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"Generacije" 

Naše periodične publikacije 
  
 

PRVA GENERACIJA  
  

Rojen v sedemdesetih letih prejšnjega stoletja. 

  

NS KAMPFRUF v nemškem jeziku je začel izhajati leta 1973 v obliki biltena.  

Jeseni istega leta se je razširil na tabloidni format. 

  

NS REPORT v angleškem jeziku je začel izhajati leta 1975 v obliki biltena.  Leta 
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1977 se je razširil na tabloidni format.  Preimenovalo se je v THE NEW ORDER. 

  

Obe publikaciji sta redno izhajali več kot tri desetletja - včasih dvakrat mesečno, 

včasih četrtletno.  

  

Vendar so jih na prelomu stoletja zmanjšali na obliko biltena. 

  

Poleg tega so bili zaradi velike recesije med letoma 2010 in 2015 prisiljeni v 

"hibernacijo".  Spomladi leta 2015 so prišli iz zimskega spanja.  Od takrat se po-

javljajo vsak mesec.  

  

  

DRUGA GENERACIJA 
  

Rojen v devetdesetih letih prejšnjega stoletja. 

  

Še osem tabloidnih časopisov.  Izidejo približno trikrat na leto. 

  

Leta 1990 je bila tretja jezikovna izdaja švedščina. Madžarščina je leta 1991 

postala četrta. Francoska, španska, portugalska, italijanska in nizozemska izdaja 

so istočasno izšle januarja 1992.  Danščina je postala deseta decembra 1992.  Leta 

1993 je NSDAP/AO delno financirala ruski tabloid, ki je izhajal v Rusiji.  

  

  

TRETJA GENERACIJA 
  

Rojen v prvem desetletju tega stoletja.  

  

Večinoma so to le pomanjšane različice obstoječih desetih tabloidov.  In še nekaj 

dodatnih jezikov. Format biltena.  Redno so še vedno objavljali le nemške in an-

gleške biltene.  Druge so izhajale občasno. 

  

  

ČETRTA GENERACIJA 
  

Rojen v drugem desetletju tega stoletja. 

  

Nemška, angleška in španska jezikovna izdaja se je iz hibernacije prebudila leta 
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2015.  Od takrat izhajajo redno mesečno.  Deset drugih jezikovnih izdaj je izhaja-

lo občasno. 

 

 

PETA GENERACIJA  
  

Rojen maja 2022. 

  

Najnovejši član naše "družine revij" je večjezični bilten WEEKLY, ki na spletu 

izhaja v 23 jezikih.   

  

Mesečne revije "starejših bratov in sester" še naprej izhajajo mesečno.  Povečuje 

se tudi število jezikovnih izdaj. 

  

Maja 2022 sta se v okviru poletne ofenzive istočasno začeli širitev založništva in 

širitev interneta.  

  

Naša ekipa za raziskave in razvoj je več kot mesec dni delala dobesedno po 16 ur 

vsak dan, da bi ustvarila sisteme, ki so sposobni te velike širitve. 

  

  

POMAGATE! 

 

Že 15 minut na dan pomeni 90 ur na leto. 

 

Za več informacij se obrnite na nas. 

nsdapao.org@pm.me 
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Prvih pet spletnih strani "rešilnega čolna" je bilo objavljenih v devetnajstih 

dneh med 24. majem in 11. junijem 2022.  Ta spletna mesta imajo funkcional-

ne domene pri vsaj štirih registrarjih v vsaj štirih različnih državah: ZDA, 

Islandija, Japonska in Združeni arabski emirati.  [Opomba: V praksi je 

običajno ena ali več dodatnih domen registriranih, vendar še neaktivnih, v 

eni ali več dodatnih državah]. 
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Moč skozi smeh: 

Uvod 
  

Baron 
  

Vsi so že slišali za divje govorice o "tajnih oporiščih". 

  

V Južni Ameriki.  

  

Na južnem tečaju. 

  

Na temni strani Lune. 

  

In seveda v Nebraski! 

  

Kaj je dejstvo? Kaj je fikcija? 
  

Lahko vam pomagam! Vendar poznate stari pregovor: 

  

Lahko vam povem. 

Toda potem bi te moral ubiti. 
  

To je zame dilema. Navsezadnje je v našem podjetju strogo predpisano, da mora 

ostati zakonito. V zvezni državi Nebraska pa umor ni zakonit. (Poleg tega vi niste 

lovci na živino!) 

  

Zato ne morem razkriti preveč. Lahko pa razkrijem nekaj malega. 

  

Najprej naj dokažem svojo poštenost in priznam, da je nekaj govoric res resničnih. 

(Poleg tega bi bilo povsem neumno in kontraproduktivno zanikati očitne stvari.) 

  

Imamo preveč osebja in smo preplačani. 

(In domnevno preveč seksi.) 
  

Zasebna letala, pisarne v nebotičnikih in lepe tajnice so res lepi. 
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Vendar pa nekateri med nami občasno delajo tudi več ur.  

  

In še nekaj. 

  

Nekateri naši sodelavci so čudni. 
  

Zlasti vodilni delavci! (In fantje v oddelku za raziskave in razvoj.) 

  

To seveda včasih povzroča trenja.  

  

Kljub temu 

NAŠA MORALA JE ZELO DOBRA! 

  

Smejemo se sami sebi. In našim sodelavcem.  

  

"In-jokes" so 

pomemben del 

našo "korporativno kulturo". 
  

Naš kadrovski oddelek je organiziral dve ekipi. Ekipi tekmujeta. Cilj je ugotoviti, 

katera ekipa lahko najbolj draži drugo ekipo. 

  

MOČ SKOZI SMEH 

je naša različica 

MOČ V VESELJU! 
  

Tekmovalci imajo zdaj DRUGI cilj:  

  

ZABAVLJAJTE SE! 
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