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Primeiro de Maio é o Dia do Trabalho
O 1º de Maio, ou "Dia de maio” é
também um dia para homenagear o
trabalho na Alemanha. Este mês nós
honramos o trabalhador Branco em toda
parte com um trecho de um artigo do
jornal escrito em 1938 pelo Dr. Harlow
J. Heneman, professor de ciência política
na universidade de Michigan (EUA). O
título do artigo é Relações de Trabalho
na Alemanha Nacional-Socialista.
Depois que Adolf Hitler se tornou
chanceler nacional no final de janeiro de
1933, demorou muito pouco tempo para
trazer as bênçãos do Nacional-Socialismo
para as classes assalariadas Alemãs. Em
maio, os sindicatos existentes foram
largamente liquidados, e o primeiro de
maio foi declarado um dia que já não seria
utilizado para honrar o proletariado
internacional, mas seria uma ocasião para a
comemoração do trabalho nacional Alemão
em seu serviço para a Pátria. Uma lei de 19
de maio de 1933 previa a nomeação pelo
chanceler nacional de curadores sindicais
que serviriam como líderes econômicos

sobre os distritos sob sua jurisdição. Foram
-lhes atribuídos plenos poderes para manter
a paz industrial e regulamentar fases
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contra a Europa e o mundo. Ele inicialmente
selou a União Soviética hermeticamente do
resto do mundo. Nenhum bolchevique foi
autorizado a aprender sobre o crescimento
econômico e cultural da Alemanha. Ele ocultou
seus objetivos secretos com habilidade. Ele
conseguiu dirigir o olhar bolchevique do
horrível presente soviético para um futuro
pintado nas mais belas cores pela propaganda.
Stalin despertava nos bolcheviques a fé num
paraíso dos trabalhadores, que se supunha que
seria realizado primeiramente na União
Soviética e mais tarde levado pelos
combatentes bolcheviques para o mundo
inteiro. O homem Russo foi muito suscetível a
essas ideias. Escritores como Tolstoi e
Dostojewksy, afinal de contas, já haviam
elogiado a missão mundial russa e a redenção
da Europa através do povo mundial russo. Com
um engano inacreditável, o bolchevismo se
referia a um tipo semelhante de Messianismo,
e esta é certamente a razão final pela qual os
bolcheviques hoje se sacrificam no front por
Stalin e pela ideia bolchevique.
O bolchevismo inteligentemente conseguiu
despertar os anseios do povo da União
Soviética. "O bolchevismo - assim aconteceu foi a garantia do genuíno socialismo, a
libertação dos povos e classes suprimidos, a
criação de um paraíso dos trabalhadores, da
liberdade e dos direitos humanos". Com estas
teses, algo no homem russo foi endereçado,
que há muito havia sido formado na
comunidade da igreja ortodoxa (grecocatólica), ou seja, a ideia de ter que redimir o
mundo (doutrina eslavófila). Não é de admirar,
se esses slogans iludidos tiveram seu efeito
entre os habitantes da União Soviética, se
muitos abraçaram o bolchevismo e quiseram
segui-lo sobre as ruínas de um mundo no
futuro muito elogiado.
Sobre o segundo ponto. O bolchevismo tinha
que ser levado pela mais ampla da
intelectualidade bolchevique depois que se
havia eliminado a maneira mais brutal do

9. Como sabemos que os bolcheviques
querem conquistar a Europa e o mundo?
Lênin tem repetidamente em seus livros
exigido a conquista da Europa e do mundo.
Suas diretrizes são elementos firmes do
bolchevismo. Stalin sente-se como executor da
doutrina bolchevique. Ele ressalta repetidas
vezes a validade da doutrina de Lênin.
Essência e objetivo do bolchevismo são os
mesmos hoje, como então, quando Lenine
escreveu:
"Nosso objetivo é fixamente a realização
da dominação do mundo... Para moldar
permanentemente a vitória bolchevique
através da destruição total dos estados uma
vez que os líderes vão encontrar tão pouca
resistência como foi o caso na Rússia. O
governo dos soviéticos não conhece a
liberdade nem a justiça. Esta regra baseiase na opressão e na destruição de cada
vontade individual. Mas nós somos os
mestres. A opressão nos é confiada.
