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Føl-gerute Ikjensgjerninge.r er for- evnet å samle vårt folk 0IIIl epørs- ved en nasjonal samling som med bevarende poIitlhlk wa de mange 

'lednJ.ngen.til denne opfordrl;n.g: målet social ening, som er det vik- fuLl forståeloo av bondens og land- partiløse (% av velgerne stemte ik-

1. Den økonomiske, soclale og tigste poUtlske spørsmål 'I vår tid. brukets g>'IlllI11eggende bety<lmmg ke ved siste valg) og fra partiene 

poUtl$e utvikling 1 vårt laIIld gir De er ved I",(e sin opbygnlng og for det hele, sammenfatter de na- til vens1:a'e. Det gjelder at tungen 

enIedning til al'VQl'l:Ig bekyIniclng, sine tradlisjoner og gjennem mne sjonalt innstlllede fra ane sl-ender på Stortingets vektskål dannes av 

berører direkte enhver ~s bUl:Itsmenns i.nnsats bittil, så inn- og lag l det norske folk. en gruppe med rene sterke linjer, 

ekalstens, og kan bli avgjørende !fur kapslet l det gamle at en tilstrek- 6. Erfaringen vdoor inridiertid og bevisste byggende mål. Da den 

le vårt folks fremtid. ketig oonIlegning Innenfra er ugjør- M det er en illusjon å vente sig nuværende parUgruppering i Stor-

2. Hver dag som går med, det lig. De bærer des"uten alle -in gunstige resultater av en sam- tinget er ca. 70 borgerlige nwt 80 

nuværende &tyre og sten betY'" en del av skylden for vår nuværende !in,g i kompromissets tegn mellem a v venstre og arbeiderpartiet kreves 

vldere fore.rmelse av vårtsamfu:ld misere. De har også aV den grunn de nuværende borgerlige partier dertil at ved høstens valg alt sett"" 

og aV dan enkelte, med en soo\a;l ikke forutsetningen for å _vise også uten om det at det li.- inn på å erobre de få plasser som 

og økonorn1jlk katastrofe, ja pou,. veien for den reformasjon som nu beralistlske venstres poHtlske - syn er nødvendig for å opnå et sikkert 

tlsk 'utslettelæ, som endelig resuI- kreves. er sterkt marxistisk anstrøket. For- samfulldsbeval'cnde flertaJll til støt

tat. Og dog har vi i virkeligheten 5. Bondeprurtiet er et forholds- øvrig har venjl1:a'e vært nvimg til te for en positiv nasjonal politil<Ie 

anledning ill å legge om vårt sam- vis nytt partI. Det er Ikke i den-grad å delta i en samling uten at arbei- 9. I slike stormfulle tider som 

funds.,gystem på en ædan måte at som de andre partipol1tiske partier derpartiet er med. vi nu er gått inn i, er det nødvendig 

nettop de nuværende vanskeligheter hundet av partitradisjoner. Men 7. Høire med frisinnede folke- 11 ha en kampdyktig politisk orga

kan danne grunnl"get for en /!11ar i sitt navn, og ikke l liten utstrek- parti og bondepartiet tilsammen vil nisasjon med positive ideer, som ,I 

overgang til fremgangsrik utvik- ning l ,$in politlkk, er det et kmsse- ikke kunne opuå noget absolutt slagkraft kan måle sig med m",rx

!ing. parti. Og det er uvill]g til il. <>pta op- flertall ved høstens valg. Den po- ismen og er i pakt med fremtiden. 

3. Med det nuværende parti- gaver som et lan<lsoparti. Det har litiske utvikling vil således - hvis Slik som det nu er, monopoliserer 

vesen er >midlertid utelu~et A opnA programforplilktet mg til en rekke intet gjøres - fortsette på den re;volusjonspartiene follæts trang 

den kursendring I po"tikken som er saker av nasjona<! betydning og til å samme "hell svangre måte som før. til fremskritt og til politisk og so

en ;'oovendig forutsetning for den løse bondens krise. Men det har Situasjonens nøkle i Stortinget vil cial nyorientering .. I den borgerlige 

økllllOlllliske og soclule gjllIlrelsmng lkko b:!litt den indre kvat't til A gjen- fremdeles l~gge ! lom:men pi'l folke- døgnpolitil<l< finnes iloke engang an

og nyordning som må komme. nemføre disse opgaver. Bondens tribuner som bærer kappen på beg- tydning til forsøk på å $C proble-

