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Amerikan uusi vallankumous
Yhdysvaltoihin ja Euroopan kansakuntiin
tulvii yhä maahantunkeutujia kolmannen
maailman maista. Me, amerikkalaiset ja
eurooppalaiset, olemme
nyt luoksemme
saapuneen murhaajien, raiskaajien, sekä
ryöstäjien joukon uhreja. Suurin osa näistä
ulkomaalaisista on iältään sotilaspalvelukseen
kelpaavia miehiä. He eivät ole “pakolaisia”. He
ovat hyökkääjiä. Kansakuntiemme johtajat
ajavat salassa valkoisen rodun tuhoamiseen
tähtäävää agendaa.
Ihmiset tietävät, että Yhdysvalloissa 4.
heinäkuuta on Amerikan syntymäpäivä. Tämä
päivä juhlistaa sitä hetkeä historiassa, jolloin
kansakunnan perustajaisät aloittivat jokseenkin
huonosti suunnitellun sodan, jonka lopputulos
oli epävarma. Näin jälkikäteen tarkasteltuna
tämä kaikki vaikuttaa varsin ihmeelliseltä ja
ihanalta, mutta tulloin, vuonna 1776,
itsenäisyyden julistamisesta oli varsin pitkä
matka
sen
saavuttamiseen.
Britannian
armeijaan verrattuna siirtokuntien joukot olivat
huonosti aseistettuja, sekä pahasti alakynnessä,
mutta heidän onnistui kuitenkin edetä vastoin
kaikkia todennäköisyyksiä, koska he uskoivat
sen olevan ainoa keino oikaista kruunun
alaisuudessa mielestään kokemansa vääryydet.
Me kaikki tiedämme, että siirtokuntalaiset
voittivat vapaussodan, mutta unohdamme

heidän maksaneen tuosta voitostaan verellä ja
uhrauksilla.
Kaksisataaneljäkymmentäyksi
vuotta
myöhemmin kansalaisten parissa vallitsee sen
asteinen tyytymättömyys ja suoranainen viha
Yhdysvaltain hallitusta kohtaan, ettei voi kuin
ihmetellä, josko olisi taas aika aloittaa
kokonaan alusta, kuten perustajaisät tekivät.
Emme ole puoltamassa aseellista konfliktia. Se
tuottaisi varmastikin vain huonoja seuraksia.
Mutta ei ole kohtuutonta tuumailla mielessään,
että Amerikan tasavallan hallintokoneisto on
päässyt korjauskelvottomaan kuntoon. Adolf
Hitler sai kuitenkin oppia epäonnistuneesta
oluttupavallankaappauksestaan,
että
pysyäkseen vallassa tulee se kaapata laillisin
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Vihollisemme
(Jatkoa Kansallissosialistisesta Uutislehdestä nro 125)
ekonomistit kaupankäynnin laajennuksineen ja
alistettujen kansakuntien riistämisineen.
15. Kuinka juutalaiset löivät rahoiksi
Englannin taloudellisella kasvulla?
Juutalaisten onnistui tunkea tiensä koko
Englannin talouden johtoasemiin.
Jo kahdeksannesta vuosisadasta lähtien ovat
juutalaiset
harjoittaneet
pahantekoaan
Englannissa. Kun koronkiskonta oli käynyt
sietämättömäksi ja kansan halveksunta nousi
enenevässä määrin, “sillä on kiistämätön
tosiseikka, että he syyllistyvät alati
asiakirjaväärennöksiin,
sekä
palojen
leikkaamiseen kolikoista” (Historia Anglorum,
osa III), kuningas Edvard I päätti, yleisen
juutalaisvainon alettua vuonna 1286, vuonna
1289 karkottaa juutalaiset maasta. Englanti
omasi yhä tuolloin, terveen vaiston ajamana,
voiman sellaiseen toimenpiteeseen.
Englannin syrjäytettyä mahtavan Espanjan
johtavasta
asemasta
maailmankaupassa,
voittamalla
“voittamattoman
Armadan”
vuonna 1588, muutti kymmeniä tuhansia
Espanjan juutalaisia pois maasta. Aiemmin
Espanjan maanvaivana olleet juutalaiset
siirtyivät kaupankäynnin perässä Espanjasta
Hollantiin ja Englantiin.
Oliver Cromwellin ajoista lähtien on
Vanhaan testamenttiin perustuva puritanismi
nujertanut
Englannin
kansan
puolustautumishalun
juutalaisia
vastaan.
Cromwell toi monia juutalaisia Englantiin.
Suosiossa olivat hollantilaiset rahoitusalan
juutalaiset, sillä Cromwell, käytännönläheisenä
kauppiaana, halusi vahingoittaa taloudellisesti
hollantilaisia,
jotka
olivat
Englannin
pääkilpakumppani. “Hänen pyrkimyksenään
oli ennen kaikkea tehdä Englannista suuri ja
vahva, minkä edellytyksenä hänen mukaansa
ei ollut ainoastaan sotilaallinen mahti, vaan
myös
Englannin
hallitseva
asema
maailmankaupassa.
