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LIBERDADE
após + anos preso por s€f...
politicamente incorrecto !,



EDITORIAL
"Será a liberdade de expressão, afinal,
apenas para os que defendem as mes'

mas ideias e convicções que a maioria?"
"Há pêssoas que defendem que a democracia - e, consequentemente, a liberdade de

expressão - deve ser apenas para os que acreditam nela; outras defendem o direito de

toda a gente manifestar as suas opiniões" - José ALberto caNalho (Diárío Ecanónico, 1515196)

E VoCÊ ?

Gosta da nossa rev sta ou é dos
que acha que a "J & L" devia ser
proibidâ e o seu editor levado a tri-
bunal por apoiâÍ presos e dlvulgar
ideiâs e actividades que simplesmente
não são do seu agrado? Se é esse o
caso e sê ainda por cima se considera
um "democrata", lamento infotmá-lo
que não passa de um hioócritã.

Nacional Socialistas, vendo que quase

nada podem fazer poirticamente, de
forma pacífica, nos sêus Países,
sabendo que é completamente
proibido divulgar as suas ideias e que

ninguém sê apercebe sequêr da
lÍemendâ e silenciosa repressão a
que estão sujeiios, em desespêro de
causa, se decidarn a praticar acios de

"Cls tiranos são êxactamente
aqueles que só admitem a

sua propaganda. Censuram
toda a ideia, toda a

exposição que não seja a
sua."

- Raúl Rego (deputado pelo PS)

O Comércio do Potto, 27 El96

terrorlsmo ou violência? Pois no
fundo tâis at tudes por partê dos
qovernos são um convitê a actos de
violênc a. Há nuitos casos desses âo
longo da hislória e eles sabem-no
bem. Então porqLrê continuar a pres-
sioner? Porquê colocar tantas pes-
soas entre a espada e a parede2
Porquê !nsistir numa nova
tNQUtSçAA?
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Será que têm assim tanto medo
dê que outras ideologias facilmente
'conquistem' o povo? Que interessês
têm em que surjâm focos de violên-
cia? Será que tencionam apenas
ârranjar (mais) um bode expiatório?
Ou é mesmo apenas (e tâmbém?) por

intolerância e hipocrisia?

Barry Goldwâter disse em
19ô4 que "o extremismo em
dêtêsa da libeídade não é con-
denável"l l!4as porquê chegar
ao ponto de serem necessárias
âtitudes 'radicais" para recupe-
rar a iberdadê dê alguém?
Ainda para mals numa época
êm q!ê tudo se pode d zer e
Íezet....fudo?

Eslimâdo lelor.
Goslarla dê chamar a sua

atenção Parâ um asPecto mu to
mportânte da "J & L', que é o facto
de estâ revista não ter qualquêr t po

de publicidâdelll Por um lado ta
sltuaÇão pêrmlte-nos ler LIBER-
DADE para denunciâr ê âpo ar as
tais situaÇôês e presos pol t ca-
mente muúo incoÍrectos' e DloÍmar
o que os outros censuram oLr detuF
pam, iá q!ê não dependeÍnos m ni-
rnamenle dê mult nacionais, êmpÍe-
sas, etc, quê colocam PubLc dade
nas nossas páginas. Nem mesmo
do financamento de qualquêr paÍtdo
ou organ zação nem seqler da ge-

nerosldâde de um particulâr lêtor.
No êntânto, tal íacto, por outro

lado limiia enoÍmemente o nosso
poder de actuação e o pÍóprio
desenvo vimento dâ Íêvista A
"châvê do sucesso' ê pois VOCÊI

Ass rn, para além de adquirlr a

sua "J & L', os eiioÍês que nos
encomendarír várias cópias (que d s_

tribLrêm depols por amigos íâÍnÉ
ares e coegas)e os donaivos quê

ouÍos nos têrn enviâdo (por pouco
que sêial) têm sido dê vúa importán-
cia ê serãô cáda vêz mais no ÍutLlío

A J &Ldepende de você Se ainda
não colabora, âgora e a altuÍâl

Os Íundos Íecolhrdos se.áo uti-
lzados em câmpanhas a íavor dos
prisione ros politcos que são "êsque-
c dos" pe âs conhecldas AssociaçÕes
dê DiÍeitos Humanos e no melhora
mento da "J & 1".

E poíquê não orgân zar no teu
ba lÍo ou nâ tua escoa um grupo dê
lêitores dê apo o à "J & L'? Escrevê_ l

nos para mâis infornrâçõêsi

Bom, infelizmenle e estrâ-
nhamente, muitos Paises Ocidentâis
(âtêndendo a aoelos nomeâdâmente
de minoriâs e oseudo associâções
'lanii-râcjstâs"), continuam a pressio-
nar a perseguir e a prender qada vez
mals pessoas, por motivos po íticos, o
quê nos leva inclus ve a colocar a
seguinte hipótese: será do iniêresse
de alguém que Nacional stas e

JUSTIçA & LIBERDADE NÔ 2
Sêtêmbro/Outubro/NovembÍo 96

Pêriodicidadê : Trimestrâl
Director: José Ramos
Redacção : Luís Dias Rudolio S lva

colaboradores r I\Ión ca Rodrigues,
Ioni, Jorge Gonçaves, Pedro Ventura,
Crisinâ Pau o Tâvâres.

Paginação : PedÍo l\Iarques. Amadorâ

Fotolitos : vidêograf Lisboa

lmpressão : GráÍica Sacavenense

Dêpósito Legal : 98956 / 96

tnscrição n'219632
Rêgisto nâ SGÍIIJ nÔ 119633
Toda a coíespondência deverá ser
enviada paía: apartado í 4.121,
í0611Lisboa Codex.

JUSTIÇA LIBERDADE



350 pessoas marcharam em memória a Hans
Munstermann - JovEM AleruÃo ASSASSTNAoo enn 93

Na ierça-feira de carnaval de
1993, cinco imigrantes Albaneses
atâcaram selvaticamenle um rapâz
Alemão - Hans À,4unstermann, depo s

de uma ida a uma discoteca em
Aschaffenburg.

várias facadas, tendo Hans
ficado no chão a sangrar
abundantemenle até morrer
No dia seguinte 2000 pes-
soas participaram no funêral
e fizeram uma marcha na
cidade de Aschaffenburg,
que f cou iluminada apenas
com as muitas ve as que os
seus amigos, amigas e
ouhas pessoas acenderaÍrl

Enlretânlo, âpós buscâs,
a polícia enconkou os cinco
Abaneses e o processo comeÇou. O
trbunal condenou o principal respon-
sáve pe a morte de Hans a .. 6 meses
(prisão prevent va)l I pois o tribunal
disse que ele aciuou em legítima defe-
sa (?). lvlesmo sabendo que os cinco
Albaneses tinham todos navalhas e
que o rapaz Alemão não llnha qua
quer arma. A mprensa entretanto
começou a deturper tudo o quê âcon-
tecêrâ, começândo por desfigurer
Hans, dizendo que eie erê um "kick-
boxer", etc.

Assim, nos ânos
segu ntês apenes jovens
Nâciona istas demons-
trarâm-se em memóriâ
de Hans Erâ bâstante
difícil, porquê a políciâ
os tribunais e cêrtos
indivíduos. mantêndo-se
sempre lodos m!ito fiéis
à sua "tolerância". ludo
íizerâm (e 1êm feilo)
para evitar as demons-
treçôes. Em 94 âpenâs
40 pessoas do NPD/JN
est veram presentes e
em 95, 120 pessoas.

Finalmente, no
Sábâdo, 16 de Fevereiro

Os lmigrantes atingiram-no corn

da coluna, que continham âs
seguintes palavras

"Hans está morto - Não esque-
cer - não perdoar Nuncal'

Durante a marcha gtitâram-se
várlos slogans, corno por ex:

"Aqui marcha a resistência

nâcionâll Hâns está morto. foi um
assâssíniol Viva a so idar edade
nacionall"

Mu tas pessoas foram-se acumu-
lando ao longo das êstradas e viam
com grande interessê a dêmons-
tração, que foi escoltâda por cerca de
200 polícias enquanto outros 400
controlavam as estradas e vigiavam
um concerto que havia nas imedi-
âções de ind víduos de "êxtreíra-
esquerda" e uma contra-demons-

kação destes com o ún co intuito de
imped ra pacíÍcâ cerimónia a Hans.

Apesar destes pequenos contrâ-
têmpos, a demonsÍação passou pelo
centro da cidade, perto do mercado e
acabou no Castelo existente na locali-
dade, onde foi Íeito um gÍande círculo
para ouvir os oradores, guardoLr-se

um m nulo de siêncio em mêmórlâ a
Hans e cantou-se o velho hino do sol-
dado ('lch hatle einen Kâmeraden"') e
o hino Nacional.

As diversas pessoas q!e discur
saram foram: Holgêr Apfel (Presidente
Nacjonal da JN); Klâus Beier,

("Aschaffenbu rg" do
NPD/JN); Andree Goêrts,
de Hâmburg (NlT-
'TeleÍone Nacional de
lnformâção")

Todos eles con-
denaram seveTamente
que 'o sistema e os
media apenas noticiem
sobre a volência ôontre
imigrantes, mas nunca
sobre a violência dêstes
contra o povo Alemão, ou

quando o fazem é sempre para
descaradamenie os descu lpar, e
escondeír a imênsa crlminalidade
cometida por estrangeiros no nosso
País".

