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Bonde! Sambygdingar!

Kjemp for alt hva du har kjært,
dø  om si det gjelder.
Da er livet  ei så svært,
døden ikke heller.

Ojenom historien har Noregs bonde
stae som det  faste haldtpunkt i kamp
for fridom og sjølstende. Når fedrelandet
har kalla på han, har han stae budd
med aft han eig l i gjeva sin innsats

livet 6g når det røynde mest.
Høgreist har han gjenge med sikre

steg den vegen hans fivsnære syn og
nasionale samkjenale har vist som den
rette. I kamp med naturens harde lov
og  økonomiske vansker har han stridd
for jorda  og helmen aln. Med anka
nidkjærhet i arbeide har han betra leve-
kåre og elsk  til arbeid og jorda har
han  ntvkha landet I det politiske og
kulturelle liv fostra menn som har kasta
glans yver  Noregs land og langt utyver
landets grenser. I trutt arbeid har bonden
deve 4at,  innsats for at landet skulle
kva og veksa til  nasjonens æra og gagn.

lange tider hadde landet  vårt fred,
men so kom krigen Maktsiuke
og blocItyrste aatIdamenn. fløymde yver
l'andee herje og brente, deente la
gyde stôn deler av land o fode

kjensta av annod yverlyr ien-
etee, men med trass i hugen gjekk bon-
/err tfi jorda og heimen i von om at

mn:rt Skirfie - verta jaga ut
MCrt tiendc ar verande

tannet±
Vaidsmenna har atok våre mattagre,

'ieke vår produksjon ; si tenesta, hzr
enisbrukt vår rike kultundlearv og !kjere
da Noregs heilage tradkijoner.Gjenote
sine  leigesoldater — quislingane
valetemenna nazifiseea landet vårt og
foiket vårt. På  den miten  tenkjer tys-
kerne å verta herrer yver oss i vårt
eige land.

dag  knyter  bonden  sine never og
hens kjeesie v armod er forandra til

hat eg harme. Me spør etter
Tne zi gjeVe vår iersats kem,

NDE
Bawdenes

Krigen som vårt land fører gjelder
vårt dyreste eie: Norges fridom og na-
sjonale sjølstende.  Krigserklæringtn fra
konge og regjering er derfor et bud hl
afie nordmenn om 5 gjøre nasjonms
fridomskrig slagkraffig og sterk

Da Norge hadde fridom og sjølstende
sto alltid bondestanclen badd  til å styrke
den nasjonale samkjensle  og utbygge
og  styrke bandet mellom by  og land.
Gjennom fritt organiserte og stalsord-

te  kanaler var vi knyttet  til indnstri-
etedene og byene som mafieverandører.
Ved vare- og tankeveksfing tfiførte de

pen mot dei tyske btodhundar og deiras
leigesoldater?

Bonde —  !  Sambygrfingart Landet
vårt er i kng — cm uforsonleg, men
rettlerdig og heilag krig. Historiens
størstebarbarer står midt i lag med oss.
Dei tek det som vårt  eige  folk skal
leve av og vil trakka historien vår un,
der tøter:

Ser me kor det ber avstad? Vår eige
jord og vårt eige arbeid har fienden
tatt i si tenestal Dei nytta det i sin
krig for å kua deg og meg, gjere oss
og vare sambygdingar til slaver, dei
nytta oss sin røverkrig mot andre
land og folk, som på liv og død sloss
ke sin fridom og sjolstyrerett!

dag bankar Noreg på døra vår.
Vår innsats er det  som skal hjelpa No-
reg ut av ufridomen. Vårt våpen er det
me gjenom slekter nar fått yverlevert
til varveisling og som me sjøl skat
bringa vidare til nye slekter jorda
og dei nasjonale keereptradisjone,

Bonde! Sambygdipgar
Det er sjølve Noreg som kellar på oss.

Bønder sine økser bryntt
hvor en her dro frem.

Tordenskjoid langs kysten tynte
så  det lystes hjern.

Kvinner selv sto opp  og strede
som de vare menn

endre kunne bere  geete
Inee, det.  kote izien

krIgspolltilds.

forskjellige lag av befolkningen hveran-
dre styrke og lærdom. Nasjonen wkste
og utvikk4 seg.