Cromwellin
tullessa
valtaan ei sellaisesta ollut puhettakaan, sillä
hollantilaiset johtivat kaupankäyntiä tuolloin.
Englanti oli pitkien sisällissotien täydellisesti

14. Millä keinoilla brittiläinen imperiumi
rakennettiin?
Brittiläinen imperiumi on tulos brutaalista
valtaan ja voimaan tähtäävästä politiikasta.
Englantilaista menetelmää Jumalan tahdon
mukaisen
maailmanvallan
luomiseksi
luonnehtivat itsekkyys ja raakuus. Tässä
yhteydessä ei ole mahdollista kuvailla
Englannin
maailmanvallan
suunnatonta
nousua. Muutamat luvut riittänevät luomaan
kuvan nopeasta kasvusta.
Vuoden 1600 paikkeilla, Elisabet I:n
valtakauden loppupuolella, Englannissa oli
neljästä viiteen miljoonaa asukasta. Vuonna
1750
Englantilainen
imperiumi
käsitti
kahdeksan miljoonaa asukasta, vuonna 1815
noin 80 miljoonaa, ja tänä päivänä
imperiumissa elää 500 miljoonaa alamaista –
suorastaan uskomaton kasvu. Englantilainen
maailmanvalta on alueensa puolesta suurin,
minkä historia on milloinkaan tuntenut. Se
käsittää noin neljänneksen maapallon kuivan
maan pinta-alasta. Antiikin Rooman sekä
Espanjan imperiumit voisi laajimmillaan
mahduttaa nykyiseen brittiläiseen imperiumiin,
ja kaksi viidennestä jäisi vielä yli.
Englannin valloitukset eivät olleet maaalueiden valtaamista germaanisessa mielessä,
tarpeellisen elintilan saamiseksi. Puritaaniseen
suuntaukseen pohjautuvina niiden motiivina oli
maailman herruus, sekä vaurauden tavoittelu.
Ne
olivat
luonteeltaan
imperialistisia.
Muovaava ja järjestävä ja siten luova periaate,
joka on germaanis-saksalaisten imperiumien
ominaispiirre, on brittiläisten keskuudessa aina
loistanut poissaolollaan. Englannin politiikka
on aina määräytynt puhtaasti materialististen
pyrkimysten mukaan. Tämä myös selittää
Euroopan vastaisen kannan.
Englanti on viimeisten kolmensadan vuoden
aikana aina onnistunut kääntämään kansat
toisiaan vastaan omaksi edukseen.
Englantilaiset valloitussodat ovat aina olleet
taloudellisia
sotia.
Joten
Britannian
kaupankäynti ja ökyrikkaus kasvoivat käsi
kädessä
maailmanvallan
kanssa.
Merenkulkijoita ja valloittajia seurasivat
2
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keinoin.
Mikäli pidät ajatusta oikeutettuna, kuten
ounastelemme monien piiritetyissä maissamme
pitävän, on meillä esittää sinulle haaste. Minkä
hinnan amerikkalaiset ovat valmiita maksamaan
tehdäkseen Yhdysvalloista sellaisen kansakunnan,
joka se ansaitsee olla? Oletko valmis asettamaan
itsesi vaaraan ja tekemään uhrauksia, kuten
perustajaisät? Vallankumouksilla on hintansa. Tällä
kertaa sitä ei kenties makseta luodeilla ja verellä,
mutta olemme varmoja siitä, että olipa hinta mikä
hyvänsä, on se enemmän kuin mitä sosiaalisessa
mediassa marisemisesta ja mainosbannerista
Twitter-avatarissan joutuisi maksamaan.
Aika on kypsä uudelle amerikkalaiselle
vallankumoukselle. Milloin se alkaa? Kuinka se
alkaa? Kuka sen aloittaa? Miten se tulee
päättymään? Kuinka kauan kansa on valmis
kestämään sitä, mitä valtiojohto sille tekee? Mikäli
vieras valta tekisi Yhdysvalloille sitä, mitä
Yhdysvaltain hallitus tekee Yhdysvalloille, syttyisi
siitä varmastikin sota.
Milloin Amerikan kansa saa tarpeekseen ja ryhtyy
toimeen? Yhdysvaltain hallitus on kuin karkuteillä
oleva juna, joka tulee väistämättä törmäämään. Ei
ole kyse siitä tuleeko näin käymään, vaan
ainoastaan siitä milloin se tapahtuu. Mikäli siis
asialle ei tehdä mitään.
Ronald Reagan muistutti meitä siitä, että vapaus
voidaan menettää, sanoessaan “Vapaus ei
milloinkaan ole kuin yhden sukupolven päässä
sukupuutosta. Emme jättäneet sitä lapsillemme
verenperintönä. Sen puolesta pitää taistella, sitä
tulee suojella, sekä ojentaa se edelleen
lapsillemme, jotta he voivat tehdä samoin, tai
muutoin saamme vanhoilla päivillämme kertoa
lapsillemme ja lapsenlapsillemme millaista oli
aikoinaan Yhdysvalloissa, missä valkoiset ihmiset
olivat vapaita.”
