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nnsamlingsnuiter ------- Septeåber 1945

/nçiiagtil krigstidens ofre.
Okku.asjonstidens frie presse, også kaldt Dcn  uillsgale" Presse, har sett de om sin

21  siste\og avsluttende oppcdve å yte sin innsats I hjelpearbeldct for krigstiden ofre.

)• På et möte som representantor for Den 'illecale Presse holdt I forbindelse red et på-
\-1  tenkt festcådte, ble det besluttet å nsdsetto Gt arbeidsutvalg pa 4 medleimer, sou

nær tilknytning til Nasjonalhjelpem skulle forestå en innaarnling til fordel for de av krigsti-
dens ofre soir trencte byeblikkelig hjelp. Det er derfor vi nå ratter en honvendelse til Dennillc
gale" Presses lessre om å bidra . sitt til at innsamlidgen kan bli en suksess. Parolen er denne
ganc:  "NORDMENN'.  Slutt opp om var innseeling. La de som trenger det fa dyeblikkelig hjelp."

I fem lange krigsår erbeidet nordmenn under tysktraes og nazistenes åk, og nå tar vi
til å få en oversikt ever hvn. Ladpon har kostet, Landsdenn or oygdet, ded eller uten dom,
landsnenn er gatt til grunno i tålintetgjdrel:eslaire i Tysklånd og endre steder i. Europn,
Andre or gått til bunCs med handelsflåten, falt i Icrep til lands, i =inen og i flyvåpenet.
Det er tusener ev hjen Sofli sitter tilbake uten foradruere. Vi plikter å yte var hjelp til dem.

Men det er akhe bare til eisse at hjeloen i nå frarc. Vi  .rå  sdke å nå l'ram til alle
som i ordets videste forstand er krigntidens ofve.  f)e Ssia ,r komunt hjem fra fengslene og kon-
sentrasjonsleirene ddelagt på sjel oe lecere, de -on har tept nit sitt ved fiendens overgrep,
og du soat har fått sin helse undergravet i det dat:age strev her hjenne.

Arbeidnt blir stort, og oppgavene kreveada. Do sem har tapt arbeldsevnen og ikke fått
den tilstrokkelige st5nad av det ofsntlice, må  vi  nå frae til, Vi må også hjelpe deu som
trenger hjelp for å kocmse iganc  und  sitt nredida -  hjGlp  til nulvhjelp. Alle vi hjelpe
Så ds kan kou:ce oa  Ibte utee bitterhet.

Hjelpeaksjohen n ikke begrenset tul nocn snkelt landrdel, zen tar sikte på elle nöd-
stedte landsmenn i bygd os by over hele Landet: Var otpc,:e skal være å lette vilkårene der
hvor offentlige tiltak viser sog strakka tIl, I Ter hjelpen korimer for sent eller hvor
uan ellers ville viss til fortergsvessnet.

De innkameende belön mnvendcs straks til dekning cur• dyeblikkelige utgifter i forbin-
delse eci:spesielt aktuslle hjelpeaksjoner scu enn har kjennskap til og billicer I krl-rstidons
and.

• Innsamlingen skjer jennod Den "illegaLe Presses distributdrer, Disse distrIbuddrer
har kuponger son lyder på kr. 2,- og hr. 5 - ,

Alle sou tinsker å  vts  sitt bldrag til inncwrlungen kan, snten de evneæ å gi maget
eller llte, kjUpe et större eller uindre antall kuponger som samtidig gjelder som kvIttering.
Beldpet må tor kontrollens skyld ikke gis til noen distributdr uten nt vedkommende leverer
kupenger  for  beldpGt. Hver distributdr er ansvanlig for nt b,ntewt antoll.

Skulle noen Cinske å 4 et stdrre belOo, hviiket  vi  tror nange önsker, kan dette gjdrc
ved å innbetale beldpet til et hvilket sou helst postkontor å landet på Giro-konto nr. .11732.

Vi henstillar til slie  cpde ncrduenn om å sluttn  flop  om innsamlingen. Den tar sikte
på krigens vikticstedrvsnitt, Sciren over en Jel ay dd vanskelicheter don skapte.

