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StOd oss ekonomiskt med valfritt belopp

Den 25 April blev åter en demonstration som visade att vi är många som inte
ger upp och aldrig kommer att ge vika i försvarandet av vårt land!
Ca 200personer hade samlats på Eng-

elbrektsplan i Stockholm den 25April
för att visa sin sympati för Sverige och
Sverigedemokraterna. Det var några
färre i år än förra året. men ser man det
i ljuset av att det 1991var valår och att
vi vet att många som bor en bit ifrån
Stockholm valde att stanna hemma och
ladda upp inför nationaldagen, behöver
man knappast gråta.

SD-tåget startade sin marsch i ett
nogot molnigt men dock ej regnigt vår-
väder, och gick Birger Jarlsgatan upp,
tog vänster in på Tegnergatan, vidare
fram till Sveavägen, och Sveavägen
upp till Odengatan och sedan fram till
Odenplan. på Odenplan höll Anders
Klarström ett tal och sedan avslutades
det hela dock lite tidigt enligt mångas
tycke, och det var också lite tidigt.

Dels hade vi inte fått den marschväg
som vi ville ha på grund av att polisen

inte trodde de skulle klara av att hålla
ordning. (eftersom b.l.a. 'la till livet "och
"Nejtill EG"demonstrerade samma
dag.) Dessutom blev det ingen fest på
kvällen, men det blir det i gengäld på
nationaldagen!
Ca 50SD:are gick dock ut på kvällen
och åt och drack tillsammans.

sedvanliga patrask-koalitionen mel-
lan Anarkister, haschflummare och ick-
esvenskar tagit vägen. Elaka rykten
gick om att de hade stått och väntat på
Kungsgatan (där demonstrationen gick
förra året) i full beredskap att på sina
bakar nedsätta sig på gatan och där
visa sin trivsel. Det skall erkännas att
det på vissa håll framkom en viss ska-
degläje åt detta.

Anders Klarström håller tal på Norrmalmstorg kl
12.45 på Sveriges nationaldag. Missa inte ett

SD-möte i Stockholm på Sveriges nationaldag!
Välkomnai

Fest på kvällen; SD:are (med vänner och bekanta) inbjudes även till fest på kvällen, efter-
som vi inte vill ha dit en massa objudna gäster uppmanar vi Er att komma till mötet och när
mötet avslutats bli informerade om var festen äger rum. Om ni inte kan komma på mötet kan ni
ringa till kansliet någon dag före. Inträde: 50kr. SDKF-medlemmar går in gratis.



BESTÄLL VARA. PRODU'KTER!

Kassetter
MI Musik för patrioter, del I (bl a Ultima Thule) Pris: 60 kr
M2 Musik för patrioter, del II (div svenskt) Pris: 60 kr
M3 Musik för patrioter, del III (div svenskt) Pris: 60 kr
M4 Musik för patrioter, del IV (ut! rock) Pris: 60 kr
M5 Musik för patrioter, del V (diverse) Pris: 60 kr
M6 Minnesvärda melodier av Åke Bylund Pris: 60 kr
M7 Sammandrag från nattsändning i Sthlms närradio 20/1 - 90.. Pris: 60 kr
M8 Sammandrag från nattsändning i Sthlms närradio 28/4 - 90 Pris: 60 kr
M9 SO-möte i Göteborg den 29/4 -90 Pris: 60 kr
MlO SO stormöte i Stockholm 2/6 -90. Rekommenderas Pris: 75 kr
Mil Sammandrag från nattsändning i Sthlms närradio 1/9 - 90 Pris: 75 kr
Ml2 SO-möte i Örebro den 11 nov 1990 Pris: 75 kr
M13 SO i riksradion -91... Pris: 60 kr
Ml4 SO närradio om Karl XII:s minneshögtid den 7 dec 199l... Pris: 60 kr
Ml5 SO i närradion den 1(2 1992. Rekommenderas särskilt... Pris 60 kr
Ml6 Kosten, (om vikten av att sköta sin hälsa) Pris: 60 kr
Ml7 Leifs höjdare, 1980-88. Div telefcnsl!ffital... Pris: 60 kr

Ny högaktuell skrift fdn SD där vi var-

.nar för massinvandringen. Köp den! Läs

den! Sprid den vidare! Pris 10 ST 100 kr.

Ig·i~~i~M~~IKIIrE~IBlK~J$OO~.fiK~B!.l Använd postgiro 23 45 65-0.L...- ...••

Landsförräderirekorde n
fortsätter.

