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"Generace" 

Naše periodika 
  

PRVNÍ GENERACE  
  

Narozen v 70. letech 20. století. 

  

Německojazyčný NS KAMPFRUF začal 

vycházet v roce 1973 ve formě bulletinu. 

Na podzim téhož roku se rozšířil na 

bulvární formát. 

  

Anglicky psaný NS REPORT začal 

vycházet v roce 1975 ve formě bulletinu. 

V roce 1977 se rozšířil na bulvární 

formát. A byl přejmenován na THE NEW 

ORDER. 

  

Obě publikace vycházely pravidelně - 

někdy dvakrát měsíčně, někdy čtvrtletně 

- po více než tři desetiletí.  
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Na přelomu století však byly zmenšeny na formát bulletinu. 

  

Kromě toho je velká recese donutila v letech 2010 až 2015 "hibernovat". Na jaře 

2015 se z hibernace probrali. Od té doby se objevují každý měsíc.  

  

DRUHÁ GENERACE 
  

Narozen v 90. letech 20. století. 

  

Dalších osm bulvárních novin.  Vycházejí přibližně třikrát ročně. 

  

Třetím jazykovým vydáním se v roce 1990 stala švédština. Maďarština se stala 

čtvrtým vydáním v roce 1991. Francouzština, španělština, portugalština, italština 

a nizozemština se objevily současně v lednu 1992. Dánština se stala desátým 

vydáním v prosinci 1992. V roce 1993 NSDAP/AO částečně financovala ruský 

bulvár vydávaný uvnitř Ruska.  

  

TŘETÍ GENERACE 
  

Narozen v prvním desetiletí tohoto století.  

  

Většinou se jedná o zmenšené verze stávajících deseti bulvárních časopisů. Plus 

několik dalších jazyků. Formát bulletinu. Pravidelně nadále vycházely pouze 

německé a anglické bulletiny. Ostatní vycházely s přestávkami. 

  

ČTVRTÁ GENERACE 
  

Narodil se ve druhém desetiletí tohoto století. 

  

Německé, anglické a španělské vydání se v roce 2015 probudilo ze zimního 

spánku. Od té doby vycházejí pravidelně každý měsíc. Tucet dalších jazykových 

vydání vychází s přestávkami. 

  

PÁTÁ GENERACE  
  

Narozen v květnu 2022. 
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Nejnovějším členem naší "rodiny periodik" je vícejazyčný bulletin WEEKLY, 

který vychází online ve 23 jazycích.   

  

Měsíčníky "starších sourozenců" vycházejí i nadále každý měsíc. Zvyšuje se i 

počet jazykových vydání. 

  

Naše publikační a internetová expanze byla zahájena současně v květnu 2022 v 

rámci letní ofenzivy.  

  

Náš výzkumný a vývojový tým pracoval doslova 16 hodin denně po dobu více než 

jednoho měsíce, aby vytvořil systémy schopné tohoto obrovského rozšíření. 

  

MŮŽETE POMOCI! 

  

Pouhých 15 minut denně znamená 90 hodin ročně. 

  

Pro více informací nás kontaktujte. 

  

nsdapao.org@pm.me 
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Frontline Reports 

Rozhovor s 

Britský veterán NSDAP/AO 
  

Úvod 
  

V tomto èísle "Frontline Reports" pøineseme rozhovor s velmi obìtavým britským 

veteránem ze Skotska. 

  

Následující rozhovor byl poøízen pro "NS-Kampfruf (NSK)", který vede jeho 

šéfredaktor "Wehrwolf". 

   

Rozhovor 
  

NSK: Pøedstavte se, prosím. 

  

Britský veterán NSDAP/AO: Jsem tedy dnes to, co levice oznaèuje jako "bledý, 

mužský a zatuchlý" - jsem bílý muž ve støedním vìku. Zkuste nìco podobného øíct 

o "vyvolených lidech" nebo jiných menšinách a brzy uvidíte vnitøek policejní cely, 

ne-li útok na bílého muže. 

