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BYGD OG BY

HVÅ IIÅR 1944 G1TT OSS OG TIVÅ VIL 1945 GI OSS?
1944 er eått over i historien; vi vet

hva det ga oss av gleder og sorger. lle
aller fleste av oss ikke hare trodde, men
folte os absolutt sik er pi il 1941 skule
bringe oss fred. Dei bar der for tert en
bitter skuffelse at on..ke ug håp ikke
gikk i oppfyllelse. Men denue skoffelse
må ikke fore til at vi mister molet og
glir over i en fatalistisk slovhetstilstand,
da har de nazistiske odyr oppnådd sin
hensikt. Aret som gikk har ikke hragt
bare skuffelser. det har bragt de storstc
restdtater siden denne krigs begynnelse.
Det var de store begivenheter som fant
sted på frontene sommerell 1944 som
fikk oss til å se for optinlistisk på ut-
vildingen. Den Rode Arme kastet t yskerne
tilbake over veldige omMder helt from
til den sentrale del av Polen. I juni gikk
de allierte tropper i vest til slorm på
den uhmtageljge atlanterhavsvoll. De
allierte tropper, sammen med franske
friskurer, fejet det vesentligste av Frauk-
rike rent for nazistiske boddelhorder På
ntrolig kort tid ble de kastet tdbake
sine egne grenser. Helg L, og deler av
Holland ble hefridd. I}en Rude Å tme
åpoet en ny offensiv på sydfronten som
forte til at Romania og Ihdgaria kapi-
tulertr. 1k russiSke ti-Oppers raske frams
rykning vestover på Balkau i forhindelse
med Titos tropper i Jogoshuia forte til
at tyskerne trakk seg nt av Grekenland
da de sto i fare for å bli avskårei.
Russetnes offensiv har forts.itt utover
hosten og vinteren i et langsmumere
tenmo, lilen dette har allikevel fert til
at Ungarn er vristct ut av tyskernes
klor. Videre har Finnland kupitalert.
llen tyske nordfront mot Rossland cr på
det ntermeste likvidcrt. Vi skal it holde
(-s fra å komme med noen proktier om
hvilken junflytel=e dette kan ha for en
snarlig hefrielse av Norge du tiselvfelgelig
intet kjeun-kna har til de alliertes ope-
rative planer.

1 årets siste måned sa I to iyskerne i
gang en propaganga offensiv som

ORGÅN FOR LÅNDSBYGDÅ

knuar 1945

til oppgave å stive opp stemningen i
Tyskland savel som hos sine leiesvenner
i de amråder tyskerne enno holder bcsatt.
Samtidiu som deu også vilde fore til å
spre pessimisme hos svake elementer.
T):skernes offeusiv har sch folgelig ingen
som helst, innflytelse på det endelige
resultat. Den kan i høyden fore til en
forlengelse av krigen, men det motsatte
kan ngså bIl resuhatet. Men det som i
kanskje hoyere grad har opptatt uss eilll

tvskernes propagandaoffensiv. er hegh en-
h-etene i Grekenland. .:tom vi I dligerc har
anfort var det begivenhetene i Ikutania,
Bolgaria og Jugoslavia sont forte til at
tvskerne forlot Grekenland. Engelske
tropper kom så og besatte områdene
etter hvert sont tyskerne trakk seg til-
bake uten at kamphandlinger av storre
format fant sted. Mellom det greske folk
og Chorehill har det så oppstått ct meget
skatpt motsetningsforhold. På grunn av

KdiERE LESERE!

Idet «Bygd og By» konnner med sitt
forste nommer finner vi det nodvendig
for ordenå skyld å gi en kort rede-
gjorelse for hensikten med bladet.
«Bygd og By» kommer i forste rekke
til å beskjeftige see med bondene og
de problemer som reiser seg i forhin-
delse mcd deres yrke, såvel som land-
befolkningens innsms i det nusjonale
frigjoringsarheid. «Bygd og By» vil
si otte opp om beitnefrontledelsen, 01/1

e n sterk og hundlekraftig
Itebnefrontledelse som mål-
bevisst kan svebe det norske folk
sannt:en til den 4,te og avgjerende
kamp for vLr frihet. Vi vil på forhånd
ha sagt fra at «B gd ter Tly» hensyns-
lost vil =lå ned på en in er tendens
som går i retning av å avskafte demn-
kratiske renightter og demokratisk
forfatning i Norge etter krigen.

