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"Paaudzes" 

Mūsu periodiskie izdevumi 
  
 

PIRMĀ PAAUDZE  
  

Dzimis pagājušā gadsimta 70. gados. 

  

Vācu valodas NS KAMPFRUF sāka iznākt 1973. gadā biļetena formātā.  Tā paša 

gada rudenī tas tika paplašināts līdz tabloīda formātam. 

  

NS REPORT angļu valodā sāka iznākt 1975. gadā biļetena formātā.  No 1977. 
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gada tas tika pārtapis par tabloīdu.  Un tika pārdēvēts par THE NEW ORDER. 

  

Abas publikācijas regulāri - reizēm reizi divos mēnešos, reizēm reizi ceturksnī - 
iznāca vairāk nekā trīs gadu desmitus.  

  

Tomēr gadsimtu mijā tie tika samazināti līdz biļetenu formātam. 

  

Turklāt Lielā lejupslīde no 2010. līdz 2015. gadam piespieda tos "ieiet ziemas 

miegā".  2015. gada pavasarī viņi iznāca no ziemas miega.  Un kopš tā laika ir 

parādījušies katru mēnesi.  

  

  

OTRĀ PAAUDZE 
  

Dzimis 90. gados. 

  

Vēl astoņi bulvārpreses laikraksti.  Iznāk aptuveni trīs reizes gadā. 

  

Zviedru valoda kļuva par trešo valodas izdevumu 1990. gadā. Ungāru valodas ce-

turtais izdevums - 1991. gadā. Franču, spāņu, portugāļu, itāļu un nīderlandiešu 

valodas izdošana sākās vienlaicīgi 1992. gada janvārī.  Dāņu valoda kļuva par 

desmito 1992. gada decembrī.  1993. gadā NSDAP/AO daļēji finansēja krievu 

tabloīdu, kas tika izdots Krievijā.  

  

  

TREŠĀ PAAUDZE 
  

Dzimis šī gadsimta pirmajā desmitgadē.  

  

Pārsvarā tie ir vienkārši desmit esošo tabloīdu samazinātas versijas.  Turklāt vēl 

dažas valodas. Biļetena formāts.  Regulāri joprojām tika publicēti tikai vācu un 

angļu valodas biļeteni.  Pārējie iznāca ar pārtraukumiem. 

  

  

CETURTĀ PAAUDZE 
  

Dzimis šī gadsimta otrajā desmitgadē. 
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Izdevumi vācu, angļu un spāņu valodā 2015. gadā tika pārcelti no ziemas miega.  

Kopš tā laika tie regulāri iznāk katru mēnesi.  Desmit citu valodu izdevumi ir 

parādījušies ar pārtraukumiem. 

 

 

PIEKTĀ PAAUDZE  
  

Dzimis 2022. gada maijā. 

  

Jaunākais mūsu "periodisko izdevumu saimes" loceklis ir daudzvalodu nedēļas 

biļetens, kas tiek publicēts tiešsaistē 23 valodās.   

  

Ikmēneša "vecāko brāļu un māsu" periodiskie izdevumi turpina iznākt katru 

mēnesi.  Palielinās arī valodu izdevumu skaits. 

  

2022. gada maijā vasaras ofensīvas ietvaros vienlaikus sākās mūsu publikāciju 

un interneta paplašināšanās.  

  

Mūsu pētniecības un izstrādes komanda vairāk nekā mēnesi strādāja burtiski 16 

stundas katru dienu, lai izveidotu sistēmas, kas spēj nodrošināt šo milzīgo 

paplašināšanos. 

  

  

JŪS VARAT PALĪDZĒT! 

 

Tikai 15 minūtes dienā kopā veido 90 stundas gadā. 

 

Sazinieties ar mums, lai uzzinātu vairāk. 

nsdapao.org@pm.me 
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Pirmās piecas "Glābšanas laivas" tīmekļa vietnes tika izveidotas tiešsaistē 

deviņpadsmit dienu laikā no 2022. gada 24. maija līdz 11. jūnijam.  Šīm vietnēm ir 

funkcionējoši domēni pie vismaz četriem reģistrētājiem vismaz četrās dažādās 

valstīs: ASV, Islandē, Japānā un AAE.  [Piezīme: praksē parasti ir viens vai 

vairāki papildu domēni, kas reģistrēti, bet vēl nav aktīvi, vienā vai vairākās 

papildu valstīs]. 
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 Spēks caur smiekliem: 

Ievads 
  

Barons 
  

Ikviens ir dzirdējis mežonīgās baumas par "slepenajām bāzēm". 

  

Dienvidamerikā.  

  

Uz dienvidu polu. 

  

Mēness tumšajā pusē. 

  

Un, protams, Nebraskā! 

  

Kas ir fakts? Kas ir izdomājums? 
  

Es varu palīdzēt! Bet jūs taču zināt veco teicienu: 

  

Es varētu jums pastāstīt. 
Bet tad man nāktos tevi nogalināt. 

  

Tas man rada dilemmu. Galu galā mūsu uzņēmumam ir stingra politika, kas nosa-

ka, ka jāpaliek legālam. Un Nebraskas štatā slepkavības nav likumīgas. (Turklāt 

jūs, cilvēki, neesat lopu zagļi!) 
  

Tāpēc es nevaru atklāt pārāk daudz. Bet es varu atklāt mazliet. 

  

Vispirms ļaujiet man pierādīt savu godīgumu, atzīstot, ka dažas no baumām pa-

tiešām ir patiesas. (Turklāt būtu muļķīgi un neproduktīvi noliegt acīmredzamo.) 

  

Mums ir pārāk daudz darbinieku un pārāk liela alga. 

(Un, iespējams, pārāk seksuāli.) 
  

Privātās lidmašīnas, debesskrāpju biroji un skaistas sekretāres patiešām ir jauki. 
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Tomēr daži no mums reizēm strādā arī garas darba stundas.  

  

Un ir vēl viena lieta. 

  

Daži no mūsu kolēģiem ir dīvaini. 
  

Īpaši augstākā līmeņa vadītāji! (Un Pētniecības un attīstības departamenta darbi-

nieki.) 

  

Tas, protams, dažkārt rada domstarpības.  

  

Tomēr 

MŪSU MORĀLE IR ĻOTI LABA! 

  

Mēs smejamies paši par sevi. Un par saviem kolēģiem.  

  

"In-jookes" ir 

svarīga daļa no 

mūsu "korporatīvo kultūru". 
  

Mūsu Cilvēkresursu nodaļa ir izveidojusi divas komandas. Šīs komandas sacenšas. 

Mērķis ir noskaidrot, kura komanda spēj visvairāk uzjautrināt otru komandu. 

  

SPĒKS CAUR SMIEKLIEM 

ir mūsu versija 

SPĒKS CAUR PRIEKU! 
  

Konkursa dalībniekiem tagad ir otrais mērķis:  

  

IESAISTĪT JŪS! 
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