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"Kartų"
Mūsų periodiniai leidiniai
PIRMOJI KARTA
Gimė XX a. 7-ajame dešimtmetyje.
Vokiečių
kalba
leidžiamas
NS
KAMPFRUF pradėtas leisti 1973 m.
biuletenio formatu. Tų pačių metų rudenį
jis buvo išplėstas iki bulvarinio formato.
NS REPORT anglų kalba pradėtas leisti
1975 m. biuletenio formatu. 1977 m. jis
tapo bulvariniu formatu. Jis buvo pervadintas į THE NEW ORDER.
Abu leidiniai reguliariai - kartais kas du
mėnesius, kartais kas ketvirtį - buvo
leidžiami daugiau nei tris dešimtmečius.
Tačiau apie amžiaus pradžią jie buvo
sumažinti iki biuletenių formato.
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Be to, dėl Didžiosios recesijos 2010-2015 m. jie buvo priversti "užmigti". 2015
m. pavasarį jie išėjo iš žiemos miego. Nuo tada jie pasirodo kas mėnesį.

ANTROJI KARTA
Gimė 1990-aisiais.
Dar aštuoni bulvariniai laikraščiai. Pasirodo maždaug tris kartus per metus.
Trečiąja kalba švedų kalba knyga pradėta leisti 1990 m. 1991 m. vengrų kalba tapo ketvirtąja. Prancūzų, ispanų, portugalų, italų ir olandų kalbos pasirodė vienu
metu 1992 m. sausio mėn. Danų kalba tapo dešimtąja 1992 m. gruodžio mėn.
1993 m. NSDAP/AO iš dalies finansavo Rusijos viduje leidžiamą rusišką bulvarinį laikraštį.

TREČIOJI KARTA
Gimė pirmąjį šio amžiaus dešimtmetį.
Dažniausiai tai tiesiog sumažintos dešimties esamų bulvarinių laikraščių versijos.
Be to, dar kelios kalbos. Biuletenio formatas. Tik vokiški ir angliški biuleteniai
vis dar buvo leidžiami reguliariai. Kiti buvo su pertraukomis.

KETVIRTOJI KARTA
Gimė antrajame šio amžiaus dešimtmetyje.
Vokiečių, anglų ir ispanų kalbų leidiniai 2015 m. buvo išleisti iš žiemos miego.
Nuo tada jie pasirodo reguliariai kas mėnesį. Dar keliolika leidinių kitomis kalbomis pasirodo su pertraukomis.

PENKTOJI KARTA
Gimė 2022 m. gegužės mėn.
Naujausias mūsų periodinių leidinių šeimos narys - daugiakalbis savaitinis
biuletenis WEEKLY, internete leidžiamas 23 kalbomis.
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Mėnesiniai "vyresniųjų brolių ir seserų" periodiniai leidiniai ir toliau leidžiami
kas mėnesį. Daugėja ir kalbinių leidinių.
2022 m. gegužės mėn. vienu metu pradėjome leidinių ir interneto plėtrą, kuri
buvo "Vasaros puolimo"dalis.
Mūsų mokslinių tyrimų ir plėtros komanda daugiau nei mėnesį kasdien dirbo po
16 valandų, kad sukurtų sistemas, galinčias užtikrinti tokią didelę plėtrą.

JŪS GALITE PADĖTI!
Vos 15 minučių per dieną sudaro 90 valandų per metus.
Susisiekite su mumis ir gaukite daugiau informacijos.

nsdapao.org@pm.me
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"Frontline" ataskaitos

Interviu su
Britø NSDAP/AO veteranas
Ávadas
Ðiame "Frontline Reports" numeryje kalbësimës su labai atsidavusiu britø veteranu
ið Ðkotijos.
Toliau pateikiamas interviu, kurá "NS-Kampfruf (NSK)" davë vyriausiasis
redaktorius Wehrwolfas.

Interviu
NSK: Prašome prisistatyti.
Britø NSDAP/AO veteranas: Að ðiandien esu tai, kà kairieji vadina "blyðkiu,
vyriðku ir pasenusiu" - esu vidutinio amþiaus baltasis vyras. Pabandykite kà nors
panaðaus pasakyti apie "iðrinktàjà tautà" ar kitas maþumas ir netrukus pamatysite
policijos kameros vidø, o ne jei uþpulsite baltàjá þmogø.
