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Første maj er arbejdets dag
1. maj, eller som dagen benævnes i
andre lande: “1. maj dagen”, er en dag,
hvor vi også i Tyskland ærer arbejdet. I
denne måned ærer vi den Hvide
arbejder overalt med et uddrag af en
avisartikel, der blev skrevet i 1938 af Dr.
Harlow J. Heneman, professor i politisk
videnskab på Michigan Universitet
(USA). Artiklens titel er Labor Relations
in
National-Socialist
Germany
(Arbejdsrelationer i det Nationalsocialistiske Tyskland).
Da Adolf Hitler blev rigskansler i
slutningen af januar 1933, blev ingen tid
spildt med at bringe Nationalsocialismens
velsignelser til gruppen af tyske
lønmodtagere. Den følgende maj var de
eksisterende fagforeninger stort set sat ud
af spillet, og 1. maj blev fra at være
misbrugt til beæring af det internationale
proletariat redefineret til at blive en
begivenhed til fejring af nationalt tysk
arbejde i dets tjeneste for fædrelandet.
En lov af 19. maj 1933 fra Rigsdagen
foreskrev udnævnelsen af arbejdsledere,

der skulle fungere som økonomiske ledere i
deres distrikt eller jurisdiktion. De fik
uindskrænket magt til at opretholde fred på
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Vores fjender
(fortsat fra NS Nyheds Bulletin nr. 122)
9. Hvordan ved vi, at bolsjevikkerne ønsker
at erobre Europa og verden?

Vedrørende det første punkt. Det lykkedes
Stalin over en periode på 20 år at vinde
sovjetbefolkningerne for ideen om et overfald
på Europa og omverdenen. Først afsondrede
han hermetisk Sovjetunionen fra den øvrige
verden. Ingen bolsjevik blev tilladt at lære om
Tysklands
økonomiske
og
kulturelle
oprejsning. Han skjulte med dygtighed sine
hemmelige mål. Det lykkedes ham at dreje
bolsjevikkernes opmærksomhed væk fra den
eksisterende horrible Sovjetunion og imod en
fremtid, der ved hjælp af propaganda blev
malet i de mest vidunderlige farver. Stalin
vakte i bolsjevikkerne en tro på et arbejdernes
paradis, der først skulle virkeliggøres i
Sovjetunionen og senere udbredes af de
bolsjevikiske stridsmænd til hele verden. Det
russiske menneske var meget modtageligt for
den slags ideer. Forfattere som Tolstoj og
Dostojevskij havde trods alt allerede prist den
russiske verdensmission og Europas frelse
formidlet af det russiske verdensfolk. Ved et
ufatteligt bedrag antog Bolsjevismen en form
af messianisme, men det er bestemt ikke den
afgørende grund til, at bolsjevikker i dag ofrer
sig på fronten for Stalin og den bolsjevikiske
ideologi.
Det lykkedes på snedig vis Bolsjevismen at
vække
længslen
hos
Sovjetunionens
befolkninger. “Bolsjevismen (hed det) er
garant for ægte socialisme, befrieren af
undertrykte folk og klasser, skaberen af et
arbejdernes
paradis
med
frihed
og
menneskerettigheder.” Med disse doktriner
blev der talt til noget dybtliggende i det
russiske menneske, noget som længe forinden
var blevet forkyndt af det ortodokse (græskkatolske) kirkesamfund, nemlig ideen om at
forbedre verden som helhed (den slavofile
doktrin). Intet under, at disse vildledende
slogans gjorde indtryk på Sovjetunionens
indbyggere, at så mange omfavnede
Bolsjevismen og ønskede at følge den over
ruinerne af resten af verden og ind i en gylden