Crueldade ao máximo é nosso dever. No
cumprimento desse dever, a crueldade
desenfreada é o serviço supremo. Através da
completa tirania - em cujo serviço se
encontra qualquer traição, qualquer quebra
de promessa, mesmo a negação da sombra
mais leve da justiça - reduziremos a
humanidade ao nível final da igualdade, o
que, por si só, torna o homem adequado
para se tornar uma ferramenta uniforme e
facilmente controlada de nosso poder”.
Hoje ninguém duvidará que Stalin se esforce
para realizar esta doutrina até o último detalhe!
10. Como Stalin conquistou os povos da
União Soviética para o bolchevismo?
Primeiro, em que prometeu um futuro
glorioso através de uma propaganda
enganosa para o povo da União Soviética.
Segundo, em que criou o tipo humano
bolchevique através de métodos de educação
rigorosos.
Sobre o primeiro ponto. Stalin conseguiu, ao
longo de 20 anos, tornar os povos da União
Soviética prontos para o ataque bolchevique
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que 24.000.000 de Alemães estavam inscritos
como seus seguidores.
A Frente de Trabalho não era apenas uma
organização para facilitar o controle do
partido sobre os empregadores. Realizou
inúmeras funções para seus membros. Entre
os mais importantes, havia um gabinete de
assistência jurídica com sede em Berlim e
com escritórios em cada um dos gabinetes
distritais da Frente do Trabalho. O serviço de
assistência judiciária foi dividido em dois
ramos, uma para os empregadores e outra para
os
empregados.
Para
atuar
como
investigadores e árbitros em disputas
trabalhistas, e para representar os membros no
tribunal, se necessário.
Estreitamente associada à Frente de
Trabalho e administrada por ela foi a
organização Kraft durch Freude ("força pela
alegria"). Este movimento tornou possível
para pessoas de pequeno porte desfrutar de
instalações educativas e recreativas que
normalmente poderiam ser inacessíveis para
eles. Cruzeiros para países estrangeiros,
feriados à beira-mar, caminhadas e excursões
foram organizados para aqueles que
pertenciam à Frente de Trabalho. Foram
construídos terrenos atléticos perto de locais
de
trabalho,
foram
disponibilizadas
instalações para bibliotecas para os
trabalhadores,
foram
providenciados
concertos e foram enviadas empresas de teatro
de excursão para as comunidades de
trabalhadores. De acordo com o Dr. Ley,
dentro de dois anos aproximadamente
52.700.000 pessoas assistiram aos 142.000
entretenimentos organizados pela seção de
entretenimento. Ele também disse que no
mesmo período mais de 6 milhões de pessoas
aproveitaram as facilidades de viagem
oferecidas. Esses números, se precisos,
indicam que o movimento "força pela alegria"
não está inativo.
Você pode ler o texto do artigo completo
aqui:
http://national-socialistworldview.blogspot.com/2014/03/anamerican-professor-looks-at-national.html

detalhadas das relações de trabalho. Em um
período de quatro meses, avanços rápidos no
caminho para a socialização nacional das
relações empregador-empregado foram feitos.
Os primeiros sucessos, assim como os
avanços posteriores, foram possíveis, de
acordo com o Dr. Ley, o chefe da organização
política do partido, porque o governo seguiu
uma política baseada em "uma saudável
combinação de liberdade e compulsão".
O princípio da liderança (Führerprinzip)
usado no governo político Nacional-Socialista
também foi aplicado à Frente do Trabalho. O
líder da Frente do Trabalho era o Dr. Ley, que
também era o chefe da organização política do
Partido Nacional Socialista. Os empregadores
e empregados Alemães eram seus seguidores.
A adesão à Frente do Trabalho estava aberta
aos empregadores, bem como funcionários,
que eram Arianos e que não foram
desqualificados da cidadania. No final de
1937, o Dr. Ley estava orgulhoso de anunciar

Férias italianas oferecidas aos trabalhadores Alemães
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estrato de liderança nórdica. O bolchevismo
viu uma grande tarefa na criação deste estrato,
pois sem ele, não poderia realizar seu
programa.