Red.komiteen.



tyskernes tilbaketrekning anerkjemmer
ikke grekerne eneelskmennene som shie
hefriere ng nekter å goelto de menn som
engelskmennene vil inn,;e:te som styre
Grekenland. EnRelamennene har sn ved
hjelp ay Ily. kanoner og ndtruljer forwkt
å over1awise det greske fel k om at engelsk-
Inenrume har rett til 1 slik I inogrep i de[
greske folks indre onfiggendur. Grekerne
har enno ikke latt seg overbev og
kampene pagfir nar dette .9krkes .

amtet wanmal som ogili har ‘a=r1
droftet matin og olann Mellom er -den
stillstand som har herskei på delt pol1e
tront. Den Ilude Arnie har i lengere
torholdt seg praktisk talt i ro. Kamps
handlinger av betydning har ikke lannet
Hted. Iktte sportm51 nta  dkkert sees i
forhindehe med ni russerne marte bLi tid
på seg for sette kaand trånsportlinjene
for de gikk videre. IJer il koanner enn-
Leggingen fra fflonner- t. il vinterin styr
og inneetfingen laysialutdannete v in-
ter;41yrker. INIen wtillheten pa den polAce
fronten har nok ogr,t1 hnt i sin 5rsak i
den uenian som har nert til stede
ntellom den polae heimefront ug  den
pokkeregjerine i Inndon. Denne regjering
består for en vesentlig del av fendale
godseiere med en trenhditet som horer
lengst essinne tider til. Disse herror
få aylden for de forferdelige tastander

oni det polske folk har levd under
truss av at Pulen er eL rn, natmens side
rikt 11MIN fl land. Det er thrfor klart
at 11~-11.C. neppe ha i Iloen interesse
å ofre sitt blod for å befri et uenig folk.
Inddlertid ser det na ni LII at denne
anstohden er ryddet til side, ca ti har
derfor grram til å tro iii det en
livligere vieksomhe I å fhti pulike frout
med det fors;e.

Dr- beklai,Hiue henchber i Grekenland
og Polen har v,ert rperlig stoff for det
göblkIske lognpropagandaapparat, og de
har.‘tert i trovel irksmullet med å tnke-
legge hegrepene alle :lerkr h‘or m;xist
protsaganda qsre ci es. Tros. alt rnet kon-
klm:jonen vi har gruno lii ti viere
fornnyd mrd us iklingen i 191.1. Det er
ingen grunn til pe.shni-rne.

Hva vil 1945 bringe
Vi skal avhulde uss fra en In or form

for proleti. hare curfnre de tili sent vi
med sikkerhet vet, or da vil zsvaret nJ.
4pursmålet liii kort. Vi må innstille oss
på at kamp, savn og lidelser er det året
vil hringe oss . Men si må og,å frou,tille
oss på at det nye året skal gi oss fred
og frihet, og for disre tu goder er ingert

STA VAKT OM DEMOKRATIET

Dessveree er det en kjennsgjeming at
det et krefter  i irksurnhet Foto har i
shme å innfore en form for et nau.keri
diktatur eller krien. Hildignok
det om at dette er en nodvendig over-
gang-Serm, da det norske folk angivelig
nå ikke skulle ytere egnet til å styre seg

En Hik pastand er i seg selv noe
ort siodder (.)g en Meget 4kkrlig kamm.

