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De två första veckorna av vår

Sommaroffensiv!
12 maj
Planeringen av sommarens offensiv börjar.

19 maj
Vad är NSDAP/AO? bok som publicerats på 22 språk.

22 maj
NSDAP/AO:s NS News Bulletin utökas
från fem språk till 23 språk.
Continued on page 2
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Om denna utgåva
En lägesrapport om sommaroffensiven var ursprungligen planerad till julinumret.
Layouten för juninumret hade redan skapats. Den innehöll den andra delen
av Jan Lamprecht-intervjun.
De enorma framstegen under de första tio dagarna av sommaroffensiven
ledde dock till att planen ändrades.
Resultatet är det här juninumret.
Det ursprungligen planerade juninumret kommer helt enkelt att bli julinumret.

och
från månadsvis till veckovis publicering.
Med andra ord: från 60 nummer per år till över 1000 nummer per år!
Observera: Produktionsgruppen skapade de fyra första numren på bara tre dagar.
Detta bevisar att veckoproduktion verkligen är realistiskt.

24 maj
NSDAP/AO:s nyaste webbplats nsdapao.info lanseras.
Bakgrund:
Det exempellösa samtidiga beslagtagandet av TRE Internetdomännamn i februari
gjorde att NSDAP/AO:s primära webbplats blev offline.
Continued on page 4
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NSDAP/AO-tidskrifter
NS KAMPFRUF på tyska
THE NEW ORDER på engelska
NS NEWS BULLETIN på många språk
www.nsdapao.org
NSDAP/AO:s tidskrift Expansion
NS NEWS BULLETIN är nu en veckopublikation på 23 språk!
Alla språkutgåvor publiceras bekvämt i en pdf-fil.
BULLETIN EXPANSION och INTERNET EXPANSION skedde
båda under de två första veckorna av sommaroffensiven.
Engagerade människor + effektiv organisation + bra strategi =
framgång
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Den amerikanska registreringsmyndigheten, vars moderbolag är beläget i Kanada,
hävdade att detta skedde "på order av den tyska polisen". [Anmärkning: Alla tre
webbplatser är till stor del tyskspråkiga. De omfattar nsdap.info, nazi-laucknsdapao.com och en annan kund hos webbhotellet zensurfrei.com.]
Med andra ord: Ett amerikanskt företag följde order från en utländsk regering!
Och förnekade yttrandefriheten för sina amerikanska landsmän!
Ett officiellt ICANN-anmälan lämnades in. Och en advokat anlitades.
Zensurfrei grundades 2001 för att tillhandahålla webbhotell för politiska dissidenter. Till en början fanns det mindre än ett dussin kunder. De flesta i Tyskland.
Inom några år hade antalet ökat till ett sextiotal. I dag är Zensurfrei värd för
hundratals webbplatser runt om i världen.
Zensurfriis webbplatser och servrar utsätts för ständiga och massiva attacker!
Bara under en månad kämpade Zensurfrei mot SJU "zero day events" (ZDE).
Vissa attacker kommer från professionella hackare. En av dem var så imponerad
av vårt försvar att han kontaktade oss. Det var inget personligt. Han hade fått 26
000 dollar. (Han misslyckades, men behöll pengarna ändå.)
Vissa attacker är statligt sponsrade. Och de är mycket sofistikerade.
Endast de mest kvalificerade IT-experterna kan framgångsrikt försvara sig mot
denna omfattning och sofistikerade attack. (Arbetsdagar på över 16 timmar är inte
ovanliga!)
Detta är INTE billigt. Yttrandefrihet är INTE gratis.
Zensurfrieds IT-team utarbetade och implementerade en strategi för att i stort sett
neutralisera effekten av domännamnsförlusten. (Observera: Den rättsliga kampen
för att återfå kontrollen över dessa domäner fortsätter också!)
Flera nästan identiska domäner är registrerade hos flera registratorer runt om i
världen.
Continued on page 6
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NSDAP/AO:s nya webbplats nsdapao.info innehåller dessa tre
böcker som PDF-filer för gratis nedladdning.
Den flerspråkiga boken i centrumet skapades under de första tio
dagarna av sommaroffensiven. Den innehåller en kort beskrivning
av NSDAP/AO på 22 språk.

En introduktion till NSDAP/AO: The Fight Goes On! innehåller mycket mer
information. Den finns i följande språkversioner: Den finns på följande
språk: tyska, engelska, spanska, franska, italienska och tjeckiska.
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Till exempel: nsdapao-gerhard-lauck.com, nsdapao-gerhard-lauck.net och
nsdapao-gerhard-lauck.org pekar alla på webbplatsen nsdapao.info. De är
"inkommande" domäner.
Den primära webbplatsen nsdapao.info fungerar som en inkörsport till ett helt
nätverk av sammankopplade webbplatser. Ibland kallas dessa webbplatser för
"satelliter" eller "hjälpwebbplatser". [Zensurfrei utvecklade denna strategi för
nästan tjugo år sedan. Säkerheten och kostnaden för bandbredd var båda faktorer.]
Dessa alternativa domäner visas tydligt på webbplatsen. Så att besökarna vet var
de ska leta. (Observera: Ännu fler domäner är registrerade, men de avslöjas INTE
för allmänheten. Tills det behövs.)
Det finns också "utgående" domäner. Exempel: nsdapao-lauck-news.com,
nsdapao-lauck.net och nsdapao-lauck.org. Dessa domäner pekar på nästa
NSDAP/AO-webbplats nsdapao.org.
Dessa webbplatser är skräddarsydda för att vara nästan omöjliga att hacka.
Med andra ord: Den uppenbara attacken mot yttrandefriheten visade sig vara en
välsignelse i förklädnad.

Den smygande attacken har misslyckats.
Som PEARL HARBOR!
Det är den goda nyheten
Nu till de dåliga nyheterna: Vår inkomst i år är bara hälften av den vanliga! (Det
är ingen överraskning med tanke på ekonomins usla tillstånd.)
Hjälp mig!

DONERA ARBETET!
ELLER AKTIVISM!
ELLER PENGAR!
Gerhard Lauck
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Stöd politiska fångar!
Skicka omsorgsfullt formulerade solidaritetsbrev!
Matthew F. Hale 15177-424
USP Marion / U.S. Penitentiary
PO Box 1000
Marion, IL 62959 USA
www.freematthale.com
Josué Estébanez de la Hija
Centro Penitenciario “Puerto de Santa
Maria III”
Carretera de Jerez-Rota km 5, CP.
11500
Puerto de Santa Maria – Cadiz
Spain
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

Intervjuer med Gerhard Lauck
Brittisk rörelse: http://britishmovement.info/2022/03/11/under-the-sunwheel-interviewsgerhard-lauck/
Sanning och rättvisa i det tyska samhället: https://www.bitchute.com/hashtag/
gerhardlauck/
Revision Media: https://www.republicbroadcastingarchives.org/?s=Gerhard+Lauck
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JA!
Jag hjälper
dig!
Bifogat är min donation på $ ________________________________________
Name ____________________________________________________________
Street ____________________________________________________________
City _____________________________________________________________
Stat eller provins ___________________________________________________
Postnummer __________________________________________________
Country __________________________________________________________
Email (optional) ____________________________________________________
Ställ checkar till följande adress: RJG Enterprises Inc.
Skicka till: NSDAP/AO - PO Box 6414 – Lincoln NE 68506 - USA
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