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As duas primeiras semanas de nossa

Ofensiva de Verão!
12 de maio
Começa o planejamento para o VERÃO OFENSIVO.

19 de maio
O que é o livro NSDAP/AO? publicado
com 22 idiomas.

22 de maio
O Boletim NS News da NSDAP/AO expande de CINCO idiomas para 23 idiomas.
e
continua na página 2
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Sobre esta edição
Um relatório de progresso sobre a ofensiva de verão foi originalmente
planejado para a edição de julho.
O layout da edição de junho já havia sido criado. Ele incluiu a segunda
parte da entrevista de Jan Lamprecht.
Entretanto, o enorme progresso durante os primeiros dez dias da ofensiva
de verão levou a uma mudança de plano.
Esta edição de junho é o resultado.
A edição de junho, originalmente planejada, se tornará simplesmente a
edição de julho.

de MÊS à publicação SEMANAL.
Em outras palavras: de 60 números por ano para mais de 1000 números por ano!
Nota: A equipe de produção criou as primeiras QUATRO edições em apenas
TRÊS dias. Isto prova que a produção semanal é realmente realista.

24 de maio
É lançado o mais novo site da NSDAP/AO, nsdapao.info.
Antecedentes:
A apreensão simultânea sem precedentes de TRÊS nomes de domínio da Internet
em fevereiro levou o site principal do NSDAP/AO para fora do ar.
O escrivão americano, cuja matriz está localizada no Canadá, alegou que isto foi
continua na página 4
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Periódicos NSDAP/AO
NS KAMPFRUF em alemão
O NOVO ORDEM em inglês
NS NEWS BULLETIN em vários idiomas
www.nsdapao.org
Expansão Periódica NSDAP/AO
A NS NEWS BULLETIN é agora uma publicação SEMANAL em
23 idiomas!
Todas as edições lingüísticas são convenientemente publicadas em
um arquivo pdf.
A EXPANSÃO BULLETINA e a EXPANSÃO INTERNET aconteceram ambas nas duas primeiras semanas da Ofensiva de Verão.
Pessoas dedicadas + Organização eficaz + Boa estratégia = Sucesso
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feito "sob ordens da polícia alemã". [Nota: Todos os três web-sites estão, em
grande parte, no idioma alemão. Eles incluem nsdap.info, nazi-laucknsdapao.com, e outro cliente do web-host zensurfrei.com].
Em outras palavras: Uma empresa americana seguiu ordens de um governo estrangeiro! E negou a liberdade de expressão aos colegas americanos!
Uma reclamação oficial da ICANN foi apresentada. E um advogado foi contratado.
Zensurfrei foi fundada em 2001 para fornecer hospedagem web para dissidentes
políticos. No início, havia menos de uma dúzia de clientes. A maioria deles na Alemanha. Em poucos anos, o número havia crescido para cerca de sessenta. Hoje
Zensurfrei hospeda centenas de web-sites em todo o mundo.
Os sites e servidores do Zensurfrei estão sob constante e maciço ataque!
Só em um mês Zensurfrei lutou contra SEVEN "eventos de dia zero" (ZDE).
Alguns ataques vêm de hackers profissionais. Um deles ficou tão impressionado
com nossas defesas que entrou em contato conosco. Não foi nada pessoal. Ele
havia recebido 26.000 dólares. (Ele falhou. Mas ficou com o dinheiro de qualquer
forma).
Alguns ataques são patrocinados pelo Estado. E muito sofisticados.
Somente os profissionais de TI mais qualificados podem defender-se com sucesso
contra esta magnitude e sofisticação de ataque. (16+ dias de trabalho por hora não
são raros!)
Isto NÃO é barato. A liberdade de expressão NÃO é gratuita.
A equipe de TI de Zensurfrei elaborou e implementou uma estratégia para neutralizar em grande parte o efeito da perda de nomes de domínio. (Nota: A batalha
legal para recuperar o controle desses domínios também continua!)
Múltiplos domínios quase idênticos são registrados com vários registradores espalhados pelo mundo.
continua na página 6
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O novo portal nsdapao.info do NSDAP/AO inclui estes três livros
como arquivos PDF para download gratuito.
O livro multilíngue no centro foi criado durante os primeiros dez
dias da Ofensiva de Verão. Ele contém uma breve descrição do
NSDAP/AO em 22 idiomas.

Uma Introdução ao NSDAP/AO: A Luta Continua! contém muito mais informações. Ela está disponível nas seguintes edições lingüísticas: alemão, inglês, espanhol, francês, italiano e tcheco.
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Por exemplo: nsdapao-gerhard-lauck.com, nsdapao-gerhard-lauck.net e nsdapaogerhard-lauck.org, todos apontam para o web-site nsdapao.info. Eles são domínios "entrantes".
O site principal nsdapao.info serve como um gateway para toda uma rede de sites
interconectados. Algumas vezes referido como "satélite" ou sites "auxiliares".
[Zensurfrei desenvolveu esta estratégia há quase vinte anos. A segurança e o custo
da largura de banda foram ambos fatores].
Estes domínios alternativos são exibidos de forma proeminente no site da Web.
Assim, os visitantes sabem onde procurar. (Nota: Ainda mais domínios são registrados, mas NÃO revelados ao público. Até ser necessário).
Há também domínios "de saída". Exemplo: nsdapao-lauck-news.com, nsdapaolauck.net, e nsdapao-lauck.org. Estes domínios apontam para o próximo site
NSDAP/AO nsdapao.org.
Estes sites são construídos sob medida para serem quase impossíveis de serem pirateados.
Em outras palavras: O ataque flagrante contra a liberdade de expressão acabou
sendo uma bênção disfarçada.

O ataque sorrateiro BACKFIRED.
Como PEARL HARBOR!
Essa é a BOA notícia
Agora para as notícias do BAD: Nossa renda este ano é apenas HALF do costume! (Nenhuma surpresa considerando a forma terrível da economia).
Por favor, ajude!

TRABALHO DONATIVO!
OU ATIVISMO!
OU DINHEIRO!
Gerhard Lauck
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Ayuda a los Prisioneros Políticos
Envía cartas cuidadosamente moderadas de solidaridad
Matthew F. Hale 15177-424
USP Marion / U.S. Penitentiary
PO Box 1000
Marion, IL 62959 USA
www.freematthale.com
Sascha Krolzig
JVA Castrop-Rauxel
Lerchenstraße 81
Germany
Mr. Hervé LALIN
Maison d’Arrét de Fleury-Merogis
N°d’écron 459091
Bastille D3 - Cellule 4G05
7 avenue des Peupliers
91700 Fleury-Merogis
France
Alfred Schaefer
Hindenburgring 12
86899 Landsberg am Lech
Germany
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SIM !
Eu vou
ajudar!
Em anexo está minha doação de US$ __________________________________
Name ____________________________________________________________
Street ____________________________________________________________
City _____________________________________________________________
Estado ou Província _________________________________________________
CEP ou Código Postal _______________________________________________
Country __________________________________________________________
Email (optional) ____________________________________________________
Fazer cheques a pagar: NSDAP/AO
Envie para: NSDAP/AO - PO Box 6414– Lincoln NE 68506 - USA
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