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Globale strijd!
De globale strijd van ons ras is een nieuwe fase ingegaan! De invasie van Europa
door niet-Arische hordes, is niets minder
dan een genocide. Verzet, is het bevel van
het uur!

Elke volkskameraad, elke raskameraad in de
wereld, wordt opgeroepen voor deze heilige
kruistocht.
In Europa wordt in deze strijd de zwaarste
last gedragen door de ‘legale tak’ van de
beweging. Niettemin, is de ‘illegale’ tak van
de beweging ook in de hoogste staat van
paraatheid. Deze bereidt zich voor op het moment dat het systeem een ban legt op de
verschillende organisaties die nu nog ‘legaal’
werkzaam zijn – zoals dat gebeurde in het
begin van de 90er jaren – en hun activisten
zich tegen ons richten. Hieraan toevoegend,
het simpelweg aanwezig zijn van onze capabele ondergrondse beweging kan preventief
werken tegen een ban. In de VS hebben onze
voorbereidingen geleid tot een meer intensieve werving, training en het aanwenden van
Amerikaanse hulp.
Precies dit is de zwakte van de ‘beweging’
in de VS – ondanks zijn legaliteit (!) –
vergeleken met de beweging in Europa helpt
dit werving. De beste kameraden willen
DADEN zien en doen mee. Daarom komen ze
naar de NSDAP/AO!
Sluit je bij ons aan!
Heil Hitler!
Gerhard Lauck

Het gevecht gaat door!
Een introductie van de NSDAP/AO
Officiële Duitse regeringsverslagen hebben
regelmatig de NSDAP/OA geïdentificeerd als de
grootste verstrekker van Nationaal Socialistische
literatuur in Duitsland. Veel boeken over ‘NeoNazisme’ in Duitsland vermelden de NSDAP/
AO. En de NSDAP/OA werd duidelijk in beeld
gebracht in de internationaal gedistribueerde documentaire ‘Wahrheit Macht Frei’! Een productie
van de Zweedse televisie.
Toen de Berlijnse Muur viel, maakte de Nationaal Socialistische beweging in Duitsland – en
daarmee ook de NSDAP/OA – een explosieve
groei mee. Vanaf dat moment, heeft de NSDAP/
OA zich ontwikkeld tot een globale propaganda
machine met publicaties in tien talen; Engels,
Duits, Deens, Zweeds, Hongaars, Nederlands,
Frans, Spaans, Portugees en Italiaans.
De ontvoering, zonder juridisch precedent,
van NSDAP/OA leider Gerhard Lauck in 1995 –
onwettelijk volgens zowel in de VS als ook de
internationale wetten – resulteerde in internationale solidariteit en zelfs meer ondersteuning.
Lauck bracht de volgende vier jaar in een Duitse
gevangenis enkel en alleen voor het publiceren
van een krant IN AMERIKA, onder de veronderstelde bescherming van het Eerste Amendement.
Dit geeft aan hoe zeer de vijand de NSDAP/OA
vreest. Heden ten dage, werken Nationaal Socialisten over de hele wereld samen met de NSDAP/
OA om ‘White Power’ in de respectieve landen te
promoten.
We realiseren ons: SAMEN STAAN WE
STERK!

Dit boekje was oorspronkelijk samengesteld en
uitgegeven in 1999.

Introductie
De NSDAP/AO is meer dan een ‘organisatie’.
Het vertegenwoordigd een levende gemeenschap
van mannen en vrouwen toegewijd aan het
wereldbeeld bekend als ‘Nationaal Socialisme’.
De uiterlijke vorm van zo’n gemeenschap is
secundair. Organisatorische lijsten, administratieve procedures en vergelijkbare zaken zijn
niet meer als hulpmiddelen. Ze veranderen, om
zich aan de huidige behoefte aan te passen. Vandaar dat ze in dit boek worden zijn weggelaten.
Bezieling daar gaat het om. Bezieling manifesteert zich in het leven van een man, gemeenschap
of een beweging. Vandaar dat het ‘leven’ van de
NSDAP – zijn historie en zijn daden – hier word
benadrukt. Zij brengen de bezieling over!