Lenin har igen og igen i sine bøger agiteret
for erobring af Europa og resten af verden.
Hans metoder er faste elementer af
Bolsjevismen. Stalin føler sig selv som
formidler af den bolsjevikiske doktrin. Han
understreger igen og igen værdien af Lenins
doktrin. Essensen af og målet for
Bolsjevismen er den samme i dag som på den
tid, da Lenin skrev:
“Vort
faste
mål
er
at
opnå
verdensherredømme
…
At
opnå
Bolsjevismens sejr gennem den totale
destruktion af de engang førende stater vil
møde lige så lidt modstand, som det var
tilfældet i Rusland. Sovjetternes styre
kender hverken til frihed eller rettigheder.
Dette styre hviler på undertrykkelse og
destruktion af enhver individuel vilje. Men
vi er de førende. Undertrykkelsen er lagt i
vores hænder. Den yderste hensynsløshed er
en pligt for os. I opfyldelsen af denne pligt
er ubegrænset grusomhed det primære
middel. Gennem ubegrænset tyranni - som
endda
fremmes
gennem
forræderi,
løftebrud og uden skyggen af retfærdighed vil vi reducere menneskeheden til det
endelige niveau af lighed og dermed forme
det enkelte menneske til at blive et let
kontrollerbart, uniformt redskab for vores
magt.”
I dag tvivler ingen på, at Stalin vil
gennemføre denne doktrin til mindste detalje!
10. Hvordan vandt Stalin Sovjetunionens
befolkninger for Bolsjevismen?
For det første ved gennem en bedragerisk
propaganda at udmalede en glorværdig
fremtid for alle mennesker i Sovjetunionen.
For det andet ved at skabe en bolsjevikisk
mennesketype
gennem
jernhårde
opdragelsesmetoder.
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kunne Dr. Ley med stolthed bekendtgøre, at
24.000.000 tyskere var indrulleret i denne
arbejdets hær.
Arbejdsfronten var langtfra kun en
organisation med det formål at lette partiets
kontrol med arbejdsgiverne. Den varetog et
antal funktioner for medlemmerne. Blandt de
mere vigtige af var bureauet for retshjælp
med hovedsæde i Berlin og med kontorer i
hvert af Arbejdsfrontens distriktsafdelinger.
Retshjælpen var inddelt i to grene, en for
arbejdsgivere og en for ansatte. Personalet i
disse grene havde til opgave at levere juridisk
rådgivning til medlemmerne, at fungere som
undersøgere
og
forligsmænd
i
arbejdskonflikter og at repræsentere parterne
i retten om nødvendigt.
Nært associeret med Arbejdsfronten og
administreret af den var organisationen Kraft
durch Freude (“styrke gennem glæde”).
Denne bevægelse gjorde det muligt for folk
med få midler at få glæde af uddannelses og
rekreative faciliteter, som under tidligere
omstændigheder
ville
have
været
utilgængelige for dem.
Krydstogter til fremmede lande, ferier ved
havet, vandreture og ekskursioner blev
arrangeret
for
dem,
der
tilhørte
Arbejdsfronten.
Der
blev
bygge
træningsfaciliteter
i
nærheden
af
arbejdsstederne, og der blev stillet biblioteker
til rådighed for arbejderne, der blev leveret
koncerter og turnerende teatergrupper
besøgte arbejdscentrene. Ifølge Dr. Ley
havde omkring 52.700.000 personer inden for
to år gjort brug af de 142.000 muligheder, der
var organiseret af velfærdssektionen. Han
oplyste også, at i den samme periode havde
mere en 6.000.000 personer benyttet en af de
tilbudte rejsemuligheder. Hvis disse tal er
præcise, viser de, at bevægelsen “arbejde
gennem glæde” ikke lå på den lade side.