Allt tyder nu på att före detta
Infanteriregemente 17 i
Uddevalla blir asylantförlägg-
ning. Ett så extremt landsförrä-
deri som att lägga ned ett av
krigsmaktens regementen och
sedan göra det till ovanståen-
de, torde framställa Stig
Bergling som en riktig nationa-
list i jämförelse.
Telefonnumret till kommunens
växel i Uddevalla är 0522 - 96
000.Varför inte ringa och fråga
efter kommunfullmäktigeord-
förande n och berätta vad DU
tycker DEska göra!

Klistermärken (Slicke)
K5 100st 60 kr
K6 500 st 275 kr
K7 1000st 500 kr

T·Tröjor (st! L, XL)
TI Nationell solidaritet... Pris 120 kr
T2 Sverige-fädernesland Pris: 120 kr
T3 Träna för Sverige (runskrift)..Pris: 120 kr

Collegetröjor (st! L, XL)
TIO Nationell Solidaritet Pris: 190 kr
TII Sverige-fädernesland Pris: 190 kr
Tl2 Träna för Sverige (runskrift) Pris: 190 kr

Videofilmer
V l Tre timmar SO (1991) Pris: 175 kr
V2 Riket runt 90/9l... Pris: 175 kr
V3 7 september 1991.. Pris: 175 kr
V4 SO '92 Pris: 175 kr (Lever

eras sensommaren '92)

Lördagen den 13Juni drar SD:s sommarläger i Dalarna igång!
Då blir det full fart med propagandaspridning i en hel vecka. Men
det blir även tid för lugn samvaro med likasinnade kamrater framför
lägerelden!

De kostnader Du får räkna med kommer sannolikt endast att
utsträcka sig till reskostnader och mat.
Om Du är intresserad aven lägervecka i Dalarna, ja då ska du höra
av dig och få mer fullständig information från SD-örebro Tel: 019 -
24 05 17 (tala in namn och adress på tel-svararen) eller skriv till:

SD- Örebro, Box 526, 70 l 50 Örebro.

Dal:S för årsmöte den 7 Juni.
Sverigedemokraternas riksorganisation håller årsmöte i Stockholm den 7 Juni. Kommunföreningarna uppma-
nas häImed att snarast insända namn på 2-3 personer som skall deltaga (med rösträtt). Icke förtroendevalda
medlemmar kan deltaga (utan rösträtt), även Era anmälningar vill vi ha in snarast. eller senast den 1 Juni. För
att vi ska ha möjlighet att skicka ut motioner och kallelser till de deltagande uppmanar vi Er att senast den 1
Juni ha inkommit med dessa till oss.
Sverigedemokraternas Styrelse.



STÖD 50's
VALFONDI

När valet kommer 1994 ska vi ha den ekono-
mi som behövs! Bland annat ska vi trycka
minst fem miljoner valsedlar, kostnad ca
200 000 kr. Det är lllI....grunden för valrörel-
sen 1994 måste läggas. Alla sanna patrioter
måste ställa upp med bidrag, stora som små.
(I Februaribulletinen hade två siffror av
misstag kastats om)
Förra redovisningen 3620:-
Sedan 92·02·26 har fÖljande bidra2 kommit in:
Erik, Stockholm 100:-
Jonas, Åkarp 70:-
Mattias, Linköping 100:-
Andreas, Lund 50:-
Olof, (?) 50:-
Arne, Visby 100:-
Göte, Borlänge 100:-
Ebba, Stockholm 500:-
Lennart, Stockholm 200:-
J. C. F, Järfälla 215:-
Mattias, Linköping 100:-
Maria, Jörlanda 500:-
Mats, Haninge 300:-
Försäljning-Stockholm 1500:-
Erik, Stockholm 100:-
Tord, Smedjebacken 50:-
Arne, Bergeforsen 100:-
Tomas, Södertälje 100:-
Arne, Visby 100:-
SD-Partille 100:-
Jan och Tina, Höör 200:-
Micke, Kumla 2400:-

Summa 92-05-18
__________________________________________ ~I~_P_L_

Ja, jag kan tänka mig att månat-
ligt betala in Kr på
Sverigedemokraternas valfond
PG: 629 32 70 - 2

Obs. Tänk på att även ett litet belopp
kan bli ett bra stöd i längden!

Skickas till SD-Riksorg.
Box 200 85, 104 60 Stockholm

IRIKET RUNTI
Här följer lite kort om vad som skett den senaste
månaden i SD-sammanhang.
SD-Skåne
Här bedrivs varje lördag aktiveteter med flygbladsut-
delningar, torgmöten etc. Senast har stora flygblads-
utdelningar skett i Eslöv / Landskrona och malmö.
Deras tredje Skånebulletin har nyligen utkommit.