  

Národním socialistou jsem od svých 15 let a vyrùstal jsem na severu Skotska. Pro-

cestoval jsem celý svìt a mìl jsem to potìšení setkat se s podobnì smýšlejícími 

národními socialisty všude, kam jsem cestoval. Byl jsem zatèen za úèast na 

shromáždìních, která byla považována za "protiústavní", byl jsem napadán v tisku 

a televizi za své náborové úsilí a o nìjakých ètyøicet let pozdìji stále hlásám naše 

krédo a jsem více než kdy jindy pøesvìdèen o spravedlnosti našeho boje a víøe v 

naše koneèné vítìzství. 

  

NSK: Popište prosím své politické názory. 

  

Britský veterán NSDAP/AO: Vìøím v lidové spoleèenství založené na rase. 

Spoleèenství žijící v souladu s vìènými zákony pøírody. Spoleèenství, kde jsou 

všichni cenìni a každý má svou roli v dalším rozvoji Lidstva a Rasy. 

  

NSK: Proè jste si vybral právì národnì socialistickou èást, a ne "tradièní" cestu 

britského fašismu (v té dobì byl napøíklad aktivní (opìt) Sir Oswald Mosley se 

svým Union Movement (UM)). 
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Britský veterán NSDAP/AO: To je dobrá otázka. Levice používá pojmy "fašista 

"a "nacista" jako zamìnitelné urážky, a to nejsou. Fašismus je korporativistická 

ekonomická filozofie, zatímco nacionální socialismus je založen na rase, a rasa je 

všechno. Levice má vymyté mozky a používá tyto pojmy, aniž by jim rozumìla. 

Dokonce ani nevìdí, co je to národní socialista. Pøíklad: Na univerzitì jsem byl 

nazván "fašistou", odpovìdìl jsem v duchu: "Nikdy mì nikdo tak neurážel, jsem 

národní socialista". Tam odpovìï Omlouvám se, neuvìdomil jsem si, že jste so-

cialista. 
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NSK: Jaký je váš názor na historická hnutí v pøedváleèném a váleèném období: 

Národní socialistická liga (NSL), Èestná jednota Valkýra Mitford, Britský svobod-

ný sbor (BFC)/Legie sv. Jiøí atd. 

  

Proè se jim to nepodaøilo? Mohou být vùbec považováni za pøedvoj? 

  

Britský veterán NSDAP/AO: Všechny tyto události byly pro Velkou Británii 

cenným odrazovým mùstkem v postupu nacionálnìsocialistické svìtové perspek-

tivy. Mìly však podle mého názoru jednu zásadní vadu, která vedla k jejich 

neúspìchu, nevzešly z lidu, vedli je pøevážnì pøíslušníci vyšších tøíd, byly do 

znaèné míry reakèní a vznikly jako juxta-pozice k nástupu komunismu. Sám 

Vùdce prohlásil, že vùdci by mìli vzejít z prostého lidu, a to je vidìt na založení 

škol Adolfa Hitlera a Národních politických vzdìlávacích akademií, které NSDAP 

založila. 

  

NSK: Kdy jste se zaèal vìnovat politice a co vás k tomu vedlo? 

  

Britský veterán NSDAP/AO: V roce 1979 se konaly všeobecné volby, kdy byla 

paní Thatcherová zvolena k moci a Národní fronta v nich postavila 303 kandidátù 

(celkem 635 mandátù), ale získala pouze 1,5 % všech hlasù. V pøedchozích letech 

došlo k rasovým nepokojùm a záplavì "vietnamských lidí na lodích" pøicházejících 

do Británie. Èasem jsem se stal mládežnickým organizátorem Mladé národní 

fronty a za peníze z kulatého stolu jsem kupoval a distribuoval výtisky našich 

novin Bulldog (redaktor tìchto novin Joe Pearce pozdìji pøekøtil svou "rasistickou 

minulost" a v souèasnosti pøednáší na soukromé americké katolické vysoké škole a 

je považován za pøedního katolického biografa). V této fázi své politické cesty 

jsem byl spíše nacionalistou vìøícím v "Británii pro Brity". 