Fedrelandet er i dag Iagt ander vå-
penmakt Nasionen er plyndret og ter-
roriserk men folket skjelver av hat og
forakt Tiden er inne for alle fridome-
elskende krefterbl å virkeliggjøre slek-
tenes krav: fram bl founpfor heim og
fedreland.

I dag er alle dffisielle organer red-
skaper i Hitler-Tysklands krigføring. De
frie organisasjoner er  forbudt eller nazi-
fisert. Alle omsetningsorganer fører  va-
rene fram hl fienden. Alle forvalbfings-
organer i fylker og kommuner er deler
av tysk statsapparat som skal tilrette-
legge arbeidet for gjennomføring av
Hitlers krigspolitikk. Statsapparate
blett et maktmiddel som Hitler netee
til å plyndre og kue det norske eee
med. Lovlydighet overfor dette
statsapparat er derfor ;
å være delaktig i krigee eeeeee
side.

Vår krigspolitike
nale front er å undeeekee
kamp cg viderece
kampen tif vår byee..

første rekke sb.2
organisere kampee ee.•
nasjonens matprodkee
rer plyndrer og
eget foik suiter eee
gave er å tilføre
matprodukter vi aviu eee.
og fremst skal de hjelpes sor:
ramma av krigen eiler de scie
kampen aktivt mot fienden
tøddel av varer gjennom de tyskeen..yee-
nete organer, for i 9 av 10 tilfede teeee
de varene fram direkte til fientier.„

Det er vondt om .arbeidshjelp i ;and-
bruket En vesentlig årsak bl nette er
at arbeidskrafta har søkt etter bedre
lønnet arbeid. Vi finner den igjen på
de tyske anlegg. For å hringe oss hjele-
har myndighetene organisert frivee
arbeidshjelp. Dettz gjør de for der
nv Yeisvikt:g interes!..e for t,jekerne å



lliolde arbeidskrafta på anleggæ Vi ser
iia at for å tjene vår egen sak best må
vare sokkner og d*e at av tysk arbeid
og settes i arbeid på zarden. Garden
og jordbruket er nemlig atgangspunktet
for vår kamp mot fienden. Merfortje-
nesta på et tysk anlegg er judaspenger
som vi ikke vil ha i vkslekL Den

arbeidabidp bigjør arbeidskraft
til den tyakit  kriismarkin, derfor nekter
vi å bruke denne.

Det er ikke lenge mellom hver gang
tyskerne rekvirerer hester, biler e. i Vi
vet nå at alle rekvisisjoneringer må sa-
boteres. Det er hedre at hesten er løpt
bort eller drept og bilen ramponert eller
oppbrent enn at tyskerne får nytte av
dem i sin krigfrrring.

I dag er det den nasjonale fellesnytte
som er ledetråden i nasjonens fridoms-
krig. Det gjelder vår nasjons være eller
ikke være, og alle tanker om personlige
hensyn eller vinning må vike plassen
for den kjempemessige oppgave vi er
stilt overfor ved at fedrelandet er i krig.

Det er derfor en hjerne- og hjertesak
for alle ærlige nordmenn at all handel
sqm foregår på illegal vis foregår i for-
mer. som viser ansvar i arbeidet. At det
ikke foregår salg til overpriser for at
noen skal berike seg. Spekulanter som
driver åger har ingen ting med fridoms-
krigen å gjøre, tvertimot, de undergraver
og sår mistillit i den nasjonale fronts
arbeid. De er snyltere som feiter seg
sjøl på bekostning av at vårt folk sulter
og lider nød. Derfor skal de bannlyses.