Depois de têrem cantado o hino
Nacional, os prêsentes voltaram pata
a estação de caminhos de ferro.
Então, as pêssoâs que viêrâm de mais
longe vollaram pâra casâ enquanto
ôutros - cêrca de 200 - forâm âté um
bâr fôra da cidadê onde cântaram e

beberam luntos.
Enhelanto dentro
da êstação houve
mais tâde conf itos
entrê Nâc ona istas
e comun stas & imi-
g rantes Turcos,
depois destês
lerem provocado e
destruído âlguns
carTos.

Sêrá interes-
sante referir que lal
é a voniade de
prorb r e censurar
por parte das
autoridades, que a
políc a local deteve
temporar amente

de 1996, mais de 350 Nacionalistas,
de várias organ zações, chegaram à
eslação de comboios de
AschafíenbuÍ9. As 18h00, quando o
sol se começava a pôr, a marcha
começou: em formação (irês pessoas
em cada fila), transportando muitas
bendeiras e faixas na parte da frentê

em Aschaffenburg Klaus Beler do
NPD, por . ter cantado o hino
nacional. Passado alguns minutos,
so tarâír-no porque oulros polícias
explicâram-lhes que cantar o hlno
nacionâl (ainda???) não é proibido.
Anedota? Não, é apenas o d a-a-dia
na Aiêmânhe "democrálica".
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"O Holocausto não dá par?*ÍL{$,o,,'1,., 
r

Será que não?
Existe uma írase bem conhêcda que

dlz: 'Auschwltz justríica lsrâe ". Signiíica
sto obvianrente que o 'holocausto' serve
de a bi pêrâ qua qLrêí cosa, nclusivê pâÍâ
cr,ãr lsraê, ocupar a pa estina e perseguir
os palesUnos, sem prâtcamenle nenhuma
pressão ou crítcas intêrnâc onais.

Talvez poucas pessoas sa bam, mas
o faclo é que o Holocausto ê â suâ cons-
tante e êxagerada (se compaÍada com
outros e maores genocidios) lembrânÇâ é
mu lo iÍnporianle para nr!itos tudeus e paÍa
lsrael Não é por acaso que, 50 ânos
dêpôis ê a nda râro pâssaÍ uma semana
sem iermos o priv légio de ver um filme ou
píogramâ sobre este têma nâ nossa iêê-
visão. Os inieresses em iogo

A rev stâ mensa alemã
'Rêchl und WahÍheii' no sêu
n"5/6 de 1992 infomava que
'a A emanha já ênirêgou â
srael, como Íeparações de
guerra, um total de dois
trlhões de marcos ou apro-

Realmente ta sêÍia desejável, mas nã0
creio que seja parajál

Sobre a vêracidade do Holocausio o
âbadê PêrÍe Íefere: 'É peíêiiâmêntê na-
tural que após a guerra, sejamos levados
â êxagerar nos números Há sels r.êsês
êncontrãva r.ê êm Auschwtz. onde
alguém hâv a escrto numâ placa quâlrô
rn lhões de morios Hojê na mêsma placa
esiá escrilo unr m lhão de mortos Os
númêros êstavam, pois êxagêrâdos'

Entrêtanto, a pressão da comun dade
judaicâ fez-se senlir de 1âlioÍma quê Abbé
Pierre tá ioi forÇado a pedir perdão
por êxpam r a sua opinião. êxilou-se em
tália, o mov menio ElvlAUS (de que foi um
dos flndadores) não o apoâ, iô desaLrto'

'O primêlro-min stÍo lsrae la Beniamin
Netanyahu aí rmou se em Jeíusalém,
perantê o exêcutrvo sionista, contra os
.ásâfrênfos mistos e â assimiâÇão dos
ludeus da d áspoÍa entre os não tudeus.'
'O D a'.2216196

Ern 94 'O M nistério dos Cultos de
lsraêl estabeleceir uírâ sla dê dêz m
lsrãellâs inlêrditados de se casarem uma
vez que são considerados bâstaídos ou
mpuros d ssê â rád o estala desie Pais '

'DN" 2212 94
Se êstas mêdidas para rnanter 3

'pureza', existrssem eí'r qLralq!êr outÍo
País civlizâdo pense na onda mundal de
protesios que sso não geÍar a
lronicamenle muilôs ludêus são quem
mais ncent va à n/slrra dosoutrÕsl

Hollywood é controlada
porjudeus!

D sso iá qua quer pessoa se dêu
conta, no entânto, para quêm a nda tvesse
dúvdas, [,4aÍlon Brando, que ce(aÍnênte
conhece Hollywood como n nguém fez
queslão dê nos lembÍar sso no progíamâ
da estaçao teevlsivâ CNN Lany King Líve-

Brando mostrou-se al1da 'indignâdo
por os filmes saidos da lúêca do clnema
nunca TevelâÍem os podres dos judeus
Estou furiasa com alguns )udeus Eles
saben muito bem qrais sáo as sr/as
responsabilidades- Apesar das suâs
polémicas declaraçoes, o actor negou que
estas lraduzissem um seni mento ânt -

sem la. Sereia pimeio â elogiaros judeus
horestos, âcrcscentou' - "Clt/ -7,4i6

lncapazes de suportar uma criiica e
uma opiniâo dêsfâvorável, muitos judeus
inrediêtamente reve aram ameaçadora-

que exercêm, que apenas uns dlâs após as
suas declaraçÕes lnicias Brando Íoi obri-
gado â humihar-se e a ped r desculpas
pêlas suas opiniões paía êviiaÍ sabe-se
áoq!ê I

A exâgêÍada e conslante vit m zâÇão

do povo judaico e o seu êslatuta especial
ieÍn de âcabâr Alguns iudeus e h pócritas

certamênte considerão este art go artl
sem,la, o qle náo nos espanta já que tudo
o qLre não seja para falar bêm da comu
nidade luda câ, é paÍa cedas pessoas,
ântisemitismol

PoÍ enquanto, o Ho ocausto, ao con_

tráÍio do que sêria desejáve, TEltil DADO

I\,lESI!,IO PARATUDO ATÉ OUANDO ?

DADE

Ízado peâ hêrarquia cató ca e
aíâslado da Liga lnternacionâ
Contra o Racismo e o Anti-
Senr tismo de que fazia parte E

tudo porquê o 'pai dos pobrês'
ousou defender lberdade para
sê debâlero holocausto

x madamente urn trlhão e 200 bihôes de
dólsrês êm d nheiro, armas êqu pamêntos
etc.'. É interessante não?

O CRIME DO ABADE PIERRE
Para o escÍitor Francês Roger

Gâraudy num ivro pubLicâdo em 1995, 'o
rn to dos sêis milhõês dê iudeus e)deÍmina-
dos transfoÍmou-se num dogma utiizado
pêlos jldeus paÍa tusiiÍcar todos os êxcês-
sos da po ítica de lsÍael na Palestina'. 'A
exporaÇão do hoocâusto pêÍm liu qLrê elês
se colocassêm acma de toda a ei nteÍna-
c onâl' afirÍnâ Gârâudy

É aqui que entra o abade PierÍe, de
83 anos, um Ínonge que ded cou quase
todâ a suâ vidâ â um combalê peÍmânêntê
em prol dos pobres, doentes e todos os
êxcl'ridos dâ sôciêdadê írancesa sêndo
inclus vê cons deÍado como a pessoa

Existetu fi ilhões de iudeus!
O quê pênsaÍa o leitor a opiniáo

púb ca e o mundo sê rniltaÍes dê um Pâís
(após matarem Judêus inocentes ) tivessem
ainda o desp ante de Íazêr ta od oso
comentáro? Pois e Fo exactarnenie o que

acoiteceLr (mas ao conÍáro)
'O Semanáro lebêico Kall Ha lr, de

Jerusaém, publicou oniem uma entrevistâ
artihe Íos quê bombardea-

raÍn a base dâs NâÇôes Unidas em Caná,
no Suldo Líbano. Os miltarês dois deles
oficais, não se mostraÍam arrependidos do

Um Judeu a mais ou a
menos... nào faz difercnça.

clifêrênça. Existem
nilhões de áÍabês!

mâssacrê de mals de cem cvis.
tendo um deles comêntado:
Eram apenas uma cambada de
árabesl. ln so dâdo dêc aÍa
nessa êntrevsta que: Um áÍâbê
à meis ou e mêníts nào faz

mente a sua lntolerância,
como o presidente da Lqa dê
Deíesâ dos Judeus lrv R!bin,
que, sobÍe Brando, afirmou:
'Vanos lornar o rêsto da sua
vidâ um nferno' Elucidâtivo

EnÍêlanlo lão pouco é o
poderdos iudeus, e a pr-"ssão

mais popular dê toda a
F.ança. aié apoiar Garaudy I

O âbade P eríê man festou
apo o ao escrtor Garaudy de
quem ate é amigo, e defendou a
necessidadê de êvantar o tabu
sobre o holocâusto, pâra leniar
evltaÍ (com o pêso da sua autori-
dade mora ) que o h storiador
sêja condenado â até um ano de
pÍisão poÍ contestaÍ o'holocaus-
to' - âssunto cons derado
ntocávê ê oÍotêgido, por le, nâ

O abâde aírmou o sequinie

Os mortos eÍan apenas
"archouchim" rm letma
hebraico pêjoÍal vo paÍa os
árabes" - 'Público". 11/5/96

'O Comandantê da
unidade afiÍmou às suas tropas
que tnham êxêcutado um tra-
bâlho br,,//ranÍe e que os nrorios
eram apenas porcos árabes "
"Cl\il' 1 1 536

Entretanlo, "o inquérito da
ONU sobre o ataque sÍaelta
êm Caná prova que o massa-

"Eslou convêncido que paÍa o francês
comum agora existê uma espéciê dê ufl,
acabou o tâbll Não deixaremos mais que
nos aatem de ant-jude! o! anli semita por
ai rmârmos que um judêu cânta mal" -

crê não foi acidente" - 'PÚbLi.o" 3/5/96
. .E nâda acontêceulll

MISTURA RACIAL?
NÃo oBRIGADO!