1. maj
det industrielle område og til detaljeret
regulering i alle aspekter af arbejdet. Inden
for en periode på fire måneder var de
sædvanlige stridigheder i arbejdstagerarbejdsgiver relationen overvundet gennem
nationalsocialiseringen.
Tidlige succes'er såvel som efterfølgende
fremskridt var, ifølge Dr. Ley, lederen af den
politiske organisation i partiet, muligt, fordi
regeringen fulgte en politik baseret på: "en
sund kombination af frihed og pression."
Førerprincippet (Führerprinzip) i det
nationalsocialistiske styre blev overført
tilsvarende til området for arbejde. Chefen
for Arbejdsfronten var Dr. Ley, der som
nævnt også var leder af den politiske
organisation i Det Nationalsocialistiske
Tyske Arbejder Parti. Tyske arbejdstagere og
arbejdsgivere udgjorde hans hær. Adgangen
til medlemskab af Arbejdsfronten var åben
for ariske arbejdstagere og arbejdsgivere med
tysk statsborgerskab. I slutningen af 1937

Du kan læse hele artiklen her (på engelsk):
http://national-socialistworldview.blogspot.com/2014/03/anamerican-professor-looks-at-national.html

Italiensk ferietilbud til tyske arbejdere
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fremtid.
Vedrørende det andet punkt. Bolsjevismen
måtte nødvendigvis formidles på den bredest
mulige platform af intelligentsia, eftersom den
nordiske intelligentsias lederskab på brutal vis
var blevet elimineret. Bolsjevismen så en
betydelig opgave i skabelsen af denne
platform, for uden den, ville bolsjevikkerne
ikke kunne gennemføre deres program.
Bolsjevikkerne grundlagde utallige skoler,
fra universitets- til grundskoleniveau, og jøder
og sande bolsjevikker blev ledere og lærere i
disse skoler. Sovjetunionens skoler var alle uanset af hvilken type - underordnet den
samme idé: de tjente som organer for
bolsjeviseringen af befolkningen og et middel
til realisering af Bolsjevismen i nødvendig
ekstrem konsekvens.
“Bortset fra Kommunismen behøver vi ingen
uddannelse”. Det er den åbenbarede tendens i
bolsjevikisk lære. Dermed sættes uddannelse
og viden i et helt nyt lys. “Disse dyder
anerkendes ikke som absolutte værdier, men er
mest knyttet til den betydning de får som
midler for udbredelsen af de bolsjevikiske
ideer.”
På universiteterne blev der oprettet et særligt
fakultet for marxisme. Alle studerende - uanset
hvad pgl. måtte ønske at studere - var nødt til
at deltage i kurset “Leninisme”. Ca. 180
forelæsninger
og
80
seminarietimer
udelukkende viet til marxismen var indgangen
til enhver universitetsuddannelse. Altså
indledningsvis Bolsjevisme i et antal
semestre; først da jura, medicin eller et
andet fag. Dette må vække til eftertanke, hvis
vi ønsker at løse puslespillet, som
Bolsjevismen udgør for os.
Budskabet med Bolsjevismen er, at den
erstatter enhver anden form for aktivitet. Ingen
gives mulighed for at finde sandheden og
livets mening. I Sovjetunionens "forjættede
land" erklæres det, at med Bolsjevismen har
mennesket fundet den endegyldige og
højeste erkendelse for menneskeheden.
Sovjetunionen ønsker at velsigne verden med
denne sandhed. Det er nødvendigt at tvinge en

