остварио са свим својим духовним и расним карактеристикама, које карактеришу један народ. Следствено поменутом, лична слобода и амбиције се
увек остварују само у окриљу и у корист нације и државе, као њеног оквира,
а никада против њих. Оваква наше замисао ни на који начин не гуши лично
стваралаштво, већ га усмерава и поставља на место са којег ће бити остварено са пуним капацитетом и успехом, јер ће доприносити општем добру. Зато
апсолутно подржавамо приватно власништво и залажемо се за државну политику подстицања личне иницијативе. Приватно власништво је природна
и неопходна потреба јер је нужно да ствари припадају људима са таквом
потпуношћу и чврстим гаранцијама које ће у души сваког појединца подстицати потпуну и неисцрпну вољу за стваралачким радом, али зато уопште
није нужно да се људи деле на пребогате и сиромашне, или на монополске
послодавце и незаштићене најамнике. Зато, упркос нашег залагања за
приватну својину и иницијативу, сматрамо да производи појединаца или
њихових организација, не могу бити апсолутно власништво истих, јер се
мора спречити неограничено богаћење само једног дела народа, да би се заштитила социјална правда и мир који она носи. Отуда државни интервенционизам, јер држава надзире и уређује, али и забрањује, старајући се изнад
свега о економском интересу целине. Дакле, наш социјални национализам
бори се за србског човека имајући у виду његово назначење и однос према
Творцу, народу коме припада и светињи рада – као права и дужности. Зато
ћемо увек победнички јуришати за свој народ, уз борбени поклич: БОГ,
НАЦИЈА, РАД! ●

Буђење
БИЛТЕН СРБСКЕ АКЦИЈЕ
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Србска Акција, као организација која се бори за добробит и препород
србског рода, основним тежиштем свог деловања сматра суштинско духовно
и идеолошко одређење, односно деловање у складу са њима. А при таквом
деловању, идеолошка суштина треба бити изражена снажним револуционарним и борбеним покличем, који ће као војна труба будити успавани род
на спасоносну битку! Нашу борбу за духовни, национални и социјални препород србске нације можемо верно изразити снажном крилатицом националних интелектуалаца Недићеве Србије као и старих национал-револуционарних активиста руске емиграције: Бог – Нација – Рад! О њеној актуелности сведоче и егзистенцијални проблеми нашег друштва, оличени у тоталном колапсу система вредности који пак узрокује политичко и економско
расуло у држави, национално ропство и социјалну неправду.

БОГ
У свом политичком деловању, Србска Акција главним духовним источником из кога црпи снагу за своје деловање, сматра уздање у Бога на правоверан начин, који су нам завештали преци у виду Светосавља – као православног Хришћанства србског стила и искуства. Православље мора бити срж
нашег живота, не само због доследности националној идеји и због верности
идеалима наших светих и славних Предака, већ пре свега и изнад свега, зато
што је Бог наших светих Предака, Бог Живи и Истинити, Који је људски
род из љубави створио назначивши га за вечни живот и непролазну радост у
заједници са Њим и Светима Његовим. Јер, како је богомудро рекао руски
баћушка, Свети Инокентије Аљаски: „Ништа на овоме свету, осим Бога, не
може да испуни наше срце, нити да сасвим задовољи нашу жудњу. Ватра се
не може угасити сувим грањем и уљем, него само водом. Управо тако ни
жудња људског срца не може да се задовољи добрима овога света, јер нашу
жеђ може да угаси једино благодат Божија. Само Онај Који представља највише Благо и извор живота, може до краја да утоли жеђ наше душе и да нам
пружи најузвишенију радост“. Стремљење ка вечности и Царству Небеском,
једина је животна сила која и свакој земаљској вредности, попут породице,
брака, приватне својине, државе, социјалне правде, културе или образовања, може дати пуноћу и потпуни смисао.

НАЦИЈА
Уз образ Божији који краси сваког човека, па самим тим и сваког
Србина, стоје остали чиниоци нашег идентитета: србско име, словенско презиме и аријевско-динарски сој. Из ових концентричних кругова нашег сопства, требамо препознати животне законе нашег рода и у складу са њима,
уредити наш народни живот. Непријатељи желе да искорене наш национализам као темељ одбране наше народне заједнице, угрожене како од старих
душмана, тако и од актуелних властодржаца који служе светској закулиси.
Уопште узев, глобални ционистички лихвари настоје да „дрва“ националних идентитета државотворних европских народа сасвим одвоје од својих
матичних корена, не би ли их тако сасечене „гурнули у ватру“ и на тај начин
уништили. Када је човек отуђен од хришћанске етике и светлих народних
традиција, неминовно постаје роб својих необузданих нагона, а преко њих
робује и бездушној рекламаторској капиталистичкој култури. Насупрот свеопштем расулу, желимо здраву србску нацију која чува своје светло наслеђе,
и духовно и биолошко. Најбољи синови такве препорођене нације створиће
снажну србску националну државу, са домаћинским поретком, социјалном
правдом и сталешким народним сабором. Желимо јединство васцелог србског народа и ослобођење наших окупираних земаља!