I krigen er det krigens lov som gjøres
gjeldende. For oss er krigen en uforson-
lig, men rettferdig krig. Vi kjenner ikke
annet lovlig styre enn det som fører
krig mot overfallsmenna Vi er selv sol-
dater i fridomshæren, og med alle midler
og til  alle  tider skal vår innsats være
å gjøre fridomskrigen slagkraftig og
konsekvent Vår egen innsats, hver på
vårt område er det som betinger om
krigen skal ta snart slutt, og at den skal
ende med drad og undergang for fas-
.cismen, med seir for fridom og folke-

stYre-

Vår innsats skal komme nå. Årets
avling skal komme vårt eget kjempende
folk til gode. Jordbrukets arbeidskraft
skal ut av fiendens krigsinaskin. Alle
bestemmelser og forordninger som tar
sikte på at vi skal støtte fiendens krig
skal saboteres. Nasjonal fellesnytte skal

Alle dei hærtekne landa er gjort
hjul i den tyske krigsmaskina. Ved andre
folks undergang stel herrefolket kraft.
Ei demning av hat må snart breste.
Følk etter felk vil reisa seg med krav
om åpen kamp mot undertrykkarane,
kamp for livef, kamp mot undergangen.

Om fascismen skal knusast avheng
i stor mun av dei hærtekne landa.
Reisast desse til strid i sitt osande hat,
får Hitler ein veldig maskinskade. Hjula
han sette igang i alle dei okkuperte
landa vil då ikkje meir arbeida for han.
Krigslagret hans svinn inn. Han får eit
utal av frontar i staden for to.

Her heime skjønner enno ikkje afle
kva fia krev. Mange hatar, men sam-
stundes går dei omkring og snakkar
om «passiv motstand». Dei bannlyser
vald mot valdsmenna. Dei ser ikkje at
nazismen ét seg inn på oss, meir og
melr, driv det norske folket mot under-
gang. Nazikloa grip kiøyvande om alt
liv, pressar til, på jakt etter reserver og
resurser. Kver einaste heim, kvar gard
og grend, kvar lita stugu dreges ;nn
denne jettestriden på Hitler si side.

Alle vedtekkr under nyordninga har
hatt som mål å tene krigen åt tyskarane.
Resultatet er at du sjel ikkje rår over
nokon ting, korkje kua, grisen eller hes-
ten. Heller Nckje jorda. All produksjon
og avling går bl dei tyske herrane.  Du
eig faktisk ikkje din eigen heim.

Presset mot heimen aukar. stadig.
Han skal nazifiserast Du og dine skal
heilt ut vera reklskap for fienden. Ved
å tenkje og trti som nazist skal du yta
positivt arbeid for slaveriet For å få
dette til, tek dei tfi med skulen og barna.
Ikkje eingong livet hører deg sjøl til.
Du er aldri hygg for det Ein vakker
dag vert du stndt rett hl fronten for

døy for verdstyranniet kt Hitler. Sjå
den vesie staten Luxemburg og  likeins
Elsass Lothringen. Der fekk folket nylig
mobiliseringsordre. Trass si maktesløyse
svara dei nei. Eit n ei må dg verta
vårt svar. Skal ein slåst og gi fivet,då
skal det vera i kamp for det som er
vårt, for landet og heimen!

gå foran egennytte. Nasjonen skal leve
og vokse.

Dette er bøndenes krigspolitikk Ropet
lyder. Fram til kamp, til strid for Nor-
ges rett

V i? he?.a.tts.,41

Låk er den som ikkje vii verge sin
eigen heim. Låk er den som ikkje vil
ta heimen att!

Du lyt kaste alle forestillingar orn
«passiv motstand» -og lovlydnad oVer
bord. Du lyt gå inn for hard krigspo-
litikk og krevja vald' mot valdet

Du lyt hjeJpa til med å få organisert
og -førebudd kampen, rive heile folket
med i den.

Du lyt knnsekvent sabotera cgonder-
grava alt som tener krigen åt fienden;
nekta alt tysk arbeid.

Du lyt heirtie hos deg få med far,
mor og søsken — alle må, finne si krigs-
oppgåve. Her er ingen innsats for 7:iten,
om det so berre er å vogge rninste-
barnet so ho mor får fri til arbeid for
saka.

At ein med mat og klær ikkje berre
syt for seg og sine, men for andre og,
om mogeleg, er ei sjøisagt lov.

So sant du er gla i bennen din, so
sant du vii at barna dine skal leva, so

1sant du sjøl vi! gå med heder i grava,
i er det di plikt å melde ckg di striden.

