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INNS>ALING TIL KRIGSTIOENS OFRE•

Okkupasjonstidens frie presse, også

kalt Den "illega:e" presse, har sett det

.fin sin siste og avsluttende oppgave å

yte ,in innsats i hjelpearbeidet for

Krigstidens ue,

På et mdte som represantanter for

en "illegale" Presse holdt i farbind-

lad mee et påtenkt "estmdte, ble det

.esluttot å nedsette et arb.gidsutvalg på

medlemmer, som i när tilknytting til

asgenalhjelpen skulle forestå en inn-

eamling til fordel for de av krigstidens

fra som trongte öyeblikkelig hjelp. Det

r derfor vi nå retter en henvercblse

til Den "illegale" Presses lesere om å

ilro st: til at innsamlingen kanbli

sn suksess. Parolen er denne ganr

"Nerdmennl Slutt hop om vår inn-

llrg. La do som tne jer deo få

Syeblikkelig hjelp."

I fam lange krigsår arbeid.ht nord-

:enn under tvkernes og nazistenes åk,

nårtar vi til å få en oversikt over

hva kampen har kostet, Landsmenn er

hyrdet, med eller uten dom, landsmenn er

Jått ti/ granne i tilintetgjdrelsesleire

Tyskland ug endre steder i EurOpa.

Andre er gått tilbunns med handelsflåten,

falt i kamp til lands, i marinen eg å

flyvåpenet, Det er tusener av hjem som

sitter tilbake uten fPrsdrgere. Vi plik-

her å yte Vår hjelp til dam,

Men det er ikke bare til disse at

hjelpen må nå fram, Vi må sSke å nå

'ram ti/ al/e som i ordets videste fer-

stand er krigstidens efre, De sem er

ic.mmet hjem fra fengselene og konsentra-

Uonsleirene 8delagt på sjel cg legeme;

som har tapt alt sitt ved fiendens

vurgrep og de som Mar fått sin helse

.ridergravot i det daglige strev her

emme,

årbeidet blir stort, eg oppgavena

.revende, De som har tapt arbeidsevnen

j ikke fått den tilstr.ikkelige stHnad

.v det effentlige, må vl nå fram til,

mZ ,gså hjelpe dem sem tronger hjelp

f r å komme i gang med sitt arbeide,

sjs-r F \y-r!

-hjelp til selvhjelp-, ållo må vi

så ee kan k-mme på fote uten oitterh,».

Hjelpeaksghnen er ikke begrenset

noer erkelt landsdel, men tar sikto pu

alle ohdstedte landsmann i bygd cg by

over hele landet, Vår oppgave skal

å lette vilkårene der hvor offentlige

tiltak v:ser seg ikke å strakke til,

hvor hgglpen kommur for sent eller ho

man ellers vilde vise til forsorgsvescao

Do innkemmende beldp unvendes strako

til deknlne av dy3blikkalige utgifter a

forOndelse med sposielt aktuelle hiolp

aksjhnhr som man nar kj,ennskap til ,g

krigstidens ånd,

Innshmlingen skjer gjernem Cen

Presses distributdrer, Disse

distribethher har kuponger scm lyder pZ

kr,2•- h.g

ssm Snsker å yte sitt bidrag

til innsamlingan kan, enten dn evner å

gl meget alleb lite, kjiipe et stdrre ,l-

lor m5ndre ;ntell kuponger sem samtf,hoz

gjelder scm kvittering, Belepet må for

k.ntrollens skyld, ikke gis'hll n,.er

distributtir uten at veck:mmende leverv-

kuponger for bulSpeto Hvor distrihet,,

eo ansvarlig for et bestemt antall,

Skplle noen dnske å gi et stdere

kvilket vi tr:r mange dnsker„ kzn

dette ojhree ved å innbeta/e beldpbt th

et hvOlk/t se ffl helst postkhntor i 1--

på tåi -kertr nr, /1732,

Vi herstiller til alle gude nordme-

om å slutto hpe em innsamlingen, Dt:n I

sikte på kragens viktigste avsnitt;

ren over en dol av de vanskeligheter

skapte:

L-onlsmhnn skel bli ljulpet så de-

mer best mulig på fhte uten å få fölel5

tv å vare en underståttet persen., Og

'Den F I I a 1 e Presses lesere har ratt

til å våra med å yte denne areshjelp.