STIÇA & LIBERJU



qUNTIíER RETNTHALER
J & L : O que é quêfazias antes

de ser preso? Como é que ocupas
os teus tempos livres? Já alguma
vez tinhas sido condenado?

Reinihelêr: Era estudante
universitário de História e Espanhol.
Como "hobby", gostâva de praticar
todo o tipo de desporto, como
paraquedismo, esquiar, jogar squash,
fazer montanhismo, natação.

Gosto bastante de cães e tinha
inclusive um doberman. raas foi morto
pela polícia na alturâ da minha
detenção lnteresso-ínê por h stória e
política.. e por mulheres, é claro.

Não, nunca tinha sido condenado
anteriormente.

J-ÃI : Quais Íoram as razôês
Porque foste julgado ê condenado?
Participastê em actos tefiodstas?

Reinihâ lêr: As principais
questôes parâ o júri foram:

Se eu seria culpado de ter pârtici-
pado nâ criação de uma organização
NS de nome VAPO (Volkstreuê
Ausserpâr amentarische Opposition),
assumindo um papel de liderença
como "Gaubêauftragte/ = rêsponsá-
ve de um certo diskito. No mêu câso
êra de Salzburg e da Alte Austrja!

Sê tal colocavâ em perigo a
indêpendêncra (lll) da República
Austríaca? Será que ele criou, ao
longo das suas funções, grupos de
Camâradas em diversas cidades? Fez
Propaganda pe ra isso? Recrutou
Camarades? Organ izou manifes-
tações e meerlrgs onde instrulu
Camarades no seu apartamento? E
finalmente, fez propaganda para gru-

Júri: 8 - Sim
0-Não

Nunca participei em qualquer
âcto terroriste

J & L I Quais êram as penas
possíveis paía essas
acusações?

Reinthaler: Na Austriâ,
alguém que assuma a liderânça de
umâ organização Ns, pode ser
condenado, aoênâs Pôr môtivo§
polúicos. desde 10 anos até pÍisão
perpétua.

Por fazer propaganda: de 1 a
10 anôs

Gunther Reintha eÍ, a 5 de Ju ho de 1993, com
um guarda prisional no tribunal de Salzburg

história, como vêr e política dieria-
mente desde um ponto de visia NS,

No que diz Íespeilo â ermas, como defender os nossos pontos de
depende do tipo, do número de armas vjsta NS em discussões.
que alguém tenha, dê quentas vezes Em público, fizemos manifes-
já foi esse deiito cometido. O máximo taÇões contra a droga, em memória a
numa situação extrema é de 3 anos. Rudolf Hess (no ,,seu,, dia) e divulgá-

J-&rr eue tipo de propasanda'*3#:"."JÍ1,::1*"":?::',."1*1"
:1'" " Y1:9:d*:? E que activi- aos nossos Jovens canaradas como

rêag r pêrânte a'epÍessão oepos para-militares?
Júri: 8-Sm

0-Não
A DróxiÍrâ ouestão colocada ao

i Júrl 
"r" 

se eu tinha dado ordens a
membros para actividades políti-
cas?; JúÍi 8-Sim

0-Não
A outra questão colocada Se

e! era culpado de ter em minha
posse uma arma de pressão de ar
e ê uma pistola (o qLte eu nunca
neguei, e que nunca usei; êra ape-
nâs para a minha protecção pes-
soai, depois de o meu carro

polícia (60mo detenções, buscas
domiciliárias) e os d reitos que
têm; e procurámos com que todos
os membros tivessem uma menle
sã em corpo são, airavés
nomeadamente de campos "para-
mil tares" onde desenvolvíamos
actividades físicas.

J & L: Não tinhas conheci-
mento de que tudo isso eram
actividades ilegais? Porque é

(B[/W) ier explodido num ataque
covarde em Berlim, 1990).

Actividades ao ar ivre nas Ínonlanhas (na foto acima) que as fizeram?
e demonstraçÕes púbicasenr cdades (foto nacapa da Reinthaler i Claro que
J &L) erâm irequenleínenle evadas a cabo pelâ VAPO sabíamos que eram ileqatsl l\,las

FePtbateL Matena a. explicaÍ o , , ü5. :T": lX'"" ,::,#:::".:::
ve.dade Ío sentido do NS. sobÍe ganharáo,,, Ne mi.rha opiriáo. este

nãsceu a 23.11.60 em

Foi condenâdo há
cêrca de 4 anos, têndo
sido Iibertado há
poucos meses atÉs. Foi
obÍigado a cumprir todâ a
sua pena, sem qualqueÍ
Íedução, e sem qualqueÍ
saída, o que não é nede
usuâ1, apesâr de lêr tido
um bom comporlamento
na prisão.

Ém 1993, Reinthaler
viu-se obrigado a fazer
uma - séria - gr€ve de
íome (e sede) durante 14
dÍas, paÍa fazer pÍevalec€r

unlheÍ Rêinthaler
lJmas sêmanas anles

de ser libeÍtâdo, voltou a
pedir ao Minislro da
Justiça pa€ sêr taensfed-
do para a prisão da suâ
terra natal - Salzburg, pois
para além de outros
motivos, o novo preso que
tiohâm colocâdo nâ suâ

GuntheÍ sabia que não
convinha reagir a qualquer
provocâção, já qualquer
problema êntre os dojs
podê.ia sêr um motivo
para prolongar a sua
"estadia" na prisão, o que
alegÍa.ia imeoso as autoÍi-

dâdes.
Assim, âvisou que sê

não o tÍansferissêm,
começaria uma outra -
séaie - greve de Íome {e
sede), explicando-lhes
com que é que eles pode-
riam depois contar. Ou
seja: umâ consulta a um
médico indêpêndente
logo a seguir à sua libeÊ
lação e depois uma "boni-
tâ" cârta do seu advogado
paÍa Bruxelas (Tribunal
Europêu de Justiça), êtc.

Denlro dê poucos dias
já estava na prisão de
Sâlzburg.
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sistema menliroso - a democracia.
que foi criada pelo pior inimigo das
Nações brancas, (assim como o
comunlsmo que foi um Produto seu),
representa a consequente derrocada
da cultura Éuropeia, estilo de vlda,
coslumes, etc. Nós, Alemães (na
nossa ideologiâ, o sangue deflne a
pertença a um cerlo Povo/raça _

Alêmães e Austríacos são o mesmo
povo corno podeÍn ver pêla história),
perdeÍros totalmente a ll Guerra
À,4undiall Como resultâdo disso. os
nossos iniÍrigos de então roubaram_
nos a nossa terra (Polóniâ,
Checoslováquia...), ia ôoÍno flzeram
depois da I Guerra À/lundial e ocu_
param e dividÍam o resto (Alemanha

a ocidenie e a Leste, e AusÍia) e coLo-

caram aí fantoches Estes políticos
estabeLecidos ilegalmente nunca
praticaram políiica ALEI\,4Ã.

O nosso povo fo 6egâdo Pelo
materialismo para ser dominado.
Àras nós NS, êstamos atentos olhan-
do paÍa a frente, vendo os Problemas
do ptóximo século a aproxlmarem-se
cada vez mais. O número de Pessoas
brancas nos anos trinta deste século
chegave a 1/4 da população mundiall
Agora nós, brancos, representamos
menos dê 1/5 da PoPUlação mundlâll

A raça amarela tem um conti-
nente inteiro para renovar a sua ldenti_
dade. O mesmo acontece com a raça
negra Mas agora essas raÇas
espalham-se pela Europa e por outros
Paises maloritariamente brancos
Asslm estamos a perder a possibili-
dade de renovar e desenvolver a
nossa própria nacionalidadel

Toda a cu turâ desenvolvlda na

história sucumbiu devido à mistura
íacia1. lsso é o princípio do fim. A
história de Portugal é um bom êxem-
plo disso. No passado vocês gover_

nâram os "7 mâres", mas com a

escravâtura (muites companhias de

barcos que obtiveram impo antíssi
mos lucros com o transporte de
nêgros eram dirigidâs por iudeus) que

rcsultou em mistura recial nâs vossas
colóniâs, o poder de Portugal
desmoronou-se e gradualmentê desa-
pareceu.