РАД
Нужан предуслов националног препорода јесте промена општег стања
свести о раду, његовом значају као права и дужности, као и свести о социјалној правди, која не може бити остварена без национализма као везивног ткива и темеља одбране државе. Од долазећих нараштаја, њиховог
погледа на свет и односа према социјалном питању, много тога зависи. Зависи да ли ће ствари бити препуштене случају (читај: механизму Система)
или ће пак национално свесна омладина, која стасава и запошљава се, узети
ствари у своје руке и социјалне механизме искористити за спровођење националне револуције.
И данас, организационо оруђе радника у борби за своја права јесте
институција синдиката. Међутим, постојећи синдикати део су Система као
механизма који прожима готово све данашње институције, и који се налази
у основи данашњег поретка. Он представља јемство доминације актуелних
центара моћи, јемство духовног и материјалног пропадања народа и јемство
свеопште пљачке и корупције, којом су заражени и синдикати у Србији. Они
махом служе за каналисање, контролисање и перфидно ублажавање радничког незадовољства. Стога, нужно је радничко синдикално организовање
које ће бити потпуно независно од паразитских властодржаца и које ће
паралелно са политичком националистичком акцијом ударати на Систем.
Такво организовање дужност је нових генерација србских националиста.
Међутим, успешна организација таквог оруђа национално-социјалног препорода има два битна предуслова. Први је буђење свести код младих
националиста о нужности борбе на социјалном плану, која уистину и јесте

неодвојиви део доследног националног активизма. А други услов јесте
индивидуална борба сваког младог националног активисте за свој струковни (сталешки) идентитет, као и за углед у својој радној средини. Следећи
корак је агитација међу радницима са циљем национал-синдикалног
организовања србског радништва. У таквој борби и организовању кључну
улогу (везивног ткива) морају играти политички активни националисти, јер
само координирано деловање на националном и социјалном плану, може
донети резултат. Злодела демократских режима, који привредно упропашћавају земљу, шиканирају раднике као носиоце стваралачке снаге нације и
продају предузећа осведоченим непријатељима србског народа као и криминалцима, само на поменути начин могу бити осујећена.
Три наведена упоришта, која су координате нашег идолошког становишта и наше акције, јесу и мотив нашег политичко-економског програма,
око којег настојимо да објединимо србску младост жељну реда и рада, која
зна да се само подвигом и борбом може задобити помоћ Божија на путу до
националног препорода!

НАШ СОЦИЈАЛНИ НАЦИОНАЛИЗАМ
Национализам као узвишено осећање својствено људској природи, и као
испуњење Господње заповести о љубави према ближњем, не може имати
ништа заједничко са демократијом – владавином закулисних кругова путем
манипулације обезбоженим масама, огрезлим у себичности, разврату и духовној анархији. Национализам не може имати ништа заједничко ни са парламентарним брлогом и демократским партијама као главним средством
за остварење најнижих порива појединаца удружених у интересне групе.
Свака подршка парламентарној демократији, као и подршка некој од партија из њеног опуса, подразумева пристајање на цепање народног организма
на ненародне делове, што искључује етнички унитаризам којем тежи сваки
родољуб. И у социјално-економском погледу, национализам представља
основу одбрамбеног сабирања народа против интернационалистичког зла
комунизма и капитализма, чија је философска основа у антитеистичком и
антихуманистичком материјализму и делатном унижавању човека на ниво
потрошне робе и пуког оруђа, било светске пролетерске револуције или заменљивог шрафа у процесу производње, коју води финансијски интерес
крупног капитала, а не интерес нације. У својој сржи, национализам искључује сваки вид индивидуализма и егоцентризма, стављајући интерес народне целине изнад појединачних интереса, било појединаца или неког од сталежа. Отуда је истински национализам социјални, јер се стара за постизањем социјално праведног друштва, без фаворизовања једног сталежа
(струке) на штету другог. Наш социјални национализам је природна реакција на индивидуалистички догматизам демократије, на њен етички либерализам, те комунизам и капитализам – њене наизглед супротстављене економске изражаје. Он се не бави појединцем самом по себи, већ као ћелијом
народног организма, чији је органски део и у чијем окриљу се развијао и

