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Sukupolvet
Aikakauslehtemme
ENSIMMÄINEN SUKUPOLVI
Syntynyt 1970-luvulla.
Saksankielinen NS KAMPFRUF aloitti vuonna 1973 tiedotteen muodossa. Se
laajeni tabloid-muotoon saman vuoden syksyllä.
Englanninkielinen NS REPORT aloitti vuonna 1975 bulletin-muodossa. Vuonna
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1977 se laajeni tabloid-muotoon. Sen nimi muutettiin THE NEW ORDERiksi.
Molemmat julkaisut ilmestyivät säännöllisesti - joskus puolivuosittain, joskus neljännesvuosittain - yli kolmen vuosikymmenen ajan.
Ne kuitenkin pienennettiin bulletin-muotoon vuosisadan vaihteen tienoilla.
Lisäksi suuri lama pakotti ne "horrokseen" vuosina 2010-2015. Keväällä 2015 ne
heräsivät horroksesta. Siitä lähtien ne ovat ilmestyneet kuukausittain.

TOINEN SUKUPOLVI
Syntynyt 1990-luvulla.
Kahdeksan muuta iltapäivälehteä. Ilmestyvät noin kolme kertaa vuodessa.
Ruotsinkielisestä versiosta tuli kolmas kieliversio vuonna 1990. Unkarinkielinen
neljäs vuonna 1991. Ranska, espanja, portugali, italia ja hollanti syntyivät samanaikaisesti tammikuussa 1992. Tanskan kielestä tuli kymmenes joulukuussa 1992.
Vuonna 1993 NSDAP/AO rahoitti osittain Venäjällä julkaistavaa venäläistä
iltapäivälehteä.

KOLMAS SUKUPOLVI
Syntynyt tämän vuosisadan ensimmäisellä vuosikymmenellä.
Useimmiten kyse on vain pienennetyistä versioista nykyisistä kymmenestä
iltapäivälehdestä.
Lisäksi muutama uusi kieli. Bulletin-muodossa.
Vain
saksankielisiä ja englanninkielisiä tiedotteita julkaistiin edelleen säännöllisesti.
Muut ilmestyivät ajoittain.

NELJÄS SUKUPOLVI
Syntynyt tämän vuosisadan toisella vuosikymmenellä.
Saksankielinen, englanninkielinen ja espanjankielinen painos heräsi horroksesta
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vuonna 2015. Ne ovat sen jälkeen ilmestyneet säännöllisesti kuukausittain. Kymmeniä muita kieliversioita on ilmestynyt ajoittain.

VIIDES SUKUPOLVI
Syntynyt toukokuussa 2022.
"Aikakauslehtiperheemme" uusin jäsen on monikielinen WEEKLY-tiedote, joka
julkaistaan verkossa 23 kielellä.
Kuukausittaiset "vanhemmat sisarukset" ilmestyvät edelleen kuukausittain. Myös
kielipainosten määrä kasvaa.
Julkaisu- ja Internet-laajentumisemme alkoivat samanaikaisesti toukokuussa
2022 osana kesäoffensiivia.
Tutkimus- ja kehitystiimimme työskenteli kirjaimellisesti 16 tuntia joka päivä yli
kuukauden ajan luodakseen järjestelmät, jotka pystyvät tähän valtavaan laajennukseen.

SINÄ VOIT AUTTAA!
Jo 15 minuuttia päivässä tekee yhteensä 90 tuntia vuodessa.
Ota yhteyttä saadaksesi lisätietoja.
nsdapao.org@pm.me
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Viisi ensimmäistä "Lifeboat"-verkkosivustoa avattiin verkossa yhdeksäntoista päivän aikana 24. toukokuuta ja 11. kesäkuuta 2022 välisenä aikana. Näillä sivustoilla on toimivat
verkkotunnukset vähintään neljällä rekisterinpitäjällä vähintään neljässä eri maassa:
Yhdysvalloissa, Islannissa, Japanissa ja Yhdistyneissä arabiemiirikunnissa. [Huomautus:
Käytännössä on yleensä yksi tai useampi ylimääräinen verkkotunnus rekisteröity, mutta
ei vielä toiminnassa, yhdessä tai useammassa muussa maassa.]
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Voimaa naurun kautta:
Johdanto
Paroni
Kaikki ovat kuulleet hurjia huhuja "salaisista tukikohdista".
Etelä-Amerikassa.
Etelänavalla.
Kuun pimeällä puolella.
Ja tietenkin Nebraskassa!

Mikä on tosiasia? Mikä on fiktiota?
Voin auttaa! Mutta tiedättehän vanhan sanonnan:

Voisin kertoa sinulle.
Mutta silloin minun pitäisi tappaa sinut.
Tämä aiheuttaa minulle pulman. Yrityksellämme on tiukka periaate pysyä laillisena. Ja henkirikos ei ole laillinen Nebraskan osavaltiossa. (Sitä paitsi, te ette ole
karjavarkaita!)
En voi siis paljastaa liikaa. Mutta voin paljastaa vähän.
Ensin haluan todistaa rehellisyyteni myöntämällä, että muutamat huhut ovat todellakin totta (sitä paitsi olisi suorastaan typerää ja haitallista kieltää
itsestäänselvyys).

Meillä on liikaa henkilöstöä ja liikaa palkkaa.
(Ja väitetysti yliseksikäs.)
Yksityiset suihkukoneet, pilvenpiirtäjien toimistot ja kauniit sihteerit ovat todel5

lakin mukavia.
Jotkut meistä työskentelevät kuitenkin toisinaan myös pitkiä työpäiviä.
Ja on vielä yksi asia.

Jotkut työtovereistamme ovat outoja.
Erityisesti ylemmät johtajat! (Ja tutkimus- ja kehitysosaston tyypit.)
Luonnollisesti tämä aiheuttaa joskus kitkaa.
Siitä huolimatta
MORAALIMME ON ERITTÄIN HYVÄ!
Nauramme itsellemme. Ja kollegoillemme.

"In-vitsit" ovat
tärkeä osa
"yrityskulttuurimme".
Henkilöstöosastomme on järjestänyt kaksi ryhmää. Nämä joukkueet kilpailevat.
Tavoitteena on nähdä, kumpi joukkue pystyy kiusaamaan toista joukkuetta eniten.

VOIMAA NAURUN KAUTTA
on meidän versiomme
VOIMAA ILON KAUTTA!
Kilpailijoilla on nyt TOINEN tavoite:

VIIHDYTTÄÄ SINUA!
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