Horst Mahler

Sidste nyt
Efter Horst Mahlers bevægende tale den 19.
januar 2017 (“We fight in order to win” [Vi
kæmper
for
at
vinde],
se
https://
www.youtube.com/watch?v=SsEK0inc02A) har
den øverste delstatsret i Brandenburg annulleret
hans
prøveløsladelse
på
basis
af
“tankeforbrydelser”. Mahler skulle efter planen
melde sig til afsoning af reststraffen den 19. april
2017.
Tidligere, inden rettens beslutning, var han blevet
erklæret uskikket til afsoning af fængselsstraf på
grund af sit helbred og havde fået tilladelse til at
opholde sig omkring sin familie. Den forudgående
afsoning
med
uhensigtsmæssig
medicinsk
behandling havde forværret hans helbred så meget,
at han venstre underben måtte amputeres. Havde
han kone ikke været så vedholdende, kunne han
have mistet livet i fængslet - hvilket den tyske
regering ganske åbenbart var villig til at acceptere.
Horst Mahler er nu for egen regning og risiko
flygtet, eftersom en ny indespærring, i betragtning af
hans helbredstilstand, kunne blive ensbetydende
med en dødsdom. Han vil nu søge asyl i en
"suveræn stat, der er parat til at modtage ham".
Han har efterladt dette afsluttende budskab på
video: http://o-d-i-n.org/video-horst-mahler-81-paaflugt-fra-joedisk-justits
Begge videoer er værd at se!
Vi står bag Horst Mahler og ønsker ham alt godt!
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hvorfra den skal spredes til gavn for
menneskeheden. For enden af dette historiske
forløb er Marx, Lenin og Stalin store mænd,
der har gennemført befrielsen af folkeslagene
gennem
deres
betydelige
livsopgave,
Bolsjevismen.

Vores fjender
verden, der i dårskab sætter sig op mod
Bolsjevismens målsætninger og dermed
forskertser "sin lykke", eller destruere den. Det
var disse ideer, der formede det sovjetiske
menneskes hjerne.
Folket forventede store fordele for sig selv
fra det bolsjevikiske system af uddannelse og
træning. For Bolsjevismen tog den eksakt
modsatte vej i forhold til Sarens Rusland, der i
uddannelse så en betydelig fare for staten.
Ungdommen gik lidenskabeligt ombord i
videnskaben. Bolsjevismen greb dog kløgtigt
ind og styrede den ungdommelige impulsivitet.
I det lange løb kunne den bolsjevikiske
ideologi ikke alene passivisere, og ønsket om
nye ideer og ikke oprørsk litteratur vågnede.
Men de bolsjevikiske herskere tillod ikke de
studerende
nogen
mulighed
for
fri
videnskabelig research og fortsatte med at føde
de rastløse med bolsjevikisk politisk
videnskab. Lærebøgerne på alle læreanstalter
indledtes med en glorificering af sovjetregimet
og hadefulde udfald mod alt tidligere og
fremmedartet. De videnskabelige værdier blev
vendt på hovedet, eller mere præcist,
forfalsket. Emner som historie og litteratur
blev udsat for særligt afskyelig behandling.
Den kommunistiske agenda var vævet som en
rød tråd gennem alt videnskabeligt indhold.
Uanset hvad man læser i Sovjetunionen, så
støder man altid og alle steder på de
bolsjevikiske ideer. Det ligger i sagens natur,
at da det sovjetiske menneske gradvist
tilegnede sig ønsket om alternativ intellektuel
næring, måtte det tvinge Bolsjevismen til
indrømmelser. I begyndelsen satte styret sig
imod, men gav senere efter. Værker om
verdenslitteraturen
dukkede
op,
men
naturligvis i "Sovjet-udgaver", der alle er
bolsjeviseret. Kommentarerne understøtter ofte
ideen, at alle forfattere var bolsjevikiske
pionerer. De skriver alle om bønder og
arbejdere, der ligefrem tigger om bolsjevisme
for at blive befriet for det knusende tjenerskab
under jordejere og kapitalister. Hele
menneskehedens kulturhistorie fra grækerne
og videre frem fremstår i den bolsjevikiske
litteratur som én lang udvikling mod
marxisme, der så endelig realiseres i Rusland,