Os bolcheviques fundaram numerosas
escolas, desde a universidade até a escola
primária, judeus e bolcheviques comprovados
foram os diretores e educadores dessas escolas.
As
escolas
da
União
Soviética
independentemente do tipo que fossem estavam todas subordinadas a uma ideia:
serviram como órgão para a bolchevização da
população e como meios para realizar o
bolchevismo até a consequência mais extrema.
"Sem comunismo, não precisamos de
educação", essa é a tendência não disfarçada
da educação bolchevique. Educação e
conhecimento, portanto, sob uma nova luz.
"Eles não são reconhecidos como valores
absolutos, mas sim como o único significado
que têm como meio para a disseminação das
ideias bolcheviques".
Nas universidades, uma cadeira especial foi
fundada para o marxismo. Todo estudante - o
que quer que quisesse estudar - tinha que
participar do curso "leninismo". Cerca de 180
palestras e 80 horas de seminário, em que se
ocupou exclusivamente com o marxismo,
abriram-se todas as formações universitárias.
Daí, portanto, primeiro estudava o
Bolchevismo por semestres, só então depois
lei, medicina ou outro assunto. Isso nos deve
levar a pensar, se quisermos resolver o enigma
que o bolchevismo nos apresenta.
A instrução no bolchevismo é a substituição
de qualquer atividade artística. Ninguém tem a
tarefa de pesquisar a verdade e o significado da
vida. Na "Terra Prometida" da União
Soviética, afirma-se ter encontrado e
descoberto no bolchevismo o conhecimento
final e superior da humanidade. A União
Soviética quer abençoar o mundo com esta
verdade. Mas é preciso forçar um mundo que,
insensatamente, se rebela contra a meta do
bolchevismo, para a "sua felicidade" ou destruí
-la. Essas são as ideias, que moldaram o
cérebro do homem soviético.

Horst Mahler

Notícias de Última Hora
Depois que Horst Mahler fez um discurso
emocionante em 19 de janeiro de 2017 ("Nós
lutamos para vencer", veja:
https://
www.youtube.com/watch?v=SsEK0inc02A )
o
Superior
Tribunal
Provincial
de
Brandemburgo
revogou
sua
liberdade
condicional por "Crimes de pensamento "
Mahler deveria se apresentar à prisão em 19 de
abril de 2017.
Mais cedo, ou seja, antes desta decisão
judicial, ele tinha sido declarado impróprio
para a prisão devido à sua saúde e foi
permitido ficar no círculo de sua família. Sua
prisão anterior e cuidados médicos pobres
resultantes tinham piorado sua saúde tanto que
sua perna esquerda teve que ser amputada. Se
sua esposa não tivesse sido tão persistente, ele
poderia ter morrido na prisão - o que o
governo Alemão obviamente estava disposto a
aceitar.
Horst Mahler, por sua própria conta, fugiu,
já que este encarceramento em vista de sua
saúde seria a mesma coisa que uma sentença
de morte. Ele agora procurará asilo em um
"estado soberano pronto para aceitá-lo".
Ele deixou uma mensagem de vídeo final:
https://youtu.be/VAMQfE-FOn4
Ambos os vídeos valem a pena assistir!
Desejamos Horst Mahler o melhor e o
apoiamos!
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da humanidade. Marx, Lenin, Stalin são
grandes
homens
no
final
deste
desenvolvimento, que fizeram a libertação de
todos os povos através do bolchevismo sua
grande tarefa de vida.
11. Por que os bolcheviques lutam com a
maior animosidade?
A falsa doutrina do bolchevismo foi tão
marcada neles que eles acreditam na
correção da ideia com fanatismo infalível.
Uma das mentiras que inculcam é que a
Rússia Soviética e o paraíso bolchevique,
mas a Alemanha é um inferno nazista!
Os judeus mal podiam encontrar uma
ferramenta mais disposta do que o homem
russo.