Ons Doel
Ons doel: De verdediging van het Blanke ras.
Overleven van ons Blanke ras – en van de diverse
Blanke naties – is onze ‘primaire focus’.
Ons wereldbeeld; Genoemd ‘Nationaal Socialisme’, is gebaseerd op de wetten van de natuur en
de lessen uit de geschiedenis.
Onze twee hoogste waarden: Ras en Natie.
Ons doel: ‘White power’!
Onze methodiek: Legale, geweldloos politiek
activisme in landen waar onze beweging ‘legaal’
is. GeweldLOOS ondergronds activisme in
landen waar onze beweging verboden is.
Onze hulpmiddelen: Nationaal Socialistisch
propaganda materiaal en, boven alles, elke Nationaal Socialist.
Onze eed: Het gevecht gaat door!

Een inkijk in de NSDAP/AO
Het onderstaande artikel verscheen in de Juli/
Augustus editie (#99) van DE NIEUWE ORDE,
de Engelstalige krant van de NSDAP/AO.

Achtergrond informative

Kameraden! Het is goed weer terug te zijn!
Na een verblijf van enkele jaren buiten de
Verenigde Staten, was het goed weer terug te
komen en me te melden voor plichtsgetrouwe
taken. Ondanks dat ik goede contacten onderhield
met van kracht als basis voor de strijd. In het

De NSDAP/AO is opgericht in 1972 met het
doel om de Nationaal Socialistische ondergrondse
in Duitsland te voorzien van propaganda materialen. (Nationaal Socialistische activiteiten en literatuur zijn daar illegaal.)
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2015 Voortgangs Verslag
We hebben een grote voorgang gemaakt in 2015!
In maart ontvingen we onze periodieken. In beginsel was er alleen de kwartaal uitgave gepland, maar we gingen vrijwel onmiddellijk over naar een maandelijks uitgave. En inderdaad in
de verschillende taal edities. In de komende tien maanden verschenen er 80 edities in 16 talen.
(Daarentegen, op dit moment is het nog maar de helft van deze taaledities, die als regulier kunnen worden beschouwd.)
In 2015 hebben we 134 boeken in vier talen gedrukt. We hadden de meesten van deze al
eerder uitgegeven, dus hier betekende het simpelweg, bijdrukken. Daarentegen, er waren enkele nieuwe titels. Bijvoorbeeld, onze eerste ACHT boeken in de Italiaanse taal, en zeven delen
van een Engelse vertaling.
Noot: Deze cijfers zijn niet inclusief de 20 andere boeken die al gedrukt zijn, maar nog niet
ingebonden. Hieronder bevinden zich het eerste paar van de twaalf delen in onze Spaans/
Portugese duo taal editie van Heinrich Hoffmann’s fotoboeken. (Wij publiceerden de Duits/
Engelse duo taal editie een aantal jaar geleden.) Noch zijn ze inclusief de tientallen
boekvertalingen die klaar liggen om geprint te worden, zodra de financiën dat toelaten.
Wij danken deze grandioze opwelling, boven alles, aan onze zeer succesvolle wervingscampagne. Onze medewerkers zijn verreweg, ons meest waardevolle bezit. Op de lange termijn,
zijn hun veel belangrijker dan de periodieken en Boeken die dit jaar werden uitgegeven!
burgers – Litouwers, Polen, Oekraïners, Roemenen
en natuurlijk Duitsers, inderdaad voor Joodse kangaroe rechtbanken werden gesleept, en van hun het VS staatsburgerschap werd afgenomen en gedeporteerd naar communistisch gecontroleerde landen
om de rest van hun leven in gevangenschap door te
brengen.
Onder deze omstandigheden, was het geen verrassing dat zij geen aandacht naar zichzelf of hun
gemeenschap toe wilden trekken, door het bestaan
van een actieve Nationaal Socialistische eenheid in
hun midden. Hoe dan ook, we waren er!
Het was echter niet de eeuwige jood, die de massa naar de razernij van de Blanke Revolutie bracht.
Het waren de subhumane Zwarte wilden, die door de
ooit Blanke Amerikaanse steden kropen. Natuurlijk
wordt deze Zwarte plaag gedirigeerd en gevoed door
de Joden, maar niet in het openbaar. De massa
reageert alleen op wat het zelf kan waarnemen, dus
was het de zwarte invasie die het volk radicaliseerden.
Wij Nationaal Socialisten bundelden deze energie
en stuurde deze richting de ‘Witte’ Zelf-verdediging,
een ongehoord fenomeen in Amerika. Wij deden dit
middels intensief activisme over een tijdspanne van
vele jaren, elke dag werkend aan een fundament

