eg klitexic Pritiske krrespondenter
vod fnueten mdlder at sleget em Drijorer aldri hmr r-edi foedstdrre hardnåkkthet nn nå. Særlig vod Kiev er det en voldsom Intensitot I kankno.
Russerne har fått fast fot på wstbredden av Dnjepr.o9 sender evor vekige forsynirger av maieriell for å sikno sine bruhodern Syd for Kley er
gjerrembruldet neget dypt og russerne forberekr lierfroet stert mikt ongrep mot jekraina.Det russiske arttllcri på ktsiden bamberdoner
ustmselig Kidy. som ster i flamer. TyskernoC-r 1 full gxg med å rsso byes for alt ov verdL, - lerger syd her resserne bratt hovadforsarms,
TInjen mellom Saporosja og Nelitotel pit flena steder, ortiatyskerne siikte t h'lde Unjen for enr erts av hensri til rebettvcien fra Kries
Kirpore Moar rA Innb i ItelitoPels tentrum, og jarnboklinjen fra er zeskereio, Rebsisks -fly hx: tembonkrt Dsjwiej sorn er det viletlgste
Seinfekrutetfunktot på Krhoo - I Hytteresslaed kjumes ett I Gokls goter.

'Uni ted Press' korespondent I Russlrnd melder et dat russisk fly tpen er 11 tysk letelt everbjent, Tyskroo hmr ikke knnet11111dit-
naseme i å wtte e‘er Dnjerr på en oekke stakr. luftkaimene over Klee de sfsfe der hor vmert eten sidestyldcw tyskne hor tatt I bruk
alle sine Mwryer, blnet aket jaierfly som ble kss.rToetter Icespene I frrierike 194ten kr ikk, kornet hindre da russIske angrep,

iTerferansen I Noskva sellem da allkrte utenriksministre vil bogyr,?;om neer,drger. Przyda brrktå 1 går efet furs.a russiskd kommentor til
mtitet. AVIsen tor boStemt ovstand fra ryktene omof Russ1ands krtnende grenser eibr Baltikma fromiid skal drifftese Drt dot gjolder er å .
finne en form fordet Ixste sanarbeid til forkertelse av krigen og å legge grenni ket for sornarbeidat etter krigen,

Det fjorne Ution. Amerikkerre har rettet et knusende slk mot den j-ernske base Raboul på ew Drftafn. fretstand er e,uhfirt i den nord
llgste ti w dygroppen. kgrepet ble foretatt 3V den stdrste fljstyrke 50111 rEterSillffl hor operert 1 Stilleheeet. En ster fengee jaawske krigs-
skip'k en transportflåte som var konsentrert•-d stranden, ble splittet. fes,rthur slo tii I tiet rette Uyebliklç 177 jxawske fly ble satt ut av

på bakken elier i lufta, Tre jwansk destroyere, en hel del hondelssidp eg havneleter ble senket; en ubåt, to sturre slepebåter og 71:120-
tonfier ble elvorlig skdet. En japmsk radiestsjon, flere atunisjonslogre eg eg rekke haereang er ddelkt. De allierte mistet bare 5 fly.

Flyengrep.. Jagerfly fra det britisk flyvåpen hor wakat to middre fiendblige skip uTenfer Brest. Awrimonsfe turge tombefly unchrstbitet
av Thunderbolt jogere herborkt wal 1 Britiske jajerfy ergrep I går kenmeninkmsjonswntra ferdfrankrik- Ingen fly savnes etter
-dISse fekten. - Det meldes om siore Udeleggelsed etter brannene i Focke-ffui f-fahri.kkene 1  ":-....ieneure (ristprUyssen) som ble forårsaket ved del asem
Ilenske fiyangrepet lUrdog.

Noen få tyske fly slapp en del borober over spredte steder •Iteg)iared f matt. Skaden var liten og befolkirgen hadde kgen dilde og bare ff
sårede.

Azorene. Det hersker enighet på alle hold omb.tydningen avden ere2lsk-oortogisiske avtole oa ret ergehikmennene skalfåhenytto Azorene
som Laslis for beskyttelse av hwidelsskipsforter. Olje- eg tanktarn-mje vl knna weres, Towlen ot ily og kelgsskip Ico operere astubo,tene

Taresorneognermere sire ki 1 der. Avtalen tii legges stor  ail  i tær e9 pe I i tisk boty eaing.