Como reacção â estes factos
históricos, nós, EuroPe!s brancos,
temos o dever de lutâr conira os
planos de uma certa raça que se
êncontra por detrás de toda estâ
misérial Comparem as leis raciais de
lsrâel (ill) com as nossâs, e êntão
vocês sabêrão Porque é quê eu luto e

desenvolvo todas essas actividades.

6

Eu q!êro vet um futuro Para as

minhas criançasl Eles deviam poder
ter um futuro como livres e orgulhosos
Alemães. Não como parte manipulada
de uma massa silenciosa.

,L&-L i Achas que algo quê é

ilegal hojê podê tornar-sê legal
amanhã?

Reintheler: É claro que siml A
história está a cone. Íoma por exem-
plo o caso do Povo judeu. Eles
lutarâm quase cerca dê 2000 anos
pela (refundação de lsrael. Eles con-
seguiraml No entânto, nós não vamos
ter tanto tempo, pois o mundo está a

sofrer grandes êlterações e tudo acon_

tece mais ráp do hojeemdia
Outro exemplo é a Proibição do

álcool nos EUA nos anos 20 do nosso
século. As leis estão a mudar com a
sociedade em que se vive.

J &L l Durante os 4 anos que
estivesle detido, mudastê algumas
ideias ênquanto "lá dentro" ou
agora que.iá saiste?

Rêinthaler: Não, claro que nãol

Os pensamentos e oPiniões nuncâ
podem ser proibidos Talvez reprimi-
dos, mas mesmo assim, aPenas Por
uns tempos Uma vez um Yankee
negro dissê nos anos 60 : "Eu tenho
urn sonho " (fazêr com que o movi-
mento negro atingisse os seus
objêctivos) Pols bem, nós também
temos um sonhol

Se colocares alguém na Prisão,
poderás mantê-lo em silêncio, no
êntanto, haverá sempre outÍo que

tomará o seu Lugar Quantas Pessoas
é que já íroíeram âo longo dâ históÍia
pelos seus idears? E lmPossivêl
contá-Las todas. lvlártires religiosos
(no início da Cristandade), como luta-

dores pelâ lndependência, etc.

J & L: Como era a situação na

túa cadêia, no quê diz respeito a
raça/política?

Reinthalêr : As pessoas dizem
que numa cadeia, os prisioneiros, êté
um certo Ponto são o espelho da
sociedade. lsso é definitivamente ver-
dade. A grandê maioria são
estrangêiros e toxicodependentes. O
que posso eu dizer mais?

Jt tj Podes confiÍmar que
existem realmente na Austria
muitás pessoas delidas apenas Por
molivos políticos?

Rêinthaler : Definitivamênte! Eu

tenho pelo menos 6 grandês amigos

condenados e multos ânos de Prisão.
Até 11 anos como Gottfried Kussel,
até I anos como H.J. Schimanek
Apenas por palavrasLllll Nluitos outros
Camaradas têm sido condenados ao
longo dos tempos a alguns anosl

J & L : O que dizem as pessoas
na Austria sobre essa situação?

Rêintheler : Como já tinha men-
cionado nuína questão anterior, âs

massas estão cegas pelo materiâlis-
mo. Nas prime râs décadâs a seguir à
ll GuerÍa, as nossas gereções mais
velhâs estiverarn muito ocupadas com
o 'milagÍe económico" AleÍnão a

reconstruir a Alemanha, mas esse
aspecto já não existe agora

Os tempos douÍados económicos
estão a âcabar e as Pessoas
comeÇam a Ícar cada vez Ína s aten_

tas e críticas. Essa sêrá a nossê opoÊ
tunidade. E poÍ câusa disso (o gover-

no sabe igualmente) e repressão con-

tra nós êstá a crescêr continuamênte
Apenas uma minoria eslá a lutar

activamente por uma oPortunidade
política lMas por detrás deles, está
quase sempre umâ rnessa Já com o
punho cerrado, cheio de raiva, denlro
do bolsolll

CeÉas condenaçóês individuals,
como no caso de KusseL e

Schimânek. com uma condenaÇão até
'1'1 anos apenas por palavras, foram
reparâdas pelo povo e deixaram algu-
mas questões no eÍ.

J & Li O que é que significa
para ti o "AmeÍican way oÍ life"?
Que consequências geÉ?

Rêinthaler : Para mim, significa

umâ forme de lmPerialismo muito
perigosa e fraudulenta. Significa e

forma mais decadênte de capitalismo
e democracia. O resultado é uma
esiúpida massâ de qon§uoldsre§.

O "American WaY of Llfe" erfra
devagaí na mentê das Pessoas
destruindo os seus instintos nacionais
e por Ím consegue manipulá-los totâl-
mente (ex na Alemanha do Lêste os

Russos sempre foram vislos como
kopâs de ocupaÇão, já os Yenkees
sugeriram que vlnham como amigos,
protectores contra o comunismo, com

o qual... eles lutarâm lado a ledo con-
tra os Aiemáes uns anos antes).

Pâra ôs donos anónimos de multi-

naoionais, interessa_lhes que gaste-
mos todo o nosso dinheiro ai, enquan-
1o o comércio local vai à falência.

lsto ajudâ a criar desemprego em

cadâ País, problemas sociais em cade
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sociedade, mes enoarnes
proveitos para umâs "certas
pessoas" da Wall StÍeet.
Vocês encontram propaganda
da 'Amerlcân Wây of Life"
especialmentê na vida cultural
e d versão - como demonsirâ
"Holywood, - assm como em
política e na economia.

Através dos mass media,
vai fazendo parte de ti - dêva-
gar, mas constantementel Até
que sejas equ lo que eles
querem um produto DELES I

J & L: Qualé o propósi-
to da orcanização "HNG"?

Reintheler : Como mem-
bro da HNG, eu velo esta orga-
n zação como procurândo cr ar
um certo "contrâ-pêso às
tremendâs injustiças quê se
encontraÍr como prisioneiio
po itico, no sistema ludicia

O crêscente número de
condenaçõês tornou necês-

sário e imprescindivêl acri-
ação de uma organ zação PoÍ
volta de í979 que apoiasse os
prisioneiros políticos corn âjuda
prática, assim como ajudâ
moral.

A HNG definitivamente é
necessáriâ pâra os camarãdas
na prisão, de forma a que eles
não se sintam esquecidos, que

seibam que "lá fora" a luta con-
tinua, que os seus sacrificios
não foram em vão e que tudo
continua a fazer sentdo.

I\ruitâs vezes Câmaradas
são prêsos, sem qualquer
âpo o farnrliar, de um dia Para
o outro Então realmente ajuda
IVIUITO se alguém te apoiar -

a encontrer um advogado,
publicando as d versas
injustiças â que somos obriga
dos â enfrentar nas cade as
sobreotratamentoaque
somos sujeitos etc.

Gottfried Kussel
As autordades AuslrÍacâs, dese§perâdas ê na ânsia

dê abafaÍ o câso dê Kusse, constantêmente censoíâm ê
proíbem a troca de correspondência.

No êntanlo, isso só deve ser Íra s um moiivo para

não dexarmos Kussel cárr no êsquêcirnenlo e continuar-
mos nomeadaÍnente a escrever e têlêfonar pâra a

Embâixâda Austríaca (3958220) pÍoleslando conlra a suâ
condênação. Recorde-se que Kussêl fo condenado no

da29-1293a 10 afos de prisão pelo Juiz Dr FÍledrch
/erl,]geÍ concreldrre.|e oêas segui.lês Íàzões

I - Ser o ideÍ de uma organizaÇão po ílicâ _VAPO

2 ' Partic pação em togos noÍensivos dê ' paintba I '

3 - Negâí o hoocauslo (basêando-se em êstudos e
nvêst gaçÕes centifcas ê histórcas)

Entretanto, após nsistência do ProcLrrador Sepp
Dlêtêr Fasching quê achou a penâ curla Kussel loi con-
dênâdo em outLrbÍo de 95 â 11 anosll

Goitfriêd Kussel (âlgemado) a caminho do tÍjbunal

Hâns Joêrg schimânêk de 31 anos, é oLrtro dos
multos Austríacos q!e sê efcontra dêndo por motivos
exclusivamentê políticos. Em lúarÇo de 1995 íoi condena
do a 15 anos de prisão poÍ ser um lidêr NS. A bâse da
acusação Íoi uma leiAnt-NS dê.. 19451 Em Novembro

de 95 o TÍibunal de Rêcurso reduz u a pena parâ 8 anos
só qle como na AÚsi a não se pode recorrer deste tri_

bunal, Hans S. Íecoíeu ao tÍibunal dos dlrêitos hLrmanos

dê Estrasburgo e âguaÍda respostâ.
fm dêclàÍaçóes a J & L' Schíra,]êk a'Ímou não

iêr dúvdas de quê'mulla coisa têm dê mudar nâ AusÍiâ.
Com ajuda internacional sereÍnos bem sucedidos!" Ou

sêja, ieeÍonândo & pÍoteslando para a Embaixada da
Aústriâ e de mais "mil e uma maneiÍas" possíve§ Entre

em contacto conosco paÍa mais nformaçõesl

,'SOLIDARIEDADE PARA COM O NOP"

A organizaÇão NOP (Rênâscimento Naconal da Polónia)têm
tido cada vez mais sucesso na Polónia e por isso enirenta agora
e_oÍres alêqJes por pà1e do govê'no e de g uoos crrl_osos
que segundo Íêsponsáveis do NoP são "em grande patle pâtroci-
,ados pelo governo - têm pÍoiecçáo policial".