Nuo 15 metø esu nacionalsocialistas, uþaugæs Ðkotijos ðiaurëje. Keliavau po pasaulá ir visur, kur tik keliavau, turëjau didelá malonumà sutikti bendraminèiø
nacionalsocialistø. Buvau suimtas uþ dalyvavimà susirinkimuose, laikomuose
"nekonstituciniais", buvau puolamas spaudoje ir televizijoje uþ pastangas verbuoti,
o praëjus maþdaug keturiasdeðimèiai su virðum metø vis dar skelbiu mûsø
tikëjimo iðpaþinimà ir esu labiau nei bet kada ásitikinæs mûsø kovos teisingumu ir
tikiu mûsø galutine pergale.
NSK: Apibûdinkite savo politines paþiûras.
Britø NSDAP/AO veteranas: Að esu nacionalsocialistas, o ne "neonacistas" ar
"nacis". Bendruomenæ, gyvenanèià darnoje su amþinaisiais gamtos dësniais.
Bendruomenë, kurioje visi yra vertinami ir kiekvienas turi atlikti tam tikrà vaidmená skatinant Tautos ir Rasës paþangà.
NSK: Kodël pasirinkote nacionalsocialistinæ, o ne "tradicinæ" britø faðizmo
kryptá (pavyzdþiui, seras Osvaldas Moslis (Oswald Mosley) tuo metu (vël) ak-
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tyviai veikë su savo Sàjungos judëjimu (UM)).
Britø NSDAP/AO veteranas: Tai geras klausimas. Kairieji vartoja sàvokas
"faðistas "ir "nacis" kaip tarpusavyje pakeièiamus áþeidimus, o taip nëra. Faðizmas yra korporatyvistinë ekonominë filosofija, o nacionalsocializmas remiasi
Rasëmis, o Rasës yra viskas. Kairiøjø smegenys yra iðplautos ir jie vartoja ðiuos
terminus jø nesuprasdami. Jie net neþino, kas yra nacionalsocialistas. Pavyzdys:
universitete mane pavadino "faðistu", að atsakiau maþdaug taip: "Niekada nebuvau taip áþeistas, að esu nacionalsocialistas". Ten atsakë Atsipraðau, atsiprašau,
nesupratau, kad esate socialistas.
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NSK: Kokia jûsø nuomonë apie istoriná prieðkario ir karo metø judëjimà: Nacionalsocialistø lygà (NSL), "The Honourable Unity Valkyrie Mitford", Britø laisvàjá
korpusà (BFC)/Ðv.Jurgio legionà ir kt.
Kodël jiems nepavyko? Ar jie vis dëlto gali bûti laikomi avangardu?
Britø NSDAP/AO veteranas: Visi ðie ávykiai buvo vertingi laipteliai á prieká
nacionalsocialistinës pasaulinës Didþiosios Britanijos perspektyvos link. Taèiau,
mano nuomone, jos turëjo esminá trûkumà, kuris lëmë jø nesëkmæ: jos kilo ne ið
liaudies, joms daugiausia vadovavo aukðtesniøjø klasiø atstovai, jos buvo reakcingos ir atsirado kaip juxta-pozicija komunizmo iðkilimui. Pats fiureris yra sakæs,
kad lyderiai turi kilti ið liaudies, ir tai matyti ið NSDAP ásteigtø Adolfo Hitlerio
mokyklø ir Nacionalinio politinio ðvietimo akademijø ákûrimo.
NSK: Kada pradëjote dirbti politiná darbà ir kas Jus paskatino tai daryti?
Britø NSDAP/AO veteranas: 1979 m., kai á valdþià buvo iðrinkta M. Thatcher,
Nacionalinis frontas iðkëlë 303 kandidatus (ið viso 635 vietos), taèiau gavo tik 1,5
proc. visø balsø. Ankstesniais metais vyko rasinës riauðës ir á Britanijà plûstelëjo
"vietnamieèiø laivais plaukiojanèiø þmoniø" srautai. Ilgainiui tapau Jaunojo
nacionalinio fronto jaunimo organizatoriumi ir uþ savo pinigus, gautus uþ
laikraðèio leidimà, pirkau ir platinau mûsø laikraðèio "Buldogas" egzempliorius
(ðio laikraðèio redaktorius Dþo Pirsas (Joe Pearce) vëliau persigalvojo dël savo
"rasistinës praeities" ir ðiuo metu dësto privaèiame Amerikos katalikiðkame
koledþe, yra laikomas pagrindiniu katalikø biografu). Ðiame savo politinio kelio
etape buvau labiau nacionalistas, tikintis "Britanija britams".
