
VI i NS FF ~, -Jj 

OG, KRIG'EN. 
uten ophør har yj advart det norske folk. 

I samfulle sekls: år har vi i NS 
ført en slitlsom og' uta,kknemlig 
kamp, forsaket og stridt og lidt 
for å forhindre at vart land 
skulde komme i, de.n forferdelige 
situasj on vi nå. befinner oss i. 

Vi har uten ophør, gj eru1em 
nedel'lag og trengsler, fomøkt å. 

få nordmennene til å forstå, a.t 
det er viktigere for oss å ordne 
op i vårt eget hus, - å rense 

l vårt \'s,trutsSityre 1101' l~mqsfO/l'lræ;

dere og ansvarslØse partitra vere, 
gjenreise vårt forsvar og sikre 
vår nøitralitet - ,enn å være 

ene hovedformål var, at Norden 
skulde være megler mellem 
Tyskland og England, - arbei
de målbevisst og systematisk 
for å skape forståelse meZlem 
diss~ våre to store' germanske 
broderfolk, fordi fred met~em 
Tyskland og Englanq er nØklen 
til verdens/reden. 

Det samme hal' været en av 
våre viktigste programpost,er i 
Nrusj o.nal Samling. 
Uten ophør har vi tQl'dnet våre 

advarsler ut over folket, at vårt, 
land måtte tækkes ut av stor-

overdommer i alle internasjo- maktskampen, ut av folkeforbun 
nale konflikter. det, at vi måtte få vår nøitrali-
. Allikevel kan vi opleve å høre tet gjenoprettet og anerkje.ut, 'og 
folk si: «Ja, nå har dere vel få,tt sikret ved et tilstrekkelig fo1'-' 
det slik, som der'e vil ha det»., svar. 

Vi i NS kan ta disse, tåpeUge Uten ophØr har vi advart mot 
slengbemerkninger med ro. I å la internasjonale revolUlSJon·· 
motsetning til de andre kan vi pOlitiker,e sitte med makten i 
møte skjebnen med god 'samvit- vårt land, i de,tte verdensopgjør. 
tighet. Vi har gjort hvad Vi kun- Men det norske folk har ikke 
de for at vårt la.ud kunde lmm- villet høre. 
me frelst gjennem denne jern- Vår selvstendighet og frihet er 
tid. ikke noe som er OISS gitt ,en gang 

Hadde alle nordmenn gjort for aUe. 
de,t samme, vilde vår lStilling idag Det el' noe vi alltid må kjempe 
vært en ganske anne.n. 

Allerede i 1930 gikk Vidkun 
Quisling igang med de,n NOR
DISKE FOLKEREISNING, hvis 

for, - og verge. 
Og' vil vi ikke det er historiens 

dom over 'Oss. 
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