Sua
natureza
europeu-asiática
dificilmente poderia servi-lo melhor. A
prontidão para uma vida modesta cheia de
sofrimento e privação e sua ingenuidade, mas,
por outro lado, sua capacidade asiática para a
brutalidade mais cruel, teve que parecer ao
judeu como convocado por seus planos
sinistros. A doutrina da "bênção mundial" do
marxismo não poderia tomar raízes mais
rápido do que na alma russa, que ansiava pela
redenção. E dificilmente poderia haver um ser
humano nesta terra mais capaz de ser
fanatizado, que com uma teimosia primitiva e
brutalidade irrefletida persegue a meta
pendurada diante dele.
Há anos que passamos por uma escolaridade
política e ideológica de grande escala. Com os
maiores gastos em meios e pessoais, os
soldados
bolcheviques
são
educados
politicamente e educados ideologicamente.
Isto pertence às tarefas oficiais de cada líder
militar!
Precisamente agora na guerra, a escolaridade
é realizada especialmente de maneira intensa.
Até oito horas por semana são gastos nas
unidades para este importante trabalho! O
leninismo, o marxismo e as ideias de Stalin,
além disso, a história russa, são ansiosamente
estudados. Cada unidade tem seus grupos de
trabalho especiais e as bibliotecas necessárias
para isso. Os regimentos têm um sistema
escolar inteligente, que é administrado
intensivamente sob a orientação dos
comissários.

Nossos Inimigos
O povo esperava grandes vantagens para si
do sistema bolchevique de educação e
formação. Pois o bolchevismo tomou o
caminho exatamente oposto ao da Rússia
czarista, que viu na educação um grande perigo
para o Estado. A juventude lançou-se sobre a
ciência com todo o seu coração. O
bolchevismo inteligente conseguiu interceptar
e dirigir o impulso dos jovens.
Em longo prazo, a ideia bolchevique sozinha
não pacificou, o desejo de novas ideias e a
literatura não partidária despertou. Mas os
governantes bolchevistas não permitiram aos
estudantes nenhuma oportunidade para a
pesquisa científica livre, mas continuaram a
alimentar os inquietos com a ciência política
bolchevique. Os livros didáticos de todas as
escolas começaram com a glorificação do
regime soviético e induzindo ao ódio completo
contra todos anteriores e estrangeiros. Os
valores científicos foram invertidos, ou mais
precisamente: falsificados. Assuntos como
história e literatura tiveram que passar por uma
manipulação extremamente horrível. A
tendência comunista foi tecida como um fio
vermelho através de toda a ciência.
Pode-se ler qualquer coisa que você
encontrar publicada na União Soviética, e
sempre e em toda parte encontra ideias
bolcheviques. Mente-se na natureza das coisas,
se o homem soviético abriu gradualmente o
desejo de outra nutrição intelectual e forçou o
bolchevismo a concessões. A princípio, o
bolchevismo resistiu, depois cedeu. Obras de
literatura
mundial
apareceram,
mas
naturalmente em "edições soviéticas", que são
todas inclinadas para o bolchevismo. Os
comentários expõem diligentemente a ideia de
que todos os escritores foram pioneiros para o
bolchevismo. Todos eles escrevem sobre
camponeses e trabalhadores que gritam
abertamente pelo bolchevismo para serem
libertados da esmagadora servidão sob os
proprietários e capitalistas. Toda a história
cultural da humanidade a partir dos gregos em
diante aparece na literatura bolchevique como
o desenvolvimento do marxismo, que
finalmente encontrou sua realização na Rússia
e deve se espalhar a partir daí para o benefício
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CENSURA E SUPRESSÃO SÃO
AMEAÇAS CRESCENTES!
Livros
censurados,
livros
suprimidos, livros proibidos e
livros proscritos precisam de sua
ajuda!
Em alguns países, o governo
proíbe livros e aprisiona autores,
editores e distribuidores de livros.
Em outros países, as empresas
privadas cedem à pressão e
suprimem a distribuição de livros.
Estes livros proibidos podem não
desaparecer por completo, mas
torna-se muito difícil para uma
pessoa normal encontrá-los.
É aí que este site entra em ação.
Censored-books.com fornece um
local centralizado e se empenha
pela search engine optimization
(SEO), tanto para si como um site
e para buscar os títulos de livros
individuais.
Editores, autores e particulares
são estimulados a apresentar
listagens de livros que são
proibidos, banidos, censurados ou
suprimidos de alguma forma.