---
IDEALISTER

. KarI Sveen er morder. Zn k4nier.Rt
han var blitt uvenner med skj ,-.4. hgn
ned og .badde liket liggende i to dager
i den koja han bodde. Kjørte dt CPå
ned til Ulvåa, mens han sang «Bedre
kan jeg ikke fare.: Der hogg han hot
I isen og putta liket rted I. Han rømte
fra fengslet  på  Hamar for å ta livet fiv
en halvtomsing som hadde angitt ham.
Dette lyktes imidlertid ikke. Kari Sveen
ble dømt fil 15 års tukthus.

Karl Sveen er ildce bare tnorder og
heimebrenner, men tvers i gjennom et
råttent individ som stial grovt, drakk,
sloss,  prylte sin hustru og levde med
taterkvinnfoIk.

Lenge før shaffa var uont er dette
Individ sloppet ut av fen&%let eg er nå
ansaft som politiinspektør hos statspo-
litisjef Oliver Møystad på aVe-r".

Karl Sveen har eget kontor på østjor-
det og hans oppgave er å kontiollere
trafikanter i grensesona.

Hvordan slikt kan skje? I jo, forkia-
ringa ligger i at morderen er gått inn
i NS! — I sannhet idealisn..!

BERRE nordmenn ska': lesa avisa
og fyrst og fremst



1-irrorlz..cles

Fienden er i landet Er vi klar over
hviike planer han har med den norske
bondeklasse og hvilke metoder han bru-
ker for å oppnå sine hensikter? Videre:
Er vi klar over hvilken fare den nå-
værende situasjon rommer i retning av
fullstendig utsietting av bondestanden
som en selveiende og medbestemmende
klasse i det norske statssamfund? Vi
må være klar over disse ting. Først da
kan vi kjempe. Først da finner vi for-
mer for motstand som svarer til situa-
sjonen. Først da forstår vi at regjeringas
og dets alliertes- krig mot tyskerne ikke
er syada, men en alvorlig realitet og
nødvendighet

For det første: Slagordet ,matauke
i tyskernes og quisfingenes munn betyr
ikke bedre og mere mat til det norske
folk. Det betvr bare mere profitt til de
tyske røvere for at disse skal kunne
fortsette krigen og plyndringa mot våre
allierte og oss selv. Fienden skal ha
bondens varer: fett, flesk, kjøtt, poteter,
grønnsaker, frukt og bær, høY og halm.
Og de skal ha råstoffa: tømmer, huder
og skinn. De skal ha hans vassdrags-
rettigheter og villdyrbestand.

For det andre: Slagordet «samfunds-
nytten foran egennytten» betyr i røver-
nes munn ikke annet enn at bondestan-
dengskal miste all eiendomsrett, at Norge
skal være koloni. Det betyr at den
norske bonden blir husmann på  egen
gard. Han får være .på garden  og  sfite
med den, dersom han vil produsere for
de tyske herrer og tjene dem.

For det tredje: «Nyordning og åndelig

nyskaping i faseistisk språkbruk betyr
at våre kulturtradisjoner, det som har
skapt og som er den norske bonde,
det norske folk, skal utryddes. Det vil
igjen si åndelig og kulturell forarming
og tilpassing til det stortyske livsrom.
Den norske bonde skal tilføyes et kul-
turelt knekk for å formes til et lydig
redskap for herrene i Wilhelmsstrasse
Aldri tidligere, har det vært ført et så
målbevisst angrep med alle demagogiens
og brutalitetens midler mot oss for å
utsletfe oss som nasjon.