de NSDAP/OA tijdens mijn overzeese verblijf,
was ik aangenaam verrast over de mate van vooruitgang. Dit is de reden waarom ik dit artikel schrijf.
Maar eerst, wat achtergrond informatie over mezelf.
Ik ben actief in de Nationaal Socialistische strijd
sinds 1973 en was in het hart van de monumentale
Arische opstand in Marquette Park (in Chicago) in
de 70er jaren. Deze ervaring geeft me een goed
beeld over wat activisme betekent, dit inclusief
(Rockwell’s) Fase 1,2 en 3.
Marquette Park was een volkomen blanke buurt
bewoond door hardwerkende, nette mensen met
een groot aantal Litouwers die gevlucht waren voor
de zoete overwinning van de ‘democratie’ in Oost
Europa. Deze mensen hebben de rode terreur aan
den lijve meegemaakt. Ze behoefden geen extra
onderricht in de Joodse Kwestie.
Ondanks dat deze mensen slechts goede burgers
wilden zijn in hun geadopteerde land, de Verenigde
Staten. Was de constante heerschappij van Joodse
terreur in de VS erg werkelijk voor hun, veel van
hun stonden zij aan zij met de Duitsers in het
gevecht tegen de Joodse Bolsjewieken. Velen liepen
het risico om als ‘oorlogsmisdadiger’ terecht te
moeten staan, net zoals dat vele genaturaliseerde VS
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eerste begin deden we dit zoals we dat nog
steeds doen:
Sticker Acties. ‘Lone Wolves’ en zelfs teams
van mannen, die dagelijks de straat op gingen,
om zo wijk na wijk vol te plakken met stickers,
twee keer zo snel als dat de autoriteiten deze
kon verwijderen. Deze stickers gaven al snel de
duidelijk de buitengrenzen weer van onze
beweging en maakten het zodoende ons Nationaal Socialistisch territorium.
Literatuur distributie. We gingen huis aan
huis nadat de werkdag erop zat, en deden dit
dag na dag, week na week, en uiteindelijk jaar
na jaar. Onze mensen distribueerden deze literatuur persoonlijk, welke door onze eigen persen waren gedrukt. Folders en krantjes met
tienduizenden tegelijk. De massa begon zich
gewaar te worden van de vijand (dwz. Nikkers) en hun bondgenoot, het anti-Arische
Joodse systeem. Uiteindelijk realiseerden ze
zich dat enkel wij, Nationaal Socialisten
vechten voor hun rechten , hun huizen en zelfs
voor hun levensbehoud.
Nu dat onze activiteiten toenamen,
gebeurde dit ook bij de vijand. We begonnen
meer publiciteit te krijgen, eerst locale en daarna kwam de nationale media om verslag te
maken, het was een bijna dagelijkse gebeurtenis. Het werd zelfs een routine om interviews te
geven over de telefoon. Mijn favoriet hiervan
was, toen ik kalm een journalist uit kon leggen
dat ik niet geïnteresseerd was in hoeveel Joden
er verondersteld waren te zijn overleden, maar
hoeveel dat er uiteindelijk waren ontkomen! Er
was een gejank van Chicago tot aan Tel Aviv.
‘White Power’ bijeenkomsten en demonstraties met onze storm-troopers in vol ornaat
werd een normale verschijning voor blanken in
heel de stad. Dit was geknipt voor een excellente televisie reportage en het was niet ongewoon om meerdere malen per week op de
beeldbuis te verschijnen. Dit resulteerde in een
Presidentiële Pers Bijeenkomst waarbij de hysterische Joodse journalisten President Carter
lastig vielen over de ‘Nazis’.
Burgermeester Daley’s politieke machine had het
geprobeerd – maar faalde – om ons tot zwijgen
te brengen, met dank aan de steun van het volk.
Nadat hij op tv had beloofd, ‘het Nazihoofdkwartier te sluiten’, kwam hij daar uitein-

