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Bár az ellentét nem simult el Krausz és a halucok vezetői között, a ka-,
lucok akcióközpontja továbbra is az üvegház maradt. A viszony a nyilaspuccs után, amikor az üvegház közel 2000 zsidónak adott menedéket, tovább romlott. 248 Ehhez bizonyos fokig az is hozzájárult, hogy a naponta
ott tolongó tömegben akadtak besúgók, olykor detektívek is, és ezek tevékenysége is szaporította a félreértéseket, növelte a feszültséget.
A nyilas uralom idején a halucok. fokozták vakmerő erőfeszítéseiket.
Egyes ifjú pioníroknak a puccs napjának zűrzavaros körülményei közepette sikerült fegyverhez jutniuk. Mások, elsősorban a Goldfarb és a lengyel menekültek vezette Drorhoz tartozók, 249 bunkereket építettek a főváros különböző pontjain. Hét vagy nyolc bunkert alakítottak ki, arról
azonban nincs adat, hogy ezekben hány zsidó lelt menedékre. A Hungária körúti bunkert a nyilasok fölfedezték, és tűzharc alakult ki, amely
mindkét oldalon áldozatokat követelt.
A hamis papírok előállítása és terjesztése új dimenziókat öltőit. Az árja személyi iratok hamisításának folytatása mellett a halucok fokozták erőfeszítéseiket a védlevelek (Schutzpásse), valamint a Vatikán és a semleges
országok képviseletében kibocsátott hasonló okmányok tömeges előállítására. Különösen a svájci és a svéd hatóságok által kibocsátott papírok
voltak értékesek. (Lásd a 29.4.-29.11. képet.) Sokszorosították e hatóságok összes pecsétjét és bélyegzőjét, továbbá a magyarok és a németek által használt bélyegzőket is. (Az egyik bélyegző hibája miatt sok embert
tartóztattak le, ugyanis figyelmetlenségből „Süsse" felirat szerepelt rajta
„Suisse" helyett.)
A halucok talán leghősiesebb akciói azok voltak, amelyekkel a nyilasok keze közül mentettek ki zsidókat. Nyilas-, honvéd-, levente-, KISKA(Kisegítő Katonai Alakulat), sőt SS-egyenruhában, puskával és géppisztollyal fölfegyverkezve, a szükséges parancsokkal és okmányokkal ellátva
mentették a lelakatolt csillagos házak, az internálótáborok, az óbudai téglagyár zsidó lakóit, menekítették a börtönből a zsidó elítélteket. Voltak,
akiket a nyilas hordák által kivégzésre a Duna-partra hurcolt emberek
oszlopaiból ragadtak ki. Maga Goldfarb és Grosz is ilyen módon menekült meg, miután decemberben elfogták őket.
A halucok a Nemzetközi Vöröskereszttel együttműködve (elsősorban
Komoly A osztályával, amellyel némelyik tagnak közveden kapcsolata
volt), segítséget nyújtottak számos gyermekotthon, az ún. „védett házak"
és a gettó élelmiszerrel való ellátásában és az élelmiszerkészletek őrzésében is. Egyik legnagyobb áruraktárak a Wekerle Sándor utca 17. sz., svájci épületben volt, amely Groszmann Sándor parancsnoksága alatt állt. 250
Az A osztály számára kijelölt épületeket a halucok mint további akcióközpontokat vették használatba. Munkájukat sok esetben megkönnyítették