flrsje for 9konh. bensikter. 11‘ilke andr
edle motiver de eventnelt il pa berope
stg tor si ikke ha noen sikker formening
DiM Men vi kan være overhos ist om at
etterkrigsrpd»Hugene vil være like ilinke

r°, ,imykke seg med aedle» motivet-
som quislingene_ Det e.r et trist kapitel
at vi ser nodsaget til å heskjeltige
oss med denslags etterkreg :spekulanter
ntens vi befinner o s i den avgjorende
og avsluttende del av kampen mot
fa,eismen, aten det er alonhatt nod‘ endig
tiL det noeske filI blir gjort. uppinerk&iont
lItt den fon, mint et tilstede for et angrep
på Ar forfataing, idt vager å påta at
det nor;te folk aldri har ytert. mere
Medent til selv å ha et ord med i Inget
enn nettopp n5. Derfor må det norae
folk g.itå nrokkelig i sitr krav om at
kougen, legjeringen og de valgte stor-
ingsremesen aIrt inntar ne plasser

igjen fo.Nå.vidt det ikke er penoner som
undor okkupasjunen har opptradt slik
ot de ikke lenger kan regnes blout nord-
menti. 2N..  0 salg utskrives så hurtig 501/1

det er teknisk ntang å gjennotnlare det.

ofre fur store. Fer at dette kan skje
trå hver eneste nnum og kv hme orge

tse iseg s oil nois ke nierin og kvinner.
snak ker selvhdgekiff ikke

utandd sem i arevihar vwd. )illige
redaaper i I yskernes hender.) 1 det år
irni vi im å er g5tt i isuit dct N.wre

Onitver ninrin og kvinnes ufrav
plikt, ikke en dag, ikke en time, ikke
et MMInt aletnale at vi er krig lued

ivaerne. bandlimr, hvert ord
L,,-Liiiiiii  il ra d,,nije Sym-1. Mkel.
Glemmer ila lit. da er de ined på å
forlenge savnel og lidelsen, dii er Med

rt ulayte fur brigens
dermed også tatunktet

for fred og frihet for det non-he fulk .
krigens varighQt bes..terome;: ikke

3v lySken1M  si yrke alene, Men i like
stor måle5I okk a  ‘år svaklu.t ng unn-
fallennet, liegynn det nye ar med dette
for uye. Red.



HAR BONDENE VIST EN DARLIGEBE NÅSJONAL ÅND
ENN ANDRE NORIDIENNY

Det i jeuer Whe i nue å forsoke å
skjok at det er rettel — og fremdelett
renes - • kraftige anklotrer mol bondene,
hver de beskyldeb fer viee en meger.
unusjonal ånd. 121 utener derfor at det
er riktig å tis dette spursmål upp
grundig hettu odIng For d få ltrsg I r det
rene om anklagen ht, iler på et reell grunn-
lan. eller om det er andre årsaker sem
hevirker et sltke anklager reises og vinner
tillre. Bondene heskyldes som kjent tor
å te sjEl stilling ,oiii matprodusenter

flA folk som er 114O1L til skare
seg Iti L ek5tra ma t, ed å bruke ågerpriser
på stne varer. En ertnen klage går ut på
at htunirne v iser en iii pn•et vrangv ilje til

selge mat tiL nock tedle landsmenn. nten
forto rekker å levere varene til tvskermt
til i le av dnn bestemte priseri priser

er så det for llere
vedkommende ikke dekker prednksjams-
prisene i dag. Som ti er er det beiskyld-
ninger i omfattende at det er nodvendig
at det blir tatt opp til behandling. Sem
regel avshntes nnklagene med den stående
s rs «Men de skal fa det igjen. Bondene
skal fa del igjen.» Slike uttalelser må
vi p det bestemteste ta avstand fra
advare atot, da de både i sin fonn og
innktuld ikku bare er skadelig under den
navatrende Fituasjon. men direkte turlige.
Vi rna, med en gang sht fest at det ikke
var hensikten sette hondene og den
ivrige bef ul kniiig npp ,nnt hceranctre,

vi vit forsuke å fa bragt klarbet i net
heskyldniavne mot ktudene er riktige
elter urtklige. Vi akter ikke bortfer-
klore de negntive Strum,&.nger 50111 117.11'

turt tilstede hos laindrne, men i  isse
Lur tit 0 tromninuer har i like stur
ittalest okk. vasrt t tist elle hos den trt etee
det av det norske folk. (Vi ser selv•
folgelig Intrt fra in typiske utskudd
blant bfludeno sa vel dem blant den
ovrige tiCi nv berolbningen; de konener
i en Idasse for seg Årsaken til de
negative foreteelter Idant det nurslte

