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A "generációk" a
Időszaki kiadványaink
ELSŐ GENERÁCIÓ
Az 1970-es években született.
A német nyelvű NS KAMPFRUF 1973-ban indult bulletin formátumban. Ugyanezen év őszén bővült tabloid formátumúvá.
Az angol nyelvű NS REPORT 1975-ben indult bulletin formátumban. 1977-ben
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tabloid formátumúvá bővült. És átnevezték THE NEW ORDER-re.
Mindkét kiadvány több mint három évtizeden át rendszeresen - néha kéthavonta,
néha negyedévente - jelent meg.
A századforduló környékén azonban bulletin formátumra csökkentették őket.
Ráadásul a nagy recesszió 2010 és 2015 között "hibernációra" kényszerítette őket.
2015 tavaszán ébredtek fel a téli álomból. Azóta havonta jelennek meg.

MÁSODIK GENERÁCIÓ
Az 1990-es években született.
Még nyolc bulvárlap. Évente körülbelül háromszor jelenik meg.
A svéd lett a harmadik nyelvi kiadás 1990-ben. A magyar 1991-ben a negyedik. A
francia, a spanyol, a portugál, az olasz és a holland egyszerre született meg 1992
januárjában. A dán 1992 decemberében lett a tizedik. 1993-ban az NSDAP/AO
részben finanszírozott egy Oroszországon belül megjelenő orosz bulvárlapot.

HARMADIK GENERÁCIÓ
A század első évtizedében született.
Többnyire egyszerűen a meglévő tíz bulvárlap kicsinyített változatai. Plusz
néhány további nyelv. Bulletin formátum. Csak a német és az angol bulletineket
adták továbbra is rendszeresen ki. A többiek időszakosan jelentek meg.

NEGYEDIK GENERÁCIÓ
A század második évtizedében született.
A német, angol és spanyol nyelvű kiadások 2015-ben tértek magukhoz a téli
álomból. És azóta rendszeresen, havonta jelennek meg. Egy tucatnyi további
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nyelvi kiadás jelent meg időszakosan.

ÖTÖDIK GENERÁCIÓ
Született 2022 májusában.
A "folyóiratcsalád" legújabb tagja a többnyelvű WEEKLY bulletin, amely 23
nyelven jelenik meg online.
A havonta megjelenő "idősebb testvér" folyóiratok továbbra is havonta jelennek
meg. És a nyelvi kiadások száma is növekszik.
Kiadványaink és internetes terjeszkedésünk 2022 májusában egyszerre indult
el a Nyári offenzíva részeként.
Kutatási és fejlesztési csapatunk több mint egy hónapon keresztül szó szerint napi
16 órát dolgozott, hogy létrehozza az ilyen hatalmas bővítésre képes rendszereket.

TE IS SEGÍTHETSZ!
Már napi 15 perc is 90 órát jelent évente.
További információért forduljon hozzánk.
nsdapao.org@pm.me
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Az első öt "Mentőcsónak" weboldal tizenkilenc nap alatt, 2022. május 24. és
június 11. között indult el. Ezek az oldalak legalább négy különböző országban legalább négy regisztrátornál működő domainnel rendelkeznek:
USA, Izland, Japán és az Egyesült Arab Emírségek. [Megjegyzés: A gyakorlatban általában egy vagy több további országban van egy vagy több további domain regisztrálva, de még nem aktív.]
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Erő a nevetésen keresztül:
Bevezetés
Báró
Mindenki hallotta már a "titkos bázisokról" szóló vad pletykákat.
Dél-Amerikában.
A Déli-sarkon.
A Hold sötét oldalán.
És természetesen Nebraskában!

Mi a tény? Mi a fikció?
Segíthetek! De ismered a régi mondást:

Elmondhatnám.
De akkor meg kellene ölnöm téged.
Ez dilemmát jelent számomra. Végül is, cégünknek szigorú politikája van arra,
hogy LEGÁLIS maradjon. És az emberölés nem legális Nebraska államban.
(Amellett, maguk nem marhatolvajok!)
Ezért nem árulhatok el túl sokat. De egy keveset elárulhatok.
Először is, hadd bizonyítsam be őszinteségemet azzal, hogy elismerem, hogy
néhány pletyka valóban igaz. (Emellett, egyenesen ostobaság és kontraproduktív
lenne tagadni a nyilvánvalót.)

Túl vagyunk terhelve és túl vagyunk fizetve.
(És állítólag túlszexelt.)
A magánrepülők, a felhőkarcolós irodák és a gyönyörű titkárnők valóban szépek.
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Néhányan közülünk azonban időnként hosszú órákat is dolgoznak.
És van még valami.

Néhány munkatársunk furcsa.
Különösen a felsővezetők! (És a srácok a kutatási és fejlesztési osztályon.)
Természetesen ez néha súrlódásokat okoz.
Mindazonáltal
A MORÁLUNK NAGYON JÓ!
Magunkon nevetünk. És a kollégáinkon.

Az "in-jokes" egy
fontos része a
a "vállalati kultúránk".
Humánerőforrás osztályunk két csapatot szervezett. Ezek a csapatok
versenyeznek. A cél az, hogy melyik csapat tudja a másik csapatot a legtöbbet
ugratni.

ERŐ A NEVETÉSEN KERESZTÜL
a mi változatunk a
ERŐT AZ ÖRÖM ÁLTAL!
A versenyzőknek most van egy MÁSODIK céljuk:

FELÜGYELJÜK TÉGED!
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