4, De store gaml.; partier har sak likesi'llitt som den nasjonale .ge skuldre. mene i sammenheng og overens-

uttømt $in opgave l forgangne for- sak kan føres frem fra en enkelt 8. Det som det derfor i,romfor stemmende med tidens og nødens 

hold. De er alle, mer eller mindre, klasses standplmkt og ,gjennem alt gjelder om nu, er å vinne til- krav. Det eneste som gjøres er 

k1a.ssepartier. In-g'm av dem har par~'>()liti~. Det kan bare skje hengere for en bestemt samfunds- spredte tiltak som .!tke relGker ut-
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Ove1' \let soon er llødlven<Rg !'nr Il! nem tør e en Iby.ggen<le 008jonall FØRSTE JrOVEDPUNKTt 

holde det gående på en Illags vis I politik'k. , ET NASJONALT RIKSSTYRE. 

fra dag til dag. 

10. Den politiske grun.nst€!IIl

Iling i vårt folk ioo.g er lede over 

TI. 
DET NASJONALE SAIIU..INGS

PIWGRAM. 

For li skape et maktgrul1ll1ag, 

usikkerhet for fremtiden; mis- og del'igjenn"", mul1gih€'!; ~or or-
partipolitikk; en voksende uro og I 
trøstighet over de knugende skatter ga~sasjon aven regjering som ar

og gjeldshyrder; forbLtrelse over belder godt" rnA man vite h-..ad man 

de meningsløse arbeidskonflikter og vid. Det kreves et helt gjenn€!IIl

fagforen1ngstyranniet, over den bol- tenkt. og konsekvent progrrum som 

ejevikiske og rahulistiske ånd som tolket vil eHer må anerkj€nne. 

møtlet av fremmede makter brer Utgangspunkt€'!; tor et sådant 

tdg i våre bygder og byer; ClVer' frigjort program kan baire vrere 

de iwnservatives mangel på innsats dette: På den ene side at det nor

og de liberales tvetydige spill med ske folk skal skjønne at det må 

!andets og dels bol'geres skj€bne. bY'gge på "{lIke-ætt og jord, pli vår 

Ved siden av bonden oom dcives nordiske folke-ætts kulturbærende 

fra gård og g~unnstår tusener av 

arbeidsløs ungdom. Det norske f.olk 

er i virkeligiheten kommet tY. en 

o g Skapende ideer - ære, fi"ihet 

og plilrt - og på et åndelig, na

sjonalt og soc!alt livssyn med for-

IIltillevei hvor val,get er så skjebne-llJtåelse av hver enkelts verd og mll

lI1Iangert som aldri fur i de16 bi-

e:torle. 

Når situasjonen er sllir, er tel

Ilgheter innenfor samfundets ram

me. Vi mJå finne igjen rottene til 

vår lkro:f1t og ,gi dem nYtt niv.Fol,ke-

ket nødt Ul li finne ThIbwke til !!Ig I ånden må reLses og renses. 

selv og til ,grunnLaget for sin ikra.ft. På den annen side er ,det h.en-

Den eneste farbare vei ut av møret synet til de endrede JW"vi~kår som 

er resolutt å opta arbeidet for en ån- er Iilmpt ved videnskrupens utvikling 

delig og nasjonal vekkelse og samle og den moderne tekniIclæ enol'IOO 

e.lle de krefter som har den samme yodeevne. På dette oobbelte grunn

positive' innstilling, I en aktiv _-I lag DJfå vi stake ut de nye politisIre 

ajonal og soclal bevegelse på tV<ll"l< fremgangslinjer. Bare en slik beve

av partiene. gelse favner så vidt og dypt at den 

kan føre vårt folk veLberget gjen
Denne bevegelse skal Ikke være nem disse nøds- og fødselstider. ' 

II>Oget pa,rti i samme betydnmg som 

STATSPOLITISK FORNYELSI~. 