delijk op terug, toen hij van zijn wijkagenten te
horen had gekregen dat dit hem te veel stemmen zou kosten in het Zuidwestelijke district
van de stad!
Uiteindelijk, was de massa klaar voor de
eerste proef; de wethouderverkiezingen. In vier
afdelingen van de stad, vochten we met hand
en tand en van deur tot deur, enkel beperkt
door onze eindige financiële middelen. (Ik
werkte voltijds derde shift in een fabriek terwijl
dat ik in ons hoofdkwartier leefde en mijn
inkomsten volledig gebruikte voor ondersteuning van de partij. Tegelijkertijd werkte ik de
voltijds de tweede shift voor de partij – zonder
betaling – en probeerde de eerste shift te gebruiken, voor de broodnodige uren slaap.)
Nu werden zelfs de tv-shows een routinematige handelingen voor ons. Mensen op straat
vertelden me, “ik zag gisteravond nog een van
jullie gasten op tv!” Ze waren blij. De dag van
de verkiezingen, had nog enkele goede
verassingen, uiteindelijk.
Burgermeester Daley, “de spilfiguur”, controleerde deze machine met een ijzeren hand.
Echter zijn eigen mensen keerden zich tegen
hem. Wijkagenten vertelden aan hun mensen,
“stem op Daley en op de Nazi’s voor de
wethouders”.
We kregen voldoende stemmen op het
‘grass roots’ niveau, maar wanneer ze naar boven gingen voor de telling, werden ze gedumpt.
Een van onze leden en zijn gehele familie
stemden op het Nationale Socialistische ‘ticket’
net als dat de meeste van zijn buurtgenoten
deden, maar nadat alle stemmen voor deze wijk
waren geteld werden er nul Nazi stemmen
geregistreerd!
Ik zelf als verkiezingscontroleur betrapte
een professioneel ‘Democraat’ die deze dag
zeven keer had gestemd. (Ik ondervraagde hem
in een nabij gelegen restaurant en verhaalde
hierover bij de lunch met de ‘rechterlijke stemcontroleur’. Later, toen ik mijn rol als verkiezingscontroleur vervulde, werd ‘ik’ geëscorteerd uit het stemgebouw door een zwarte verkeersagent! Ik reageerde hierop door twee anticorruptie agenten in te roepen die de rechterlijke stemcontroleur dreigden (die enkel ‘matig,
Joods oogde’), en ik werd opnieuw aangesteld.
Echter de professionele stemmer was inmiddels
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In November hebben we acht boeken in het Italiaans uitgegeven. Dit zijn onze eerste
boeken in het Italiaans, onze tiende taal. De andere talen zijn Engels, Duits, Frans,
Spaans, Zweeds, Estisch, Fins, Oekraïens, en Bulgaars. Verschillende boeken in
aanvullende talen zijn in voorbereiding. Meer vrijwillige vertalers zijn altijd welkom!
allang gevlogen.
Het systeem besloot ons 15% van de totale
stemming toe te dichten in onze sterkste
afdeling (5000). Het eigenlijke aantal zal ons
altijd schuldig blijven. Er zat echter nog een
zonnige kant aan het verhaal , de andere
onafhankelijke kandidaat was een zwarte man
die later opbelde en vertelde dat ook hij, bedrogen was en de magische 15 % had gekregen.
(30% van de afdeling was inmiddels door negers overgenomen.)
Na de verkiezingen besloten we de Hydra in
het hart te treffen middels operatie Skokie. De
publiciteit was zonder einde en de support nam
enorm toe. Geld stroomde binnen – nog steeds
niet genoeg -, maar toch meer dan in het
verleden. En, nieuwe mannen sloten zich aan
bij de storm-troop.