  

NSK: Popište, prosím, situaci národních socialistù na poèátku pováleèné éry ve 

Velké Británii? 

  

Britský veterán NSDAP/AO: Pováleèný národní socialista byl bìhem 2. svìtové 

války uvìznìn bez obvinìní a soudu na základì nechvalnì proslulého naøízení 18B. 

Po propuštìní byly jejich prùkazy totožnosti oznaèeny tak, aby je bylo možné iden-

tifikovat jako vìznì podle naøízení 18B, takže bylo obtížné najít zamìstnání. 

Národní socialisté si však stále udržovali víru a vùdèí osobností té doby byl Arnold 

Leese, který se po válce nìkolikrát dostal do vìzení za vydávání pamfletù o židov-

ské povaze 2. svìtové války a v roce 1947 byl rok vìznìn za pomoc váleèným 

zajatcùm Waffen-SS pøi útìku z jejich britského koncentraèního tábora. Leese se 

stal mentorem Colina Jordana, který byl bezpochyby významným pováleèným 
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národním socialistou v anglicky mluvícím svìtì. 

  

NSK: Vzhledem k tomu, že i "domácí" fašisté a národní socialisté byli spoleèen-

sky zakázáni (židovskými médii), muselo být pro mladého èlovìka v té dobì asi 

tìžké vytvoøit si pozitivní názor na Nìmecko a národní socialismus jako takový? 

  

Britský veterán NSDAP/AO: Když jsem vyjádøil své názory, vedlo to k, 

øeknìme, "vášnivým diskusím" i se staršími èleny mé rodiny, a když se na mé po-

lièce s knihami objevil výtisk knihy "Šest milionù ztracených a nalezených", byl to 

šok. Ostatní nechtìli diskutovat, jejich mysl byla uzavøená, vidìli filmové týdeníky, 

vidìli dokumenty "Svìt ve válce", "vìdìli", co se stalo. Toto vyhýbání se vedlo k 

posílení mých názorù, proè bylo nepøijatelné øíkat tyto vìci ? Proè jste nemohli mít 

odlišné názory? Èeho se báli?  Myslím, že se to všechno odvíjí od Nietzscheho a 

"Co mì nezabije, to mì posílí". 

  

NSK: Popište, prosím, vlivy, které vás nasmìrovaly na tuto cestu. Jako Brit prosím 

popište svùj názor na 2. svìtovou válku. 

  

Britský veterán NSDAP/AO: Jako dítì vyrùstající v 70. letech v Británii jsem byl 

neustále vystaven hollywoodským váleèným filmùm a uniformy a vybavení 

nìmeckých sil pøitahovaly mou pozornost. Zdaleka nejvìtší poèet modelù a hraèek 

vojákù byl nìmecký. Stuka, Me262, Bismarck a vojáèci v mìøítku HO/00. Nìkdo 

mi o mnoho let pozdìji øekl, že "krev poražených je posvátnìjší než krev vítìzù", a 

nìco na tom asi bude. Další modeláøskou zkušeností byl televizní dokumentární 

seriál "Svìt ve válce", který mì však formoval jinak, než jeho tvùrci oèekávali. 

Vidìt zemi, která se bìhem nìkolika let zvedla z trosek první svìtové války a stala 

se jedním z nejmocnìjších národù svìta, bylo fascinující, vidìt zábìry z kronik na 

obrovská shromáždìní a lid sjednocený v boji za národnì socialistickou lidovou 

obec na mì mìlo hluboký vliv. 

  

Pro mì byla 2. svìtová válka bratrská, nesloužila k nièemu jinému než komunistùm, 

plutokratùm a mezinárodním finanèníkùm. Vedla k rozpadu britského impéria a 

vytvoøila monolitní mocnost USA pod kontrolou (obvyklých podezøelých), která 

slouží zájmùm mezinárodních financí na úkor zbytku svìta. 

  

NSK: Kdy jste vstoupil do NSDAP/AO? 

  

Britský veterán NSDAP/AO: V té dobì mi muselo být 15 let, když jsem na 

sloupu veøejného osvìtlení narazil na samolepku s hákovým køížem na jedné 

polovinì a sloganem a kontaktní poštovní adresou v USA (v té dobì nebyl e-mail 
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ani internet). 

  

NSK: Proè jste se pøipojil? 

  

Britský veterán NSDAP/AO: V pravý èas jsem obdržel informaèní balíèek s 

nálepkami a informaèními letáky, které vysvìtlovaly, že jsou pokraèovateli národnì 

socialistického hnutí v exilu. Nebáli se používat hákový køíž jako shromažïovací 

bod. Hrdì pøibíjeli své barvy na stožár. To byli lidé pro mì. 

  

NSK: Byl jste svìdkem vzestupu Národní fronty (NF) a subkultury skinheads. 

  

Popište dùvody tìchto politických a spoleèenských jevù. 

  

Britský veterán NSDAP/AO: Vzestup Národní fronty byl zpùsoben rozsáhlou 

nezamìstnaností zpùsobenou zánikem tradièních prùmyslových odvìtví a velkými 

vlnami pøistìhovalectví z Afriky a Asie, které se stìhovaly do již tak ekonomicky 

chudých oblastí s podfinancovaným školstvím, jejichž dìti byly ještì více 

ochuzeny, protože finanèní prostøedky byly smìøovány na výuku angliètiny pro 

tyto pøíchozí ze tøetího svìta.  

  

Subkultura skinheadù vznikla jako reakce na tento nedostatek pracovních pøíleži-

tostí a potøebu identity proti zatemòování obyvatel této zemì. V souèasné dobì je 

oficiálnì pøiznáno, že od roku 2001 do roku 2011 se podíl bílých Britù v populaci 

Velké Británie snížil z 87,4 % na 80,5 % (vlády lžou a oèekává se, že ve 

skuteènosti bude tento podíl ještì nižší) Do roku 2050 budou podle vládních údajù 

bílí Britové ve své vlastní zemi menšinou. Za upozornìní na tuto oficiální statistiku 

mùžete být uvìznìni! 

  

NSK: Setkal jste se nìkdy s nìkterými vlivnými lidmi tohoto fenoménu? Napøíklad 

s Ianem Stuartem Donaldsonem? 

  

Pokud ano, popište je prosím našim pøíjemcùm. 

  

Britský veterán NSDAP/AO: Vyrùstal jsem na severu Skotska a hudební scéna se 

nacházela pøevážnì v Londýnì. Byly to èasy, kdy existovaly jen levné fotokopie 

"fanzinù", žádný internet, žádná elektronická pošta. V prùbìhu let jsem však potkal 

øadu lidí, kteøí byli Ianovi blízcí a kteøí dodnes pomáhají organizovat každoroèní 

"vzpomínkový koncert ISD/Skrewdriver. Všichni byli plní chvály na Iana. Miloval 

svou hudbu, ale na rozdíl od mnoha lidí na scénì v ní nehrál pro peníze, vìøil ve vìc 

a vidìl hudbu jako zpùsob, jak oslovit bílou britskou mládež se svou znaèkou Rock 
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Against Communism jako zpùsob boje proti lžím "protinacistické ligy" a mnoha 

mainstreamových kapel té doby, které propagovaly míšení ras. 

  

NSK: Jaký je váš názor na historický konflikt v Severním Irsku? Já za sebe si 

myslím, že tam bratøi støíleli na bratry, svedeni na scestí židem - za to nemùže 

žádná strana. Jsme JEDNA árijská krev, která se musí sjednotit (jak napøíklad øíká 

skupina "Day of the Sword" ve své hluboké písni "Blood Stained Emerald" týkající 

se tohoto tématu). Pro národní socialisty mimo Irsko a Velkou Británii je smutné, 

že jsou svìdky takového krveprolití mezi árijci. 

  

Jaký je váš názor? A jaký je spoleèný názor na toto téma v britském hnutí? 

  

Britský veterán NSDAP/AO: Souhlasím s tím, že je to smutná situace, kterou ne-

dokáže pochopit mnoho nebritských národních socialistù, kteøí se mylnì domní-

vají, že Sinn Fein a IRA jsou/byli irští nacionalisté. Sám jsem se o tom pøesvìdèil 

na øadì shromáždìní Ijzerbedebevaart v Diksmuide v Belgii. Lidé by chtìli znát mé 

názory jako skotského národního socialisty. Evropští soudruzi s údivem zjiš ovali, 

že ve skuteènosti Sinn Fein/IRA byla a zùstává komunistickou, rasovì smíšenou 

skupinou. Sinn Fein IRA jsou zvráceným nacionalismem, který dnes vidíme jako 

skupinu probuzených levièákù vítajících na ostrovì Irsko, severním i jižním, houfy 

nebìlošských pøistìhovalcù. Jejich vlastními slovy z jejich priorit Manifestu 2020: 

"Pøijetí robustní legislativy o zloèinech z nenávisti". Podporují genocidu bílé rasy 

tím, že podporují potraty na požádání. Pøedstírají zájem o irskou kulturu tím, že 

požadují používání gaelštiny v Severním Irsku, zatímco dìlají vše pro to, aby 

znièili bílé árijské dìdictví celého irského ostrova. Národní socialisté na celém svìtì 

by se pøed nimi mìli mít na pozoru. Mìl jsem to potìšení být v kontaktu s 

poboèkou NSDAP/AO, Národnì socialistickou irskou dìlnickou stranou se sídlem 

v Dublinu, která mì jako první upozornila na skuteènou povahu Sinn Fein. Skotská 

nacionalistická strana je na tom podobnì. 

  

NSK: Popište prosím svou souèasnou politickou práci. 

  

Britský veterán NSDAP/AO: Jsem zaneprázdnìn spoluprací se soudruhem 

Lauckem a evropskými soudruhy pøi tvorbì stále širšího spektra vzdìlávacích a 

propagandistických materiálù prostøednictvím tisku na objednávku a elektro-

nických prostøedkù. Používáme profesionální nástroje k pøekladu materiálù z doby 

Tøetí øíše do angliètiny a dalších jazykù. Ve Velké Británii existuje malá, ale spe-

cializovaná sí  grafikù, tvùrcù webových stránek a distribuèních míst, která tuto 

práci decentralizuje. Plníme objednávky pro soudruhy žijící pod pokraèující 

okupaèní vládou Nìmecka. Navrhujeme, vyrábíme a distribuujeme samolepky 
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(vzpomeòte si, že právì obyèejná samolepka mì pøivedla k Hnutí) Pravidelnì se 

osobnì setkáváme, nebo jsme se pøed Covidem setkávali, s našimi protìjšky. Byly 

to strategické schùzky, organizování sdružování zdrojù, nikoliv opilecké. Pláè nad 

pùllitry piva, tak èasto spojovaný s úzkým nacionalismem.  Tato setkání probíhala 

po celá desetiletí a zahrnovala setkání s Floren anem Rostem van Tonnigenem, lady 

Mosleyovou a Gudrun Burwitzovou (vašim ètenáøùm známìjší pod dívèím 

jménem Himmlerová). 

  

Tato setkání dnes pokraèují elektronicky, dokud se nám nepodaøí znovu osobnì 

shromáždit naše "Hnìdé mezinárodní bratrstvo". 

  

NSK: Jaký je váš názor na UKIP, brexit a Borise Johnsona jako takového? 

  

Považujete nìkterou z nich (nebo všechny) za pøíspìvek k národnímu probuzení, 

alespoò do urèité míry? 

  

Britský veterán NSDAP/AO: Farage byl mezinárodní finanèník, než se zaèal an-

gažovat v politice. Odvedl pozornost mnoha soudruhù od dùležitìjších otázek. Vedl 

jsem kampaò za brexit, i když ne s UKIP, strávil jsem mnoho dní roznášením le-

tákù, stavìním stánkù a statickými demonstracemi. Je dùležité mít na pamìti, že 

britští soudruzi nejsou proti Evropì, jsme proti kapitalistùm z øad tlustých koèek, 

kteøí využili jednotného trhu k zaplavení Británie levnou pracovní silou z 

východní Evropy, a to udìlala takzvaná strana pracujících, Labour Party pod 

vedením Tonyho Blaira. Lidoví soudruzi z Východu za to nemohou, byli obìtí vy-

koøis ování ze strany mezinárodních finanèníkù a plutokratù, kterým šlo o levnou 

pracovní sílu, aby zvýšili své zisky. Boris Johnson je populista nejhoršího druhu, 

rozmazlený zbohatlík, který øíká, co si myslí, že lidé chtìjí, ale pak nic z toho 

nesplní, je to další oddaný globalista, podívejte se na poèet nebìlochù a Židù v jeho 

vládì a na jeho kamarády, kteøí dostávají vládní zakázky. 

  

NSK: Vaše zemì již pøišla o mnoho lidí kvùli Covid-19, pøedevším kvùli ma-

sivnímu nedostatku prevence na zaèátku a slabému systému zdravotní péèe. Dáváte 

to za vinu vládì? 

  

Britský veterán NSDAP/AO: Ano, zcela vinou vlády, a to nejen té souèasné, ale i 

mnoha pøedchozích z labouristické i konzervativní strany. Každá z nich øekla, že 

musíme platit za lékaøské recepty, protože si nemùžeme dovolit dávat léky zdar-

ma, že lidé v bolestech èekají roky na operace, protože si nemùžeme dovolit 

rozšiøovat naše nemocnice a nabírat a školit lékaøe a zdravotní sestry.  Máme 

nejménì lùžek intenzivní péèe a ventilátorù na poèet obyvatel v západním svìtì, 
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protože si prý nemùžeme dovolit více. Nemùžeme zajistit domovy nebo zdravotní 

programy pro mnoho našich bývalých vojákù, kteøí byli psychicky i fyzicky 

poškozeni bojem ve válkách globalistù, protože nám bylo øeèeno, že si to 

nemùžeme dovolit. Naši dùchodci mají nejhorší dùchody v západním svìtì, protože 

si nemùžeme dovolit financovat dùstojné dùchody. Naše vlády však vždy najdou 

dostatek penìz a zdrojù na podporu nelegálních pøistìhovalcù a žadatelù o azyl. Na 

tyto vetøelce je zdánlivì bezedná kasièka penìz. A nyní, když globalistické ambice 

v Afghánistánu selhaly, naši takzvaní vùdci prohlásili, že pøijmeme 20 000 Af-

gháncù. Do Kábulu bylo vysláno nespoèet letadel RAF a 1000 vojákù, aby je sem 

pøivezli. To je navíc k témìø 15 000 ilegálù, kteøí dosud v roce 2021 pøekroèili 

Lamanšský prùliv, protože nám bylo øeèeno, že si nemùžeme dovolit plnì chránit 

naše hranice. 

  

A zatímco si nemùžeme dovolit postarat se o vlastní lid, máme tu absurdní situaci, 

kdy se britská vláda zabývá PÙJÈOVÁNÍM penìz od mezinárodních bankéøù, aby 

je mohla rozdávat v rámci zahranièní pomoci! Jen v roce 2020 si pùjèila 14,5 mil-

iardy liber, aby je mohla rozdat. Za tuto situaci však není zodpovìdná pouze vláda. 

Britové jsou pøed tím varováni všemi rùznými nacionalistickými/národnì socialis-

tickými skupinami již mnoho let, ale znovu a znovu hlasují pro staré strany, které 

je v minulosti zklamaly, a nepøipojují se k nám v boji za Nový øád. 

  

NSK: Jak silný je nepøítel ve vaší zemi? 

  

Britský veterán NSDAP/AO: Bylo by bláhové popírat, že nepøítel je silný a má 

pod kontrolou všechny mocenské páky, ovládá a prosazuje svou agendu mnoha 

rùznými zpùsoby. Korumpují naši mládež ve školách, využívají státní moc k za-

držování a sledování každého, kdo projeví jakýkoli náznak rasového uvìdomìní, 

pomocí svého programu "Prevent". Program byl zaveden údajnì kvùli boji proti 

muslimskému terorismu, ale používá se hlavnì k potlaèení bílého nesouhlasu. Poli-

cie vyslýchá a vyšetøuje statisíce lidí kvùli tomu, co oznaèuje jako "incidenty z ne-

návisti, které nejsou trestným èinem". Není neznámé, že navštíví vašeho zamìstna-

vatele a oznámí mu, že jste vyšetøováni, aby se vás pokusili vyhodit. 

  

NSK: Jaké jsou hlavní problémy vaší zemì v souèasnosti? 

  

Britský veterán NSDAP/AO: Hlavním problémem naší zemì a vìtšiny západního 

svìta je nedostatek dìtí. Vùdce øekl: "Spoleènosti nevymírají, ale rodí se". Naši lidé 

jsou tak fascinováni honbou za materiálním bohatstvím a kariérou, že nevidí bio-

logický imperativ. Naše mladé lidové ženy nosí místo malých dìtí malé psy. Bílé 

dìti na základních školách zaèínají být v pøesile tìchto cizích vetøelcù, pøemnožují 
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se nám tito parazité v našem støedu. 

  

Problém drog ve Skotsku je tøeba øešit. Skotsko má nejhorší výsledky v oblasti 

užívání drog a úmrtí na jejich následky v Evropì. A to údajnì v zemi, kterou øídí 

"nacionalistická" vláda. Pravdou je, že SNP jsou globalisté a lze je podezírat, že 

úmrtí na drogy považují za další nástroj, jak snížit poèet bílých obyvatel, aby 

uvolnili místo pro další pøistìhovalce. Na velké drogové barony neútoèí, protože 

jsou to pøevážnì muslimové a skotský ministr zdravotnictví je ...... Humza 

Yousaf, muslim 

  

NSK: Kterou knihu byste doporuèil a proè? 

  

Britský veterán NSDAP/AO: Mein Kampf" je samozøejmostí. To je základ 

našeho kréda. 

  

- "Hitlerova revoluce" od Richarda Tedora, která je k dispozici v anglickém i 

nìmeckém jazyce. Na základì dobových dokumentù ukazuje cíle a úspìchy první 

nacionálnì socialistické vlády a vyvrací lži dnešních médií. Všimnìte si, že øíkám 

první nacionálnì socialistická vláda, protože nebyla poslední. 

  

- "Merrie England 2000", kterou v roce 1993 napsal Colin Jordan a která 

pøedpovìdìla dnešní šílenství. 

  

- "A Train of Thought" a "National Socialism A World Creed for the 1980's" opìt od 

Colina Jordana, které jsou k dispozici online ke stažení na mnoha stránkách. 

Vskutku lze vøele doporuèit všechny spisy Colina Jordana. 

  

  

NSK: Dìkuji za rozhovor. Pokraèujte v dobré práci. Vítìzství je naše! 

  

Neváhejte a pøidejte k adresátùm nìkolik závìreèných slov. 

  

Britský veterán NSDAP/AO: To by nám však nemìlo dovolit vzdát se nadìje. 

Stejnì fanatická víra v koneèné vítìzství je v srdci každého skuteèného národního 

socialisty a spoleènì, a  už jste souèástí skupiny, nebo "vlkem samotáøem", 

mùžeme spoleènì promìnit porážku z roku 1945 jen v prohranou bitvu v 

pokraèující válce, ze které nakonec vyjdeme vítìznì. 
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