SLUTT PA FAGFORJ~NINGS
TYRANNlli'T OG ALLSLAGS 
OMVELTNINGSROlllllIUNISME 

I NOIWE. 
En sterk og stalhil styremakt (en 

nasjonal regjering) som uavkortet 
håndhever lov og rett, oprettholder 
rikets beslåen og anseelse, og set
ter alt inn av vilj€, mwkt og mid
ler for li gjenrcise Inndet og sIrape 
en rettferdig soelM og ølron<HIl;,slr 
nyordning over aJle kLasseiruteres
ser, 

men som er avlastct for Ikke
poUtiske gjøremål som ligger uten
for statens kompetanse og ihvor 
overdrevne statsinngrep !lare h€!IIl
mer utvi'klingen. 

Folkerepresent31sjonen utfylles 
med direkte målsmenn for organi
sasjons.. og næringslivet som gis 
rimelig innflytelse på rikets styre 
(næringsting). Korte storti:n.gsse
sjoner, opløsning'srott og referen
dum. NasjonalforsMlllingeæ opga
Vet innSkrenkes til det som er fast
satt av grunnloven. 

Statsapparat€'!; rasj.onaliS<\I'es; 
kommunenes administrasjon og fi
nanser u:nderkastes en samlet gjen
nemgåelse og revisjon, og ststens 
tilsyn skjerpes. 

Forbud mot de !revolusjonære 
f"'gorganisasjoners arbeidsmonopol 
og deres beskatning a v norske ar
beidere for revolusjonære fOl1ffiål. 
En lov om frihet til il gi arbeide 
og ta arbeid, og en effektiv lov 
mO'! boikott og blokade. Det ryd
des helt op med den marxistiske 
omstyrtn1ngsbevegelse og settes en 
stop-per for videre revolusjonært 
undergravnil1lgsaI4beid ved nødven
dig supplering av vår lOVgivning. 
Nasjonalt og '8oclalt i=stillede 
menn og ungdom inn I norsk poli
tikk og n{)rsk administrasjon. 

Hv-ad angår selve de bestemte 
Ille partipolitiske partier. Men en ANNET nOVEDPUNRT 

. programpost"" så gjør det moder- • 
'bevegelse utenom part1€TIe, en or- ORDEN I PENGJ<~STELLET OG 

ne livs mangfoldighet d€'!; nær sagt 
~isert reisfiing, hvor bonde, ar- I DE OFFENTLIGE FINANSER. 
'beider og borger Iran finne hver- umulig å medta i et program alt AVVIIUJNG AV GJI~DSKRISEN. 
andre og samles om løsningen av det som tiden og den nuværende a). Planmessig "ane~ng av de of-

. kcisetllstand krever. Det gjelder d'entlige fmanser g J e" Il e m fø-
do felles, nasjonale opgaver. Det . re s (·fin'ansplan). Balanserte bIld-
gjelder en nasj-onal konsentrMljon å finne års",kene tll den øyikehge gelter tilpasset efter vårt lands min-

hemning av vårt samfund og skede evne til å bære offentl1ge ut-
av spredte viljer og krefter. fjerne disse. Det gjelder A sette -gifter. Stel'k redwksjon av skaMe-

NASJONAL SAlIILING,. 
de rette, skapende mål, A samle sig 

om det vesentlige og underordne 

Det er denne bClVegeIses mM,! det so~ .;,. underordnet. V~' en 

Ikke å "plitte, men å samle"og Lvin-Iomhyggelig gjennemgåelse av pro

ge igjennom en lronstrwktiv krl.se- blemene vil opgavene for et e:ktl1elt 

politikk. Bevegelsen vil 's3Jmaribeide arbeidsprogram naturlig gruppere 

med alle nasjon-a,]e og sociaI-e kret-lsig om fem hovedpunkter 

ter i landet og stille egne Irandida- som omfatter det vesentlIge og 

ter ved hostens val'g i de -kretserl som også kan tjene til retning for 

hvor den anser det formålstjen- alt det øvrige. Alle disse fem punk-

Hg. Snm en konsokvens av dens I ter er diJriert av tfo:rfudldene 80m 

opgave, å samle, ikke splitte, er! uomgjengelig nødvendige og rfunda~ 

d<m beredt til å gå i listeforbund mentale arbeidsopgaver for en ær

med bondepartiet, høire, det frisin- lig og positiv norSk politikk idag. 