. • •• ..•• • .. •
Frivillig gir vi ikke slipp våre denw-
krathike rettigheter. Med cinn nortike
grunnlov i htmden vii vi fore kampeu
for våre demokratitike rettigketer. Det
er det norske folk goln lattr valgt det
tzit tende stortine. i ki er ler og Itans
laketer som har avsatt dem. Inerken
kan elter vil godkjenne dette inngrep i
var forfatning.

finner man forrt ved å bettkjeftige seg
nted den periode som varle fra avsiut-
teken av den forrtge verdenskrig og
inntit begyonelsen av den na pågående
krfg.

1, De negutiv u strttmningent nrsåk.

Norge hadrk sont bekjent under forrige
krig en iwn tjente; kollosale
surnmer P krigew Altikeel leåtte det
norske folk gjenumngå et etkonomisk i tvær
FeYM tikk hek va el 5ystern til å ryste i
sine sammenfeyningcr. For å ludde oss
itt hondene fikk il. cii okonomissk pakjen-
nilig som tvanå dem til tt organisere seg
Jul et rent rn pe ntantag (krisehjelpen) for
Çi hindre ell matsefardrivning av hunder
fra deres gilnishruk, \-ed siden av den
ngrerkrEe sum sal Li inn etter farrige krig
korn den norske krunes tilltakelitring til
pan som kronei p verket. Det vtlr den
forrige krigs starspekulanter sum skulle
innkassere den stste terd. av prat. Og
resultatet var en overfwgjehlet bunde-
klas:se, eu voldsont arbeidtdoshet, krise i
eksportindustrien. Eksperter har regnet
LIt at denne manuvre har kutet det
norske folk 2 ntilltarder kr, SMI folge
av det ovenfor anfot te inntrådt e en dypt-
gae. de foraudring iden okonontiske struk-
tur. Skjer det oil forandring på det uko-
nomi ke onnade innteer det en fliTandring
i  heletkningens tankewmg, mentaltLet og
male a hedunune tangene på.

Det yar skyggen av den forrtgeverdens-
krig eg de hbre erfaringer som var hastel
dengang soill fretudeles In over det norvhe
fulk da tyskerne overfatt tyss natte til

april lit M. Ved av den okono-
miske depre,-jonsperiode vi gjennundevde
i ti ieLlou i krigsperiuden er det en kjenns-
gierning ni niesteparten av de av iser som
korn iii i t]wiin periude var balvta seisliske

innhold, og ved orpiredrn
ritieLa de en iolii.ik forvitding suel i
fonde emgang kolui tyskerne til gode.
Eltet at tyske hodde drevet regj rringen

aV landet to det norske folk uten
lederse innentands. Fort med disse kjenn-
gjendnger for tsye kan man foreta ett
altjekt.i.; hedunttnelse av del norske fulks
holdning i de saurt fem Ar de har levd.
under nazistisk styre og v=t bonibordeLt
med nazipropagunda. Det rrre seg hon-
dene eller den ovrige befolkning.

Fortsettes  i  ne5te nummer.



KAN DERE KLARE Å DOT.I3E MUNN?
Dette spnesmål er rettet til dere som har vært hos bondene og

«hametret» runt. Jeg har ikke tak på de gaugene jeg har ergret meg
over den skadelfge og merfingdose meddelsouthet som gjor seg gjeldende
i jernbanekupeene blant dem som bar vært så heldige å fa kjopt litt
mat i sekk eller pose. Jeg kan så godt forstå din glede, dt: husmor
fra by eller industristrok når du har vært så heldig å få kjopt litt
ekstra mat hos bundene, For jeg har sett deg stå i de trosteslese
keene bvor du tålmudig bar stått time etter ,fitte for å få kjept en
altfor knapp rasjon; men la ikke denne gfede fuelede deg til å bli så
meddelsont at så snart du 5.er et menneske du kjember skal ciii på liv
og dod fortehe vedkommende hos hvilken bonde do bar t.ært, for
husk at det er meget sjelden at ikke den slags bel toelser blir bort
av dere andre, og en betruktelig del av den slags betroelser er
kommet tilbake til selgeren og har gjort ham nervos og forsiktig.
Her har dere en av årsakene til nt bondene er ctangc og ikke vil selge.

HoLd munn med hva du har og hvor du har vrert!

VÆR PÅ VAKT MOT
PROVOICASJON

Fra Heimefrontens ledelse har det
gjentatte ganger vært reLlet adversel
til fotk em å være på vakt mot even-
tnelle provokaturer, og etter hvert som
kampen skjerpes og avgjorelsen nærmer
seg stiger faren for provokasjoner. Vi
vil derfor på det kraftigste understreke;
etterkom ingen ordre som ikke kommer
gjennum de kanaler sont er utbygd av
heimefronten. Det er ikke nok nt even-
tuelle shkulærer eller ordra er dnder-
tegnet 11. L. Det er en meget lett sak
fer provokatarer å Fette lE.. L. under
eventuelle provokatariske sirkulærer.
Kun du urdre so m 11 kommer gjen-
num de kjente kanafer og kon-
taktpunkter må etterkommes.

DET ER ELROLIG IIVA IDIOTER
KAN FORETA SEG

Vi har fått melding em at engelske
nott tii julaften foret ok nedslippMg av
en del kolli matyarer som var ment som
julegave til det norske folk. En av kassene
som inneholdt matvarer havnet uheldig
på taket av huset nted hjettet i dora,
med den folge et luket isle odelegt, Små-
brukeren som eier stedet viste seg å være
en riktig jubelidiot. Elan sprang hurtigst
mulig avsted for å nielde det passerte
tyskerne. Stedet ligger maget avsides så
det var helt melukket at tyskerne hadde
kunnet finne sakene for man hadde rukket
å fjerne det. Nå unnskyller mannen seg
med at han måtte melde det til tyskerne
for å få erstaining for hullet i taket.

Rellige enfold, eller avskyelige krypdyr.

LEGG EN BREMSER PÅ NVSGJERRIGHETEN
De gjennennsiktige forhold på lamlsbygela i forldnddse med en

aldeles forferdelig nysgjerrighet og ttang til å skra‘le oen alt de
hurer og ser er en sterkt medvirkende årsak til å vanskeliggjore
ilkgalt arbeid på landsbygda. For det finnes et betraktefig antall
individer som mener seg hellig forpliktet til å stikke sin nese i hva
naboen foretar seg. Og ser de en frenuned person settes straks
inntafien o dermed mannen i virkeomhet, De unnser seg ikke
for å gå rundt å spurre, og får de ikke et tilfredstillende svar
bfir de formurmet, og da er fanden Jos. Det skal sies til den yngre
generasjons ros at de på dette omrade er bedro enn mange av de
eldre. Selv Om de eldre har levd mosteparten av sitt liv under forhold
da det ikke var forbuanet med noen fare å stikke nesen sin i andres
saker, skulle man tro at dc hadde lmrt litt i lopet av de siste 4-5
år, men de har oyensynlig entet lært, og vi ser o:s derfor nodt ttd
gi dem en kraffig advarsel.

Fra nå av må all nysgjerrighet og trang tiL a skravle
opphure.

Med det nåværende godt utbygde underretningsappurat må dere
være klar o‘er at dere i lengden ikke ustrafTet kan fortsette deres
skadelige virksouthet.


