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"Põlvkonnad" 

Meie perioodika 
  
 

ESIMENE PÕLVKOND  
  

Sündinud 1970ndatel. 

  

Saksakeelne NS KAMPFRUF hakkas 1973. aastal ilmuma bülletäänina.  Sama 

aasta sügisel laienes see tabloidformaadiks. 

  

Ingliskeelne NS REPORT hakkas 1975. aastal ilmuma bülletäänina.  Aastal 1977 
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laienes see tabloid-formaadiks.  Ja nimetati ümber THE NEW ORDERiks. 

  

Mõlemad väljaanded ilmusid regulaarselt - mõnikord kaks korda kuus, mõnikord 

kord kvartalis - üle kolme aastakümne.  

  

Sajandivahetuse paiku vähendati neid siiski bülletääni formaadiks. 

  

Lisaks sellele sundis suur majanduslangus nad 2010-2015 "talveunne" pidama.  

2015. aasta kevadel tulid nad talveunest välja.  Ja on sellest ajast alates ilmunud 

igakuiselt.  

  

  

TEINE PÕLVKOND 
  

Sündinud 1990ndatel. 

  

Veel kaheksa tabloidilehte.  Ilmub umbes kolm korda aastas. 

  

Rootsi keel sai 1990. aastal kolmandaks keeleks. Ungari keel 1991. aastal neljan-

daks. Prantsuse, hispaania, portugali, itaalia ja hollandi keel sündisid samaaegselt 

1992. aasta jaanuaris.  Taani keel sai kümnendaks 1992. aasta detsembris.  1993. 

aastal rahastas NSDAP/AO osaliselt Venemaal ilmuvat venekeelset ajalehte.  

  

  

KOLMAS PÕLVKOND 
  

Sündinud selle sajandi esimesel kümnendil.  

  

Enamasti lihtsalt kümne olemasoleva tabloidilehe vähendatud versioonid.  Lisaks 

veel mõned keeled. Bülletääni formaat.  Regulaarselt ilmusid endiselt ainult saksa

- ja ingliskeelsed bülletäänid.  Teised olid aeg-ajalt. 

  

  

NELJAS PÕLVKOND 
  

Sündinud selle sajandi teisel kümnendil. 

  

Saksa-, inglis- ja hispaaniakeelne väljaanne tuli 2015. aastal talveunest välja.  Ja 

on sellest ajast alates ilmunud regulaarselt kord kuus.  Kümme muud 



3 

keeleväljaannet on ilmunud aeg-ajalt. 

 

 

VIIES PÕLVKOND  
  

Sündinud mais 2022. 

  

Meie "perioodikapere" uusim liige on mitmekeelne WEEKLY bülletään, mida av-

aldatakse veebis 23 keeles.   

  

Igakuised "vanemad õed" perioodikaväljaanded ilmuvad jätkuvalt kord kuus.  Ja 

ka keeleliste väljaannete arv suureneb. 

  

Meie väljaannete ja interneti laienemine algas samaaegselt 2022. aasta mais 

suvepealetungi raames.  

  

Meie uurimis- ja arendusmeeskond töötas sõna otseses mõttes 16 tundi iga päev 

üle kuu, et luua süsteemid, mis on võimelised seda tohutut laienemist võimalda-

ma. 

  

  

SINA SAAD AIDATA! 

 

Juba 15 minutit päevas teeb kokku 90 tundi aastas. 

 

Lisateabe saamiseks võtke meiega ühendust. 

nsdapao.org@pm.me 
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Esimesed viis "päästepaadi" veebisaiti läksid internetti üheksateistkümne 

päeva jooksul 24. mai ja 11. juuni 2022 vahelisel ajal.  Nendel saitidel on 

funktsionaalsed domeenid vähemalt nelja registripidaja juures vähemalt nel-

jas erinevas riigis: USA, Island, Jaapan ja AÜE.  [Märkus: Praktikas on 

tavaliselt veel üks või mitu täiendavat domeeni registreeritud, kuid veel mit-

teaktiivset domeeni ühes või mitmes täiendavas riigis]. 
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Tugevus naeru kaudu: 

Sissejuhatus 
  

Parun 
  

Kõik on kuulnud metsikuid kuulujutte "salajaste baaside" kohta. 

  

Lõuna-Ameerikas.  

  

Lõunapoolusel. 

  

Kuu pimedal poolel. 

  

Ja muidugi Nebraskas! 

  

Mis on fakt? Mis on väljamõeldis? 
  

Ma võin aidata! Aga te teate vana ütlust: 

  

Ma võiksin teile öelda. 

Aga siis peaksin ma sind tapma. 
  

See tekitab minu jaoks dilemma. Lõppude lõpuks on meie firmal range poliitika 

jääda seaduslikuks. Ja tapmine ei ole Nebraska osariigis seaduslik. (Pealegi, te ei 

ole karjakasvatajad!) 

  

Seega ei saa ma liiga palju avaldada. Aga ma võin natuke avaldada. 

  

Kõigepealt lubage mul tõestada oma ausust, tunnistades, et mõned kuulujutud on 

tõepoolest tõesed (pealegi oleks ilmselge eitamine lausa rumal ja kahjulik). 

  

Meil on liiga palju töötajaid ja liiga palju palka. 

(Ja väidetavalt liigse seksiga.) 
  

Eralennukid, pilvelõhkujate kontorid ja ilusad sekretärid on tõepoolest toredad. 
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Kuid mõned meist töötavad aeg-ajalt ka pikki tunde.  

  

Ja on veel üks asi. 

  

Mõned meie kaastöötajad on veidrad. 
  

Eriti kõrgemad juhid! (Ja poisid teadus- ja arendusosakonnas.) 

  

Loomulikult tekitab see mõnikord hõõrdumist.  

  

Sellegipoolest 

MEIE MORAAL ON VÄGA HEA! 

  

Me naerame enda üle. Ja oma kolleegide üle.  

  

"In-naljad" on 

oluline osa 

meie "ettevõtte kultuur". 
  

Meie personaliosakond on organiseerinud kaks meeskonda. Need võistkonnad 

võistlevad. Eesmärk on näha, milline meeskond suudab teist meeskonda kõige 

rohkem kiusata. 

  

JÕUDU NAERU KAUDU 

on meie versioon 

JÕUDU LÄBI RÕÕMU! 
  

Võistlejatel on nüüd teine eesmärk:  

  

MEELELAHUTUST! 
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