A rev sta mênsaldo NOP, Szczerbiec (distibuida em ojas por

toda a Polónia) corre séros rscos dê vir a ser enceÍíada, poÍ ter
artigos rev sionistâs.

Na cidade de I!1lnsk-l\,4azowiêtk , Lrm homem que se tinha dêci_

dido juntar ao NOP foi enfoÍcado por anarquistâs. Na cidade de
Lodz. um conhecido activisla líder loca do NOP, fo âtacado poÍ
um gang de lÉÍicantes de droga, quê lhe cortârâm o nariz como
isso não chegava, enquanto estavâ no hospital râplêrâm a
namoÍada e v olaram-nal Pouco lempo dêpois, qualro
Nâciona istâs (RobeÍt Musierowicz, Roberi SumcÍa, P otr Wojc k e
Damian Olesz), incluindo o que Íicou desfigurado pe os criminosos,
íorâm prêsos, com base de que iÍiam organizar uÍn âtâque de
represá ia. Dois deles aguardâm julgamento em liberdadê

l\Ia s rêcênternêntê, um líder do NOP de Varsóvia viu a sua
casa sofÍeÍ um âtâque com bomba incêndiáÍia.

A "Câmpanha de SoidaÍiedade pâÉ com o NOP' foi iniclâl_
mente lançada por Nacionalistas êm lnglateÍa e ra Bélgica liga-
dos à organização "lÍP" ("lnternationâl Third Position"). Quem
pudêr coaborar, enve pelo menos 2 L bras ou $5 pâra: BCI'I ITP

London, WClN 3xx, lnglateÍa ou para: BP7, B-1750 Lennk
VlaandeÍên, Bélgica e receberá ainda a gum materiâl e auto_
colantes sobre a sitLrâção do NOP

Junto à embaixadâ da Polónia em LondÍes têm sldo reali_
zadâs demonslrações com acUvistâs lnglesês e Po acos a d s-
tribuir pâníetos anunciando: "Stop CoÍnmunisi Tylânny n Polandi'.
Também em Dlbhn, act vistas lrlandeses pÍotestaram em frente à
EÍnbaixada Se quereslâra pârdo que vaiaconlêcendo o me hor e

contactar a ITP em: httpj/dspace.dial p pêx. com/third'pos tion/
EntÍetanto, lunle-se igualmente à campânhâ ielefonândo ê

protestando para a embaixada da Polónia em Lsboa: 3014200.
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J&L:Qual é a actual for-
mação da banda?

Edi Joel (25 anos) vocalista e é
pade ro. John (21) - toca baixo e é
mecânico. [/ ke (25) - baterista. e tra-
ba ha como porteiro Dennis (21) -
guitarrista e está na esco a envolvido
em tecnolog â de computador. Ed (28)

dêram? Quais foram os
mêlhores? Já tive ram
algum problema?

Edj Já tocámos
pTovavelmenie em ceTca
de 75 concertos e enl
cinco Países d ferenies.
Os espectácu los na
EuÍopa foram os rnelhorês

ê maiores âté agora. A atmosfera na
EuÍopa e fentástica todos os shows
foram fantásl cos

Já tivemos uns conceÍios
proibidos. Um fo em Londres Para
Lrm concerto em mernória a lan Sluart
que foi cancelâdo pelo governo

No nosso últ mo shor,v, era supos-
to tocarmos num concerto no Cânadá
No entanto, na fronteira náo nos
dêixaram pâssar, host lizaram-nos ê

tentâram provocar-nos, conf scarâm
as nossas shiTts e CD s e obrigaram-
nos a voltar para trás Fomos tratados
como crm nososll o nosso criÍne foi
tentar r ao Canêdá para dar um con-
cedo O Canadá na m nha opin ão,
tem talvez o governo ma s comunista
do mundol

J&L: Ovosso íecente album
"Behold The lron cross" êstava
planeado para ser editado pela edi-

- g u itarristâ toma
conia de todos os
assuntos da banda

Jé L i PaTâ
muitas pessoas em
muitos Paises,
BFG é provavel-
mente a me lhor
banda no mundo, o
que é que Pensas
disso? Foi muito
difícii chegar a este
ponto?

Edi Nós sent -
mo-nos bastante
hon rados quando
ouvimos isso
Esiâmôs contentes

tora alemã
" E x c a lib u r",
certo? o que
acontêceu ? A
proPósito,
porque é quê os
BFG fizeram uma
música
Alemão

em
hâ

algum tempo
atrás?

Edr É ver-
dade, estava parâ
ser editedo pela
Exca ibur'. só

que â pessoa quê
estavâ por detrás
da editora - Peter

por sabêr que as nossas etras e
músicâ lêm agradado a mutâs pes-

soas, no entanto, não nos conside-
TaÍros melhores ou piores que outres
bandas Não há ugar para aÍogân-
cla. É devido a vocês (nossos fars)
que cheqámos a esle ponto.
Esperâmos nunca vos desapontar
Nós estanros âqui apenas para tocâr
câdâ vêz melhor.

A nôssâ música serve um
propósito e essê propósito e dvulgar
os nossos deeis

E é verdâde. têm s do uns duros
7 anos onde os BGFG tveram de
I dâr com editoras que não nos
apoiâram, d iversas mudençâs na
bândê. detênções, etc No eniânto. a
nossa vontade tem sido mâis forte do
que todos os obstáculos que temos
enfrentado The Fight Goes Onll

ü L : Consegues fazer alguma
ideia de quantos concertos já
8J

Cercâ de 2 000 pâlrotas dê toda a
parte da Europa devem ier estado em
Londres nessê d a.

Acêbánros o d a num bar corn
ceÍca de 200 pessoas pÍesentes, ten
tando tiÍar o me hor provêito dê uma
má situêção, devdo à cancelação do
concerto Estávamos pâcifcamente a

conviver â pessar um bom bocâdo
quando a po ícia veio e tomou de
assa to o pub, agred ndo todâs âs
pessoas que estavam à suâ frente

LembTo-ne de ver duas belas
raparigas a sêngrar abundantêÍrente
de cabeÇa. devido a feridâs de
bastões da polícâ (Senti me baslante
ttiste por não Íne encontrar eu no
ugâr de as). Fomos depo s empurra-

dos vio entamente de encontTo a uÍna
parede Nunca na minhâ vida eu vi
uma conduta tão pouco profisional e
com uÍra despropositada/abuso de
forqa. A po ícla claramente antagon -

zou essa no te

uma
incursão da po Ícia e urna vez que

tinha, em sua casâ, CD s PROIBIDOS
pe o governo Aemão, e e enfrenta
âgorâ uma pesâdâ mu ta e é nclusive
bem possível que venha a ser conde_

nado a cuÍnprir a gum tempo na
prisão

Apenas por ter a guns CD s em
casal!l i!l Que denocracia lll

Assim ele teve de encêrrar a sle
editorâ devido à pressãoi

Realmente f z uma canção em
Alênão - "Wederstand" e um verso
em Alemão ' 'All Hai

Parâ alem do lngês o alemão é
uma língLra nativa parâ mim Pois eu

fui criado na Aústria A canção Íoi
uma pequena "oferta' paTa os nossos
Íars Alemães E possive quê venha â

fazêr um CD nteiro no futuro.

Jll Ll Essa rêpressão quê
existe na Alemanha sobre certa
música é âlgo comum?

Os BFG pâíê q. er _ao sâ ba. é una batà dos
EUA, cons deÍada por muilos Naciona stas e NS
como provavelmente a melharbandado mundo

A ênlrêvisia foi realizadâ com o Ed - Íder da
banda (desde o seu nicio)q!ê cuÍiosamente, â0 con_

trário do que acontêcê .onr a maioÍ paÍte dos grupos
não é voca stâ mas guitarrislâ e excêlenle porsinal

Vejamos o que o Ed nos drsse nâ entÍevista q!ê êlê
càssúcoJ.oÍlo a rà s onga oue .á de- àlé àgo.a
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Edi E algo que está sempre â

acontecer. O caso de Pêter é um bom
exemplo. Tambem um âmigo meu da
banda Radikah foi Ínultâdo com uma
quantia extremamente e evadâ por
causa de uma canção da sua banda.

O nosso batersta (do álbum
"Fighi Goes On") - Rich, que tem
femíla na Aemanha, foi lá preso por
ter 7 dlscos que tnham uma suástica
na câpa Ele passou meses na câdeia
e pagou uma multa antes de poder
voltar aos EUA

J & L: Os BFG já sofíêram
várias altêrações na constituiçAo da
banda (sendo tu, Ed, o único quê
está desde o início, não?). Que con-
sequências isso tem trazido?