SD-Örebro
Här har man tagit efter Skåningarnas exempel och
genomför nu aktiviteter varje helg. Örebroarna börjar
nu även bli sugna på (att som skåningarna och göte-
borgarna) ge ut sin egen Närkebulletin. Detta ska i

. sådana fall ske innan årets utgång. Ps. man planerar
att ge ut en ny T-tröja/hör av er till dem för info. Ds.

SD-Stockholm
Trotsatt Anarkisterna illstoppa rasismenII blivit allt-
mer våldsamma pågår flygbladsutdelningar och tid-
ningsförsäljningar för fullt. En hel del flygbladsutdel-
ningar till hushåll har även förekommit.

SD-Göteborg
Här har det nyligen hållits årsmöte där en ny förstärkt
styrelse valts. Man har även haft en del yttre aktivite-
ter och samtidigt som denna bulletin har kommit hem
tilldig bör du även hålla en Göteborgsbulletin i han-
den/ förutsatt att du bor i Göteborg!

Detta är en del av de aktiviteter som genomförts den
senaste månaden. Nu laddar SD upp för en stor som-
markampanj som ska storma över hela landet. Ett
stort upptryck av flygblad görs just nu av
Riksorganisationen i samarbete med föreningarna i
Växjö/ Göteborg/ Örebro/ Region-Skåne och ev. några
till.Det rör sig om mellan 300000och en halv miljon
flygblad som kommer att delas ut under sommaren
(b.l.a. på sommarlägret) Samtidigt trycks även ca 150
000nya klistermärken och mellan 50 000och 100000
nya affischer upp.

En hel del nya skrifter håller på att tryckas och vi hop-
pas även att vi ska få råd att trycka en ny SD-Kuriren
före sommaren. Detta kostar givetvis stora summor
pengar/ ge oss ditt stöd i kampen sätt in ett allmänt
bidrag på vårt postgiro: 234565 - O.
Nya kommunföreningar är på gång att bildas på åtta
platser i landet/ men mer om detta senare.

···~NVANDALL.TIBHQSTGIR023456§.O( ....
yII)I3ETA~NINGENÅ'JVARORfRANSD! .
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lER HJA PA T l~
För att Sverigedemokraterna ska kunna uppnå större framgångar behövs mer hjälp
från fler. Vi har konstant personalbrist, dålig ekonomi och en svag organisation.
Dessutom är vi ständigt motarbetade av landsförrädarna. För att råda bot på detta vill
vi komma i kontakt med självuppoffrande kämpar, enskilda medlemmar och
sympatisörer, som är beredda att offra både tid och pengar för vårt folks överlevnad.

Den här talongen kan fyllas i endast av den eller de som är bereda att offra större
delen av sin fritid för att partiet ska bli framgångsrikt. Dina insatser kan bli de som
avgör partiets framtid.

Fyll i nedanstående talong och posta den till Sveamål (som är SD:s projektgrupp).
Adressen är: Sveamål, Box 545, 114 79 STOCKHOLM
OBS! Bifoga 20 kr i hanteringsavgift. Om du har några frågor kan du ringa till
(Ärendet sekretessbehandlas.) SD:s partikansli 08-641 20 11

. - . - . - - - - - - Klipp här- - - - - - - - - - - - - - - - .... - .. - .. - - - .. - - - - . - - - - - - - .

Jag har föreningsvana och kan hjälpa till med protokollskrivning etc.
Jag vill vara funktionär/vakt vid möten och demonstrationer.
Jag vill vara med i gatugruppen och sälja tidningar, dela ut flygblad etc.
Jag kan arbeta i partilokalen minst en hei dag i veckan.
Jag vill utföra enklare kontorsarbete i hemmet.
Jag kan hjälpa till att göra bokföring och bokslut åt någon SO-förening.
Jag kan skänka en del kontorsvaror (annat. ) till partiet.
Jag har tillgång till kopiator som kan användas för partiets räkning.
Jag har tillgång till ordbehandlare/dator och kan skriva texter för partiet.
Jag kan göra layoutarbete på dator för partiet.
Jag kan fotografera för partiets räkning, t ex vid möten och demonstrationer.
Jag är ganska duktig på att teckna och kan hjälpa till där det behövs.
Jag kan göra banderoller åt partiet.
Jag har bil som kan ställas till partiets förfogande då och då, t ex vid resor till
andra kommuner.
Jag kan tänka mig att ställa upp som partiets kandidat i nästa val.
Jag kan skriva artiklar och flygblad för partiet.
Jag vill medverka regelbundet i närradion i Stockholm.
Jag kan utföra vissa telefonuppdrag för partiet.
Jag vill bilda kommunförening.
Jag kan bidra med 100 kr i månaden (annat belopp kr) till partikassan.

Postnr Ort. .
(Eventuella övriga upplysningar och egna förslag på vad.Q.u.kan göra kanlämnas här nedan.)