For å oppnå sine hensikter på en
<bekvem» måte har fienden overtatt
statsforvaltninga, både den lovgiende,
den dømmende og den utøvende myn-
dighet og formet det hele om for sine
formål. Det skal her spekuieres i vår

lore  ›.2itra3.22.1

tradisjonelle respekt for «lov og ordens.
Derfor lar han statsforvaltningas for-
skjelfige organer beholde sine navn,
derfor lar han i størst mulig utstrek-
ning norske borgere-betjene disse orga-
ner. Det er hensiktsmessig fordi det
virker så besnærende. Det viser jo «stor,
sinns overfor det folk som skill knekkes.
Det avgjørende er jo  om røveren kan
kontrollere og bestemme alle funksjoner
ovenfra. Og det skjer greiest ved såkalte
oforhandlinger med de forskjellige etat-
sjefer, departementer og institusjoner.
Når fienden ved sida av denne høyedle
opptreden også betjener seg av konsen-
trasjonskire, standretter og pinsler, så er
det naturligvis bare midler som en stor-
sinnet sformakt som Tyskland må bruke
overfor en liten og avvepna nasjon som
ikke vil innse det nødvendige i å med-
virke til sin egen utsletting!

Dette er situasjonen  som  vi befinner
oss i. Slik er stiiIrngen for oss bønder

den alminnelige og, verdensomfattende
kamp mot fascismen. Og ut fra denne
erkjenning må vi, når det dreier seg
om å stille seg til motverje, finne de
former og midler som svarer til denne
konkrete situasjon.

hver kommune må snarest vekse
fram et organ som representerer sum-
men av norsk rettsbevissthet og

folkevilje i krig. En nasjonal forsvars-
og forsyningsnemnd som planlegger  en
hver form for aktiv motstand for å rette
virkningsfulle stot mot fiendens planer
og beregninger. Tiitaka utledes og gjen-
nomføres ved bygdefolket, idet en på
samme tid tar strenge forholdsregler
mot faren for angiveri.

Den nasionale forsvars- og forsynings-
nemnd må være bygdefoikets våkne
samvittighet og suverene myndighet
bygdefolkets innsats for å svekke fien-
den, selv om dette organ ikke kan tre
åpent fram. All offentlig myndighet

landet nå er tyskkontrollert.
Et hvert framstøt mot folket fra fien-

dens side ved sine offentlige forvalt-
ningsorganer må straks møtes med
praktiske motforholdsregler. Dette gjel-
der på alle områder: det økonomiske,
det kulturelle og det religiøse område.

Matvarer av en hver art og råstoffer
som er nyttige for fiendens krigføring
holdes tilbake, idet former for dette
brukes som en finner høver best for
hvert sied.

Nordmell;ls krig å Norge.

Ved Majavatnet som ligger på grensa
mellom Nord-Trøndelag og Nordland,
bodde en småbrukee Han var mistenkt
for å ha radio.'En dfig bare småbru-
keren og hans 15-årige datter var heime
kom fire tyske politimenn og en hird-
mann som kjentmann for å undersøke
i småbrukerens heim. De finner ingen
radio, men derimot noen notater som
angivelig skriver seg fra lytting på Lon-
don. Gestapo-folka arresterer mannen
og fører ham ned båten for å rck
ham over vannet I mellomtida var dat-
teren blitt borte uten at politifolka hadde
akta på det  Mefi da båten med arres-
tanten var kommet et stykke fra land
kommer datteren fra skogen og roper:

«Hojap i vannet, fart jeg skal ordne
opp med  de andre!»

Faren hopper  øyeblikkelig i vannet
og hans 15-årige datter fyrer lbs på
tyskerne og hirdmannen med et maskin-
gevær som  hun hadde hentet i skogen.
Faren svømte  til land, men i båten lå
igjen 3 drepte og 1 såret tysker. Hird-
mannen var-uskadd og korn til 1and
og fikk varsla tyskerne. Med alle dispo-
nibk polititropper gjennomsøkte tysker-
ne skogen, men nordmannen og hans
heltemotige datter var ailerede konunet
i  sikkerhet

Tyskerne  mistenkte en fenrik SOn .

bodde i nærheten for å stå i forbindelse

Når fienden har villet berøve oss
åndsfriheten, vel, så  svarer vi med å få
i stand  små studiegTupper for å videre-
utvikle vårt åndsfiv og  norsk kultur.

• Når fienden . har tatt fra oss presse-
fribeta, så må vi svare med å utbre
norsk lesestoff og nyheter om brorfolkas
frihetskamp. Går fienden til åtak mot
landsmenn i den nasjonale front så disse
må leve illegalt, så svarer vi med å or-
ganisere hussteder for dem og hjelper
dem med mat og klær og en Inær
nødvendig beskyttelse. Utrydder fienden
landsmenn for med det å tvinge folket
til passivitet og unnfalfenhet, så svarer
vi med  å medvirke til at fienden rrister
det dobbeite antall av sine.