ne, målet: Stat- <>g kommuneskatt 
sammenlagt skal ikke overskride 
10 prooont (10 proeent samskatt). 
Den skatt rom 'lIllder overga.ngs
tiden inntil dette mål er nådd, må 
i.nnkreves uto'V'er ti prosent beteg
nes som "e'kstraordinær". Denne 
ekstraordinære skatt skaI ved sta
dige reduksjoner bringes Ul il. for
mnne innen et begrenset antall år. 

b) Et rasjonelt pengesystem, 
stabilisert på et nivå som de ,grunn
leggende næringer er tjent med og 
med tilstrekkelig tilg;ang på stabi
le og binLge penger. Således at 
vi:rkniTIlgene a v de senere å.rs de
f1asjonspalitikk såvidt mul1g op
heves. Men att det på den annen 
side er sikikerhct mot u'kontl'ollert 
jnflasjon og betryggelse IW "I'"re
res inn skudd. In,gen flere banker 
må tillates å innolille. 

mentet og Nor.ges Ila.nk er Ihernl 
over. Når forholdet således er ord
net, mit pengene holdes så stshUe 
i verdi som det står I menneske
lig makt. Den sla~ manipulasjoner 
som har vært drevet med pengenes 
verd! i forhold til varer og arbeids
ydelser siden verdenskrigen, må 
ikke mere finne sted. Kronens en
delige stabilisering ! forhold til 
utenlandske valutaer må utstå inn
til disse valutaer er endelig sta.bi
lisert efter kjøpekraft-nivået l ved-
koonmende Iand. ' 

(c) Avviklilng av gjeldskrisen på 
-grunnlag av realverdier og deres 
avltastningsevne. 

Ovennevnte pengepoUtik,k vil gi 
en delvis, om enn ikloo hel løsning, 
av gjeldskrisen. Derfor må ved si
den herav I den utstrekning som er 
nødvendig, bønder, =åbrukere og 
fiskere ved bogrenset moratorium 
og ved en effektiv utvidelse av lå
nekassene og deres virl<somhet ! 
forbindelse med gjeldslettelser ved 
remtilerte ",kkorder, hU kvitt den 
umulige ølrning av pantegjelden som 
bygdefolket - Iivsgrunnlwget for 
stat og sam fund - er blitt mett
ferdIg pæført ved deflasjon·spolitik· 
ken. 

Pengene skal tjene arbeidsl;vet, 
omsetning og produksjon, ikke om
vendt. Produksjoælivet må slippe 
moo BIJ. liten Te.ntetyngsel til låne
kapitelen som mulig, og varefor
midli:ngen f,m Land til by gjøres 
lettere og billigere. Når staten le
des på lang slkt, Imn den også gjen
nemføre det som burde være dens 
opgaNe: I gode tider å legge midler 
tilside for bruk i de dårlige. I dar
[ige tider å bru.ke sme midler til It 
bidra til å holde arbeidslivet igang. 

TREDJE nOVF..DPUNI{T.' 
PLANLEGGING OG SAlIIARm~ID 

I NlElUNGSLIVET. IIØINlNG AV 
DI~N NASJONALE PRODUJiSJON 
OG BEDRING AV lIIASSENJ<.:s 

I{AI~. ARBEID FOR ALLE. 
Vårt progrlLIIl går ut på at 

staten verner om rettssamfun
det, sikrer en utstrolkt frihet tfor 
personlig tiltak og eiendomsret
tens ukrenkel1ghet, frihet til ar
beid og indre fred i samrundet; at 
den bringer orden l penge stellet 
og i de oHenmge finanser og deri
-gjennem baI-anse mellem produk
sjonsomkostninger og priser, får 
akatt<me ned og øker næringslivets 
konlrnrransedykUghet hjemme og 
på utlandet. Derved falter SllJm

fundet. ool'gere tillit til fremtiden 
og våger å arbeide på lang sikt, 
og staten på sin side tilretteleg
ger ved disse midler på beste 
måte .g1'unnlaget for en", gjenreis
ning av næringslivet og for avhjelp 
av ar'bcidsløSb.et, og skaper en gun
stig atmosfære, hvori "æringoslivet 
kan utvikle sig. 