NSK: Apibûdinkite nacionalsocialistø padëtá Didþiojoje Britanijoje pokario pradþioje?
Britø NSDAP/AO veteranas: Pokario nacionalsocialistas Antrojo pasaulinio karo
metais buvo uþdarytas á kalëjimà be kaltinimø ir teismo pagal liûdnai pagarsëjusá
reglamentà 18B. Iðëjus á laisvæ, jø tapatybës kortelës buvo paþymëtos taip, kad
bûtø galima nustatyti, jog jie yra 18B sulaikytieji, todël ásidarbinti buvo sunku.
Taèiau nacionalsocialistai vis dar laikësi tikëjimo, o pagrindinis asmuo tuo metu
buvo Arnoldas Leese'as, kuris po karo kelis kartus pateko á kalëjimà uþ pamfletø
apie Antrojo pasaulinio karo þydø prigimtá leidybà, o 1947 m. buvo ákalintas
metams uþ tai, kad padëjo Waffen-SS karo belaisviams pabëgti ið britø koncentracijos stovyklos. Leese'as tapo Colino Jordano, neabejotinai iškiliausio pokario
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nacionalsocialisto angliškai kalbanèiame pasaulyje, mokytoju.
NSK: Kadangi net "savi" faðistai ir nacionalsocialistai buvo socialiai uþdrausti
(þydø kontroliuojamos þiniasklaidos), bet, manau, tuo laikotarpiu jaunam þmogui
turëjo bûti sunku susidaryti teigiamà nuomonæ apie Vokietijà ir nacionalsocializmà kaip toká?
Britø NSDAP/AO veteranas: Mano paþiûros tikrai mane iðskyrë ir sukëlë, sakytume, "karðtas diskusijas" net su vyresniais ðeimos nariais, kai iðreiðkiau savo
paþiûras, o kai mano knygø lentynoje buvo rastas knygos "Ðeði milijonai dingusiø
ir rastø"egzempliorius, tai sukëlë ðokà. Kiti nenorëjo diskutuoti, jø protas buvo
uþdaras, jie buvo matæ kino kronikas, dokumentinius filmus "Pasaulis kare", jie
"þinojo", kas ávyko. Dël ðio vengimo sustiprëjo mano paþiûros, kodël buvo
nepriimtina sakyti tokius dalykus? Kodël negalëjai turëti kitokios nuomonës? Ko
jie bijojo? Manau, kad viskas susiveda á Nietzsche'ës þodþius "Kas manæs nenuþudo, padaro mane stipresná".
NSK: Apibûdinkite átakà, kuri jus nukreipë ðiuo keliu. Bûdamas britas, apibûdinkite savo nuomonæ apie Antràjá pasauliná karà.
Britø NSDAP/AO veteranas: Vaikystëje, augant septintajame deðimtmetyje
Didþiojoje Britanijoje, nuolat þiûrëjau Holivudo filmus apie karà, o vokieèiø pajëgø uniformos ir áranga traukë mano dëmesá. Daugiausia modeliø rinkiniø ir
þaisliniø kareivëliø buvo vokiðki. "Stuka", "Me262", "Bismarck" ir HO/00 mastelio kareivëliai. Po daugelio metø kaþkas man pasakë: "Nugalëtojo kraujas
ðventesnis uþ nugalëtojo", ir kaþkas tame turi bûti. Kita lipdymo patirtis buvo TV
dokumentinis serialas "Pasaulis kare", taèiau jis mane lipdë ne taip, kaip tikëjosi jo
kûrëjai. Buvo ádomu matyti, kaip ðalis per kelerius metus pakilo ið Pirmojo pasaulinio karo griuvësiø ir tapo viena galingiausiø pasaulio valstybiø, o filmuota
medþiaga ið kino kronikos apie didþiulius mitingus ir þmones, susivienijusius kovai uþ nacionalsocialistinæ liaudies bendruomenæ, padarë man didþiulá poveiká.