De journalisten werden op slag vriendelijk
in de hoop op het verkrijgen van een beter verhaal. Natuurlijk was het niet alleen rozengeur
en maneschijn. We zaten dagelijks in de
rechtszaal, daar het systeem de ene na de andere zaak tegen ons bekokstoofde. Fysieke
aanvallen tegen ons hoofdkwartier en onze
mannen namen toe, maar uiteindelijk scheidde
dat alleen maar het kaf van het koren.
Jongen, dat waren de dagen! We zullen
altijd dankbaar blijven voor deze herinneringen. Dat was activisme Chicago-style. Ik heb
een hoop geleerd in het stijgen in de gelederen,
van supporter naar storm-trooper, naar Hoofd
Officier van Dienst en woordvoerder.
Maar dat was 15 jaar geleden. Hoe staat het
nu? Is er activisme heden ten dage.
Ja! Er is zoveel activisme, dat het simpel5

weg onmogelijk is daar volledig verslag van te
doen. Het NSDAP/AO’s Wereld Offensief is
precies dat, activisme op een globale schaal,
legaal of niet. De Nationaal Socialistische
beweging is weer op koers.
Onze partij wordt ondersteund door
toegewijde Nationaal Socialisten, mensen met
vaak voltijds banen en dan letterlijk een extra
werkweek voor de partij werken, jaar na jaar,
toewijding, energie en geld voor de toekomst
van ons Blanke Ras.
Tijdens mijn her-inwijding met de partij
operaties, liet ‘ik’ kameraad Lauck, weten dat
ik graag van onderop de operaties wilde meemaken. Dus startte ik bij de basis, het postkantoor en van daar naar de verzending. (Ik
verontschuldig me bij deze voor elke lezer
wiens bestelling ik heb verklungeld!) Een
ervaren kameraad liet me zien hoe ik de krantenorders moest verpakken en verwerken. Dat is
niet zo moeilijk, als je de Nieuwe Order moet
verwerken. Maar wat als je negen kranten hebt
in negen talen? En stickers? Ik hield op met
tellen toen ik piekte met 25 slogans in elf talen.
Je zult systematisch en voorzichtig moeten
zijn.
Daarna kwamen de postzegels. Ik likte vel
na vel aan postzegels – niet voor de speciale
zendingen -, enkel de gewone, dagelijkse post!
Veel aanhangers beseffen misschien niet hoe
hoog de verzendkosten oplopen. Ik beklaagde
me erover dat de verzendkosten, in het bijzonder voor items als stickers, nog weinig
overlieten voor de verdere kosten van publicatie.
Waar ging al deze propaganda dan heen? Net
die dag, was er veel te verzenden post naar
Zuid-Amerika, waar onze hoeveelheid contacten snel toenamen. En natuurlijk NoordAmerika en Europa, ontvangen dagelijks een
lading. (Zelfs op zondag, een bestelling met de
fax kwam binnen voor 1000 Finse stickers.)
Daarna ging ik verder met het inpakken van
grotere bestellingen speldjes, armbandjes,
boeken enz. Mijn favoriete order, bevatte een
groot pakket van alle voorwerpen hierboven
genoemd. Dat was eigenlijk niet eens zo bijzonder, was het niet dat het een verrassende
bestemming voor me was; Moskou (via een
bijzondere route)! Zelf de ‘systeem’ media de-