Slik vil vi stille oppgaven for oss selv;
og når den dag kommer da regnskapet
skal gjores opp, vil vi, bondefolket i
Norge ikke sta som de der ydet en
mindreverdig innsats. Vi ‘il fortsette
vare stolte historiske tradisjoner for fri-
hetas sak.



Tysk krtgepollitterk.

Det er tydelig at Hitler ikke regner
med å kuiphe holde stand mot ehkamp
på to fronter eg at han forbereder seg
på et tfibaketog: Det er funnet et doku-
ment med forholdsregler i tilfelle tys-
kerne må trekke seg tilbake fra Belgia.
Her heter det at tytkerne skal ødelegge
alt i landet- som kan  være av  verdi for
flenden, så som kommunikasjonen tele-
fon, telegraf og viktige bedrifter. Hvor
befolkningen gjør tegn til å ville hjelpe
de allierte skal byer og landsbyer legges
i aske og de framtredende personer
skal uten undersøkelse og dom skytes
ned. Tyskerne  skal dekke  filbaketoget
med piker og kvinner fra de besatte
områder. Når dette skal' skje i Belgia
er det klart at Hitler vil gå fram  på
salnine  måte i alle de okkuperte land
langs vestkysten. Det gjelder derfor også
vårt land. Under sitt tilbaketog vfi tys-
kerne søke å tilintetgjøre vårt lande
verdier og slete  ned befolkningen. En
passiv holdning fra befolkningens skle
i tilfelle invasjon vfi derfor være skjebnee
svangen Vi må derfor alt nå forberede
oss på  å understøtte den annen front
når den kommer for art tyskerne kan
bli si hurtig slått at de ikke får utført
sitt ødeleggingsverk i landet. På denre
måten kan vi beskytte den forsvarsløse
befolkning og våre nasjonaleiendommer.
Det skal ikke lykkes tyskerne å dra vårt
land med i avgrunnen. Vårt folk skal
leve videre i et lykkelig og blomstrende
Norge.

DET figg tungt og alvårleg arbeld
bak en illegal presse. Slå derfor ring
kring arbeidet og trygg avisa med å
Ikkje stille uturvande sparsmål, men syt
for at alle bønda i hetmbygda frer lesa
henne.

med småbntkeren og ville nå arrestere
ham. Imidlerfid var han  blitt varelet og
hadde kommet seg unne sammeninted
4 menn og 3 kvinner. De tar inn i en
turisthytte i Øvre Bindal. Men uten å
vite om det er han de har hentet nøk-
len  bos  en forrederbanditt og forlanger
at lensmannen skal undersøke hva slags
folk som oppholder  seg_ i tutisthytta.
Fenrikken og hans kattlerater  vet at
krigen krevel  handling og kamp og vii
ikke  seg  til Oestapo.  Når lens-.
mannen og betjenten kommer  for å  ta
forbør av  selskapet skyter fenrikken dem
begge neck

ARVEN

Det har  tiært tider i vårt bondefolke
bistofie da det kreVdes mannsmot og
stillsatt vilje. Tider da voldsmenn brert
inn i landet og plyndra. bygdene våre,
brente gardene, stjal feet og skjendet
kvinnene. Da tentee varder. Da gfick
budstildca fra grend til grend. Og våre
fedre som har rydda og bygd våre
garder og grender fant sine våpen og
ein plass i fylkinga, bondeharren. Vårt
bondefolks hisforie er fyllt av stolte for-
tellinger.om kraft og ubøyelig kjærlighet
til frihet og rettferd. Hundrevis av
minnesmerker fra denne tid finner
bygdene over. Vi har bevyrt dem, ver-
net og hyldet dem. Minner som taler
sitt alvorlige språk nettopp nå. Personer
raker fram og maner til kamp. Kristian
Lofthus minnes vi. 1 dag stiger han
fram for oss i vår bevissthet Trofast
og hengiven var han og hata og jagd
av de danske bmtsrnenn. Halvard Orå-
topp, Telemarksbonden som samla bøn-
dene i Telemark og filstøtende distrikter
og gikk dristig mot fienden. De har
begge gitt oss en arv.