Man Antrasis pasaulinis karas buvo broliø karas, jis pasitarnavo tik komunistams,
plutokratams ir tarptautiniams finansininkams. Jis lëmë Britø imperijos subyrëjimà
ir sukûrë monolitinæ JAV valdþià, kontroliuojamà (áprastø átariamøjø), kuri tarnauja tarptautiniø finansø interesams likusio pasaulio s¹skaita.
NSK: Kada ástojote á NSDAP/AO?
Britø NSDAP/AO veteranas: Tuo metu man turëjo bûti 15 metø, kai ant þibinto
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stulpo radau lipdukà su svastika vienoje pusëje, ðûkiu ir kontaktiniu paðto adresu
JAV (tais laikais nebuvo nei elektroninio pašto, nei interneto).
NSK: Kodël prisijungëte?
Britø NSDAP/AO veteranas: Laiku gavau informaciná paketà su lipdukais ir informaciniais lankstinukais, kuriuose buvo paaiðkinta, kad jie yra nacionalsocialistø
judëjimo tremtyje tæsëjai. Jie nebijojo naudoti svastikos kaip susitelkimo taðko. Jie
iðdidþiai prikalë savo spalvas prie stiebo. Tai buvo man tinkami þmonës.
NSK: Buvote Nacionalinio fronto (NF) ir skinhedø subkultûros iðkilimo liudininkas.
Apibûdinkite ðiø politiniø ir socialiniø reiðkiniø priežastis.
Britø NSDAP/AO veteranas: Nacionalinio fronto iðkilimà lëmë didelis nedarbas
dël tradicinës pramonës þûties ir didelës imigracijos bangos ið Afrikos ir Azijos,
kurios persikëlë á ekonomiðkai nuskurdusias vietoves su nepakankamai finansuojamomis mokyklomis, kuriø vaikai dar labiau nuskurdo, nes lëðos buvo skiriamos
anglø kalbos pamokoms ðiems treèiojo pasaulio atvykëliams.
Skinhedø subkultûra atsirado kaip reakcija á darbo trûkumà ir tapatybës poreiká,
kuris prieðtaravo ðio kraðto þmoniø tamsëjimui. Dabar oficialiai pripaþástama,
kad nuo 2001 iki 2011 m. Didþiosios Britanijos gyventojø baltøjø britø dalis
sumaþëjo nuo 87,4 % iki 80,5 % (vyriausybës meluoja ir manoma, kad ið tikrøjø
ðis skaièius bus dar maþesnis). 2050 m., vyriausybës duomenimis, baltieji britai
savo ðalyje taps maþuma. Uþ tai, kad nurodëte ðià oficialià statistikà, galite bûti
ákalinti!
NSK: Ar teko susitikti su átakingais minëto reiðkinio þmonëmis? Pavyzdþiui, su
Ianu Stiuartu Donaldsonu?
Jei taip, apibûdinkite jas mûsø gavëjams.
Britø NSDAP/AO veteranas: Uþaugau Ðkotijos ðiaurëje, o muzikos scena
daugiausia buvo Londone. Tai buvo laikai, kai buvo tik pigûs fotokopijuoti
"fanzinai", jokio interneto, jokio elektroninio paðto. Taèiau per daugelá metø sutikau nemaþai þmoniø, kurie buvo artimi Ianui ir kurie iki ðiol padeda organizuoti
kasmetiná "ISD/Skrewdriver" atminimo koncertà. Visi jie labai gyrë Ianà. Jis
mylëjo savo muzikà, bet, kitaip nei daugelis scenos atstovø, tai darë ne dël pinigø,
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jis tikëjo savo tikslu ir matë muzikà kaip bûdà pasiekti baltàjá Didþiosios Britanijos jaunimà su savo "Rock Against Communism" þenklu, kaip bûdà kovoti su
"Antinacinës lygos" ir daugelio to meto pagrindiniø grupiø, kurios skatino rasiø
maiðymà, melu.
NSK: Kokia jûsø nuomonë apie istoriná konfliktà Ðiaurës Airijoje? Að pats manau, kad ten broliai ðaudë á brolius, suklaidinti þydø - dël to nereikia kaltinti në
vienos pusës. Mes esame VIENAS arijø kraujas, kuris turi bûti vieningas (kaip,
pavyzdþiui, "Day of the Sword" savo gilioje dainoje "Blood Stained Emerald" sakë
ta tema). Nacionalsocialistams uþ Airijos ir Didþiosios Britanijos ribø liûdna stebëti toká kraujo praliejimà tarp arijø.