Men uoover d<>Ue ikrever det mo
derne Hvs utvi'k1ring økonomisk fol'
utsee11Jh€,!; i nasjonal målestokk, 
nasjonal planlegging og sam
",{beid efter videnskrupelige ar
beidsmåter. Staten må efter de be
ste fagmenns r1;d - uten å hemme 
næcingslivets frihet og frie private 
tiltak - leg'ge en viI~,eJiog plan i 
arbeidet for å utnytte landets res-

.. nede og det radikale folkeparti. Og når vi selter ap disse punkter, 

iDen vil søke, samllllen med disse er det meningen at den Nasjon8JIe 

partier å sikre et ssmfundsbeva- Samling i hele sitt politiske virke 

rende og nasjonalt innstill€'!; fler- hevder og gjennemfører uavlkort€'!; 

tall i Stortinget, således at på det de linjer som den er gått inn for. 

grunnlag kan d<Lnnes en nasjonal Gjerningene er de av,gjørende, !k.ke 

" regjering, som virkeH.g kan g j e n- val'gløfter. 

I overensstemmelse hermed bør "urser og regulere og hjelpe op næ
vår krone midlertklig .søkes stabili- J"lingslivet med et lønnsomt jord
sert på 25 i forhold til pund ster- bmk ""an grunnIag. Den må pa 
ling. Samtidig må ms de nødven- den måte sørge 1'or pIan i produk
d;ge skritt for å hitføre €'!; prisniNå sjonen, Wrettelegge foriholdene for 
som sv",rer hertU ved de peng€'!;ek- ny beskjeftigel,., av ledige og van
nkIIre midler som Finanødeparte-I skeH~oUllede "" for en god og 

// 
I 
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lem økoooml.sk fremgamg for ~ne sterk, frå. og selvstendig Iiondestan'd 
næringer uten tHbakeslag og med slml staten styrke ill idd e 1st a fl -
lange roM for me. Det må slm- den ("",mfundets ryggrad) og hjel
pes et organisert ea:mvirke mellem pe den frem; verne om Ifamilieinsti
de forskjelilge økonomiske interes- toojonen og skape trygge vilkår for 
ser mest mulig selvsten&g under gode norske hjem. 

med lIier l landet når 'Våre egoo 
hjelpekilder likke strekker til. 

'- Organisasjonen a.v det 00]1. 

darlske oamf'\IDd. KlassekampelL9 

oplhør (sociail ening). 

statens konta-oll, et rasjonelt sam- Vern om folke-ætten, reåsning av 
exbeåd mellem bedriftene innen de folkets åndelige, moralske og fysi
forskjellige næringer og mel,em ske kraH; arvelig belastede forbry
disse innbyrdes, og sikkerhet for ter€\S og andre mindreverdiges ad
bedriftooes kontinuitet og sam-I gang til å sette efterkommere inn i 
fundsgavnlige utnyttelse. De rike verden hindres. Adgangen til å stif
evnene ! hele folket må løses og te familie lettes for de verdifulleste 
nyttes ut med kvailitetsprod1>ksjon, befolkningselementer. Den offent
større maskinbruk, v;ldenslmpelri.ge like forsorg skal ordnes efter felles 

"beådsmåter, samarbeid efter f""te prinsipper for det hele land, og so
aner og med li bruke alle natur- eialt og økonomisk sundt. 

rikdommene våre, kort sagt med Ungdommen skal ha jevngode ut-
mer ånils'kultur i næringslivet. ,gangsvilkår så langt råd er. En 

Ved statens foranledning utar- mer effektiv skoleutdannelse på 
beides og iverksettes en n a s j o - kortere tid og med mer tanke på 
III a l, fl e l' å l' i g p I 8 n for å gjen. karakterdannelsen og det praktisl,e 
nemføre bestemte nasjoMle arbeids- livet. En .amlet underV'isningsplan 

'gaver. Bl. a. store kommnnika- bygget på differensiering og med 
Jonsarbeider, og en landsplan for det mål for øie å bringe enhver på 

nydyrkning med det mål for øie, den plass han i forhold til sine ev
sammen med øket komtrygd A sette ner· har krav på. Lettere vei· for 
landet snare9t mulig ialaind til å dyktige og evnerike til A ta sig frem. 
brødfø sig fra egen jord. Statsjord Lønn e~ter dugelighet. 

Det v;I> v!"re den :'!asjonale Sam
lings mål i sin utenrikspolitikk be
visst å arbeide for dannelsen av et '5. En bestemt nasjonal vilje I 
sådant Nordisk Forbund. 

ill. vår handelspoliUk1< og vår uten.-

Jeg opfordrer positivt tenkende rikspolitikk og et effektivt fnrsvallo 

mennesker av alle samfundslag, i Nordisk Forbmld. 

og utenfur partiene, arbeidere, bor-, --""' ... _ ........ _ ........ _-... -. 

gere og bønder, til å gå intn for dert Det er min overbevisning at 

forsonings- og samldngssrbeåd som en dyktig nasjonal regjeving av an-

her er !foreslått og li tegne sig som 

medIemmer I N a s jon atS a m

I i fl g. Sål~des som sii'lla;sjonen 

svarsbevdsste og nasjonalsinnede 

menn med skapende ideer, som 

ubundet av vanlig partipolitikk, får 

utvikler sig, er <'let plikt for arbetde for en reisning av vårt sam~ 

alle til å ta standpunkt til tidens fund eHer ovenneV'nte retning'sliu

politiske problemer. Det krever hå- jer, VIII kunne legge grunnen for go

de deres egne interesser, hensynert de tider for alle i vårt land, og for 

bil landet og til kommende slekter. 

I alle nasjoners litv er det øieb1ikk, 

da nasjonen ved samlet Innsats kan 

en ny nasjonal vekst. 

Vå.N: ill o t t o er: Fred - Orden 

- Rettferd. 

legge gr=en for lange tiders frem- VI ru et etisk grunnlag !for ri-
utparselleres vederlagsfritt til nye 
selveierbruk; jordlovgivning.m revi
deres! overensstemmelse med odels
lovens prinsipper. 

FEMTE IlOVEDPUNKT. ganglITIk utv;lkllng, eller ved llilre- iket>s styre og ikrever av politikken 

~V:S=D~:::g;:~~n~: gyldighet og forsømmelse f<Yr- at den ""tter sig til opgave å plan.-

, Innføreise av al'beidstjeneste 
:(økonomisk verneplikt) for unge 
menn for A fremme solidaritetsfølel
sen og heve aktelsen for ethvert ær
lig arlJeid. 

FJERDE IlOVEDPUNKT. 
ORGANISASJONEN AV DET SO

LIDARISKE SAMFUND. KLAS
SEKAMPENS OPUØR (SOCIAL 
; ENING). 

Ststen må umuliggjøre klasse
kampens egent1ige virkemidler ved 
ilOS.tive tiltak som fjerner årsakene 
til den sodale ufred, nemlIg: 

a) ved lovmessig li innordne fag-
- næringsorganisasjonene i f{)rhold 

.l staten. Ingen faglag av arbei
dereeller arbeidsgivere mil få optre 
på fagets vegne før statsmaktene 
har legalisert laget og lagsstatut
tene, 

b) ved å lovfeste arbeidsgiveres 
og lønnsmottageres rettigheter og 

ikter mot hinannen og likeoverfor 
. _amfundet (en arbeidets lov), 

c) ved å finne former for arbei
deres og funksjonærers adgang til å 
bli medeiere i kapitalen og for å øke 
deres individuelle selvfølelse og op
drift. 

Folketrygd for det nye solida' 
riske samfund efter forretmngames
sige prinsipper. Ved siden aven 

VAR UTENRmSPOLITJKK OG ET skjerlse muoN,gheiene og øde landet legge og lede Il&Sjonens liv. 

;EFFF..KTIVT FORSVAR, for ,generasjoner fremover, ja, for Vi bekjemper byttepolitikken og 

fOrenet med arbeidet for en bedre alle tider. Det ""rake folk bex en- de halve standpunkter, splrittelsen t 
verdensorgamsasjon og ror den fre- gang før slitt op sin ikra:tt I indre partier og klasser, 
delige fremgang i verden. t . d litlsk f d løe· ill 

Den folke-ætt som VII. tilllører, er "r.t og pa oreyn e ; vor- og elle dem som lever av en så,. 

i Europa sterkest representert - efter fulgte en 1""'K tid, hele 500 år, dan splittelse. 
foruten i det øvrige Skandinawa - roR av ned'gang. Sådanne IIkjeboo VI ikrever et offentlig [iv som er 

stunder gjennernlever vårt follk :n:u høirest i sin holdning, rensJiog i sitt 
igjen. Det er forblindeLae å tro a.t ,virke. Et deanokratisk elitestyre. 
dette er noget oom ordner sig av Vi vtl rydde av "eien marxismen 

på de britiske øier og i det tyske ri
ke. En selvføJgeldg konsekvens av 
dette forhold vllde det være om dis
se tre grupper, den nordiske, den 
britiske og den tyske, søkte !frem 
til former for en blowkdannel- sig selv. og tagforenmgstyranniet, fordi vi 

vil ba ordentlige arbeidsforhold i 

landet og fr! de norske arbeidere 

se - et Nor dis k For b un d - De fem hovedpunkter l det Na
med felles myntunion, med hel imdre sjonale samllngaprogram sammen
frihandel, og med en felles tol1poli
tikk som hadde som mål å trekke fattes her en gang til. De er: fm tvang og tyranni og fra en 
andre )and og maktgrupper inn i det 
nordiske fTihandelssystem. 

En sådan blokkdannelse vilde, i 
langt· høiere grad enn noen annen 
maktgruppering, og i langt høiere 
grad enn Fol,keforbundet, kunne 
skape garantier for en varig frede· 
Ug verdensutvikling. Vewn til den 
organiserte menneskehet går ,gjen
nem en sam-ening av den store nor
diske folke-ætt. Samtidig v;l1 en slik 
utenrikspolitNek bedre enn nogen 
annen trygge Norges stilling i ver
den, og til ga;gn for oss sel" og 
andre ,skape arbeidsrrNUlk der ute 
for det kraftoverskudd en må reg"" 

1. Et nasjonalt riksstyre. Stat,.. fremmed og d'ordervelig lære som 

politisk fornyelse. Slutt på fagfor- ødelegger dem, nasjonen, og oss 

eningstyrarmiet og aHslags omvelt- alle. 
VI vil en nasjonal politikk: det 

nin,gskommunisme i No~ge .. 
2. Orden I pengesiellet og I de heles vell aUe dets deler . 

offentlige finanser. Avvikling alV 

gjeldskrisen. 
3. Planlegging og samarbeåd I 

VI VIL SI{A]'E ET SAMLET OG 

NYTT NORGE MED GODE OG 

næringslivet. Høining av den n~sjo- RETTFERDIGE KAR FOR ALLE. 

nalle prodUoksjon og bedring av 0WlS-

senes kår. ,Al1beid for aHe. Vidkun Quisling •• 

l""""':";~'~:~';~~~~"":;':~;~~~":'~'''''·1 
~ Jeg er gjorl bekjenl med lormål og relfnings/injer lor ~ 
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NASJONAL SAMLING 
PRINSENSGT. 7 11 • OSLO 

Jeg er gjort bekjenl med lormål og reflningslinjer lor 
N. S. og ønsker å legne mig ,om medlem av Nasjonal Samling. I N. S. og ønsker A legne mig som medlem av Nasjonal Samling. I 

Nc'lvn •.••••.•.••...•••• _ ....................... _ ............................................... __ ..•.......... ---

Stilling .......•.•..................••. ___ . __ ._ .•..•••••• _ .••••••••..••...••••...••• - •. - .•...•.•. ----
(herr, lru, Irk.) 

Adresse .............•.........•.....••.... __ ..... _ ....•............. _ .................... _-........ _-.. _._--

Sted og datum .... _ ...... __ :; ...... __ ... : .................... _ ........••......... - ..... -.-.----

A"konfingenl kr. 2,00 lølger vedlagl. 

§illllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllillllllll11lll11lllll1lnllllllllllllllll'llllm.IIlIiUlIIIIIIIIIIUlI~ 

Navn .. __ .• _ ...... _ ............. _ ...... __ ._.~ .•. _. ______ .··_ .. _._ •. _._ ..• -

S,IIII"9."", ...... ""., .. , .. " ..... __ .. _._ ..... _. __ ... _____ ... _ ..... , .. _ .•.... ,., •• 
(herr, fru, Irk) 

Adresse ....................... __ ...... __ .......... _ ............. __ ...................... _ ....... _ ....................... -

Sted og datum ............ _ .......... _ ................................................................................ _-

Arskonlingenl kr. 2.00 /ølger vedlagl. 
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