Da som nå satt hundrer av trofaste
landsmenn i skumle fangehull rundt i
landet og ble torturert av fremmede
makthaveres politibanditter. De ofret
sitt liv for slektas ære og retten tii
jorda og garden, grender, bygder og
landets frihet. De ga oss en arv. De
nekta å leve i skjensel og vanære og
være fanger og treller i sitt eget land.
De ga oss en arv,

Og du landsmauLt og bonde i dag:
Nekt det ikkc,

Kjenner du ikke at våre slekters
ne nettopp ni brenner som ild i oss
selvn jo, det kjennes. Det tennes varder

vårt eget sinn. Fortidas kamper, fedre-
nes reisning blir levende i vår egen tid.

Vi må, vi skal og vi vil ta arven opp
og videreføre detei

Med alle  sine  polititropper fra Mo-
njnen 111 Namsos gjennomsøkte tyskerne
skogene og  frila  for å lete etter fere
rikken og hans folk. Men de lette_fot-
gjeven Der hvor gode nordmenn be-
bygger landet kan ingen tysk Oestapo
finne lanckes kjempende sønner.

Den 15:årige småttrukerdinter og
fendkken har vlst ded. veien en hver
fridomselskende patriot må ta for ikke
å ligge under i kampen for fedrelan-
dets sak.

T1L NORSKE MENN• ̀ 00 KV1N-
NER 1 ADMINISTRAPVE
STILLINOER I

Vi bønder er klar til å ta vår de/
av oppgavenei bmpen .fot å gjøre stil-
lingen nutholdelig for fienden og drive
ham ut av landet. Vi venter det sam-
me av dere I Vi venter at  cgså dere
eom sitter i produksjonsdirektoratet
landbrukadepartementet, forsyningade-
partementet, omsetningssentralene, rasjoa
peringspolidet osv, gjør deres plUct Lat
mottoet været 1 alt hva vi gjør skal vi
evekke fienden. 1ngen skal la seg bruke
som et lydig redskap i fiendeng i undere
nykkernes hand.

Kj ØTT
Vi har nå mottatt krava om levering

av  kjøtt. Leveringstida dreier seg ovee
hele slakteåret 1ngen må  forhaste sszeg
men se tida an. legen t‘nå la seg skrem-
me av trusler om skjerpete straffebe-
stemmelser. Det er det norske folket
og ikke de tyeke mordere som skal ha
kjøttet

POTETER
Vi har nå fått beskjed om leverings

pliicta vedk. poteter. Selg potetene til
folk som kommer med anvisninger
eIler merker. Send mannjemnt re-oe,
ter til forsyningenemnda og mekt kOrt
og godt fra at evleveringsplikta ikee
kan oppfylles på grunn av for dårlig
avling. Det er et faktum at avlinga I
år er svært dårlig og nemnda skal
følge departementets agen forordnine
redusere kravet under slike omstendig.
heter. Disse protester må itrømme inh
til forsyningsnemndene over heic nertelee

RESERVELAGEte
Det heter så eent forori:A[;ki

potetforsyninga at byer
inntil byer skal ha et resen-e4i
poteter warende fl 2„.5 kg of, per~.

kommunen. Lageret skal sbl,urevi!
15 ma.i 1943. Disse lagre m-k • bti
små som mulig, da de blir
gelig for de tyske røvere. Poteier
lagring m fortrinsvis oppbevares
gardene rundt offikeing beeriene-

i;
BEHOLD HUDER 00. SKINN

først st,ider lyskerne de store Iagre
' av skot£,y i landet og setter skf?wyfa-
brikkene i gang for tyske ordrer. Der.
nest har de vecl en forordning bestemt
at ingen kan få garvet et skinn deraont
han ikke kan legifimere at han har gete
vet i 1937-38-3,

Husdyrholdere! Lever iki. ii hilder
og skinn, rnen org2p,. .r


