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“Поколенията” на
нашите периодични издания
ПЪРВО ПОКОЛЕНИЕ
Родено през 70-те години на миналия век.
Немскоезичният NS KAMPFRUF започва да излиза през 1973 г. под формата
на бюлетин. През есента на същата година той е разширен до таблоиден
формат.
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Изданието NS REPORT на английски език започва да излиза през 1975 г. под
формата на бюлетин. През 1977 г. той се разширява до таблоиден формат. И
е преименуван на THE NEW ORDER.
И двете издания излизат редовно - понякога на два месеца, понякога на
тримесечие - в продължение на повече от три десетилетия.
Въпреки това в началото на века те са намалени до формата на бюлетин.
Освен това Голямата рецесия ги принуди да изпаднат в “зимен сън” от 2010
до 2015 г. През пролетта на 2015 г. те излязоха от зимен сън. И оттогава се
появяват всеки месец.

ВТОРО ПОКОЛЕНИЕ
Родено през 90-те години на миналия век.
Още осем таблоидни вестника. Появяват се около три пъти годишно.
През 1990 г. шведският език става третият език на изданието. Унгарският е
четвъртото издание през 1991 г. Френският, испанският, португалският,
италианският и холандският език се появяват едновременно през януари
1992 г. Датският става десетото издание през декември 1992 г. През 1993 г.
НСДАП/АО частично финансира руски таблоид, издаван на територията на
Русия.

ТРЕТО ПОКОЛЕНИЕ
Родено през първото десетилетие на този век.
В повечето случаи това са просто умалени версии на съществуващите десет
таблоида. Плюс още няколко езика. Формат на бюлетина. Само немските и
английските бюлетини все още се публикуват редовно. Останалите излизаха
с прекъсвания.
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Първите ПЕТ уебсайта на “Спасителна лодка” бяха пуснати онлайн в продължение
на ДЕВЕТНАДЕСЕТ ДНИ между 24 май и 11 юни 2022 г. Тези сайтове имат
функционални домейни при поне четирима регистратори в поне четири различни
държави: САЩ, Исландия, Япония и ОАЕ. [Забележка: На практика обикновено
има един или повече допълнителни домейни, които са регистрирани, но все още не
са активни, в една или повече допълнителни държави].
3

ЧЕТВЪРТО ПОКОЛЕНИЕ
Родено през второто десетилетие на този век.
Немското, английското и испанското издание излязоха от хибернация през
2015 г. Оттогава те се появяват редовно на месечна база. Десетина други
езикови издания се появяват с прекъсвания.

ПЕТО ПОКОЛЕНИЕ
Родено през май 2022 г.
Най-новият член на нашето “семейство от периодични издания” е
многоезичният бюлетин WEEKLY, който се публикува онлайн на 23 езика.
Месечните периодични издания за “по-възрастните братя и сестри”
продължават да излизат ежемесечно. Увеличава се и броят на езиковите
издания.
Експанзията ни в изданията и в интернет започна едновременно през май
2022 г. като част от лятната офанзива.
Екипът ни за изследвания и разработки работи буквално по 16 часа всеки
ден в продължение на повече от месец, за да създаде системите, способни да
извършат това огромно разширение.

МОЖЕШ ДА ПОМОГНЕШ!
Само 15 минути на ден
общо 90 часа годишно.
Свържете се с нас за повече информация.
nsdapao.org@pm.me
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Сила чрез смеха:
Въведение
Барон
Всеки е чувал дивите слухове за “тайни бази”.
В Южна Америка.
На Южния полюс.
От тъмната страна на Луната.
И разбира се, в Небраска!

Какво е факт? Какво е измислица?
Мога да помогна! Но нали знаете старата поговорка:

Мога да ти кажа.
Но тогава ще трябва да те убия.
Това поставя пред мен дилема. В крайна сметка нашата фирма има строга
политика да остане законна. А убийството не е законно в щата Небраска.
(Освен това вие не сте крадци на добитък!)
Така че не мога да разкривам твърде много. Но мога да разкрия малко.
Първо, нека докажа честността си, като призная, че някои от слуховете
наистина са верни. (Освен това би било глупаво и непродуктивно да
отричам очевидното.)

Имаме прекалено много персонал и заплащане.
(И се твърди, че е свръхсексуален.)
Частните самолети, офисите в небостъргачи и красивите секретарки са
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наистина приятни.
Въпреки това някои от нас понякога работят и дълги часове.
Има и още нещо.

Някои от колегите ни са странни.
Особено висшите ръководители! (И момчетата
научноизследователска и развойна дейност.)

от

отдела

за

Естествено, това понякога води до търкания.
Въпреки това
МОРАЛЪТ НИ Е МНОГО ДОБЪР!
Смеем се на себе си. И на колегите си.

“In-jokes” са
важна част от
нашата “корпоративна култура”.
Нашият отдел “Човешки ресурси” е организирал два екипа. Тези екипи се
състезават. Целта е да се види кой екип може да подразни другия най-много.

СИЛА ЧРЕЗ СМЕХА
е нашата версия на
СИЛА ЧРЕЗ РАДОСТ!
Сега участниците имат ВТОРА цел:

ЗАБАВЛЯВАЙТЕ СЕ!
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