Kokia jûsø nuomonë? Kokia yra bendra britø judëjimo nuomonë ðia tema?
Britø NSDAP/AO veteranas: Að sutinku, kad tai liûdna situacija, kurios
nesupranta daugelis ne britø nacionalsocialistø, klaidingai mananèiø, kad Sinn Fein
ir IRA yra/buvo airiø nacionalistai. Pats tai maèiau keliuose mitinguose prie
Ijzerbedebevaart Diksmuide Belgijoje. Þmonës teiravosi mano, kaip Ðkotijos
nacionalsocialisto, nuomonës. Europos bièiuliai apstulbo suþinojæ, kad ið tikrøjø
Sinn Fein/IRA buvo ir tebëra komunistinë, rasiø maiðymo grupë. Sinn Fein IRA
yra nacionalizmo iðkraipymas, kurá ðiandien matome kaip pabudusiø kairiøjø
grupæ, sveikinanèià bûrius nebaltøjø imigrantø Airijos saloje, Ðiaurës ir Pietø Airijoje. Jø paèiø þodþiais tariant, ið jø 2020 m. manifesto prioritetø: "Priimti grieþtus
teisës aktus dël neapykantos nusikaltimø". Jie skatina baltøjø rasës genocidà,
remdami abortus pagal pareikalavimà. Jie apsimeta, kad domisi airiø kultûra,
reikalaudami Ðiaurës Airijoje vartoti gëlø kalbà, nors daro viskà, kad sunaikintø
visos Airijos salos baltøjø arijø paveldà. Viso pasaulio nacionalsocialistai turëtø jø
saugotis. Turëjau malonumà bendrauti su Dubline ásikûrusia su NSDAP/AO
susijusia Nacionalsocialistine Airijos darbininkø partija, kuri pirmoji mane áspëjo
apie tikràjà Sinn Fein prigimtá. Ðkotijos nacionalistø partija yra beveik tokia pati.
NSK: Apibûdinkite savo dabartinæ politinæ veiklà.
Britø NSDAP/AO veteranas: Lauckas ir Europos bendraþygiai rengia vis
platesná ðvieèiamosios ir propagandinës medþiagos asortimentà. Naudojame
profesionalias priemones Treèiojo reicho laikø medþiagai versti á anglø ir kitas
kalbas. Jungtinëje Karalystëje veikia nedidelis, bet specialus grafikos menininkø,
interneto svetainiø kûrëjø ir platinimo punktø tinklas, skirtas ðiam darbui decentralizuoti. Vykdome uþsakymus bièiuliams, gyvenantiems po tebesitæsianèia Vokietijos okupacine valdþia. Kuriame, gaminame ir platiname lipdukus
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(prisiminkime, kad bûtent paprastas lipdukas paskatino mane ásitraukti á
judëjimà). Tai buvo strateginiai susitikimai, organizuojantys iðtekliø telkimà, o ne
girtuokliavimà. Verkðlenimai prie pintos alaus, taip daþnai siejami su siauru
nacionalizmu. Ðie susitikimai vyko deðimtmeèius, tarp jø buvo ir susitikimai su
florentieèiu Rostu van Tonnigenu, ledi Mosley ir Gudrun Burwitz (jûsø skaitytojams geriau þinoma mergautine Himmlerio pavarde).
Ðie susitikimai elektroniniu bûdu tæsiasi ir ðiandien, kol vël galësime asmeniðkai
suburti savo "Rudàjà tarptautinæ brolijà".
NSK: Kokia jûsø nuomonë apie UKIP, "Brexit" ir patá Borisà Johnsonà?
Ar manytumëte, kad vienas ið jø (ar visi) bent kiek prisideda prie nacionalinio pabudimo?