den hiervan verslag, ‘anti-Semitisme’ in
Rusland, maar ik kan u verzekeren de witte
Russen haten Joden!
Het inpakken van de hakenkruis orders
gaven me zelfs een beter gevoel dan de kranten
dat deden. Het hakenkruis is het enige ware
(Arische) internationale symbool, omdat onze
voorouders dat meenamen al hun wereldwijde
veroveringen! Stel je eens voor, vandaag
worden er hakenkruisvlaggen en armbanden
verzonden naar kameraden in Canada,
Brazilië, Spanje, Noorwegen, Engeland en
Australië. (Op een dag kwam er uit 16 landen
tegelijk post.) Enkele vlaggen die op de Duitse
televisie werden getoond waren zelfs verzonden via de post waar ik dienst had.
Ik voelde dat ik er klaar voor was alles in
perspectief te zetten, omdat anders dan Marquette Park, is het Wereld Offensief een gigantische legpuzzel waar elk land weer kleinere
puzzelstukjes bevat. In een van onze kantoren
is een goede bezetting van telefoons, kopieermachines, faxapparaten, computers en printers,
die ons met de hele wereld verbinden.
Op een dag kwam het eerste pakket wat ik
zag uit Argentinië, en het bevatte een grote
Duitstalige dagelijkse krant. Ik begon er doorheen te bladeren. Bovenaan pagina twee, zag
ik een foto van onze Duitse sticker ‘Wir Sind
Wieder Da!’ (We zijn weer terug!) Met ons
adres, duidelijk in beeld. Daaronder stond de
brief van een kameraad. De rest van de pagina
was geweid aan persoonlijkheden van het Derde Rijk, het was daarentegen geen publicatie
van onze beweging. De datum was van een
maand eerder, dus was dit waarschijnlijk een
reden waarom de hoeveelheid post naar ZuidAmerika was toegenomen.
Daarna tackelde ik een stapel post uit Hongarije, Spanje, Engeland enz. Aanvragen voor
informatie, Officiële Supporter aanvragen,
verschuldigde betalingen, donaties en activiteitsverslagen van over de hele wereld. Wat
voor soort activiteiten? Kleine schaal? Ja, enkele van deze waren sticker acties en literatuur
distributies. Maar zo ook activiteiten op
grotere schaal, zoals arrestaties en processen
verbaal op politieke gronden. (Een speciale
brief kwam er binnen. Maar later hier meer
over.)
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Door de tijdsverschillen komen er niet alleen
de hele dag faxen binnen, maar ook de hele
nacht. Op deze dag kwam er een stapel faxen,
die verslag deden van een demonstratie die
middag in Dresden, Duitsland. 1000 Kameraden protesteerden tegen de vrijspraak van de
moordenaars van Rainer Sonntag. (Kameraad
Sonntag werd vermoord voor zijn heroïsche
Nationaal Socialistische stelling name tegen
het Joodse vuil en de pornografie in zijn
geliefde Dresden.) De straten van Dresden
waren gevuld met rijen sympathisanten terwijl
onze kameraden marcheerden met wapperende
vlaggen. Zelfs de politie was sympathiek zoals
werd bewezen doordat er niemand gearresteerd
of gewond was geraakt. Dresden was en is een
Nationaal Socialistisch bolwerk!
Een andere fax kwam van een Zweedse kameraad die ons op de hoogde bracht dat de
sensationele documentaire ‘Wahrheit macht
Frei!’ welke in dertien landen is uitgezonden –
nu een vervolg had, ‘Wahrheit macht Frei’ –
Part Two’. De uitzending was in Zweden op
de 12de april. Beidde films gaven duidelijk het
globale Nationaal Socialistische activisme weer, en de rol van de NSDAP/AO. (Jammer
genoeg, kregen we geen royalty’s voor deze
hoogst succesvolle serie!)
Opeens printte de fax, een nieuwe pagina
van een lid in Europa: Het is officieel! Alessandra Mussolini, kandidaat van de openlijk
fascistische partij, heeft haar verkiezing gewonnen voor het Italiaanse parlement. Heil
Duce! Ondertussen hing een andere kameraad
de telefoon op. Hij was in overleg over de volgende (vierde) editie van onze Hongaarse
krant, Új Rend, met een Hongaarse kameraad
(in het westen). De NSDAP/OA had recent een
computer beschikbaar gesteld aan deze Hongaarse kameraad, om Hongaarstalig zetwerk te
verrichten.
De bijdrage van deze vrijwilliger, speelde een grote
rol in de beslissing om ons Hongaars nieuwsblad uit te breiden van vier naar acht
bladzijden, minder dan een jaar nadat de eerste
editie verscheen. Nationaal Socialistische Solidariteit in actie, en met resultaat!
Hij vertaalde de speciale brief die ik eerder
noemde. Het poststempel was een Kroatische.
Er stond geen retouradres op en was niet