Nota: NÃO há custo ou obrigação!
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soviético e do domínio soviético, que se
inseriu no bolchevique com influência
mental e psicológica inteligente e resoluta.
O exército russo estaria há muito
desmoronado, se não tivesse sido educado tão
persistentemente política e ideologicamente.
O soldado bolchevique é um soldado
especialmente fanatizado, politicamente e
ideologicamente educado! Ele luta por sua
ideia bolchevique e seu paraíso mundial
soviético!
É por isso que o bolchevique representa uma
ameaça tão perigosa para todo o ocidente.
Muitos Europeus, sim, muitos Anglo-Saxões
tremeriam, se eles quisessem ver a verdadeira
face do bolchevismo,
O soldado Alemão protege com uma luta
heroica, como tantas vezes já na história,
todo o mundo civilizado contra a subjugação
asiática!
12.
Que
destino
os
bolcheviques
preparariam para nossos pais, irmãos,
esposa e filhos?
Nossos pais, na melhor das hipóteses,
manteriam suas vidas desamparadas e seriam
forçados ao serviço obrigatório para os
bolcheviques. Nossas irmãs e esposas seriam
violadas e desonradas, arrastadas para a Sibéria
e para o norte da Rússia, se não as deixássemos
simplesmente morrer de fome ou as
liquidariam. Nossos filhos entrariam em uma
educação da comunidade comunista e em um
curto espaço de tempo seriam podres de corpo
e alma.
O legado de nossos ancestrais, nossa terra
natal, nosso solo sagrado, nossa cultura seria
desconsagrada e destruída pelas hordas
bolcheviques, os hunos modernos.
Agora, deve ser provado se o que foi
moldado em milênios de longa luta e trabalho
por nossos antepassados deve permanecer ou
não.
Agora, é como devemos ver qual visão de
mundo triunfa: O espírito maléfico judeubolchevique [Ungeist] do materialismo ou a
cosmovisão
criativa
do
idealismo
Germânico, o Nacional-Socialismo.

Nossos Inimigos
Há uma educação psicológica muito consciente
e deliberada com a escolaridade e, assim,
mantém o soldado sob o feitiço da ideia com
força sugestiva. Cada meio é utilizado para isso.
Por exemplo, não se diz: "O inimigo está lá",
sim: "O fascista está lá" ou "Esta metralhadora
fascista deve ser eliminada". A invencibilidade
do Exército Vermelho é incorporada em cada
soldado. A autoconsciência do soldado soviético
é especialmente elevada, que a disciplina é
escalada para o mais extremo.
Com a tese “povo sob armas para defender a
pátria”, a verdadeira intenção do bolchevismo
é velada.
Além disso, a escolarização na dialética
patriótica ocorre no sentido do bolchevismo
imperialista.
O impulso pan-eslavo para a expansão, o
sentido do homem russo de missão é habilmente
explorado para colonizar, para a conquista da
terra.
É digno de nota que 70-80% dos oficiais
bolcheviques vêm do Partido Comunista.
O ódio contra o Nacional-Socialismo é
incitado ao extremo. Sua doutrina é retratada
como sistema de exploração capitalista.
A Rússia Soviética é designada como a terra
das mais altas conquistas da classe cultural e
civilizada, o povo russo como os portadores de
cultura do mundo inteiro. Arte e ciência são
caracterizados como russos ou bolcheviques na
sua origem. O povo só pode ser redimido através
do bolchevismo (exploração da tendência do
homem russo para o Messiasismo). Além disso,
as pessoas idosas já pereceram. Agora é a vez do
povo da URSS assumir o domínio sobre a
Europa. Logo não haverá mais uma Europa, será
a Rússia Soviética!
Os resultados da educação política e ideológica
são o bolchevique patriótico, que luta com
desprezo pela morte na maior disposição para a
ação para a Rússia soviética e as ideias
bolcheviques no seguimento de Stalin. De uma
maneira criminosa, a sua tendência para as
atrocidades foi avivada na selvageria animal.
Pergunta-se repetidamente por que o soldado
bolchevique luta, mesmo sob as condições mais
desfavoráveis. A causa disso é o poder de ideias
judeu-bolchevique e a ideia do paraíso
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