Britø NSDAP/AO veteranas: Farage'as prieð ásitraukdamas á politikà buvo
tarptautinis finansininkas. Jis nukreipë daugelio bendraþygiø dëmesá nuo
svarbesniø klausimø. Að dalyvavau kampanijoje uþ "Brexit", nors ir ne su UKIP,
daug dienø praleidau dalydamas lapus, rengdamas turgaus prekystalius ir statiðkas
demonstracijas. Svarbu nepamirðti, kad Britanijos draugai nëra nusiteikæ prieð Europà, mes esame nusiteikæ prieð storus kapitalistus, kurie pasinaudojo bendràja
rinka, kad uþtvindytø Britanijà pigia darbo jëga ið Rytø Europos, ir tai darë vadinamoji darbininkø partija, leiboristø partija, vadovaujama Tony Blairo. Liaudies
draugai ið Rytø dël to nekalti, jie tapo tarptautiniø finansininkø ir plutokratø, kurie
ieðkojo pigios darbo jëgos savo pelnui didinti, iðnaudojimo aukomis. Borisas
Dþonsonas yra blogiausios rûðies populistas, iðlepintas turtuolis, kuris sako, ko, jo
manymu, nori þmonës, bet nieko ið to neágyvendina, jis yra dar vienas atsidavæs
globalistas, paþiûrëkite, kiek ne baltøjø ir þydø yra jo vyriausybëje ir kiek jo
bièiuliø, kuriems skiriami valstybiniai uþsakymai.
NSK: Jûsø ðalis jau prarado daug þmoniø dël Covid-19, daugiausia dël to, kad ið
pradþiø labai trûko prevencijos ir buvo silpna sveikatos prieþiûros sistema. Ar
galëtumëte kaltinti vyriausybæ?
Britø NSDAP/AO veteranas: Taip, dël to visiðkai kalta vyriausybë, ir ne tik
dabartinë, bet ir daugelis ankstesniø tiek leiboristø, tiek konservatoriø partijø. Kiekviena ið jø sakë, kad turime mokëti uþ vaistø receptus, nes negalime sau leisti duoti vaistø nemokamai, kad þmonës, kenèiantys skausmà, metø metus laukia
operacijø, nes negalime sau leisti plësti ligoniniø, samdyti ir mokyti gydytojø ir
slaugytojø. Turime maþiausiai intensyviosios terapijos lovø ir ventiliacijos aparatø
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vienam gyventojui Vakarø pasaulyje, nes mums sakoma, kad negalime sau leisti
daugiau. Negalime suteikti namø ar sveikatos programø daugeliui mûsø buvusiø
kariø, kurie nukentëjo tiek psichiðkai, tiek fiziðkai kovodami globalistø karuose,
nes mums sakoma, kad negalime sau to leisti. Mûsø pensininkai gauna blogiausias
pensijas Vakarø pasaulyje, nes negalime sau leisti finansuoti padoriø pensijø.
Taèiau mûsø vyriausybës visada randa pakankamai pinigø ir iðtekliø nelegaliems
imigrantams ir prieglobsèio praðytojams remti. Atrodo, kad pinigø ðiems
ásibrovëliams yra be dugno. Ir dabar, kai globalistø ambicijos Afganistane þlugo,
mûsø vadinamieji lyderiai pareiðkë, kad priimsime 20 000 afganistanieèiø.
Daugybë RAF lëktuvø ir 1 000 kariø buvo iðsiøsti á Kabulà, kad atveþtø juos èia.
Be to, 2021 m. Lamanðo sàsiaurá jau kirto beveik 15 000 nelegalø, nes mums sakoma, kad negalime sau leisti visiðkai apsaugoti savo sienø.
Nors negalime sau leisti pasirûpinti savo liaudimi, turime absurdiðkà situacijà, kai
Didþiosios Britanijos vyriausybë uþsiima pinigø skolinimusi ið tarptautiniø
bankininkø, kad galëtø juos iðdalyti kaip uþsienio pagalbà! vien 2020 m. ji pasiskolino 14,5 mlrd. svarø sterlingø, kad galëtø juos iðdalyti. Taèiau uþ ðià padëtá
atsakinga ne tik vyriausybë. Britanijos þmones apie tai jau daugelá metø perspëja
ávairios nacionalistø / nacionaliniø socialistø grupës, taèiau jie vël ir vël balsuoja
uþ senàsias partijas, kurios juos nuvylë praeityje, ir neprisijungia prie mûsø kovoje
uþ Naujàjà tvark¹.
NSK: Kiek stiprus prieðas yra jûsø ðalyje?
