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Sommarens flygbladskampanj gav massor av nya anhängare .

•

för aH skapa opinion mot EG och för 6terflyttning av flyktingar, s6väl
verkliga som föregivna.

Hjälp till att sprida det nationella bud-
skapet vidare. Vi erhåller snabbare
resultat om vari§.medlem gör en aktiv
insats. Beställ material nu!

1000 flygblad, 250 kr.
1000 gummerade klistermärken, 350 kr.
1000 självhäftande klistermärken, 500 kr.

Iln'olvar 08·642 25 321
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Sedan 92-06·22 harfOliande bin kommit in;
Mattias Linköping 100;·
Arne Hägersten 50;·
Åke Göteborg 100;·
Paul Ystad 25:-
Hvast·Hilda, Norrköping 50:·
Thomas Nacka 100:·
Lars Hägersten 100:-
Erik Stockholm 100:-
Thomas Borlänge 100:·
Tomas Södertälje 150:·
Jan & Tina, Höör 200:·
Arne Bergeforsen 100;·
Mattias Linköping 100;-
SD·Partille 250:·
Erik Järfälla 200:·
Mats Haninge 300:·
Erik Göteborg 50:·

Karl·Erik, Katrineholm 300:-
Niklas 500;·
Arne Hägersten 50:·
Maria Jörlanda 500;·
Jan & Tina, Höör 200:·
Anders Stockholm 500:·
Daniel 60:·

Summa; 92·08·12 ~
Dessutom tackar vi Kurt Price fOr frimär·
ken för 200:· som vi erhållit från honom.

Ny singel med
Ultima Thule:
"Schottis på

Valhall" .
Pris 45 kr.
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FVL L
STAPELN!
När valet kommer
1994 skall vi stå
redo för att låta
nationalismen
bryta igenom.
Sätt in ett
beloppQy
också!
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DEN 30 NOVEMBER 1992
Tillstånd är ansökt för den 30 november
(Karl XII:s minne) Trumslagare & funk-

tionärer sökes. Kontakta kansliet.

Den fina sommaren vi haft är snart slut. Att hösten är på väg känns
tydligt om kvällarna och en del löv har redan börjat gulna lite grann.
Snart kan vi också börja sammanfatta regeringen Bildts första år Vid
makten. Vad Ilar då blivit av "Ny start för Sverige" och "Den enda
vägens politik"; det program som skulle leda till investeringar och
tillväxt: alternativet till socialdemokraternas betongpolitik?

Jo. lite sänkta skatter för höginkomsttagrna, en hel del besparing-
ar för svenskarna Inom vissa områden, och ett våldsamt flörtande
med EG. Det är väl det mest konkreta som hänt av det så kallade
systemskiftet. Annars är allt som vanligt, precis som vi i SD varnade
för före valet. Den nationella själmordspolitiken fortsätter, den
abnorma mass-invandringspolitiken fortsätter, den har t.o.m. förvär-
rats med upphävande! av i3 decerniJer beslutet. Nu är det illget dtt·
förvånas över med Westerberg. Friggebo och Svensson mfl i rege-
ringen. Vi har under sommaren berikats med ytterligare ca 50.000
sk flyktingar från det sönderfallande Jugoslavien. Många med ytterst
tveksamma skäl får asyl, bl a Kosovoalbaner, och som bekant är ju
stugan full sedan tidigare. Denna vansinnespolitik kostar det sven-
ska folket ca 45 miljarder kr per år, detta i den värsta lågkonjunktur
på årtionden med snabbt stigande arbetslöshet och sjunkande
industriinvesteringar. Den välfärd som mödosamt skapats av den
svenska arbetaren och tjänstemannen under årtionden, bryts nu
ned i en rasande fart tills ingenting återstår. Sverige, med Carl Bildt
i spetsen är med stormsteg på väg mot ett mångkulturellt, genomin-
ternationaliserat samhälle. medlem i EG, en varböld i fråga om pro-
stitution, mord, våldtäkter, narkotika. rån, terrorism och annan kri-
minalitet. Ett samhälle fyllt av rotlösa element, som utan mål med
livet, driver omkring på våra gator. Man talar vitt och brett om en
"generös flyktingpolitik" och naturligtvis ställer åsiktsmonopolet, tid-
ningar, radio och TV upp och bedyrar det underbara med massinvan-
dringen, och Gud nåde den som har en annan åsikt. Men när detta
politiska vanstyre får som konsekvens att Sverige kommer att upp-
lösas som nationalstat, den svenska kulturen, vårt sätt att leva, vår
nationella homogenitet, den som var förutsättningen för att utveckla
landet till en modern industrination, då är det hög tid att säga ifrån .
Var det denna utveckling vi ville ha? Naturligtvis inte!. Vem bär
ansvaret för vad som skett? Ja Självklart politikerna. både i den
förra och den nuvarande regeringen som lurat och bedragit oss, det
är, och måste rubriceras som "ett gigantiskt förräderi mot hela
svenska folket Bo Nilsson