ondertekend. De schrijver melde dat hij een
Duitse Nationaal Socialist was die deelnam aan
een
internationale vrijwillige eenheid in
Kroatië. Hij vervolgde, door te omschrijven
hoe hij twee vijandelijke machinegeweer
nesten wist te vernietigen tijdens de bevrijding
van een stad. Hij zei dat hij zijn eenheid wilde
verdubbelen in grootte.
Onderwijl dat wij het hadden over de brief,
stuurde ons gesprek als vanzelf richting Gottfried Küssel, die nog steeds in de gevangenis
zit, in de zo-genaamde democratie Oostenrijk –
klaarblijkelijk voor uitspraken die hij voor de
Franse en Amerikaanse televisie, maar
eigenlijk voor een groot deel te wijten aan zijn
werk in Kroatië.
Concluderend, laten we een terugkijken naar
die geweldige dagen in Chicago. Ja, dat was
activisme, vooruitgang en de macht van de
massa in de straten – ondanks onze beperkte
middelen en, toegegeven, de vele fouten die we
maakten. Het is nu voorbij en niets van dien
aard is er op het moment gaande aan het Noord
Amerikaanse front. Vele Kameraden – zelfs
doorgewinterde veteranen – werden mismoedig
en gaven het politieke activisme op in de
‘dode’ jaren tachtig. Maar de NSDAP/AO
bleef immer doorbouwen aan de propagandamachine die nodig was voor de jaren negentig
en daarna.
Wordt echter niet wanhopig! Het politieke
klimaat in de Jew.S.A. verandert. De massa is
ziek van de Joodse holahoax nonsens en moe
van de negers.
En nu is het gevecht niet beperkt tot een
handvol wijken als Marquette Park, Cleveland
and South Boston. Nu is het gevecht wereldwijd!
ver de hele aardbol, staan dappere kameraden op en vechten terug. De tijd is aan onze
kant, niet aan die van de vijand. Elke dag
worden we sterker, omdat we verenigd zijn.
Een overwinning in Europa of Zuid-Amerika,
is een overwinning voor ons allen!
Vandaag is jouw steun nodig, meer dan ooit!
Kom in actie! Laat het aan iedereen horen!
Verspreid literatuur, werf, zamel geld in en
support de NSDAP/AO. We zijn niet meer alleen want samen staan we sterk!
Heil Hitler!
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BESTEL FORMULIER
( ) Stuur mij de artikelen hieronder opgesomd. (A.u.b. incluis artikelnummer, beschrijving en prijs). Bijgevoegd is
mijn volledige betaling van _______. Wissels/cheques moeten inwisselbaar zijn in een Amerikaanse (VS) bank en
in Dollars. Tel hierbij op de vervoer/handelingskosten voor VSA 10%, overige 30%. (Let wel: Wij accepteren Euro briefgeld, geen munten.)
( ) NS-NIEUWSBULLETIN lidmaatschap voor de komende twaalf nummers. Voor 30,-- Dollar(US) of 30,-Euro binnen de VS, voor 30,-- Dollar of 30,-- Euro buiten de VS.
( ) THE NEW ORDER lidmaatschap voor de komende twaalf nummers. Voor 30,-- Dollar(US) of 30,-- Euro binnen de VS, voor 50,-- Dollar of 50,-- Euro buiten de VS.
( ) Wordt lid! Wordt een “officieel supporter” van het NSDAP/AO.
Minimale bijdrage 5,-- Dollar of 5,-- Euro per maand. Initiële contributie 30,-- Dollar of Euro als minimum. (Een
“Officieel supporter” ontvangt automatisch het NSDAP/OA krantje in de taalversie van zijn keuze zonder extra
kosten.
( ) Donatie – Uw steun maakt ons werk mogelijk!
Artikel nummer

Beschrijving

Prijs

____________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________
Subtotaal __________________
Vervoer/handelingskosten (zie boven) __________________
Totaal _________________
Naam _______________________________________________________________________________________
Straat _______________________________________________________________________________________
Woonplaats _____________________ Provincie _______________ Postcode _____________________________
Land _______________________________________________________________________________________
(Optioneel) Email adres/ telefoonnummer __________________________________________________________
Maak betaling aan:
NSDAP/AO
Stuur naar:
NSDAP/AO
PO Box 6414
Lincoln NE 68506
USA
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