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"Generațiile" de
Publicațiile noastre periodice
PRIMA GENERAȚIE
Născut în anii 1970.
NS KAMPFRUF de limbă germană a început în 1973 în format buletin. S-a extins la formatul tabloid în toamna aceluiași an.
NS REPORT în limba engleză a început în 1975, în format buletin. În 1977 a fost
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extins în format tabloid. Și a fost redenumit THE NEW ORDER.
Ambele publicații au apărut cu regularitate - uneori bilunar, alteori trimestrial timp de peste trei decenii.
Cu toate acestea, ele au fost reduse la formatul buletinelor în jurul sfârșitului de
secol.
În plus, Marea Recesiune i-a forțat să intre în "hibernare" între 2010 și 2015. În
primăvara anului 2015 au ieșit din hibernare. Și au apărut lunar de atunci.

A DOUA GENERAȚIE
Născut în anii 1990.
Încă opt ziare tabloide. Care apar de aproximativ trei ori pe an.
Suedeza a devenit cea de-a treia limbă de ediție în 1990. Maghiara a devenit a patra în 1991. Franceza, spaniola, portugheza, italiana și olandeza s-au născut simultan în ianuarie 1992. Daneza a devenit a zecea în decembrie 1992. În 1993,
NSDAP/AO a finanțat parțial un tabloid rusesc publicat în interiorul Rusiei.

A TREIA GENERAȚIE
Născut în primul deceniu al acestui secol.
În cea mai mare parte sunt doar versiuni reduse ale celor zece tabloide existente.
Plus alte câteva limbi. Format buletin. Doar buletinele germane și englezești au
mai fost publicate în mod regulat. Celelalte erau intermitente.

A PATRA GENERAȚIE
Născut în al doilea deceniu al acestui secol.
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Edițiile în limbile germană, engleză și spaniolă au ieșit din hibernare în 2015. Și
de atunci au apărut în mod regulat lunar. O duzină de alte ediții în alte limbi au
apărut cu intermitențe.

A CINCEA GENERAȚIE
Născut în mai 2022.
Cel mai nou membru al "familiei noastre de periodice" este buletinul multilingv
WEEKLY, publicat online în 23 de limbi.
Periodicele lunare "frați mai mari" continuă să apară lunar. Și numărul de ediții
în limbi străine este în creștere.
Extinderea publicațiilor și a internetului a început simultan în mai 2022, ca
parte a Ofensivei de vară.
Echipa noastră de cercetare și dezvoltare a lucrat 16 ore pe zi, timp de mai bine
de o lună, pentru a crea sisteme capabile de această expansiune uriașă.

TU POȚI AJUTA!
Cu doar 15 minute pe zi se adună până la 90 de ore pe an.
Contactați-ne pentru mai multe informații.
nsdapao.org@pm.me
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Primele cinci site-uri web "Lifeboat" au fost puse online pe o perioadă de 19 zile,
între 24 mai și 11 iunie 2022. Aceste site-uri au domenii funcționale cu cel puțin
patru registratori din cel puțin patru țări diferite: SUA, Islanda, Japonia și Emiratele Arabe Unite. [Notă: În practică, există de obicei unul sau mai multe domenii
suplimentare înregistrate, dar care nu sunt încă active, în una sau mai multe țări
suplimentare].
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Puterea prin râs:
Introducere
Baron
Toată lumea a auzit zvonurile nebunești despre "bazele secrete".
În America de Sud.
La Polul Sud.
Pe partea întunecată a lunii.
Și, bineînțeles, în Nebraska!

Ce este un fapt? Ce este ficțiunea?
Vă pot ajuta! Dar știți cum se spune:

Aș putea să-ți spun.
Dar atunci ar trebui să te omor.
Acest lucru reprezintă o dilemă pentru mine. La urma urmei, firma noastră are o
politică strictă de a RĂMÂNE LEGAL. Iar omuciderea nu este legală în statul
Nebraska. (În plus, voi nu sunteți hoți de vite!)
Așa că nu pot dezvălui prea multe. Dar pot dezvălui puțin.
În primul rând, permiteți-mi să-mi dovedesc onestitatea, recunoscând că unele
dintre zvonuri sunt într-adevăr adevărate. (În plus, ar fi de-a dreptul prostesc și
contraproductiv să neg ceea ce este evident.)

Suntem suprasolicitați în personal și supraplătiți.
(Și se presupune că este supra-sexuat.)
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Avioanele private, birourile din zgârie-nori și secretarele frumoase sunt întradevăr frumoase.
Cu toate acestea, unii dintre noi muncesc ocazional și ore îndelungate.
Și mai este ceva.

Unii dintre colegii noștri de muncă sunt ciudați.
Mai ales cadrele superioare! (Și băieții din departamentul de cercetare și dezvoltare.)
În mod firesc, acest lucru provoacă uneori fricțiuni.
Cu toate acestea,
MORALUL NOSTRU ESTE FOARTE BUN!
Râdem de noi înșine. Și de colegii noștri.

"In-jokes" sunt o
parte importantă a
"cultura noastră corporativă".
Departamentul nostru de resurse umane a organizat două echipe. Aceste echipe
concurează. Scopul este de a vedea care echipă poate să tachineze cel mai mult
cealaltă echipă.

PUTERE PRIN RÂS
este versiunea noastră de
PUTERE PRIN BUCURIE!
Concurenții au acum un AL DOILEA obiectiv:

DISTRAGEȚI-VĂ!
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