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STOR
DEMONSTRATION
DEN 27 APRIL.
NUGÅRVI
~.~
MAN UR HUSE. \[SJj~
Sverigedemokraternas medborgartåg för
SVERIGES FRIHET OCH OBEROENDE
kommer att äg rum den 27 april. på Engel.
brektdagen.
Demonstrationens
udd är
främst riktad mot det socialdemokratiska
etablissemanget som under alltför många
år vanstyrt vår fädernesland. Därför är hu·
vudparollen STOPPAVANSTYRET.
Samling: Engelbrektsplan i Stockholm
k113.30 (Birger Jarlsg/Engelbrektsgatan
nära 8tureplan)

Ta med vänner och bekanta samt svenska
flaggor. (separat kallelse kommer i god tid röre 27 april)
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o

VALKOMMEN TILL FEST PA
ENGELBREKTSDAGEN
DEN 27 APRIL.
På kvällen den 27 april är det stor fest
för patrioter. Festen äger rum i Stockholm och det blir både mat, underhållning och mycket annat trevligt
som vi kommer att bjuda på.
• Om Du inte är medlem i SDKF (SDs
kamratförenin~) kostar festen 100 kr.
Beloppet skall sättas in på SDKFs
postgiro 447 31 93 . 3.
• Om Du är medlem i SDKF kostar festen 50 kr.
• Medlemskap i SDKF (som gäller för
livstid) kostar 300 kr. Då får du stora rabatter och ibland gratis inträde på vår
fester och andra tillställningar.
• Betalning skall ske senast den 23
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Meddelande till kommunföreningarna
• Vi uppmanar alla kommunföreningar att försöka o organisera gemensam resa till Stockholm den 27 april. Ak i
bilar, hyr buss el dylikt. Ring runt till medlemmarna så att
kostnaden för resan kan delas.
• Kommunföreningar som vill ha original till lokala valflygblad ombeds att snarast insända sina färdiga flygbladsförslag till: SD, Val 91, Box 20085, 104 60 STOCKHOLM. Om detta inte görs så kommer varje kommunförening automatiskt att få ett original (för valet 91) med
egen adress och våra nio viktigaste punkter för valet. Detta
original postar vi senast i slutet av maj.

Sven-Olle bildar parti.
Nu har även Sven-Olle Olsson meddelat att han bildar parti. Ett anta]
centerpartister i Sjöbo har bildat ett parti, Sjöbopartiet, som driver rena
centerfrågor utom i flyktingpolitiken, där Sjöbopartiet tycks nöja sig med
att kräva en begränsning. Partiet meddelar att de märkligt nog ställer
upp endast i riksdagsvalet. Det hela forefaller en smula egendomligt och
tycks vara mera en protest mot centern än en vilja att bedriva organiserad
nationell politik.

SVERIGEDEMOKRATERNAkommer att medverka i debatt 1V 3
den 28 mars kl 22.00 tillsammans med b l a Skånepartiet.
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FARDIGA FLYGBLAD FOR UTDELNING!
Riksorganisationen trycker fortlöpande upp flygblad för
den kommande valrörelsen. Ni som vill beställa sådana
tor egen utdelning erhåller följande självkostnadspriser:

1000 flygblad. Pris 300 kr, Best nr: FlO.
2000 flygblad. Pris 600 kr, Best nr: FIl.

BOKEN OM BSS!
Nu har även vissa bokhadlar och bibliotek beställt boken som
är ett dokument om BSS verksamhet. Innehåller massor av fakta och argument mot massinvandringen. 250 sidor.

Best nr 830, Pris 150kr.
o
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VARA POPULARA DEKALER!
"Siste svensken tar flaggan med sig". Best nr D52,Pris 30 kr
"Indianerna stoppade inte invandringen
idag lever de i reservat". Best nr D53,Pris 30 kr

MUSIK FÖR PATRIOTER DEL II HAR KOMMIT
Pris 60 kr. Best nr: Musik II
SD-Haninge och Haparanda har pga flyttning tillfälligt stängt
av sina telefoner. De kommer att öppnas igen snart.

Omröstningen klar
Omröstningen om dödsstraffet blev en klar seger for alla de som vill
behålla dödsstraffet i partiprogrammet. 55% (630 for) 45 % (513) mot.

~SVERIGEDEMOKRATERNA~
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BEHOVEREXTRASTOD
TILL VALFONDEN

Postgiro 23 45 65 - O
Alla bidrag, stora som små, är
mycket välkomna och behövs redan
nu för att kunna trycka upp så
mycket valmateriaI som möjligt.

OBS!
Alla medlemmar kommer automatiskt att erhålla valsedlar före valet. De som vill ha fler kommer att tillsammans med kallelsen till 27
april få en kupong där fler valsedlar kan beställas. Självfallet räcker
det med att ringa till oss och beställa valsedlar.

Fler SD-adresser:
SD-Karlskoga, Box 270, 69125 KARLSKOGA.
SD-Borlänge, Box 4013, 781 04 BORLÄNGE.
SD-Täby, Box 5108,183 05 TÄBY:
Nya kommunföreningar och arbetsgrupper har bildats
bl a i Nyköping. Mer info kommer i senare bulletin.

Kulturtidskriften ~~&~!
Prenumeratiqn

150 kr/lO nr Provex 20 kr (ink! porto)
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