Landr:enn skal bli hjulpet nt ee korcTec. best mulig  pe  fote ttsn a få fölelsen  av å
være en understdttet person, Og Den "illagtlt" Prosses lesero har rett til å være ;cled e  yte
denne æreshjelp. Landsnenn, slUtt opp om var aksjon etter evne, hjerteleg og i forståelse av
at det er viktigere å vinne fraden enr krigen:

Frednn vor. tross  YLlt- ndlet,
Don riltegal-" Presaes Arbeidsutvalg.

Når vi ettar 4 ha svsluttst var nviavirkco,het på ny kor.ser ut ned et nr. av avisen,-
så er det etter oppfordring  oc  til stdtte for rnnsitmlingen av midler til hjelp for de som er
komnet i vanskelrgheter på grunn  ftv  s'm inasetu under krigen. 7åre 16,serelitur ved flere anled
ninger vist sin offervilje når det cjtldt å eekjerupe fienden. Vi er derfor ikke tvil om at
de også vil være med å lece de sar fraheter har kostet, og som•det er mulig å lege med
ökonegrisk hjelp,
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I denne forbindelse nytter vi hbvet til å gi en liten historikk over vår avis. Den star-
tet nmiddelbart etter at tyskernehtedde lagt beslag på alle gode nordmenns redioapparater. AvI-
sa anneholdt da ikke annet enn de njheter som ble sandt ut fra London. Opplaget var fra begyn-
nelsen av selvsagt meget beskjedent. Etterhvert ble dtt så skaffet til veie mere nbdvendig måte-
rIell og mannskap. Risikoen for å bli tatt var jo ikke så stor den gangen, så vi holdt det med
lotthet gående slik i temmelig lang tid. Avisens ti3holdseted skiftet dog flere ganger etter
som  vi  falte oss i faresonen. Det har i dot holc  taat  vært utvist den stOrste forsiktighet så-
vel av avisens medarbeidere som av avisens mange lesere. Vi er overbevist om at yi på grunn av
denne anreiktighat er kommet meget ekansomt igjennom vanskelighetene. Ingen av vere medarbeidere
han vmrt yrkesejournalIster av  noe slag,  Vi  har alle hatt vårt daglige arbeid på de forskjellige
nmråder cg arbeidet med avisa er utfbrt utenom tar ordinære arbeidstid, og forskjellig politIsk
oepaatning har aldri kastet don minste skyrge over samårbeidet. I ldpet av den tad avisa har
kommet ut er 3 av våre medarbeidere blitt arrestert. 2 av disse ble sittende inne fra arresta-
ajonen til krigans slunt, uten dom, den ene 2 nåneder og den andre 3 månader. k Fem andre måtte
ar forsiktighensinmsyn  og  på grunn av en av de foretatte arrestasjoner reise til Sverige det
sIstd halve aret. Forövrag kar trigen vært utsatt for noen overlast, og avisa var i full slag-
ocelen til det siste. Avisa kom ut 2 ganger ukentlig og opplagets störrelse de 2 siste år lå på
nnaching2 000.

Sel_r om vi som för nevnt har kammet bra gjentom vanskelighetene, mangler det ikke nerve-
pienande og til dels også aneenbyelige eniseteer. Et ev do steder våre fdrste medarbeidere holdt
tal var I nn llte radiovier6ted. Et ringdanparat sem forretningen hadde uta i oppgangen skaffet
oss maegenforskrekkelse å livet når va arbeedet  prt  “overtid" med radioen innanfor. Tyske sol-
dater fant ofte et tilflnktsstod den i onnnangen sameen mnd sine "damer" og kom rett som det
tar bert i ringeklokka, Le som 17Fir inn•nfor matte jo tro at gest2po sto utenfor. En tad det
dSto ;:)»st (irev vatt erbeld i t offentalg kontor har nyen. Stedet var en 5nskeplass på
mange mategdet var bare det nheldige at "nersleog tysk polati hadde ærend inn og ut der ofte
nakuree ..jea• eiden da el arbnidetmed tT77_:nngen ;:2.1 gang holdt det på å gå galt. Vi holdt på

trykkE,: 2, side di 7i hertn at politlet gjorde sin entre. De holdt til ovor og på siden.av oss,
cå alle utgannnr var sperret. j1 gjorde oss irniclhi ctid ferdige or ringte nå vaktmesteren for å
få fdige ut. VI  nar 2 mann og hadde begg2 svære regnslag utenpå og tok hver vår Pakke avlsen
neJan ntmen, og aad vnktmesteren i spisson mersjente vi så ut. Inet vi håpet på denne.måten å