Ed: S m. êu sou o ún co membro
quê já vem desde a primeira for-
mação, no entanto, Joel iuntou-se à
banda dois meses a segulr.

Ter a de escrever cerca de 4 págF
nas para exp icar cada mudança que
já ocoffeu na banda Por vezes lsso
trâzia grandes problemas Passámos
longos periodos sem um baterista e
poT vezes trvemos péssirnos rnd vídu
os na banda, rnas lgualmente pas
saram pelos BFG excelentes pessoas.

Bêm vistâs es coisas con-
seguimos pToduzir ao longo do tempo
uma boa quantidâdê (com qualidade)
de mater al e agora temos uma boa e
sólida formação.

J & L--.; Um ex-vocalista dos
Boun For Glory - Eíik - morrêu há
alguns anos atrás. Como é que isso
aconteceu?

fu[i Erik fo morto violentamente
por um escuma ha comunista num
Parque de estacionamento em
Portlând, Oregon. Como não con-
seguia envolver-se em confronto direc-
to usando os se!s punhos, esse débil
e cavaÀe paneleiro disparou contra o
carro que Erk conduza matando-o
nesse instanle. E e morreu nâ pas-
sagem de ano de '1993

Nós fizemos bastantes emblemas
e camlsolas em sua rnemóra (e
vendemos tudo), e todo o dinheiro foi
para ê sua viúva e filho. Íambém
ho!ve alguns concertos de beneficiên-
cia nessa atura. Fo boÍr] vêr como é
que tanlas pessoas ajudarâm a apoiâr
a famíia do nosso lrmão assassinado

J & L: Numa canção dos BFG,
vocês dizem "Wellcomê to
lnsanity". O que quer isso dizer?

Edi O reÍrão dessa canção é o
seguinte "welcorne to the and of the
free welcome 10 insanity . lsto tem a

ver com o facto de quê muitas pes
soas chamaÍn à América a terrâ da
liberdade, mas eLt penso que este
País é uma pura insanidêde e está
che o de h pocrrsia. Essa canção diz
respeito concretarnenle aos tuÍnultos
de Los Angeles. Se a guém estivesse
na zonê errada, não se sentirla 'ivre",

mas seria moTto pela cor da suâ pele

,!lLI Existê nos EUA um pÍi-
sioneiÍo internacionalmente conhe-
cido, de nome David Lanê. Podes-
nos dizêralgo sobre ele?

Etli David Lane era um membro
da infame "The Order' e foi condenado
por estar supostamente imp icado na
morte de um judeu - Alan Berg
(anftrlão dê um "Talk Show'), e poÍ
falsificar dlnhêiro. Foi condenado â
150 anos (no total, '1901), no enlanio
não ficou provado quê ele tenhâ esia
do sequer ênvo vdo na morte de Alan
Berg. Ele a nda se mantem até hoje
100% fiél às suas convicções e ê lutar
pela raçâ branca.

David Lane têm nspirado muitas
pessoas e foi ele quem orig nou as'14
words" ("14 pâlavras"); êdita ainda
hoje uma excelente p!blcação.

Quanto à sua situação, eu acho
que se tem de encarar posit vamente
pois eu penso que ele possa vir a ser
llbertâdo. Ele fo (iiegalmente) jugado
mais de uma vez o que não é lega
assiín como não são diversos outros
aspectos do seu processo Tenho a

certeza que David utará arduamente
contra o injusto tratamento quê têve
em kibunal.

ül- i Muitas pessoas dizêm
que "Behold The lron Cross" sê
equipara ao estilo de música de
bandas como Slayer, lron Maiden,



Metâllica. Oual a tua opinião? E

como irão sêros píóximos álbuns?
ElL lsso e um elogio pois todâs

essas bandas são iantást cas - eu
cresci a ouvi-las. Se nós nos
podemos comparar com elâs com a
mensagem ceria, podemos ter espe-

"fora de moda". Suponho que eu
tâmbém devo estâr fora de moda.
não? Nada se pode comparar aos
mestresl Na verdade, eu penso que

devo ter nascido na época errade; êu
teria âdorado ter vivido na época
Barroca ou na Renascença

400 homens (inclusivê Íorças especi-
âis) foram envrados para o prender e
não tiveram qualquer problema em
matâr o seu íilho de 14 anos e a sua
esposa quê estava a segurar uma
bébé de oito meses de idade quando
foi atingida bem no meio dos olhos,

Íançe em vtr a con-
quistar meis pessoas
para o nosso lado, e
educar as nassas

Ouanio âos nos-
sos próximos álbuns
irão ser mâis
inteligentes, fortes,
clássicos e ag res-
sivos. Serão 100%
feitos de coração e
almal I

J & L-; No
entanto, julgo que
também gostas bas-
tante de música
clássica!? Como
por ex? Que senti-
mêntos geram? O que pensas
daquêlês que dizem estar essa
música "foÍa de moda"?

Edi Eu cresci a ouvir múslca clás-
sica, âcredito que é o génêro de músi
câ mais a ano que jamais existiu (tris-
temente, m!itos judeus câpitalizaram-
no e continuam a fazê-lo).

Este género dê músicâ é tão dis-
tinta e transmite tantos sentimentos e
orgulho, que podem alterar muito â
nossa disposição. Por exemPlol

"Ride of the Valkyries" dê
Wagner faz-me senlir como uma
àguiâ quê se prepara parâ atacar a
sua presa (a pÍopósito, na ll Guerra
l\,4undial, os pllotos de Stukas muitas
vezes ouviam esta música quando
êfectuavam bombârdeamentos).

"Four Seasons" de Vivaldi deixâ-
me em paz completa comigo próprio e
íco descontraído.

A 9" sinfoniâ de Beêthoven faz-
me sentir sublime e vitorioso, como se
tlvesse acabado dê realizar algo
formidável A 6" de Beethovên salien-
ta o amor pela natureze.

"Bluê Danube" de Strews traz ao
de cima o romantismo em mim ê as
minhâs memôrias dê Viênna.

t ra iço e ira me nte,
por um atirâdor
especial.

As etTas ê
música encâixêm-
se mui10 bem;
evam-te a cerraT

os dentes ao ongo
dos versos, ficando
cada vez com
maior revo la até
que no reÍrão se
toca um rtmo rápi-
do. " ibertando-te
coÍno uma bombâ.

Esta canção é
p!Ía êmoção e
pode r Vocês
podern mesmo ver

Em Tschaikovsky encontro melo-
dias que me transmilem a vontadê de
continuar a luterlll

Estes são apenas alguns
exemplos; pois também âPrecio
Prokotiev l\rozart, schubert elc.

Quê vão para o inferno aqueles
que dizem que a música clássica está

Jt Li Se eu tê pedir para
escolherês 2 ou 3 músicas dos
BFG que tu mais gostes, quais são
as sêlecionadas e do que tratam?

Edj '1 "Dresden" do album
'When thê Hammer Falls". Esia
canção ajusta-se perÍeitamente, ê é
urn âssunto que me traz bastante
mágoa, e ningLrém (à excepÇão de
uns poucos) sabêm da verdâdelra e
terrifica destruição desta bela cidade
na ll GueÍa lvlundial. lronicamente,
eu escrevi âs letras a 13 de Fevereiro
de '1990, exactamente 45 anos
depois. A música também causa uma
grande sensação, com uma agradável
influência clássicâ.

2 -'Judgment Day' de "The
Fight Goes On". DemonstÍa uma
grande revolta êír mim, pois rela-
ciona-se com as injustiças deste País.

Primeiro mênciona os crimes
cometidos conka a minha femília por

criminosos negros, quando vivíemos
em Chicago, e como o sisleme ludi-
cial, em vez de os castigâr, os pro-

tegeu descerâdamente, dando uma
"palmada ne mão". E 6laro que aí â
min ha consciência racial ainda
cresceu mais.

No segundo verso da cançã0,
são descÍitas as inlustiças do governo
conka a família Weaver - uma família
sepâralista qLle vrviâ nas montânhas
longê da sociedade. Randy Weaver, o
chêfe da Íamíliâ, foi "kamâdo" (exac-

tamênte por sêr um separatista) por

um crime que ele não cometeu, êntão

a minha revolta nestâ cênção
3 - 'Pre ude To Stalingrad /

Behold The lron CÍoss'. Esla é a

minha obra prima, presiendo homê-
nageÍn âos maiale§ soldados que
jamâis existlrarnl Ésla canção foi
nspirada pe o ivro de Leon Degrele
"Campanha na Rússia", e colocâ'vos
no jugar dos so dados dâs SS na
Frente Leste, lâdo a lado com a
morte misériâ e dor num nferno
imensamente gelado. No entanto, não
lhes interessa o que têm de ênfrentar,
pois é tudo pela "faiherland" (pátrie)l
À/usicalmente, tem muitas mudançes
e ritmos complexos com um 'sabor" a

Europâ de Leste.
A canção instrumenlal "Prêlude to

Stalingrad" hansmite a sensação dâs
vitoriosas divisões panzer a âvançar
no Leste. S nto-me bastânte orgu-
lhoso desta cânçãoL

J & Li Ed, podes-nos dizêr
âlgo mais sobrê o projecto "Bound
For Attack"? Quando e porquê
surgiu esta ideia? É para conlinuar
no Íuturo?