Britø NSDAP/AO veteranas: Bûtø kvaila neigti, kad prieðas yra stiprus ir kontroliuoja visus valdþios svertus, jie kontroliuoja ir skatina savo darbotvarkæ ávairiais
bûdais. Jie gadina mûsø jaunimà mokyklose, naudodamiesi valstybës galia sulaiko
ir stebi visus, rodanèius bet kokius rasinio sàmoningumo poþymius, naudodamiesi
"Prevencijos" programa. Ði programa buvo pradëta vykdyti kovojant su musulmonø terorizmu, taèiau daþniausiai naudojama siekiant uþgniauþti baltøjø nesutikimà. Ðimtai tûkstanèiø þmoniø buvo apklausti ir tiriami policijos dël to, kà ji vadina "neapykantos incidentais, nesusijusiais su nusikaltimais". Neretai jie apsilanko
pas jûsø darbdavá ir praneða, kad jûsø atþvilgiu atliekamas tyrimas, siekdami jus
atleisti iš darbo.
NSK: Kokios yra pagrindinës dabartinës jûsø ðalies problemos?
Britø NSDAP/AO veteranas: Pagrindinë problema, su kuria susiduria mûsø ðalis
ir didþioji dalis Vakarø pasaulio, yra vaikø trûkumas. Fiureris sakë: "Visuomenës
neiðmirðta, jos gimsta". Mûsø þmonës yra taip uþhipnotizuoti materialinës gerovës
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ir karjeros siekio, kad nepastebi biologinio imperatyvo. Mûsø jaunos moterys
vietoj maþø vaikø neðioja maþus ðunis. Baltøjø vaikø pradinëse mokyklose vis
daugiau nei ðiø svetimðaliø ásibrovëliø, mus iðstumia ðie parazitai ið mûsø tarpo.
Ðkotijoje reikia spræsti narkotikø problemà. Ðkotijoje narkotikø vartojimo ir
mirèiø nuo narkotikø vartojimo rodikliai yra prasèiausi Europoje. Ir tai neva
ðalyje, kuriai vadovauja "nacionalistø" vyriausybë. Tiesa ta, kad SNP yra globalistai, ir galima átarti, kad mirtis nuo narkotikø jie laiko dar viena priemone
maþinti baltøjø gyventojø skaièiø, kad atsirastø vietos daugiau imigrantø. Jie
nepuola didþiøjø narkotikø baronø, nes jie daugiausia yra musulmonai, o Škotijos
sveikatos apsaugos ministras yra ..... Humza Yousaf, musulmonas
NSK: Kokià (-ias) knygà (-as) rekomenduotumëte ir kodël?
Britø NSDAP/AO veteranas: "Mein Kampf". Tai mûsø tikëjimo pagrindas.
- Richard Tedor "Hitlerio revoliucija", kurià galima rasti anglø ir vokieèiø kalbomis.
Joje, remiantis laikotarpio dokumentais, parodomi pirmosios nacionalsocialistinës
vyriausybës tikslai ir pasiekimai bei atremiamas ðiandieninës þiniasklaidos melas.
Atkreipkite dëmesá, kad sakau pirmoji nacionalsocialistø vyriausybë, nes ji nebus
paskutinë.
- "Merrie England 2000", kurià 1993 m. paraðë Colinas Jordanas ir kurioje numatë, kokià beprotybæ matome ðiandien.
- "A Train of Thought" ir "National Socialism A World Creed for the
1980's" (Nacionalinis socializmas - pasaulinis tikëjimas devintajam
dešimtmeèiui), kuriuos vëlgi paraðë Colinas Jordanas ir kuriuos galima parsisiøsti
ið daugelio svetainiø. Ið tiesø, bet kurá Kolino Dþordano veikalà labai rekomenduojame.
NSK: Aèiû uþ interviu. Tæskite gerà darbà. Pergalë yra mûsø!
Kvieèiame pridëti keletà baigiamøjø þodþiø adresatams.
Britø NSDAP/AO veteranas: Atrodo, kad mûsø ðansai neáveikiami, taèiau tai
neturëtø leisti mums prarasti vilties. Tokio pat fanatiðko tikëjimo galutine pergale
yra kiekvieno tikro nacionalsocialisto ðirdyje, ir nesvarbu, ar priklausote grupei,
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ar esate "vieniðas vilkas", kartu mes galime paversti 1945 m. pralaimëjimà tik
pralaimëtu mûðiu tæstiniame kare, ið kurio galiausiai iðeisime nugalëtojais.

15

16