Saadaksesi tietää kuinka voit taistella vastaan,
käy osoitteessa nsdap.info.

Valkoisiin kansakuntiin tulvii jatkuvalla
tahdilla
maahantunkeutujia
kolmannen
maailman maista! Yhä useammat meistä
joutuvat murhaajien, raiskaajien, sekä
ryöstäjien joukon uhreiksi – ja suurin osa
tästä joukosta on iältään sotilaspalvelukseen
kelpaavia miehiä! Älkäämme erehtykö: nämä
eivät ole “pakolaisia”.
Meidän
tulee
keskeytyksettä
jatkaa
työtämme maanmiestemme parissa, valistaa
heitä siitä mitä on tekeillä, sekä auttaa
organisoitumaan niitä, joilla vielä on
selkärankaa!
Vihollisemme
ei
lepää
milloinkaan, kuten ei meidänkään tulisi!
Seuraava selonteko tulee meille NSDAP/
AO-kollegaltamme Tanskasta:
“Yliopisto-opiskelijana
muutama
juhlamielessä nautittu juoma on paikallaan
raskaan viikon työn jälkeen. Muutaman
hilpeän keskustelun merkeissä baarissa
vietetyn tunnin jälkeen päätin suunnata kotia
kohti. Minun piti kävellä jokunen kortteli
juna-asemalle. Kävely sujui mutkattomasti ja
kaikkialla oli iloitsevia ihmisiä. Saapuessani
juna-asemalle
totesin
junien
olevan
myöhässä, joten päätin käydä hakemassa
hieman syötävää toiselta puolelta katua.
Astuessani ulos huomasin suurehkon joukon
maahanmuuttajia, jotka miltei tukkivat koko
jalkakäytän. Sen sijaan, että olisin kävellyt
punaisia päin vilkkaasti liikennöidyn tien yli,
päätin kulkea joukon vierestä. Tämä oli
huono ajatus. Alkoi kiihkeä väittely minun ja
koko joukon välillä.
Tietäen etten mahtaisi paljoakaan suurta
joukkoa vastaan, päätin kääntyä pois ja
lopettaa keskustelun. Juuri kun käänsin
selkäni heille, kävi kolme heistä kimppuuni.
Torjuin hyökkäyksen, mutta silloin loput
päättivät liittyä nujakkaan. Muutamassa
sekunnissa makasin maassa ja minua
potkittiin kaikilta suunnilta. Potkiminen
keskittyi selkääni, mahaani ja päähäni. Alle
minuutissa olin tajuton. Heräsin muutamaa
tuntia myöhemmin sairaalasta vakavan
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heikentämä ja siten kykenemätön saavuttamaan
toivottua menestystä. Cromwellille oli siten
luonnollista etsiä ulkomaista tukea, minkä hän
toivoi
löytävänsä
maailman
juutalaisten
keskuudesta. Kuten aiemmin on jo kuvailtu,
juutalaistolla oli koko maailman kattavat kytkökset
jo tuolloin. Käsissään sillä oli Espanjan ja
Portugalin, sekä tuiki tärkeän Levantin kauppa,
kuin myös Hollannin Itä- ja Länsi-Intian
kauppakomppaniat,
jotka
samaten
olivat
juutalaisomistuksessa. Ne hallitsivat yhä enemmän
kulta- ja
hopeaharkkojen
kauppaa
koko
maailmassa, ja niillä oli suuria omistusosuuksia
kaikkien maiden merenkulkualalla.
Cromwell toivoi lisääntynyttä juutalaista
maahanmuuttoa, erityisesti Hollannista, sillä hän
piti Amsterdamin kukoistusta osittain juutalaisten
ansiona. Jos hän saisi houkuteltua juutalaiset siitä
eteenpäin tulemaan Lontooseen, toivoi hän sillä
vahvistavansa
englantilaista
kaupankäyntiä
hollantilaisen kaupankäynnin samalla vähetessä.
Juutalaiset historioitsijat eivät saata liiaksi korostaa
juutalaisten osaa Englannin nousussa.
“Cromwell ei halunnut hyödyntää yhteyksiään
juutalaisiin ainoastaan Englannin kaupankäynnissä,
vaan myös ulkopolitiikassaan. Ei ole epäilystäkään,
etteivätkö koko maailman juutalaiset olisi
vakoilleet Cromwellin laskuun ja avustaneet häntä
suuresti. Kaarle II:lla oli liittolaisia, joita hän oli
saanut monista Euroopan maista, joiden joukot
kokoontuivat Flanderiin, mistä niiden oli tarkoitus
siirtyä meren ylitse Englantiin ja taistella
Cromwellia vastaan tämän omalla maalla.
