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INNSAMLINGEN ·TIL· ill IGENS OFREt

RQ.l.'e~tant9r for dm]' Ilillegale Il presoQ:';lJå f,:,rskjelligekant~r avla~åqt har i di$se dager besluttet å se~te i gm\g en innsamling i
tDJrnyt1ling til Nasj onalhj el-oeri'1 til f(·rdel :feI' de av kr-igstideDl~
ofre som trenger en øyeblikkelig hjelp. - Den "illegale" prøsBe.(-l..i

"~-erge-n står her i nalr kontakt med de krefte-r som har arbe.idet med..
~likt ·hjelp.e~arb€'idtidligeT'e~ og en skul1.e-·såle-d-€s--væretrygg' forat.
ået vil bli ytet hurtig r~geffektiv h,j lp, ...
Parolen er: "Slutt opp om VRI' innsamling .•La de som trenger ·det få
denne øyeblikkelige hjelp, Il ..
I 5 lange krigs.qr arbeidet nordmennene 'under tysk.ernes og nazistenes '.
åk, Hva denne tiden har kost.et landet, fRI'vi nå etterhvert·en oversikt
~ver, Landsmenn er myrdet, med eller uten dom~ landsmenn er·gått ,til
grunne i tilintetgjørelsesleire i Tyskland og andre steder i Europa. _
Andre er gått til bunns med handelsflftten, falt· j kamp til lands, i .
marinen og i flyv:\pnet, Det er tusere r av hjem tilbake uten forsørger~ ...
Dem er det vÅ.r.~i_mple pl ikt å hjelpe , ..
Men det· er ikke bare til disse at hjelpen må nÅ. fr-amo Vi' m3.søk~ å
rekke- a l l e dem som er krigstidens ofre i ordets videste forstand •.
De; som er korunet hj em fra fengslene {'g konsentrasj ons leirene'.ødelagt. på
~el og legeme, de som har tapt alt sitt ved fiendens overgrep, og de $om
har fått sin helse undergravet ved det daglige strev h.er hjemme.
Arbeidet blir stort og oppgaven kre~end€. De som har tapt arbeidsevnen
og ikke .f~tt den tilstrekkelige stønad av da offentlige, ~A vi nq fram
til,·Vi ffi~ også yte hjelp til dem som trenger d~ for å komne igang
mef1 sitt arbeid, - h,jelp til selvh,jelp. Alle ffi'l. vi hjelpe så de ·kan ..
komme pq fote uten bitterhet. Var oppgave skal være å lette vilkårene der
'hvor offentlige. tiltak ikkestrrkker til, der h,jelpen kommer for SEmi::
e"l , P '1'" cl'?ren ellers. vill'" v·sr: t.:i l fOT'so .•..•esvesene tc·Deinnkomne be lØp
anvendes straks til dekning av øyeblikkelige utgiftEr i forbindelsE med
spesielt aktuelle hjelpeaksjoner S0m en har kjennskap til.og billigeri
kr igstidens ånd. .' .
Innsamlingerr skjer gj ennom dEn fl illegale!! pre sses distributører o Disse .
har k'lponger E?omlyder på kr.2,-, kr.5'-9 og kr.lol-.· Alle som ønsker·
å yte sitt bidr~g til innsamlingen kan, ettersom de evner å gi meget eller
lite, kjøpe et større eller mindre. antall kuponger som samtidig gjelder
som kvittering. Beløpet må for kontrollens skyld ikke gis til distribu
tører uten at vedkommende leverer kuponger for beløpet.
Skulle noen ønske q g: et større beløp, hvilk8t vi tror ~3nge ønGl~r, kan
dette gjøres ved å innbetale belø-pet til et hvi~ som helst postkon-·
tor i landet på Giro-kont~ nr~ 117320

Vi henstiller til alle gode nordmenn om q slutte opp''om innsamlingen. Den
tar sikte på et av krigens viktigste avsnitt: Seiren over en del sv de
vanskeligheter den skapte. - - Landsmenn~ slutt opp dm vår aksjon etter
evne~ hjertelag og i forståelse av at det er tiktigere å vinne freden enn
krigenl

Vi sendte ut v8.rt siste nommer av IlSett g Hørt" om morgenen den 7,mai ,.,....
ennå før kapitulasjonen var et offisielt fektum. Vi visste lite da at det
skulle bli v=trt siste "illegale" nommer, - Tilfellet har imidlertid la
get det slik at vi nå k\']11igjen, - og vi nytter dette høvet til å sende.
alle våre kjente og ukjente~ innenbys og utenbys venner fra"illegalt"
samarbeide en varm hi)~en og takk f~r aen tiden vi v~rket sarn~en, den
tiden som ga så meget - 0~ som vi aldri - aldri vil glemme.
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Vi trodde pA. Norge, - vi håpet på fred,
. men lykkedrømmen ,brut~l t rev d.e ned" ~-. . Q • ,

Disse l inj ene ble skrevet i b i t ter nnkl.?gf. mot dem. s?m :r~ve t var fr~he~~
I denne t'nklage ligger en undertrykt lengsp,l etter p~'tny.8. bygge l(r!l.?~t l

frihet, - den. vil.je, sorp b::lr oss g~ennom kqmpens og,~ed~rlq.gets år.' V.~
trodne vi hndre n~nd m8.1pt, d2 kr'lgen v::>.rvunne t, V,l .. 1:" r o d d e pa....
Norges frC'lmtid. Vil'vi ikke :<11ikeve1.- omenn i .<.Jet.skj',llte _. inDr~r:une Rt
vi st~r desill.usjonert ~g stirrer de kon~end~ d7ger ,i ~øte? Føler,vl oss
ikke i'1.jen fristet til ~. gjent<'. den san me str-oren - drømmen som ble revet
ned?· .
Pessimi.smen hAr en tendens til å. rive OS8 med i en søvTIf?:jengsrc.ktig mot··
løshet. Men vi må stqnse opp og gå . m o t strømmen. - Vier i et fr'itt
lnnd; p,lle mulighetene og betin.~e1sene lig::;er åpnE for oss, - avgjørelsen ~
og handlin.genl igger i våT' egen hånd.. . . .
IllusjoFJene'er brutt, - l~l oss være g12. for det· Live t er ikke drøm. og
ønske men ·r e a l i t e t • Løfter som ikke innfries, blir en anklage
mot den som ikke oppfyller dem. - Nazismen v~r menneskedyrkelse, ansvars~
løshet foY' individet erstA.ttet med bl inn lyc1izhet for førerens autoritet •.
F r i h e t . e r a n s v R r -, ansvar for at vi hver for oss blir oss
bevisst den opp~aven Gu4 h~r gitt oss som ~~nnesker sknpt i Hans bilde.
Håpet og troen er spiren men v i. l j e n e r g r u n n l a g e t
for Norges fr2mtid.
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MEn VÅR HBLP· ER IKKE NOK- .

det er alltid noen d e n ikke nAr- de døde, de som ga m e s t i kam~
pen. Vi k0n ikke hjelpe d e m, det er smertelig, - men vi kan søke full-·
byrdelsen 3.V det som var deres innerste menin~ med deres offer, som ":21',
k~mpens egentlige ide :oen frie menneskeli.s;e personli'Shet~ ,; leve opp til
(lenne ide, q kjmpe p.l t som vil unoertrykke nffi , det er vår pl ikt'T:lot
frihetsk?mpensfplne - det er,blitt a~mvittighet for oss som kjente d~.
D e il kr8vpr ikke hevn - men ·rettferdighet, i~ke hp't - men i n n s· i· k t
for den hellige følelse PV frihet som bar oss i' kA.mpen - som strømmet
g,jennom hele det norske folk i de herlige maidagene, den V':lr tros.s·3.lt
ikke; annGt enn en s p i r e • Vi må vernF om den, vi må gi den grobunn .
dt kan alene skje ved at vi søke~ en erkjennelsE av det'~2nt menneskel~~e
på 8.l1e livets felter. Vi vil også bli matrnektene svar skyldig hvis vi
ikke e r kj e n'n e.r d e m , g j e ri n o m s k u e r dem. En pest
som n82,isme,n ville 81r'Jri kunnetqppst.13. or; bredt seg til store ekler e:V den
siviliserte veraen, hvis den S8rnr.lev~rden hadde vært k12r .over 'hvilke føl
.g-Er det lP r når' m e n n e s k e t cJetroniseresc Et produkt elV "blod o·;
rA.se", av "o.rv or; miljø", r':V "komplekser 0.-:; fortrengningern .- vil 311tid .
m~tte ha en fører utenfor seg, - den frie ibdividualit~t ledes aV sin··egen
tenke, av sin egen s~mvittl~het-.
J-!vis tilstrekkeI i~ mpn'se meymesker kunne trekke dem1e ·lærdom. -3.V den
gi~entiske kampen vi h~r vært oppe i, - da vil tross elt ikke de ofre
den h2r krevet vært helt for~jeves.- Vi er D.13.~ jenket en termin til å
besinne oss i - en kostb::lr termin. Vi skylder den kri~ens ofre. M~t~ vi
vise oss tir'len oc; OPPp;:!1.venvoksne, - det krever mot og t 1'.0, - men
md intet mindr~ ~jør vi JSS v~r~ dør'le verdi3. Det,var vel også det dikter
en mr-nte:

De vil ik~e' sørges til døde;.
mEn leve l mot og tro.
BAre i dristi~e hjerter
strømmer de falnes blod.
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