Edi Surgiu antes do nosso
primeiro encontro ê concerto que
demos junios nos ÉUA. Ken e lvlartin
(dos Brulal Altack) escreveram_nos
feiicitando-nos pêlo nosso albu m

"Over the Top". Pâra nós fol uma
grande honrai É que todos nós
ouvíâmos desde há muitos anos,
quasê desde crianças, os Brutal
attack, e êles eram ê continuam a ser
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uma das nossas bandas fâvorilasl
Fina mente eles vieram e tivemos

possibilidade de os conhecer pessoal-
mente, passar um óptimo momento
juntos e tocarmos no concedo.

Então surgiu a ideia de fazermos
urn CD de amizade entre a América ê
lnglaterra. O Jason de Wolfpack,
disse que nos patrocinaria e que lan-
câ a uír CD, por isso logo a seguirao
concerto fomos a um estúdio d rigido
por um Camarada, na zona de
Philadelphia. Fizêmos a maior parte
das canÇões nesse fim de semana ê
grâvámos. Foi tudo muito rápido, sem
um vêrdadeiro ensaio, etc; aPenas
tocámos ê penso que saiu fâbLrloso

Sim, no iuturo rremos trabalhâr
mais neste projeclo - BFA. Da próxi-
ma vez teremos algum materiâl já
pronto Não há prob ema em tetÍros
um oceano a separar os nossos
Paísês; somos bons músicos,
podemos fazer qualquer coisal

Eu penso que fazer CD s de
'am zade' entre Países é importante,
pois âjldâ a unir os brancos de todo o
mundo. Nenhuma froniêira nos con
segue separar l!

J&L:Qualéovosso
derradeiro objectivo?

Edi lvlais CD s, mais
concerto6, mais criançes,
mâis batalhas e projectos I

"we re going oyelthelopl '

Como banda, o nosso
mâior oblect vo será ser
100% suícente. de Íorma a
que a banda pudesse ser o

nosso Único traba ho
Gostaríamos de nos

estabelecer num g rande
castelo na Europa, onde
teriamos grandes festiva s
ao ar livre para os nossos
rmãos e irmãs na Europa
(nessa altu râ Europa já
seria novamente - TODA
brânca) E ier Lrmâ vida
próspêra, calma e a egre.

Parâ saber preços e
âdquÍr os cd s ou t shiÍts dos
BFG só tem que escÍever
pam: Bound For Glory, P.O.
Box 6773, E. St. Paul,
Min nêsota, 55í 06, uSA.

O recente ep/cD 'NêvêÍ
Agâin' íoi ed tado em Agosto.

NEYV [,u]tNOfiITY
Eis outra banda dos EUA (New Jersey) lúusicalmenle, há quem

cons dere que lêm um som s ml âr aos grupos 'Sk d Row' ou 'À,4oi ey
Cruê' B! I Farêy (na Íoto) o líder e voca stâ da banda, descên_
dente de lrandeses e lta ianos explica-nos porque esco hêram tal
nome: 'Fu eu que
arÍantei o nome; dz
respelto á íâça branca
ê ao facto de se estar
a tornar n umâ mino
ria E! dou um pas-
seio pe lo bairro oôde
nâsci e posso d ize Í-
vos que nâo faço
parte de nenhurna
ma ora. Nós já somos
a minoT a na nossa

Para Bill, 'o s s-
tema ê os media têm
pr vado as cÍiânÇas
b ra ncas das suas
ident dâdes mu tas
ado pta ram pseudo-
identidades de oulrâs
raças."

Os Nêw M nor ly,
que têm estado píe
sentes em alguns debates te ev sivos, anÇarâm há já a gum tempo o
seu primeiro trabâ ho: "\ivhite, Straight and Proud" que fo na alturâ
um grandê sucêsso, com cançôes como 'moÍê white bâb es" 'No
guilt No shaÍne". Pode âdqu rir esie CD e i-shirts ou bonés da
bandâ, que tém tldo enormê Íeceptvidâde, âiÍavés do endereço
New Minorily, P.O. Box í128, Tuckerton, NJ 08087, USA

&JUSTIÇA LIBERDADE

"NATIONAL ASSOCIATION FOR THE
ADVANCEMENT OF WHITE PEOPLE'

NAAWP
Esta orqanizâÇão foram recolh dos pe o

Americana não-violênta FBI e por proÍêssorês
de d reitos civ s Un versilárlos de
dêfênde anies de mâis Criminologia e lncluÍdos

dirêitos iguais párâ posteriormentê num

toclos, e ptivilégios rêlatório exienso
PaLrl Allen tem iâ-

ado pessoalmêntê cor.
d versos respofsáve s

de Íádio-TV joÍna is,
para denunc arêm
êsies factos mas
nunca nenhum d eles
quebrou o 'cód go de
si êncio ' ate agora.
Porqué / E que apesar
de ser essa a reali-
dade, d vu gá a será
cons derâdo mediata-
r.ente pelos media

Pata Parl, a

Arnérica eslá a 'seÍ
destÍuída pelo compoÊ
tamento anti branco e
ant -americano de cer
tas minorias pela
dit3dura de rninorias". e

achâ que o comportâ
mento desias deve
guâlr.eniê esiar suje to
à lberdade de
expressão crit cas

saber algo rnais sobíe
estâ organizaçãô,
adqu rir t.shirts, bonés
e autoco antes conhe-
cer âs idêias e activi-
dâdes da NAAWP ê
t raí âs suas própr as
conclusões. só tem de
pedirojoÍnal eenviar
$4 parâ

P.O. Box í0625
New O.lêaÉ, LÂ

70í8í, EUA.

,i.,guém, o que desdê

ogo merece a nossâ (ê

I\,,luitas pessoâs
nos EUA naturalrnent-"

comparâÍn ê conside-
ram o NMWP como â

resposta à organização
dê negros NAACP
(Assoc. Nac. para o

dêsenvo vimento das

A NAAWP ed ta
!m jorna com o

mesmo nome onde o

seu êdltor - Paul A len,

de 63 anos, reíere qLre

"uma vêz que não é

Tacismo os neg Tos

defenderêm os seu s

d reilos através da
NAACP, não podê ser
racismo q!ando os
bÍancos procuram fazer
o mesmo âlravés da
NMWP". Apesar desta

chocantes factos.
Assm icamos a saber
que 'algures na
Amér ca êm cad a

loile, pelo menos 55
mulherês brances sáô
violádâs oor nêgros
enquanto muito d fici -
mente, no mesmo peÍi-
odo, uma ÍÍulher negra
passa pelo mêsmo
sofÍ mento às mãos de
brancos' - Estes dados,

êntre muitos o!iros,

lógica con- .'NÃoExtsÍEUr|Â questões,
clusão a venoror oe eug como quã -
Íea idadê é EU ]ENHÂ itEoo quer
bem diierente ou "neste supos_

Nâ defe- ouE DEsEJ^ssE to Pais lvÍe '

sa dos seus sER DÊscotaHEct- Sê esti_
dirêiios, pu- DÀ p RÀ Íooo o ver iniêrêssa_

b icam regu- uuxDo" do enr er o
lârmênie Thonas Jefiersan jornal ..ênsál
incómodos ê do NMWP e
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Preso, Torturado e Discriminado por ser Nacional Socialista !

À,4ârcus Bischoff. como
tantos outros pIesOS
palÍiaas na Alemaíhâ:

NÃo IIAToU NINGUEM,
NÃo vtolou NTNGUEM,
NÃo RouBou NtNGUEN,I

NÃo ATAcou N|NGUÉM I

Bischoff, para qle ele Ícâs-
se isolado ê não houvesse
solidâriedadê Ouândosê

O seu únrco crime foi o de ter
divulgado pacrficemente as s!as 6on-
vicçõesl Desdê enlão, o sêu martkio
nunca mâis acaboul

Bischoff foi condenâdo a 3 anos
e I meses por ter colado alguns auto-
colântês com suáslicas ter em sua
posse algumas revistas e jornais
prolbldos, - por ser um activisla NS.

Como após estar preso há algum
tempo, Bischoff não se "arrependera"
dos seLrs ideais e nem fez qualqu-or
'acordo" com as autoridades, estas
decidirem colocá-lo em regime de lso-
lamênto, que coírêçou a 3 de Agosto
de 1995. De seguida, lvarcus apelou
e declarou que o rsolamento era, para
e e crue e desumano, devido à
ptoib ção, que se verificâvâ âo mesrno
tempo, de receber e trocâr corres-

de enorme desumanidade e que eles
serão iulqados um die por isso, caso
não Íenunciem à isoleção, o promolor
público acusou-o de "tentativa de
intimidação".

No fim, e concluindo toda esta
farsâ, Ivlarcls BischoÍf foi obrigado a
estar presênle a 10 de Junho num
ouko hibunal ondê seria julgado por
crnco "insultos' e uma "intenção de
intimidação"

í0 de Junho!
Nesta dâta, no entânto nada

aconteceu e até hoje ainda n nguém
deu (nem sequer ao advogado de
lvarcus, que só recebeu um FAX a
informar da não realização do julga
mento) qualquer explicação.

Já há város meses que Marcus
"preparava" este julgamento. Desde
Porlugal à Suécia, da Bélgica à
Eslováquia, que ê ê tinha convidâdo
amigos seus ê defensores dos direitos
humanos para êslarem lá presenies.

apercêbêram de que essa
manobra não iria funcionar a tempo,
dissêÉm âo lribunâ1, no último minu-
to, para recusar o julgamento

Vários amigos de BischoÍf via-
jaram alé Berliín, tiraram uma curlâs
férias, gastaram dinheiro, e ficaraír
em frente à porla fechada do lribunal.

As acusações e inlolêénciâ con-
tra BischoÍf não têm Íim, querem
vergá-lo a lodo o cuslo. Eis mais uma
"história" por ele própr o contêdâ:

"Em Fevereio, tentei enviar uma
caia a um Camarada noutra cela da
prisão de Moahit. Dei o envelope
fechado a um pisianeio, que por sua
vez deu a outro e assim consecutiva-
mente. Mas um escumalha anti-social
abiu a cafta, leu-a e deu aa director
da pÍisão.

Par esta cafta e duês outras que
eu enviei, quênda estava em isola-
menta a ano pêssado, o tribunal que-
ria-me isolar nais dols meses. Et/
rccoÍri, nas cona nê cêia que enviei
paQ o Canarada em Moabit, paÍa me
rcferir ao pronotot público (sen usar
qualquer nome), use/' a expr'essáo
"cáo de caça dos iudeus", eles
querem-me acusar de "ínsulta" - por
usâr uma palavra dentro de uma carla
fechada e dentro da prisão, para outro
prisioneiro! - Eles são .......!!!!" .

Em '1981 e em 1994, o Supremo
Tribunal da Alemânha decidiu que os
prisioneiros (de esq!erde) são ivres
de insLrltar ouÍas pessoas (nomêada-
mente os seus juízes) em cârtas para
os seus íâmiliares. Assim, IVIarcus
decidiu fazer um teste

"Numa cêia a um fêmiliar, insul
tei ptopositadanente o chefe dos
judeus na Alenanha, chanênda-a de
"potco suja". Prontanente a caia foi
parat ao tribunê1. Eu recorÍi lembran-
doflres das decisóes de 1981 e 1994.
Mas a Suprcno Tribunal de BeÍlim
recusou o neu apelo dizendo que
devido às minhâs convicções, eu não
sau livrc de insultar judeus em caftas
para os meus faniliarcs. (???)

Assim, Íecotri ao Suprema
Trihunal da Alemaohe mas e/es dÀ-
seram-me para rejeitar o apelo,
patque seria um "abuso" estar a testat
a Jls1iJ.a Alêmá. No entanta, eu

pondência Revistas e jorna s
-s.iE,EJ Jáié., I I I I I N,^,^.á,crãc -âr-

Juizes oue trrham Lo*cus atscnorr I o". i.foÍmeÍam
oecoloo o seulsolâ_ 

- esteve em oreve der sobÍe o julgerento e

X;I:" "";";,""","':: I fI:,^0":1"; ;,6 :: I ;""T"'il"J"::,:"-";

*ir::fu;í I S"',tfJi,tr looe ; ?t"3LJiB"i"",i:",ff:

:i"fl ,i;i:""""""Jr"1I,""",'"'J'"";t:t:ffi In::lf*";Ju:
il:"'^"'"""",::J"J".: I :'Eli 

'tl?lLTÍ3# 
I : "-H:i'?i:"';*^:l

segurnte escÍeveu aos I do 23 semanasllt I ouvintes a presência-

;'J.f : 
"[" 

i':iT::::- I 
"" 

l J#'i:t1"".'8fl ; I'"' Ê ll'n' " "1t;,,,
sao e acusoJ-os d" o 

-.r,,,..,,, n"_r" 
lr:,JT: i BiX#tÍ.",.,', .j,i""t"':T "-ton":l I o" ga 

"te 
trito I ^^, - '. .- I orendês ouanndedês

-- 9t! EXâCIâmêntê I/

i::;uji:i ;=: E"="- - J tiliffi*th."j
que podia fazer uma declaração. informâdos, assim como,,grupos de
IVIarcus assim fê2, e devido a essa Direilos H!manos,, e convidados â
declaração foi novamente acusado de enviar um observador ao tribuna
"insultar'. Escreveu aos juízes do Foram ainda enviadas cartas
isolamento" referindo que não con- para todas as Embaixadas que são
cordavâ que tivesse insultado alguém, alacadas pela A emanhâ e outros
pois eles realmente toriuram as pes- países "democrát cos' por não
soâs. E assim ficou suje to a uma respetarem os direitos humanos, para
nova acusação. verem a hipocrlsta da Alemânha.

Como a 17 de Agosto quando Entretanto o sistema não estavâ
escreveu aos 'luízes do isolamenlo , a dormir. Prime ro tentârâm lànçar
declârou que a isolâção é Um crime uma câmpanha de dríamaÇão conka
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queia uma decísão, para
ter a certeza de que as
Pessoas (na Alenanha)
sào ou não tratadas de
fotm a igu al pe ]a j u stiça.

Ou seja, se as pes-
soas com una opiniáo
Nacional Socialista têm os
mesflo dlrelto§ e se os
judeus são tQtados de
fotma supeior em rclação
âs ot/Íras pessoas..

Pais bem. o meu
recurso foi recusadol E
agora querem que eu
Pague por ter "ahusêdo"

Bom que sêja o leitor
a julgar se na Alemanha
há ou não 1g!aidade na
justiçal Se os Nacional
Socialistas têm ou não os
mesmo dirêitosl E se os
judeus são 'superiores" às
outras pessoasl

Em Agosto de 1995, a
Polícia Federâl efecuou
uma busca à cela de
Ilrârcus, na prisão de
[Ioebit, à procura de
explosivos (!lll?). O promo-
ior público com o nome
Turco de "Kaymakcioglu"
não quer a daa as coisas
que lvarcus aí possuía de
volta, apesar de não terem
sido encontrados obviâ-

mênte quaisquer explo-
sivosll lúaÍcus teve de
rêcorrer e apenas muito
recentemente lhê foram
devolvidos as suas coisas.

Se puder ajudar
I\rarcus Bis6hoff finan-
ceiramente, envie

Gunther Deckert (que foi
entrevistado na J & L noí) con-
tinuâ igualmentê sob lrêmen-
das prêssões e a enfrentar
batalras nos tÍibunais.

A prirneira acusâção era
de ter orgânlzado um moêlrng
público corn o Revisionistâ
lnglês David lÍving na "casa
do povo" dê Wêinhem, no dla
2 de Selembro de 1990. O
PÍomotor Público pêdiu 8
meses e foi julgado a 3 meses
de pÍisão por assisiéncia "à
meniira q u alif cada de
ALrschwitz' Estaexpressão
s snifica que se está a Íêla-
cionaÍ o problêma do holo-
câusto com dinhe.o. com o
faclo dê a Alemanha êsiar a
ser explorada pela judiaria
airâvés de 'Auschwitz' etc.

A seg!nda acusação con-
Íâ Deckert era de que tlnha
distribuído/vendido 51 ivros dê
'OuestÕes E ementares re a-
cionadas com a históía do
Terceiro Reich / pÍoblema do
holocELrsto' O PÍomotor públi
co queria 21 mesês e DeckeÍt
foi iulgâdo a 1í meses, por
assistência à "mentira de

A ú tima acusação, e
ta vez a mais ifcrivel, d z
respeito à edição ê vendâ do
ivro / documenlâção sobre ele
própÍio: "O caso dê G.
DeckeÍ, mártir pe a liber-
dâdê.." O Promotor Públco
pediu 32 mesês (lll) dê prlsão.
Dêckert íoi condenado a '12

meses poÍ assstênca à "rnen-

Se lodos os julgâmenios,
aPós recurso, etc, apre-
sênlarem êstê "sâldo", Deckeri
pâssârá ôo tolal,4 anos preso
apenâs por exprimir âs suas
opiniôesllll

Enirêtanio, derlro do seu
partido e apesar de se encon-
traÍ pÍêso, Dêckêrt foi êlêito
Para vice-Presidelrte com
cêrca dê 73% dos votos

Assim, â 27 de l\,larço foi
ju gado no tÍibunâl de

d in heiro ou
Eslugarda e con-

cheq !e (em
nome de Dr.
H ans Gunter
Eisenecker -
que é o
âdvogado de
Bischoff) parâ

endereço, que
nós entregâremos

Podem escrever car-
tas de protesto para:
European Comrniss on of
Human Rights (31979/96),
Council of Europe, F-
67075 Estrasburgo,
Frença.Eparaomesmo
endereço, mas com o no
3'1980/96, pois Bischoff fez
dois diferentes apelos. