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FRIHET _ LIKHET - BRORSKAP Vp!.r det fengende slagord som for 

150 år siden gikk over Europa og verden som en fanfare. Stenderstaten med 

dens mGnge innsl(renlminger ble knust i den franske revolus jons stormer og 

en ny tid brøt inn over Europa. LIBERALISMENS tidsepoke var innledet. 

Men FRIHETEN ble til en frihet uten ansvar, en tøiJ.eslØs fri

het til å utbytte menneskene - en frihet også for alle ødelegge~ kref

ter.- Det ble en alles kamp mot alle. Menneskene kom under junQelens lov -

hvor den hensynsløse og brutale nødvendigvis måtte seire. 

Derved ble også LIKHETEN en illusjon. De svake ble prisgitt 

dem som hadde overtaket i samfundet, og BRORSKA.~ET ble heller aldrig annet 

enn et vakkert slagord. 
Liberalismen bygget på individeneS frie utfoldelse, uten hen-

~y"n til s8JTl~~_det og...selles~~et. Det ble den rendyrkede ~..6enny~. 
At denne store individuelle frihet, som menneskene ennå ikll:e 

er modne for, førte til store fremskritt på mange måter,' er noe alle må 

erkjenne. Men fordi denne samfundsform ble en alles kamp niot alle, Var 

det ikke mulig for menneskene for alvor å nyttiggjøre sig tidens store oPT 

finnelser,- vitenskapens store nyerobringer,- alle store tekniske fram-

skritt. Verden gikk gjeme m liberalismen mot kaos, oppløsn;Lng og selvfor

tæring. 
Denne store frihet til å forfølge de rendyrkede egoistiske 

mc.l _ hvorJmenne sket ble betraktet som en var e man skulle kjøpe billigE SNO
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mulig og som man skulle profitere ne st mulig aV uten menneske\ige hen

syn - måtte naturnødvendig føre til at de svake i samfundet efterhvert 

sluttet sig sammen for å forsvare sine livsinteresser mot de ~ektige. 

Arbeiderne begynte å organisere sig i årene efter 1800-tallet •. 

De første fagorganisasj ore r oppstod i England og Amerika • 

Disse organisasjoner var rent faglige og beskjeftiget sig med lønsspørs

mål, arbeidst~d) barns arbeide i fabrikkene o.s.V. De var ikke revolusj( 

nære i den forstand at de gikk inn for et nytt samfundssystem. -

I 1848 utkom imidlertid DET KOMMUNISTISKE MANIFEST av den 

tyske jøde og kapitalistsøn Karl M a r x.; Og dermed kom klassekampen 

inn i arbeiderreisningen. Hele samfundet slculle omformes , en ny klasse 

skulle, som i sin tid tredjestanden efter den franske revolusjon - kastE 

sig opp til herrer i samfundet og statskapitalismen skulle avløse privai 

kapitalismen,- som vi senere skal se et ledd i jødenes verdensplan. 

Arbeiderne fikk lære å sette k l ass e n over folket og 

den internasjonale proletarrepublikk foran fedrelandet. De fikk vite at 

de hadde større interesser felles med kinesere, negre, grekere, fransk

menn og tyskere enn med sitt eget folk, at proletarer over hele verden 

måtte forene sig. De fikk vite at fedrelandet var noe som tilhørte de 

rike, at arbeiderne ikke hadde noe fedreland, at der e s fedreland 

var den internasjonale kommunistrepublikk. De fikk vite at religion og 

moral er noe de rike har funnet på for å holde arbeiderne nede, at fe

drelandskjærligheten bare er noe som rustningskapitalen benytter sig av 

for å lage kriger og tjene penger på menneskenes ulykker. De fikk vite . 

at verdensrevolusjonens rød0 blodbanner var der e s flagg, og at den 

jødiske borgerkrigshymne Internasjonalen var der e s ~edrelandss8ng. 

At hele menneskehetens historie utelukkende var en kamp om de materielle 

goder, aldrig om ide e r og ånd e l i g e verdier. Og først og 

fremst at sooial rettferd bare kunne oppnåes ved AVSKAFFELSE AV EIENDOMS 

RETTEN. 
SNO
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Den marxistiske klassekamp1ææe er en uopphør~ig appell til menneskets 

dårligste instinkt~r til hat, missunneIse, utskeielser og hevnfølelse. 

Og nåE den appellerer til de gode egenskaper - til solidaritet og samhol< 

gjelder det alltid klassen, aldrig f o l k et eller nasjonen. Klasse

kamplæren - som også de to arbe.:.derpartier i vårt land bygger på - forut

setter en uforsonlig kamp mellem kapital og arbeid, mellem de besittende 

og ikke besittende, inntil oppgjørets åag kommer. Det vil 51 det vepnete 

~~ mellem klassene - BORGERKRIGEN - hvorav skal oppstå det kommunis' 

tiske (marxistiske)samfund, slik som det fremgår av Det kommunistiske 

Manifest. 

I snart hundre år har denne hatets lære forgiftet alle lands 

arbeiderbevegelser, - og underminert samfundene. 

Først den oppløsende liberalisme som banebryter,- og deref

ter klassekampens fryktelige herjinger har ført verden ut i den tilstand 

av kaos og selvoppgivelse vi nu ser for våre øine. 

Bak dette ødeleggelsesverk, bak denne II socialisme H står 

så merkelig det kanskje kan høres ut for den som ennå ikke kjenner ,den 

virkelige sammenheng, den internasjonale jødedom, den internasjonale 

finanska~ital og det internasjonale frimureri. 

Men det er ikke så merkelig som man skulle tro. For hVad 

betyr nemlig "avskaffelse av eiendomsretten?"----

Eiendom er selvfølgelig ikke noe som kan'lIavskaffes II - den 

e r jo der fremdeles også i et kommunistisk samtund. At eiendomsretten 

er avskaffet betyr bare at all eiendom og alle produkSjonsmidler overføl 

es til staten og forvaltes av de politiske ledere. Og'le.derne i et koinnn;; 

nistisk samfund det blir i første rekke jødene, slik som i .Sovjet-Unio-

nen. 

For enkelthets skyld skal ~ her ta med et brev, som i sin 

tid ble skrevet aven jøde, Baruch L e v y til Karl Marx, da det i et 

n,øtteskal illustrerer hele dette fryktelige spill om menneskene s skjebnE 

SNO
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"])etjødiske foB:: vil som helhet 'være sin egen Messias. ])et vil. oppnå sitt 
':herredømmc over verden ved rasoblanding mellem and r e folk, ved opp
I.hevelse av landegrensene; ved ødeleggelse av monarkiet, som er :i,;ndividua
~'lismens støtte) og ved opprettelse av verdensrepublikk, i hvilken jødene 
"vil inneha de borgerlige rettig.l.eter" 

"I den nye verdensorClning vil Israels sønneJ:' som er spredt over hele verde' 
I'bringe arbeidermassene under sin ledelse. Styret over de forskjellige folJ 
"som skal danne vec::densrepublikken i vil ved proletariatets seier uten sse:rl: 
"vanslmlighet falle i hendene pli jød.ene, Privateiendommen vil da gjennem 0.( 
li ~0diske makthavere bli, avsk8:ffe'u og all eiendom tilfal:.re staten og for
;;val te s aV de j;Jdi r;xe :terskere" 

"Sliled.es vil forjettelsen i Talmud skje fyldest og jødene: når Messias I 
"tid er inne) kemInG i bes~_ddels8 av makten over all jordens eiendom." 

Jødene betral('cer s:i.g som iiGuds ere ste eiendomsfolk og de rre~er 

sig berettige'c til å besitce all jo:cde:'ls ej_cndOll1 o Jødene er dessuten bærere 

av den N..,T::2RIALIST IS~<':S Væ.DE:iiSAn;-:,KUI'~':::.S E:. av den relld~rrke de materialisme 

materie.lle begjc3r oG ønsker, GulJJ(2.1ven eJ:' Gud" 

Der er - paralellt med den almindeligepolitiske agitasjon -

også drevet en åndolig oppløsnjngsv:i::.:-lc:3omhet) som er uten sidestykke i 

m::mneskenes histor:"e, 

Gjennel.11 L_bel'alismer ... Of:, de:.1.s følge sva 11.11. marxismen ·har vi opp-

l.evot en sk jebnesvangoJ:' omvurdcrirl(j av alle åndelige "lB rdier - et sedernes 

forfall som har hCltt katastrofale fYjJ.c;cr for vår vel'dene Alle nordislw 

moral- og æresbegreper er blitt :::('::,·hr"\~1.8t og trukket i støvet) Istedet har 

vi fått gudløshe"!: ; sjelelig rotl,0sD3'c) pe ss:Lmisme ~ hemningsløshet ; sel v-

oppgivelse: U'li] je til å ta pe.r:::;onl::[~ all.sva::'~ f38ksuell Ufrigj.0relse" og en 

11. Y moral som ild-æ har noe moe:. moral å bestille, mem er Tenq,yrket umoral. 

Marxismen appell:~ rer "til und8:cveydenen i menneske samfundene r og til under-

v8rdenen i mel~"1e~k:.~sin~~n§" Den går fram på linjen for den minste mot-

c::l:;an<!; men når det gjelder å o ', o b Y g g e o p J? har menne-

skeheten alltid måt'cet følge linjen i'or CJ,en :::;tø::';j-CO motstand. Bare gjennem 

trengsler, vanskeligheter og lidel,"J8}~ er lmlturen oppst[),tt. 

Både lJQ det å:l.d31igo o[~ materiell8 område er verden gått med 

stormskritt mOG avgrunnen, Vi sel' :'.aml'undene herjet av klasselcamp, oppløst 

av partisplid OG lammet av inn~'e svel\:l~e18e. Det er liberalismens og marxis-

fW3ns vei. 
0000 OOCJ 0000 
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Det f.ørste offer I'or Karl Max;c' plan om VERDENSREVOLUS JON ble 

cio-i:; tilbakeligg; nde russiske l{ je:npsrike o Et; ledd i denne plan er, det også 

at de s~l{al:::' te i!"j2i'}.'ial.i§.!:.i.~}~~_lg~j!?;92:...1a3. o;~(lanne s t ~ bor,c~erkrig. Det var 

~18ttOPP ,de~ som skjedda unde:c bolsjevilrrevolusjonen i 1917.. Svekket av 

ble styrtet av den fJ2frs'ce sovje-c:::eg;:c::cing under ledelse aV halvjøden 

i~enino 

Ef't;erhvert blo sOYje-t-'dikcrcaturet etablert over hele dette 

veldige rike, og do l:Lvee;nc SXl f;2:,;; halide ::(I_a-v-et ~;cr godseierne; måtte nu 

,i; aVG =or deCl j0diske rer-skerkl:k\:. ~,,5C) ::r.illi.oner vergeløse arbeidere og 

t,z:1doy under en allmek"cig; ubarmhjaY-!J:Le; stClt; ledet av et folk som fra før 

Og declne l1 arbeido:::nes og b.0::1dernes 11 revolusjon ble finansiert 

av den jødiske sto1:'finans i Viall street -, hvilket der foreligger tC':::'lrike 

A::"lo::'8ue dengang vaL' (~-"~: fol~{ P,O,G forstod elen f'rylebe:::'ig8 '~rus-' 

;:.c,c mu:; civilisas ~onen som kOllijU',nj ~i?J:ons seie:::.' i Russla..nd betød. SåJ_edes 

~'"ndto den engelsl~3 snederncmn l l':l'J::;};:'va, ror, Jr i n d l a y :L 1918 et to1(;'-

C;l'am -'Gj,l Und.erhuse':;~- hvora7 gj(mc;:',~; : 

;:.i!':.rren Cc: så stOJ:' Gt jeg a~lser elel:; for min p:::"ikt å henlede don britiske 
c'c:'oc;jorings og alle øvrige regjer:~Dgf)r8 oppmorkso;n ... '1rtet på den kjcmsgjernir.:-r. 
':8.t hvis der ikke uo:ppholdelig S:?f'C'~~8 ende ph bo:Ls jevisrncn :i, Hussland, er 
'l.,ele -verdenscjx:i.lisasjon tr1Ae-C .. , ...... , 
::T\Oi~ tror a'c bols jev'ismens øiebl:'.kkeligo undeJ~trykkelse er av den aller
;':;':~>JrG'ue viktig~let for llGl.o verG.2:::l:, Ci'GIIJ, ,::'i:::)?;~'ye enn a'vslu'cningen aV den 

.. 'C~l',r'l ;1.8rjende' kriG. Hvis ikke 1Jol~Jj8,~:i.c]J1Gn! 3:)r;} ovcmi'0r nevnt.;, kveles :1, 
:'?r,ds8:Len, vil den 8,'v sig selv i don er ... e eller 8Ylnen :::orm; b:ce s::'g o-ve~ 
L:T:Opo.; da 'jolsjevj,smen OJ: :)yc;ar::::.c:.:er",; op; leG.Gs a7 j ø d 8 r SOLl ild;:e 

:'C;' 'y.:cnnet tjl noon nasjon:-' og ::;0::1 sey do'i:; ~iom si'J. eneste Oppgavo dori-· 
;:,s~o:l;:Je'Jl [, ødelo[';e;e 'cingenos bestD,c:'lde oTde::;, -C:U SiLl egen ford.e:Lo :Den eno-

SNO
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'''ute rau.lip'r'·'· :".)_. u. cJ,vVJ ilde denne fare; er en telles aksjon av alle makter .. 

1'"Ien w'lvarslen ble ikke hØrt, 

000 000 000 .' .. 
BolsjeviSmens herjinger over v0.('den :L diss.C mere enn tyve år 

hny. xostet m~ige flere menneskeliv enn r~le verdenskrigenS 10 millioner 

fallne, Og kjemsgjerningcme om dens (7'leleggelser er holdt s~l!?-lt :for den 

::::t~::!.:.~~r.n2:2~e_. Detteha:r: latt sig gjl7'~'e fordi det er jødene som står bak dette 

f~?Jtcm 02: fordi dG':~ er j,b'dene ;')0m - takket være sine enorme pengerr::'dler .-

Q8:':.3r:31:er verdenspressen og "lele verdenspropagandaen. Verden ha":' iJrJl:G f6.tt 

','ite dot forferdeL.go som c.,cjer bak Sovjetveldo"cs sperrede groDS<3X: at dEff:; 

l~(jlLlH.un:.Lstiske ekspGriment ei.e førs+'G tyve å::::' kostet omkring 30 .- -tredv0 

Y'1:'.11im
'
.or ffiermeslwJ.iv og navnl:1S0 uly};:kGYe I ,1 01kets store masser e:;..~ med 11en-

8:i.kt: holdt i uviten(wt om omfanget og antallet aV de røde 0::?prørs::ors,01c; re 

volusjoner, rryrderi0Y og plyndringer i "socj.alismens" navn - som uten o::?J:lh.ø 

ha:;: l'nnn.et sl:ed i alle deler av verden, planlagt og organisert fra en og 

:JCl;Om:3 Gontra~ : do-c jødis~ce terrorregime i ::remL Hvor mange vet at fc:'~sølcc 
p~;, 2, innføre bolsjovismen i Finland i 1919 kostet 20.000 mennesl:eliv .- og 

)~''r..<3JT' .. v8+,-b'y.?:.~_å;9..Ul{~1 1i:0s~.~oste Jl __ s'0-$ ? Hvor mange vet at det sammo ol:spc 

:'.;.Iilcmi; :L MexiCO kostet 20
0
000 menneskeliv? At forsøket på å innføre bolsje 

\rismen i Kina har kostet mere onn fem millioner menr'J) skeliv ? I Sl)ania 

over e n million ,- hvert :r.yven?c,,!. menre ske ? 

Slik ser Ilde gode gamle tider'l ut i "rirkelic;lieten,- Ilette er 

C:J3~ lovpTiste "demo}:r8.tiet I: som mange fremdGle s ønsker ·t;ilbake) og fOT å 

:;..-edde dette ::demok::.-ati i : skulle hele verden kastes ut; i en ny krlg; og kar,,'-

skje med derav følgende revolusjoner og borgerkrig over hele E1J.rcpa~ 

000 000 000 

Men s~nti1ig med at den gamle tid gikk inn i s:Ln siste 013 

D8St kritiske fase: begynte de nasjonale og skapende kreftor i folkene å 

reise sig til motverge, 

Således i Italia som var på randen av borgorkrig og moie:~t SNO
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Og efterhvert oppstår nasjonale reisningey i en rekke land. 

I~ørst og fremst i Tyskland, hvor Adolf !!.ill..~ omtrent på samme tid be

gynte sitt gigantiske gjenrcisningsverk i det tyske folk. Mod seks fana-

tiske' ffiedkjempere ved sin side gil(\{ han til den oppgave som man skulle i 

var umulig : å gjenreise dot sønderslitte, beseirede Tyskland fra for

nedrelse, selvoppgivelse og moralødoleggelse,- å redde det fra den bol-

sjevikisko pest, og fra den internasjonale kapitals utplyndring.- for 

å avskaffe arbeidsløsheten, for å gjenreise respekten for de nordieKe 

idealer i det tyske folk. 

13 års uavbrutt og kompromislØs kamp bragte nasjonalsocia

lismen fram til seier i Tyskland i 1933,- og forhindret verdensbolsjevi<. 

mens gjennembrudd i Mellemeuropa og lmekket den interm sjonale jøde doms 

makt i Tyskland., 

Men efter at jødenes makt var brutt og bolsjevismen beseiret 

inn e n for Tysklands grenser, samlet den internasjonale jødedom 

med alle dens kampforbund og hjelpeorganisasjoner sig til kamp for å 

knekke Tyskland utenfra. Det V8Y ikke det engelske folk og det franske 

~ som 3.september 1939 erklærte det anti-jødiske Tyskland krig. ~-

var den internasjonale ji"LC3:9uom som erklær::~te __ nas:i9.E-aJ,~t.2~;i:.sy.~R.J.r.!'j.f~, 

Dot vi opplever er jødenes hevnl\Tig mot de stater og det system som 

har brutt deres makt. 

Men nu er det den høire fløi aV jødedommen - finans jøde-

dommen - som har tatt ledelsen. Og den internasjonale jødedom - og dens 

tjenere - kunne drive Europa ut i lrrig fordi jødene fullstendig beher~ 

sker de store finansdemokratier England, U ,8 .A. og dclvj.s ennå Franl,:'-

rike. Nå er det ikke tfsoeialismen lf mun L~_o k,.E_.::"-_~_ .. L_~~ som skal 

redde verden. Under demokratiets fane lokket de også de små møitr2le 

stater inn i sitt spill og ut i fordervelsen. 

000 000 000 
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Selv om det kan være vanskelig for mange a forstå og so sammenhengen i 

dGtte f1"yktel:i,gG spill, er der dog e n ting som er greit og l.cttfatte-

lig for alle : 
På don ene side i kampen står de nye nasjonale stater som ha) 

fridd sig fra bolsjevismG og jødevelde,- og denasjonale reisninger i alle 

land som har tatt kampen opp imot disse krefter. 

På dem anne n side de stater hvor jødene ennå har makten. Sov; 

Unionen og mElYxismen er foreløbig kommet i bakgrunnen, Men der er all 

grunn til å se opp for den fryktelige trussel· som ligger i de jødiske 

planer i Amerika om å boikotte Europa for varer - selv om dette skal 

bli vanskGlig å gjennemføre , fordi dGt ra~ r AmGrika selv, Ikke desto 

mindre vil emigrant- og Wallstreet-jødene sammen med jødene i bnropa 

gjøre sitt ytterste for å skape hungersnød i vår verdensde~. I et Euro

pa herjet av sult og -a~'J~idsløshet håper de at bolsjevismen vil oppstå 

igjen, at de nye nasjonale stater skal bryte sammen. Når den nakne nød 

herjer blir fo:k desperate og modne for enhvGr galskap. Og denne forbry

terske spekulasj on understøttes 8V den norsk;e ulov·lige emigrant-:regjer

ing i London, som bl.a. ved sin samvittighetsløse oppfordring til ham

string i Norge bevisst skaper nød og vanskeligheter-i vårt land - for å 

tjene sine arbeidsgivere - plutokratene i Engl8l:1d og den int;ernasj onale 

jødedom. For dGt er da vel ingen som tror at de gjør dette for NorgGG 

skyld? 
Mot dette forferdelige stormangrep på vår kultur og civilis~ 

sjon nyttGr det ikke med "demokrati", liberalisme og bor.gerlig unnfallcn~ 

het. 
Bare de som forstå~ problemet i hele dets omfang vil kunne 

være istand til å løse det. Det or e n mann i vårt land som har for

stått og forutsagt dGnne utviklingo I 10 år har Vidkun Quisling ropt siti 

varsko til det norske folk, mGn forgjeves. 

Allerede under inntrykket :W bols jovikrevolus j onen i Russlanc 

som Q u i s l ing kom midt opp i - begynte han for alvor å beskjefti

gG sig med don altovGrskyggGndo kamp mellem kapital.og arbeid. Med sin 

SNO
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hadG.o nOGn mu::'igho-G for å sl;§:. ~_niO-C ~-- onl1.[, minclJ:o å oosejxo den from-o 

o Yl Yl Y i d G ~om or 3tG!~Jrc snn 

donno 

O'; s]<:ikJ~olig h;jom og Ii1GnnoskoliC;'J L0.:;.', SNO
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demokratislæ stater har maktet å løse arbeidsledighetsproblemet, og det 

lar sig heller ikke gjøre mod de gamle systemer. 

Å avskaffe klassekampen kan imidlertid ikke slcje ved, som så 

mro1ge har trodd, bare å appellere til fornuften og fordragelighet, Ennå 

mindre ved å avskaffe arbeidornes organisaSjoner, eller ved å danne en 

borgerlig front mot marxismen, , som det har vært forsøkt J. vårt samfund . 

])en første forutsetning .- oggrunnlage+ - for forsoning. mollem 

1(lasse ne må være en omorganisering aV hele næringslivet ved at man forlater 

solve ldassekampprinsippet, som alle de partipolitiske partier i Norge har 

godkjent med Arbeidsgiverforeniegcn o.:; loe}~outmidlet på den one side, og 

f'agorganisasjonen med streil{(-,mtdlet '"å den annen. ])et er de~1J)e horisontale, 

klassebotonte inndeling aV næringslivet som må oppgis. ])en må erstattes 

wed en nyordning basert på samarbeide - en verttkal organisering, slik at 

aybeidere, funl{s jOl1ærGr og arbeidsgivere innGnfor hver bodrift og hveT 

bransje organiseres sammen. Både arbeidsgiverne og lønnsmottagerne m~ få 

forståGlse av at de alle er aVhbngige av, og har felles interesser i den 

samme bedrift. 

Et slild organisert sam§l:i:beidq, er forutsetningen for at vi en 

gang kan kommG dit hGn at vi alle føler os s som nor d m e Il n ~ som et 

folle som arboidGr mot Gt felles mål : yåJjJ_ fedrelands nasjon8le gj(mre~ 

9J'. opp bygning. 
For å hindre at arbeiderne pånytt skal bli prisgitt den liberal 

kapitalistiske utbytning - og for å hindre at bedriftene igjen skal være 

prisgitt en tilfeldig maktklikk i Fol1:ets Hus - må skapes en 

arbetc1et ~ __ l ov 

som sleal fastsette såvel lønnsmotagernes som arbeidsgivernes rettigheter 

eg pli1cter, deres innbyrdes samarbeide, og bestemme hvorledes interesse-SNO
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tvister i arbeidslivet skal avgjøres på fredelig vis. 
" ,. 

Vi mfl få on MODEJ1iE STATSFORM som bygger på det NASJONALE prinsipI 

i1<::ke på internasjOnEllismen. Hele nasjonens kultur og næringsliv må crganisere 

ptl. faglig basis - i et kultur- og næringsting - tilsammen et rikst~ som sk, 

urstatte det gamle storting. - Dette cr også den eneste vei til å få slutt- p[ 

den lrmdsøduloggende partipolitiJrJc, som setter hensynet til partiet foran lar 

c.et c in.tere s ser" 

Forutsetningen for at honsynet til land og folk igjen kan komme 

'.;.. føyste rGklw er : 

!:l:~. vi bryter mod det gamle system 

G~t vi for altid settor ut av spillot do folk som hnr ført vårt land ut i u
--- ,lykken 

:~~. vi går inn for on nyordning i pakt med tidens krav 

,:,'c vi lar den mann overt8. statens tøiler, som med sin store forutseenhet og 
- ue[';onnytto har ført en utrettelig kamp for det norsko folks frihet. 

Alt dotte er forutsotningen for at Norge kan ko~ne gjennem donne 

orrveltningons og nyskapningons tid som et fritt og selvstendig land, og få de 

~)~_ass i det nye Europa som gjør det mulig fl utnyt'~e de store og rike mulighet 

SOLl vi har i våre skoger og fosseT, i fjellet, i jorden og på havet og i det 

g8Qe norske folkomat;eriell. 

En gammol verd on og et nytt system går under i krigens ragnarokk 

eg on ny orden fødes, Også det demOkratisk-marxistiSke Norge går over i histo' 

('ien. 

N o r cl men n 

]i'oTstå at den eneste mulige vei til å gjenvinne vår selvstendighet er å, gjøre 

<len nasjonale bevegelse sterk~ 

~l"tt der:fol' opp om Quislings nas jonale reisning 

dig til tjeneste i det nasjonale gjonreisningsverk 

,t.:?-2:s~,::'!!:.IL:t:~E....3E~tnyo Norge ~ 

I~ 
SNO
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