kenne izjeni on  Y,nerrangan. aan ute i traapa tialf vi på selvesta den tyske Sehdeilkommando som
uhelligvis ak.arat da var tilkniat I ut eastraandinmat tilfelle. Vi ble stoppet og vaktmeste-
= svarte  nå  forespdrse kt  a i sktlla opp til ham privat, hvoruttnr de lot oss nassere, men de
glante syy ettur  oss  Utenfer hdljet regnet ned, og vare regnslæg var helt tbrre, mnl det re-
flJaterte ikke  tyskeehe  over. Et daablikk etter var vi oppo I vaktmesterens leilighet, gikk ned

baavedten on kom ut  na  gaten  a  stummendc marke og var reddet.
På gaunn ev-arrestasjon av an  våre2 medarbeidere måtte vi senere flytte herfra, men kom

g  koo':cr)”.er,s meduntatsnotitiet". In vi på dette tidsetutkt bare var 2 mann om arbeidet med
avlea, dente  VI  defte aellon oes og gjorde det også ender flytningen til det nye sted, som lå
bate vel et par kvantaler berte. Alt gikk bre tii  vi  heade bare stensilmaskina igjen, som siste
mann skulle ta med seg. Vj hadde en anelee om at kontoret var skygget, men httdda ikke lagt mer-
ke tia nern mieteekeline ponsoner i strdket. Vi var også n5dt til å ta en liten'sjangse hvis vi
aknile få  n t æVlsa tal datJen etter. aiste menn drc derfcr ivei med maskina og alt syntes,å skul-
le  grå  bra: nn balvg nelee-var talbekelegt satte han maskina red for  å ta en pust, min plutselig
Coe aet eæ lann renea i vindjakke eg secrtsklær linendo etter og stoppet ved maskina, utga seg
fer "statsnoliti" og vistc satt sktit, og  sa  begerote spbrsmålene å hagle ned bver vår mann.
vote fihk. har ras b cg det bnete  nv  ent hele ver ct svarenc falt i god jord. Han fant til .slutt
entet mistenheIng  Je d det hele  og  nresterte tll og m:a å be om undskyldning idet han gikk sin
Vji mens v:Ar mann sle stående icjeh helt himaelfallen over resultatat. "Statspolitimannen" kora

nok seert så andr'd tanker og holdtda et svare spAakkel fcr å finne igjeh både vår mann og
naskann, hen Oe. van bengo ealer eunnen i jorden,

aJaakejoasnxbeadet har nok hatt sine facefulle sider, men de som har hatt den stbrste .

risiko dr nteg ,tvil  distributbrene, som sknlle bringe avisene til våre abonnenter rundt om i
nyen. Entean for å tatt var je alitld tn1 stede on særlig på slutten var det nervepirrende:
mma de stadige gatorazninar eee “hirden" fcrntnk. Som ekseepel på den kldkt cg offervilje som
ble utvist aar det ejaldt å lure "nelitnet”, skaI vi fortelle hvordan et av våre bud, som gikk
und r tnknatnneet hver, chtenet seg, 3aen aank alltåd med frakk, og denne hadde 6 skjulte lone

ner, eam arjancn nar hnn snutle nn og fordele nrisene. Nar han hentet dem på sentralen brukte
har nn laag ena- med en kecek I enden og sen han hengte over ryggen under frakken således at
aveebutken 530 eacomelne 2— ble Cehgcnde så lengt nede at don var usynlig når han gikk aan

n atta  lalialentejd aå  langsce t forat ikke hunkaaulle slingre og rdbe ham. Andre gikk 2 og 2
nalge Idet an  t  den gik: fnran bea ebeerantan og enn andre kom etter nå tilbörlig avatand

mat avls'xn;, kaef3 cr1 soa en eller annen uskyldig

Vi takken  vhre  dastetentdrer og andre madarbtaderå for godt kameratskap og utmerket
semnreelde under  kelgen og hener at de egså denne stste gang vil gjdre sitt beste med •distri--
oesjonen, on  at råre leeere vol ta imot V3T siste a7to ied den samme velvilje som tidIdgere

w der krinenn ag ;e de elln eteer evne og hjertelnn tna stOtte den sak som denne gang er det
noåsto foraål ntd nvisa. Redaksjonen.