11. Hvorfor kæmper bolsjevikker med så
voldsom fjendtlighed?
Bolsjevismens falske doktriner er blevet
hamret ind i dem, så de tror på ideologiens
sandhed med en aldrig svigtende fanatisme.
Man lyver over for bolsjevikkerne om, at
Sovjet-Rusland er et bolsjevikisk paradis,
mens Tyskland er et nazistisk helvede!
Jøderne kunne dårligt finde et mere villigt
redskab end det russiske menneske. Hans
europæisk-asiatiske natur kunne næppe have
tjent dem bedre. Dette menneskes accept af et
simpelt liv fyldt med lidelse og afsavn, og
dertil naiviteten - og på den anden side, hans
asiatiske kapacitet for grusom brutalitet, må
for jøderne have forekommet ideelt for deres
kyniske planer. Den marxistiske doktrin for
"verdens velsignelse" kunne intet andet sted
have slået rod hurtigere end i den russiske sjæl,
der længtes efter forløsning. Og der kunne
næppe findes et menneske på denne jord, der
var mere egnet til at blive fanatiseret; som med
primitiv afstumpethed og tankeløs brutalitet
ville forfølge det mål, der blev sat for ham.
Man har nu gennem flere år praktiseret
en storstilet politisk og ideologisk skoling.
Med et betydeligt forbrug af midler og
personel er de bolsjevikiske soldater blevet
underkastet politisk skoling og ideologisk
uddannelse. Dette hører til alle militære
lederes officielle opgaver!
Lige nu, i krig, udføres skolingen særligt
intensivt. Op til otte timer hver uge foregår
den i særlige enheder, der har ansvaret for
dette vigtige arbejde! Leninisme, marxisme og
Stalins ideer er på programmet, og dertil bliver
russisk historie ivrigt studeret. Alle enheder
har deres særlige arbejdsgrupper og de
nødvendige
biblioteker
til
formålet.
Regimenterne har et viseligt struktureret
skolesystem, der administreres effektivt under
Fortsættes på side 7
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Censur og undertrykkelse er
en stigende trussel!
Censurerede bøger, undertrykte
bøger, bandlyste bøger og ulovlige
bøger har brug for din hjælp!
I nogle lande gør regeringen bøger
ulovlige og fængsler forfattere,
udgivere og distributører af
bøgerne.
I andre lande giver private
forretningsdrivende efter for
presset og undertrykker
spredningen af bøger. Disse
bandlyste bøger forsvinder ikke
nødvendigvis alle på én gang, men
det bliver meget vanskeligt for
almindelige mennesker at finde
dem.
Dermed kommer følgende websted
ind i billedet: Censored-books.com
tilbyder en central
informationskilde, der arbejder på
at optimere søgningen (SEO,
search engine optimization) såvel i
egenskab af websted som på vegne
af de enkelte bogtitler.
Udgivere, forfattere og den
privatpersoner opfordres til at
indsende lister over bøger, der er
blevet forbudt, bandlyst, censureret
eller på anden måde undertrykt.
Bemærk: Der følger INGEN udgift
eller forpligtelse med!
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påtrykning af ideer, herunder ideen om det
sovjetiske paradis og sovjetiske verdensstyre,
som er blevet implanteret i bolsjevikken i
kraft af kyndig og resolut psykologisk
formning af hans mentalitet.
Den russiske hær ville for længst være
kollapset, havde det ikke været for den
vedholdende politiske og ideologiske skoling.
Den bolsjevikiske soldat er en særligt
fanatiseret, politisk og ideologisk skolet
soldat! Han kæmper for sine bolsjevikiske
ideer og sit sovjetiske verdensparadis!
Det er derfor, at bolsjevikken repræsenterer en
så farlig trussel mod occidenten (vesterlandene).
Mange europæere, ja, også mange anglo-saksere,
ville skælve, hvis de tillod sig selv at erkende
Bolsjevismens sande natur.
Den tyske soldat beskytter med sin heroiske
kamp, som så ofte tidligere i historien, hele
den civiliserede verden imod den asiatiske
undertvingelse!

