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Okkupa ojonst1dEns  1.r1:_: rentlige tiltak vlser se ikke å
)resse,lar sett det so2 sin siste og strokke t1l,hvor hjelpen kommer fol
avsluttende osegave å, yte sln 1nn- sent eller hvor man ellers,ville
sats i h.jelpe-arbeldet lor krigstidens vise tll torsorgsvesenet.
elra. De Inincommen-23 bel-s anvendis stral

1)2t et licte sorepresentanter til delculg av -)yeblikkelitt:m  utglil
Loc Den "illeale" prosse holdt i 1 forbindelso ffled s;?esielt aktuell
'eorLindelsE' .sed at ,%tenkt lest -izte, iljeloeaJcsjoner som nan nar kjensl,b
ble det uesluttet 1 nedsette et til bE.'bill1ger i kr1gstldens And.
L:erbeIdsutval;:  Då 4  Ed1e_ler,so:1 i Innsamlingen skjer T:jennom Don
n.r tilknyttin til •S,asjonalhjelpen. "Illegale" Pressgs dIstribaterer.
skulle lorestå en innswel1ng til  rof- ITIsse dist:-Watorer :-2..i kaponger ..c
(Jel for de av krigstidens oire so- lyder nå kr. 2.- ag tr. 5.-
trerrte oyebliekell!: hjelp. flet er Alle som ønsker 1 yte sitt bldrag
derior vi nå retter en henvendelse til Irrnsaalingen kan, enten de evn:
til ^)en "illegJale" presses lesere o::  a  Ei meget ellsr 11t2. kjøpe et stc
å bldra sitt til at InnswilIngen ksui re  oll ,r fflindre ai-stall kuonger sor
bli en sukses. PA201:1-' E. TLi:».E ('-.C: saffltidlg rjelder som kvitterIng.

"NO1=== Slutt oi.-) cnv't,e, inn- Leløpet me, for kontrollans skyld,
sadling. La de so-i treurer cipt r3. 1kke-gis til noen distrIbutorer utE
øyeblIkkelis lijelp." at -.tdkoffl_flende leverFer kuDonger loi

I fei lange krinsår arbe1det belapet. iver distributor er an-
nord-Enn under tyskernes cg naziste- sy1ir  ror st bestemt antall.
nes lk,og nå tar vi tll få en over-
slkt over nvad kaJoen har kostet. r"culle noen ønske :1 gi et storre
Lands Enn er ',3yrdet,eed eller uten belop, nvilket  vi  tror fflane onske]
do andre er gått tilgrunne I til- kan dette gjøres ved å, innjietale
Intetgjorelseslelre 1 Tyskland og tll et hvilket som nelst yisteonto]
endr,,P  steder i Zuropa. Andre er gått i landet ai Giro-konto nr.  1173..

• tilbunns _ed nandelsIlåten,ialt i Vi henstiller tll alle gede
kaJp til lands, i Jar1nen og 1  fly- nordmenn om .1 slutte opp om Liisam-
vå3enet0 ret er tusender av hje,1 so:i lingen. Den tar sisete 1)1, kr1gens
s1tter tilbake uten Iorsorger. Vi vIktIgste avsnitt: Seiren over eA
olater I yte vår 'njelp til de. del av de vanskelIgheter den sk‘j)t
en det er 1kke bare tll disse at Landsmenn sks1 bli hjulpet så le  k:

'njelpen md nl irem.- Vi må soke å nå mer best mulig D4. Lote uten å liå
item til alle som i ordets videste iølelsen av å være en understøttet
forstand er krIgstidens orte. De swii -oerson. Og Den "Illegale" presses
er koeuriet i:ijem Ira Iengslene 07 kon- lesere har rett til å være ffled 1
sentrasjonsleirene, odelagt på sjel yte denne æreshjelp.
og legeme:de som nar tapt alt sitt LAI:D."), slutt op) cnt vår
ved fiendens overgrep og de som nar aksjon etter evne, njertelag og 1
fått sln nelse undergravet 1 det forstelse-av at det er viktigere
daglige strev her hjemlne. VWYL t'?Enii-2T 1:,:J.:  KaIC.If.

Arbeidet blir stort,og  opput- T=L:VI.Tc TiOSj :.LT 2.7s2i.
vene krevende. De soffl  har tapt arbelds-
evnen og Ikke fått den tilstrekkelIge Den "illegrae" Presses Arbeidsutva]
stonad av de offentlige, må vi nå frem Yakon flesje, (sIgn)
til, VI må njelpe dem som trenger

-hjelo tll  ffll  vI njeloe
så de kan komEe på fote uten bitternet.
Ljelpeaksjonen er ikke begrenset til
noen enkelt landsdel, men tar sikte på
alle nødstette landsmenn 1 bygd oE by
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I tasen djem er jo nøden
stør,

der gråtes mangen en savnel
tAre.

over hele landet, år oppgave skal
 

ra uilb-åronn imny. T::) to%r31-. t .np hnrt
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J.T. Irorts.
vi nå for siste gang sender

Jøssing-Tidende til vire tidligere
g  andre lesere, med o2)fordriny om

-stotte de trengendo landsmenn, Vet vl
at det ikke blir foirjeves og at vl
tjener en god sak.

ci vil &J,ceitidlg cenjtte ahled-
ningon å rette on varm tkL til
distrieutører og leere ior den rvE-Jr
og interesse dere  giLk  lnn 1 arbelle
mei I bringe Evisen Ut i den vanskelige
tiden vi har gjannem.levet. be,.øver
vi ikke å Iry'tcta Stpo eller Crestapo.
Vi ensker dera lyk,ce til den
runden,

v v v

LPILOC - Se mai 194,5.

Denne Lilog er er.Treveet av byark.
Crimnes “alesund, og lest ved a:olles-
srokost i SS jYlysen fangeleir d. mal
sør rangene ble sent njem. Ln av VaTe

medarbeidere havnet tilslutt der.

3g vår kamp nar fortsatt videre-
vi stod skuldertette

og numøret holdt-v1 oppe, selv on
-oiggtrld dannet rammen.

Led en understrøm av alvor gikk
vAr dtig sin nuntre vang:

der er plass for llv oF- unrdlom,
selv om stua er lltt trang.

3g nå er det slutt,og
stIr ton,

men vi husker hver stund fra den
dag da vi KO;(1,

og vi taki-er iverandre for alt,
og vil minnes

vIrt samv2r så.lenge det Criniful:

len det skel vi .L,Iske,at om vi
blir irl

s; er iks:b dermed vår bw.otld
forbi,

for da må det eygges det som er
lagt øde

hvis det som er sådd 1 vi kamp
skal gl grøde.Oet 0r kallt og surt og critt

og tra tflirne drypper
over leiren licrer h1412ILtUngt og nuske, at kampen

er vår:
:on vi vot det cfix mot vAr, Det var ikke deg eller meg som

og vi vet at snart vl iår fikk sår.

Se en sol som rivor skyene istykker.Neld
jg vl vet at snart vil atter skogen Når vi skal bygge vArt fE2dreland

stl dcr skjer JE skj.7,,nn så la det gA sørst-du nei vlst

og fra nver en liten tud nikker blomster at du ken.
lrem 1 lønn,

og vi v-Jt, at for oss ligger der en v v v
somer, skjær 1:»E 'Lager

Iull av liv oc suglekvidder og ced
-lange, lyse dager.

Vi har ogsl natt en vintar- den
nar vaxt i mange

Vi dar sett så mangt et soliNerv,men
der rulgte lagen vår.

Vi rkx skuet gjennem gjerdet, vi har
longtet natt og dag,

men si har vi og iiatt trodn på. en
stor og Lcrlig sEdk.

jg dcn bar vi gjenne (r. stunden nAr vi
kjemoet hver tor s2g --

når vi stod for våre bøddler,nAr de
pinte, r3r det svei.

Den ga trøsten,den ga styrken,dn ga
viljen.den ga gled3n

som sikk landsmenn til å kjempo vLre lesere en lykkelig iremt1d
til de Eav sitt liv i dødun. i et rritt og selvstendig

v v v 2ed.

Jøssing - Tidenle
utkom mod sitt første numner 1
september lCkl og det siste num-
mer kom ut d.  le  oktebew 194-3.
Redaktøren ble da "tatt vare 1):21
av vde "befriere" og satt "inne
til krigan var slutt. Vi vil
altid komme tll i mlnnee dbn tid
vår avis kom ut, som vaw idll av
dramUiske nendlnger og spennenrd
situasjoner, men det var ogs
stoe og Lurerik tld. rå, er det
dele over, vi har Litt vdr iride
og selvstendignet tinaka, ralåtte
vi da alle sette pris pi det sA
vi 'Lan dra nytte av disse trengs
lenes

Tilslutt vil vi onshe alle