Landsmenn, slutt opp em vår aksjon
etter evne, hjerteleg hg  i  forståelsh

av at dat er viktigere å vinne fre.!er

enn krigan,

Freden var tross alt målet,



Fed REDAKSJ'INEN,

å likhet med de flesto andro eille- avis s'n kom ut daglig ee som hadde med

-7a/calravIser skel egså Såste Nytts hist e rie seg ezrgennyhetene fra L.eeen, Det var

Det er eeverkommelig f e r oss i meget arbeld med avlsen, men det gikk

redaksjenen å skrive dette på egen hånd, takket vöre den plektkjensle og interes-

eg vl har hitt/1 bare fått hjelp av et se, det met og den offervilje som be

eAtall av våre medarbeidere. VI vil dnr- vist av elle sem kom i kontakt med

fer ke alle våre dIatribDtdrer enten de sen, Og vi vil her nytte heve til å

fikk neen tåendre Oksempla'rer eller b'are. takke hver enkelt for deres innsats,

ri:en ganske få - så snart råd'er å sende Spasielt vil vi få takke våre dyktige

len en beretning mm sitt arbeld i avisen, sg modiga distributerer som hver •ae

e lent annet hver aviaene kom fra eg hvor hadde det fare.fulle arbeid å hrirge

re gikk hen, Spesleit ånsker vi å here avisen til de forskjel/ige hjem og.kon-

eermera fra  do  sem bla arrestert i ftre torer„ Og blandt dietributbrene vil vi

innelse med arbeidet i Siata Nytt, inn- få 1 .2v  til å nevne "Frihetsseederee."

eeretningon bes sendt til Siste Nytts re- var mod fra . begynnelse av tg som

daksjen, pestboks 735, Osle, a/dri var borte fra sitt erbeie, Derne

Set ar Ikke fritt for at vi som ar-

beleet daglig med avisen opplevde mange

seenrende opIs‘der, men det blir for

langt å komme inn på det her, Vi vil

imidlertid bare få opPlYee at det lykke-

de& aldri fmr Gestepe å komme inn 1 avi-

sen, I jenker  i St hadde vi-en serdeles

vanskelig tid da den ene av redakterene

ole arrestert. Men han slapp he:digvis

ut etter en måned utes at det Ole oppda-

get hvilken stelling.han hedde,

forhenverende embetsmaen son er cver .
•

80 år gammel gikk daglig med sin bee'

på om lag 400 ekseerlarer fordelt re

ever. 25 steder,

ril slutt et pa- erd  oel  den r le

tiske situasean -a fienden t lan-

det ble oeå eldigvis e'" dt ali

strid  r . eenighet f-rsvant,

og f .eet ste ,amiet mot eve e 'allseen-

neee og guslångene, Vi har nå fred

landet, ;g der fric demekretiske. norskd

plennem forskjellige kanaler er
forfatning er igjen en realitat„ Vi

vi
n,

av abennentene blått bedt nm å offent:ig-
eremenn må nå vise et vi er medne fc

h
ojere navnene til dem som dae:åg arbeidet

•nne demikratiske ferfatning og at  ve

kan  e i
i Siste Nytt, Denno anmodeing kan vi

stsammen slik san fredens dagoe

åP
dessverre ikke etterkomme ea vi fram1es

fer Z geneppbygge landet vårt, Det r

Vårt håp at vi nå I gjeneppbyggingsti-
ånsker å vene aneeyme. Men litt  å  o vi

den ikke går for meget epp I partip,Ii-
; opelyse, re;dakSjonen vn- oet 3

tikken, vi mener at det ken vere uhel-
ennnlige nadaktdrer som'elile var funkaje-

dig da dat kan före med seg klassestric
n'dr-^ på nffen/ig kenter, Vi nadde 3

tg arbeidstvister, Og vi har nå ikke
evineilige stenografdamer oller redae-

r
ejinssekretemere Deså hadde kontere •

åd til å tape vår arbeidskraft på grur

L.st  sm  formiddagen, .Det var en ke1nnelig

listribusfenssjef, en trykkarisjef og 2

kvinnelige trykkeriassistenter. Disse 4

tar selvsagt avakåret fra å ha vanlig

e.: rmideagsarbeid, •

Det ar alt 1 alt kommet ut 186 nr,

av Siste Nytt med et tetaiepplag av

506,300 eksomplaeer, Vi var såvidt vi

vet den aneste •rganiserte "Illegale"

av indre eanighet, Tiden er ennå ikke

kommet de-vI bare kan kreve 3g forlang(

men vi må framleis ofre for å bringe

laedot på fota og fer  e  lege de sår s-r

den tyske ekkupasjen har fdrt med seg,

Vi må renonsere på mange geder fer at

vår ekspert eg vere valutareserver skal

stablliseres, eg våre landsmenn s m ha

lidt mest i disso årene, her krav cå

hjelp fra hele felket,