Cromwell näki edessään lähes ylitsepääsemättömiä
vaikeuksia, varsinkin, koska espanjalaiset tukivat
Kaarel II:a merkittävästi. Mutta juutalaisen
vakoilutoiminnan tarjoamat tarkat tiedot tekivät
Cromwellille mahdolliseksi nujertaa rojalistien
retkikunta alkuunsa kaappaamalla vastustajiensa
laivaston Oostendessa” (Peter Aldag, “Jewry in
England” [ = “Juutalaisto Englannissa” suom.
huom.]).
Tässä Cromwellin juutalaisessa vakoilujärjestössä
voimme nähdä Englannin Salaisen palvelun alun.
Cromwell yhdisti siten omat ja juutalaisten
intressit kansainvälisessä kaupankäynnissä. Näin
juutalaiset olivat turvassa Englannissa, sen lähtiessä
valloittamaan maailmaa.
Juutalainen maahanmuutto jopa voimistui, kun
Vilhelm Oranialainen muutti englantilaisen
isäpuolensa asuntoon Whitehall Palaceen. Monet
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aivotärähdyksen kanssa ja kauttaaltaan
pahasti mustelmilla. Poliisi oli ottanut
valokuvan päästäni ollessani tajuttomana.
Pääni näytti siinä lähinnä sinikeltaiselta
jalkapallolta. Minulle sanottiin, että olin ollut
hyvin onnekas. Ei sisäisiä verenvuotoja, eikä
katkenneita luita.
“Seuraavat päivät olivat rankkoja. Päänsäryt
ja lihasjäykkyys jatkuivat lakkaamatta viikon
ajan. Sen jälkeen kaikki sujui jo paljon
paremmin, tai niin ainakin luulin. Kolmen
viikon jälkeen yritin palata koulun penkille.
Tunnissa oli päänsärky palannut. Muutaman
päivän yrittämisen jälkeen otin sairaslomaa
jäljellä olevan lukukauden ajaksi. Kokeiden
aikaan yritin jälleen opiskella. Siinä taaskaan
onnistumatta. Muutamassa minuutissa olin
muuttunut kiitettävien arvosanojen oppilaasta
välttävien arvosanojen oppilaaksi. Onneksi
toipumisaika tällaisissa tapauksissa on yleensä
vain kuudesta yhdeksään kuukautta.
“Ja aivan kuin tässä ei olisi tarpeeksi, kaikki
kuusi
pidätettyä
kolmentoista
joukosta
vapautettiin ja he saivat vaivaiset n. 120 euron
sakot. Poliisi kertoi tällaista tapahtuvan joka
ainoa ilta, ja että syyllisiä oli vaikeaa saada
edesvastuuseen, sillä he eivät koskaan puhu
sanaakaan poliisille. Media myös vaikenee
tällaisista tapauksista.”
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vaikuttanut Englannin ministeripresidentti Disraeli,
Beaconsfieldin jaarli (1804–1881). Se, millaisin
petoksin ja vippaskonstein Disraelin onnistui
hämätä englantilaisia ja ajaa juutalaisten
rotutovereidensa asiaa, käy ilmi seuraavasta
esimerkistä: Lionel de Rothschild valitutti itsensä
toistuvasti poliittiseen virkaan rotutovereidensa
toimesta, vaikkakaan ei voinut ottaa sitä vastaan,
koska hän juutalaisena kieltäytyi vannomasta
vaadittua valaa “tosi kristityn uskon kautta”. Silloin
hänen ystävänsä Disraeli puolusti vuonna 1841
ensimmäistä kertaa rotutovereitaan seuraavin
sanoin: “Nimenomaan kristittynä en voi ottaa sitä
hirvittävää vastuuta kantaakseni, että eväisin
pääsyn
lainsäädäntöelimeen
sen
uskonnon
seuraajilta, johon vapahtajamme syntyi.” Lisäksi,
totesi hän huudahtaen, olettamus että juutalaisto
voisi muuttaa maan kristittyä luonnetta on
naurettava, sillä juutalaisten – jotka ovat
ylivertaisia kaikkiin muihin rotuihin verrattuna –
ylivoimainen vaikutus näkyy kaikkialla. Jopa
kristillinen oppi osoittaa juutalaisten olevan sen
varsinaisia perustajia. Tästä syystä on mieletön
yritys
torjua
juutalaisten
vapauttaminen
uskonnollisista syistä. Jokaisena uskonnollisena
juhlapäivänä juutalaisten sankarien ja runoilijoiden
oppia julistetaan kansalle – mikä todistaa sen, että
niitä pidetään moraalisesti korkeatasoisina. Näiden
ja muiden taidokkaiden juonten kautta tie
poliittisen vallan laajentamiselle oli juutalaisille
avoinna.
1800-luku tarjosi juutalaisille kaiken mitä he
toivoivat: aktiivisen sekä passiivisen äänioikeuden,
pääsyn parlamentin ala- ja ylähuoneisiin, sekä
kaikkiin hallinnon ja valtion virkoihin.
Seuranneena ajanjaksona juutalaisten poliittinen
vaikutus kasvoi kasvamistaan, ja tosiaankin
samassa tahdissa siirtomaaimperiumin kasvun
kanssa. Juutalaisten poliittinen asema saavutti
lakipisteensä, kun Benjamin Disraeli nimitettiin
ministeripresidentiksi vuonna 1874. Juutalaista
Disraelia pidetään yhä tänäkin päivänä imperiumin
patriarkkana Englannissa, vaikkakaan hän ei itse
asiassa luonut laajaa siirtomaaimperiumia –
pikemminkin
sen
loivat
englantilaiset
merenkulkijat, kauppiaat, viljelijät, sekä sotilaat.
Disraeli, Englannin siirtomaapolitiikan puolesta
taistelleena, oli todellakin brittiläisen imperiumin
kummisetä. Hän epäilemättä teki suurenmoisia
asioita Englannin puolesta; mutta kaikki hänen
saavutuksensa hyödyttivät myös juutalaisia.
Lisäksi hänen onnistui hillitä juutalaisia kohtaan
vallinnutta epäluuloa, ja juutalaiset hyödyntävät
yhä vieläkin konservatiivisen Disraelin aikoinaan

Vihollisemme
juutalaiset
–
enimmäkseen
kauppiaat
ja
osakevälittäjät – muuttivat hänen mukanaan. He
loivat
sinne
välittömästi
kehittyneen
osakemarkkinajärjestelmän suurella taidolla ja
yhtäläisellä onnella.
Eipä aikaakaan, kun juutalaiset ottivat hallitsevan
aseman Englannin taloudessa. Jo 1700-luvulla he
olivat talouden herroja ja hovin pankkiireita.
Englannin maailmanvallan mahtava laajentuminen,
rikkaat
luonnonvarat,
markkinat,
jalometallikaivokset, kuin myös lukuisat muut
mahdollisuudet,
joita
kasvava
brittiläinen
siirtomaaimperiumi tarjosi, auttoi juutalaisia
levittämään vaikutuksensa voittoisasti talouden
kaikkille osa-alueille ja siten edisti myös
juutalaisen aineksen agendaa ilman, että Juudan
perimmäiset aikomukset paljastuivat. Laajassa
imperiumissa seuraukset juutalaiston lonkeroiden
levittymisestä
kaikkialle
talouselämään
oli
huomattavasti
vähemmän
näkyvää
ja
silmiinpistävää, kuin pienessä ja tiheään asutetussa
asuintilassa, vaikkapa esimerkiksi Saksan kansan
asuinsijoilla. Juutalaisto pysyi ikuisesti uskollisena
metodilleen. Se antoi brittiläisten valloittajien
perustaa
asutuskeskuksia
siirtokuntiin
ja
tukialueille, jotka kuitenkin välittömästi muuttuivat
juutalaisen vallan jalansijoiksi. Juutalaiset siis
varsin tietoisesti ja päättäväisesti tekivät
maailmanlaajuisesta birttiläisestä imperiumista
juutalaisen imperiumin eteisaulan.
Taloudellisen ylivallan ohella pyrki juutalainen
kaikella sinnikkyydellä ja viekkaudella poliittiseen
valtaan Englannissa. Tämä ei missään nimessä ollut
helppoa niin kauan, kun juutalainen ei voinut saada
asemaa hallinnossa tai valtion virkaa. Hänen ei
ollut mahdollista raottaa ovea englantilaiseen
yhteiskuntaan. Koska juutalaisia pidettiin vain
puolikansalaisina, eivätkä he voineet saada täysiä
englantilaisia kansalaisoikeuksia, oli juutalaisten
kamppailtava yhtäläisten oikeuksien puolesta.
Kansainvälinen vapaamuurarius tuli tässä asiassa
juutalaisten avuksi. Puolikansalaisina eivät
juutalaiset alunperin kelvanneet loosin jäseniksi;
mutta juutalaisten vapauttamisen jälkeen vuonna
1780 ei heiltä enää voinut pääsyä looseihin evätä.
Juutalaisten
oli
nyt
helppoa
käyttä
vapaamuurariutta
siltana
juutalaistosta
englantilaisuuteen.
Välttääkseen monia vaikeuksia silmäätekevät
juutalaiset kastoivat lapsensa kristityiksi. Nämä
kastetut juutalaiset pseudokristityt avasivat
jälkeenpäin
tien
ei-kastetuille
juutalaisille
korkeimpiin valtion virkoihin ja englantilaiseen
aatelistoon. Näihin lukeutui myös myöhemmin
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Sensuurivapaa, anonyymi ja turvallinen web-hosting

Hyökkäysten torjunta

Internet oli aikoinaan sananvapauden linnake, mutta tämä
on nopeasti muuttumassa. Sen lisäksi, että poliittisille
toisinajattelijoille langetetaan pitkiä tuomioita, heidän
verkkosivujaan rutiininomaisesti suljetaan Euroopassa,
Australiassa, Kanadassa, sekä muualla maailmassa vain,
koska ne ovat “poliittisesti epäkorrekteja”, tarkastelevat
historiaa
uudelleen,
tai
paljastavat
rikollisia
valtaapitävissä asemissa.
Tämä neuvostotyylinen
sensuuri uhkaa jopa kajota Yhdysvaltoihin “vihapuhetta”
vastaan taistelemisen nimissä, ja useimmat suurista
hosting-palveluntarjoajista taipuvat nopeasti vähäisenkin
paineen alla.

Hajautettujen
palvelunestohyökkäysten
(DDoS)
torjunnasta
vastaa
RioRey,
johtava
DDoSpuolustusjärjestelmien toimittaja, joka automaattisesti
havaitsee ja torjuu palvelunestohyökkäykset ENNEN
KUIN ne kaatavat sivustonne. Kaikkialla maailmassa
käytetty RioReyn analyysipohjainen ratkaisu on
suunniteltu vastaamaan suuryritysten, sekä suurten
palveluntarjoajien
vaativimpiinkiin
turvallisuusvaatimuksiin
Me huolehdimme varmuuskopioinnista puolestasi
Bottimme varmuuskopioivat kaiken datan päivittäin, sekä
luovat
kaikista
tietokannoista
arkistotallenteet.
Päivittäisiä arkistoja säilytetään viikon ajan, viikoittaisia
vuoden ajan, ja kuukausittaisia hosting-sopimuksenne
keston ajan. Siinä harvinaisessa tapauksessa, että
sattuisitte tarvitsemaan datan joltakin tietyltä menneeltä
ajankohdalta, voimme todennäköisesti tarjota sen teille.

Ratkaisu sensuuriin on täällä
Me
täällä
Zensurfreilla,
mikä
tarkoittaa
“sensuurivapaata” saksaksi, uskomme, ettei ole
olemmassa
“vihapuhetta”,
vaan
ainoastaan
sananvapauden ilmaisua, jota valtaapitävät viranomaiset
vihaavat.
Zensurfrei.com on ensimmäinen täyden
palvelun turvallinen hosting-palveluntarjoaja niille
sivustoille, jotka valtavirta torjuu “loukkaavan tai
sopimattoman” sisällön takia. Me tajoamme ensimmäisen
täysin
turvallisen,
sensuurivapaan
hostinginfrastruktuurin
Linux-pohjaisille
verkkoapplikaatioillenne ja -sivustoillenne (kuten
Wordpress, Drupal, sekä Joomla). Meillä on jopa koko
joukko suunnittelijoita ja kehittäjiä, jotka voivat luoda
minkä tahansa laisen kaipaamanne sivuston, sen
monimutkaisuudesta riippumatta.

Mikä erottaa Zensurfein muista
Henkilökuntamme koostuu sananvapausaktivisteista,
joita ajaa idealismi, eikä niinkään voitontavoittelu.
Toimitusjohtajamme on Gerhard Lauck, entinen
poliittinen vanki, joka vietti neljä vuotta ulkomaisessa
vankilassa vain, koska hän julkaisi sanomalehteä! Siksi
tarjoamme ja pystymme tarjoamaan enemmän
pienemmällä
hinnalla,
kuin
muut
yhtiöt.
Työtovereihimme
lukeutuu
erittäin
pystyviä
ammattilaisia, joilla on vuosikymmenten kokemus niin
IT-alalta, kuin bisneksestäkin.
Zensurfrei.com on
konsultointiyrityksen web-hosting -jaosto.
Globaali
verkostoituminen, neuvottelu kolmansien osapuolien
kanssa, innovatiivinen markkinointi, sekä pitkän
tähtäimen strateginen suunnittelu asettavat toimintamme
omaan luokkaansa.
Yksinkertaisesti sanottuna,
työvoiman kokoon ja kuluihin suhteutettuna kukaan ei
suoriudu meitä paremmin. Me teemme sen, minkä
lupaamme!
Äärimmäisen
anteliaan
tervetuliaistarjouksemme kanssa ette voi hävitä, vaan
kaikki hyötyvät. Ei kustannuksia, ei velvoitteita!

Erinomaista turvallisuutta
Verkko-operaatiokeskuksessamme
yhdistyvät
dynaamiset valvontabotit ja 24 tuntia vuorokaudessa
päivystävä palvelinhenkilöstö, jotta voimme tarjota
ennennäkemättömän moninkerroksisen turvallisuuden,
jollaista
ei
tavata
perinteisemmissä
hostingympäristöissä.
Datan
turvallisuus
on
meille
huippuprioriteetti,
joten
sosiaalisen
oikeudenmukaisuuden soturien [engl. Social Justice
Warrior, SJW, suom. huom.] ym. muodostamat uhat ovat
merkityksettömiä! Palvelimemme hyödyntävät myös IPosoitteiden rajoituksia, sekä muita automatisoituja
menettelyjä, jotta luvaton pääsy kriittisten porttien kautta
tulee estetyksi. Tämä pienentää tunkeutumisen ja
tietomurron riskiä yli 99 prosentilla. Kaikki tiedostoja
koskevat toimenpiteet palvelimillamme kirjataan
yksityiskohtaiseen, hakutoiminnolla varustettuun lokiin
12 kuukaudeksi. Bottimme tarkkailevat taidokkaasti
palvelimiamme kellon ympäri, ja henkilökuntamme saa
välittömästi ilmoituksen siinä epätodennäköisessä
tilanteessa, että luvaton tunkeutuminen verkkoon
tapahtuisi.

Erikoistarjous
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Tarjoamme parhaillaan ILMAISEN WEB-HOSTINGIN
poliittisille toisinajattelijoille kolmen kuukauden
tutustumisjakson ajan! Voitte käyttää omaa domainnimeänne, tai ilmaista sub-domainiamme. Pyydämme
vain, että sijoitatte sivuillenne Zensurfrei.com:in
bannerimainoksen. Luonnollisestikin meidän tulee ensin
tietää jotakin sivustostanne!
Ottakaa yhteyttä:
info@zensurfrei.com. Mikäli ette tarvitse sivustoa, mutta
tiedätte jonkun joka tarvitsee, ohjatkaa uusi asiakas
meille, niin lähetämme teille 26 dollarin arvoisen Third
Reich Books -lahjakortin, jolla saa kaksi kirjaa
postitettuna mihin tahansa maahan.

Vihollisemme
nauttimaa arvovaltaa. Hän avasi juutalaisille ovet
valtiovaltaan
sekä
Englannin
korkeimpiin
seurapiireihin.
Mitä brittiläinen imperiumi merkitsi Disraelille,
sen kertoo meille eräs hänen suojateistaan:
“Englanti on hänen unelmiensa Israel.” Nämä sanat
tuovat täyden selvyyden siihen, mitä tulee
juutalaisten taloudellisiin ja poliittisiin tavoitteisiin
Englannissa.
16. Missä juutalainen vaikutus näyttäytyi
Englannissa 1900-luvun aikana?
Juutalaiset ovat johtavassa asemassa miltei
kaikilla elämän osa-alueilla Englannissa. He
ajoivat Saksan vastaista saartopolitiikkaa ennen
ensimmäistä ja toista maailmansotaa.
Kuningas Edvard VII nousi valtaan Englannissa
vuonna 1901. Hänen valtakautensta aikana
juutalaiset saattoivat perinpohjaisesti tunkeutua
englantilaiseen yhteiskuntaan. Kuninkaan läheisiin
ystäviin kuului lukuisia juutalaisia. Tuona
ajanjaksona englantilainen satiirilehti “Punch”
julkaisi kuuluisan pilakuvan, joka oli varoitus
Englannille.
Kuva
esitti
“Englantilaista
yhteiskuntaa 50 vuoden kuluttua.” Siinä näkyi
Englannin parhainta pohjoismais-germaanista verta
edustavia, pitkiä aateliston poikia ja tyttäriä käsi
kädessä pienten juutalaispoikien ja -tyttöjen kanssa,
joiden rotutyypillisiä piirteitä oli erityisen suuresti
korostettu. Mutta englantilaiset aristokraatit eivät
ymmärtäneet vihjettä ja ottaneet neuvosta vaaria,
vaan loivat enenevässä määrin verisiteitä Englannin
juutalaisiin kauppiassukuihin.
Kuninkaan läheinen suhde juutalaistoon käy
myös ilmi siitä tosiseikasta, että hän oli korkeaarvoinen vapaamurari. Juutalaiset myös tekivät
Edvard VII:stä Saksan vastaisen saarron
keulakuvan.
Edvard
VII
antoi
täyden
suostumuksensa juutalaisten saartosuunnitelmille.
Jo kauan ennen ensimmäistä maailmansotaa olivat
juutalaiset yhtä mieltä siitä, että heidän taloudellista
asemaansa brittiläisen imperiumin puitteissa oli
puolustettava nousevaa Saksaa vastaan kaikin
keinoin. Kuten saarron tapauksessa voidaan nähdä,
noudatti
Englannin
politiikka
selvästikin
juutalaisen valta- ja kauppapolitiikan linjauksia.
Maailmansota vuosina 1914–1918 oli seurausta
englantilais-juutalaisesta politiikasta.
Tarkastelkaamme seuraavaksi tämänhetkisiä
olosuhteita Englannissa. Tänä päivänä juutalaistolla
on Englannissa hallitseva asema. Juutalaisto ja
englantilaisuus ovat niin läheisesti toisiinsa
kietoutuneet, ettei niitä enää tunnu voivan
toisistansa erottaa. Yhteiskunnassa, valtiossa ja
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hallinnossa, talouselämässä, kaupankäynnissä,
sekä
lehdistössä
törmäämme
juutalaisiin
kaikkialla. He ovat tunkeutuneet vanhoihin
konservatiivisiin ja liberaaleihin perheisiin,
Englannin aristokraattien keskuuteen, sekä
poliittiseen säätyyn. Voidaan sanoa uusimman
ajanlaskumme jakson olevan merkittävä vaihe
juutalaiston nousussa valtaan Englannissa.
Minne ikinä katsommekaan, juutalaisia!
Juutalaisia vaikutteita, juutalaisia etuja, juutalaista
ylivaltaa, juutalaisia asenteita, mutta myös
englantilaisen kansanosan parissa, eritysesti
yläluokissa. Juuri ne ovat luoneet verisiteitä
juutalaistoon. Juutalaiset nauttivat yhtäläisistä
sosiaalisista oikeuksista ja heitä nähdään
mieluusti myös hovissa. Juutalaiset olivat läsnä
kruunajaisissa Westminster Abbeyssä, joihin
vain harvat olivat kutsutut. Tilaisuuteen oli
lukuisten muiden juutalaisten ja Englannin
päärabbin ohella saapunut kiihkomielinen
sionisti Leon Simon.
Vuosina 1881–1914 tiettävästi 823 729
juutalaista muutti Englantiin! Nykyisin juutalaisia
on Englannissa varovaisen arvion mukaan 1 700
000 (koko imperiumissa).
29. Elokuuta 1939 Chaim Weizmann, Maailman
Sionistijärjestön johtaja, julisti Britannian
ministeripresidentti
Chamberlainille,
että
juutalaisto seisoisi Ison-Britannian rinnalla hädän
suurimmalla hetkellä puolustaakseen pyhiä arvoja
ja taistelisi demokratioiden puolella.
Lordi Rothschild lausui aivan yhtä merkittävät
sanat lokakuussa 1939. Hän painotti, että Lontoon
hallituksen (joka vain viikkoja aiemmin oli
julistanut sodan alkaneeksi) käsissä oli ainut, ellei
jopa viimeinen toivo juutalaisten tulevaisuuden
turvaamiseksi koko maailmassa. Chamberlainilla
oli
luonnollisesti
myös
juutalaiskysymys
ratkaistavanaan julistaessaan meille sodan.
Olkoon siis meille selvää: Englannin
sodanjulistus on samanaikaisesti juutalaisten
sodanjulistus!
Mutta kuka on tämän Saksaa vastaan käydyn
Sodan ja siihen käytettyjen kansojen herra ja
valtias, sen tuli muiden joukossa todistaneeksi
juutalainen Heaver, British Israel Federationin
sihteeri, joka julisti vuonna 1932 Lontoossa muun
muassa:
“Me, Israelin kansa, olemme yhtä kuin britit.
Yhdysvallat on Israel, aivan kuten Iso-Britannia
on Israel. Näiden kansakuntien kansallisten
tavoitteiden ja vaatimusten välillä ei tule vallita
minkäänlaisia ristiriitoja.”
Seuraavassa numerossa: Amerikka
(Jatkuu)

Tilauslomake
( ) Lähettäkää minulle alla luetellut nimikkeet. (Liitä mukaan nimikken numero, kuvaus, sekä hinta.)
Ohessa maksuni, summaltaan
__________ . Pankkivekselin tulee olla lunastettavissa yhdysvaltalaisessa pankissa dollareina. Sisällytä
summaan
toimitus- ja käsittelykulut (USA:ssa lisää 10%, muualla 30%). [Huomio: Hyväksymme EURO-seteleitä,
emme kolikoita.]
( ) Kansallissosialistisen Uutislehden tilaus seuraavan 12 numeron ajaksi. 30,00 € tai US$30.00.
[Täsmennä ystävällisesti,
minkä kieliversion haluat!]
( ) Liity mukaan! Ryhdy NSDAP/AO:n “Viralliseksi Kannattajaksi”. Vähimmäissumma 5,00 € tai
US$5.00 / kk. Alustava vähimmäislahjoitus 30,00 € tai US$30.00. (“Virallinen Kannattaja” saa
automaattisesti NSDAP/AO:n uutislehden valitsemanaan kieliversiona ilman lisäkustannuksia.)
( ) Lahjoitus – SINUN tukesi tekee työmme mahdolliseksi!
Nimikkeen
nro
Kuvaus
Hinta
____________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________
Välisumma ________________
Toimitus ja käsittely (kts. yllä) ________________
Yhteensä ________________
Nimi _______________________________________________________________________________
Katu _______________________________________________________________________________
Kaupunki ___________________________ Lääni / alue ______________ Postinumero _____________
Maa ________________________________________________________________________________
(Valinnaista) Sähköposti / Puhelin ________________________________________________________

Kirjoita sekin saajaksi: NSDAP/AO
Lähetä osoitteeseen:
NSDAP/AO
PO Box 6414
Lincoln NE 68506
USA
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