Vores fjender
supervision af kommissærerne.
Man forfølger meget bevidst et psykologisk mål
med denne skoling, der påfører soldaterne en
ideologisk besættelse (hjernevask). Alle midler
tages i brug for at opnå dette. For eksempel siger
man ikke: "Der står fjenden", men hellere: "Der
står fascisten," eller "Dette fascist-maskingevær
skal
nedkæmpes."
Den
Røde
Hærs
uovervindelighed pumpes ind i hver eneste soldat.
Den sovjetiske soldats selvbevidsthed bliver
specielt stimuleret, ikke at forglemme, at
disciplinen er eskaleret til det helt ekstreme.
Med slogans som "Folket under våben til
forsvar af fædrelandet" bliver Bolsjevismens
sande intention afsløret.
Yderligere foregår der i den imperialistiske
bolsjevismes ånd skoling i fædrelandet dialekter.
I den pan-slaviske drift mod ekspansion bliver
den russiske mands følelse af mission klogt
udnyttet i kolonialiseringens navn til overtagelse
af Jorden.
Det er værd at nævne, at 70-80% af de
bolsjevikiske
officerer
kom
fra
det
kommunistiske parti.
Hadet mod Nationalsocialismen bliver opildnet
til det mest ekstreme. Dens doktriner portrætteres
som typiske for et udbyttende kapitalistisk system.
Sovjet-Rusland bliver udnævnt til at være landet
med de største præstationer inden for kultur og
civilisation og det russiske folk som
kulturbringere for hele verden. Kunst og
videnskab karakteriseres som russisk og
bolsjevikisk i deres oprindelse. Tyskland og
Vesten er fordærvet og dekadent. Folkene kan kun
frisættes gennem Bolsjevismen (her udnyttes det
russiske menneskes hang til messianisme).
Ydermere, de gamle folkeslag er nu forsvundet.
Nu er det folkene under USSR, der står for tur til
at overtage styringen af Europa. Snart vil der ikke
være et Europa, det vil være Sovjet-Rusland!
Resultatet af den politiske og ideologiske
uddannelse er den patriotiske bolsjevik, der
kæmper med foragt for døden og med absolut
vilje til at tjene sit Sovjet-Rusland og de
bolsjevikiske ideer blandt Stalins tilhængere.
På kriminel vis har man opflammet hans
tilbøjelighed til grusomhed og dyrisk vildskab.
Man må spørge sig selv igen og igen, hvorfor
den bolsjevikiske soldat fortsætter med at kæmpe,
selv under de mest ufavorable betingelser.
Årsagen til dette er den jødisk-bolsjevikiske

12. Hvilken skæbne ville bolsjevikkerne
berede vores forældre, vores søstre og brødre,
vores kvinder og børn?
Vores forældre ville i bedste fald overleve og
blive tvunget til obligatorisk tjeneste for
bolsjevikkerne. Vores søstre og kvinder ville
blive krænket og nedgjort og slæbt til Sibirien
og det nordlige Rusland, måske simpelthen
sultet til døde eller likvideret. Vores børn ville
blive anbragt i kommunistiske opdragelsescentre
og i løbet af kort tid være fordærvede i krop og
sjæl.
Arven fra vore forfædre, vort hjemland, vores
hellige jord, vores kultur ville blive afsjælet og
destrueret af bolsjevikiske horder, vore dages
hunnere.
Det er nu, det skal afgøres, om det, der er skabt
af vores forfædre gennem århundreders lange
kampe og arbejde, har den nødvendige
holdbarhed eller ikke.
Det handler nu om, hvilket verdenssyn der skal
triumfere: den jødisk-bolsjevikiske skadelige
ideologi
[Ungeist],
der
forherliger
materialisme eller det germanske kreative,
idealistiske verdenssyn, Nationalsocialismen.
Næste emne: “England.”
(fortsættes)
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Order formular
( ) Send mig følgende ting nævnt nedenfor. (vedlæg varenummer, beskrivelse og pris.) Vedlagt er min fulde
betaling på. Kladder skal kunne betales i en amerikanske banker og i amerikansk valuta. Tilføj forsendelses gebyr:
I U.S.A. tilsættes 10% andetsteds tilsættes 30% [Bemærk vi acceptere eurosedler, men ikke mønter]
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