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"Kartų" 

Mūsų periodiniai leidiniai 
  
 

PIRMOJI KARTA  
  

Gimė XX a. 7-ajame dešimtmetyje. 

  

Vokiečių kalba leidžiamas NS KAMPFRUF pradėtas leisti 1973 m. biuletenio 

formatu.  Tų pačių metų rudenį jis buvo išplėstas iki bulvarinio formato. 

  

NS REPORT anglų kalba pradėtas leisti 1975 m. biuletenio formatu.  Nuo 1977 
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m. jis tapo bulvariniu formatu.  Jis buvo pervadintas į THE NEW ORDER. 

  

Abu leidiniai reguliariai - kartais kas du mėnesius, kartais kas ketvirtį - buvo 

leidžiami daugiau nei tris dešimtmečius.  

  

Tačiau apie amžiaus pradžią jie buvo sumažinti iki biuletenių formato. 

  

Be to, dėl Didžiosios recesijos 2010-2015 m. jie buvo priversti "užmigti".  2015 

m. pavasarį jie išėjo iš žiemos miego.  Nuo tada jie pasirodo kas mėnesį.  
  

  

ANTROJI KARTA 
  

Gimė 1990-aisiais. 

  

Dar aštuoni bulvariniai laikraščiai.  Pasirodo maždaug tris kartus per metus. 

  

Trečiąja kalba švedų kalba knyga pradėta leisti 1990 m. 1991 m. vengrų kalba ta-

po ketvirtąja. Prancūzų, ispanų, portugalų, italų ir olandų kalbos pasirodė vienu 

metu 1992 m. sausio mėn.  Danų kalba tapo dešimtąja 1992 m. gruodžio mėn.  

1993 m. NSDAP/AO iš dalies finansavo Rusijos viduje leidžiamą rusišką bul-

varinį laikraštį.  
  

  

TREČIOJI KARTA 
  

Gimė pirmąjį šio amžiaus dešimtmetį.  
  

Dažniausiai tai tiesiog sumažintos dešimties esamų bulvarinių laikraščių versijos.  

Be to, dar kelios kalbos. Biuletenio formatas.  Tik vokiški ir angliški biuleteniai 

vis dar buvo leidžiami reguliariai.  Kiti buvo su pertraukomis. 

  

  

KETVIRTOJI KARTA 
  

Gimė antrajame šio amžiaus dešimtmetyje. 
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Vokiečių, anglų ir ispanų kalbų leidiniai 2015 m. buvo išleisti iš žiemos miego.  

Nuo tada jie pasirodo reguliariai kas mėnesį.  Dar keliolika leidinių kitomis kalbo-

mis pasirodo su pertraukomis. 

 

 

PENKTOJI KARTA  
  

Gimė 2022 m. gegužės mėn. 

  

Naujausias mūsų periodinių leidinių šeimos narys - daugiakalbis savaitinis 

biuletenis WEEKLY, internete leidžiamas 23 kalbomis.   

  

Mėnesiniai "vyresniųjų brolių ir seserų" periodiniai leidiniai ir toliau leidžiami 

kas mėnesį.  Daugėja ir kalbinių leidinių. 

  

2022 m. gegužės mėn. vienu metu pradėjome leidinių ir interneto plėtrą, kuri 

buvo "Vasaros puolimo" dalis.  

  

Mūsų mokslinių tyrimų ir plėtros komanda daugiau nei mėnesį kasdien dirbo po 

16 valandų, kad sukurtų sistemas, galinčias užtikrinti tokią didelę plėtrą. 

  

  

JŪS GALITE PADĖTI! 

 

Vos 15 minučių per dieną sudaro 90 valandų per metus. 

 

Susisiekite su mumis ir gaukite daugiau informacijos. 

nsdapao.org@pm.me 
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Pirmosios penkios "Gelbėjimosi valčių" interneto svetainės pradėjo veikti 

devyniolika dienų - nuo 2022 m. gegužės 24 d. iki birželio 11 d.  Šios svetainės 

turi veikiančius domenus pas mažiausiai keturis registratorius mažiausiai ke-

turiose skirtingose šalyse: JAV, Islandijoje, Japonijoje ir JAE.  [Pastaba: 

praktikoje paprastai yra vienas ar daugiau papildomų domenų, registruotų, 

bet dar neaktyvių, vienoje ar daugiau papildomų šalių]. 
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Stiprybė per juoką: 

Įvadas 
  

Baronas 
  

Visi yra girdėję beprotiškų gandų apie "slaptąsias bazes". 

  

Pietų Amerikoje.  

  

Pietų ašigalyje. 

  

Tamsiojoje Mėnulio pusėje. 

  

Ir, žinoma, Nebraskoje! 

  

Kas yra faktas? Kas yra fikcija? 
  

Galiu padėti! Bet žinote seną posakį: 
  

Galėčiau papasakoti. 

Bet tada turėčiau tave nužudyti. 
  

Tai man kelia dilemą. Juk mūsų įmonėje laikomasi griežtos politikos - išlikti le-

galiems. O žmogžudystė Nebraskos valstijoje nėra teisėta. (Be to, jūs, žmonės, 

nesate gyvulių grobstytojai!) 

  

Todėl negaliu atskleisti per daug. Bet galiu atskleisti šiek tiek. 

  

Pirmiausia leiskite man įrodyti, kad esu sąžiningas, ir pripažinti, kad keletas gandų 

iš tiesų yra tiesa. (Be to, neigti akivaizdžius dalykus būtų kvaila ir nenaudinga.) 

  

Turime per daug darbuotojų ir gauname per didelius atlyginimus. 

(Ir, kaip teigiama, pernelyg seksualus.) 
  

Privatūs lėktuvai, dangoraižių biurai ir gražios sekretorės iš tiesų yra gražu. 
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Tačiau kai kurie iš mūsų kartais dirba ir ilgas valandas.  

  

Ir dar vienas dalykas. 

  

Kai kurie mūsų bendradarbiai yra keistuoliai. 
  

Ypač vyresnieji vadovai! (Ir mokslinių tyrimų ir plėtros skyriaus darbuotojai.) 

  

Natūralu, kad dėl to kartais kyla trintis.  

  

Vis dėlto 

MŪSŲ MORALĖ LABAI GERA! 

  

Juokiamės iš savęs. Ir iš savo kolegų.  

  

"In-jokes" yra 

svarbi dalis 

mūsų "įmonės kultūrą". 
  

Mūsų Žmogiškųjų išteklių skyrius suorganizavo dvi komandas. Šios komandos 

varžosi. Tikslas - išsiaiškinti, kuri komanda gali labiausiai erzinti kitą komandą. 

  

STIPRYBĖ PER JUOKĄ 

yra mūsų versija 

STIPRYBĖS PER DŽIAUGSMĄ! 
  

Dabar dalyviai turi antrąjį tikslą:  

  

SUŽAVĖKITE JUS! 

  
  

 

 

 

 

 



7 


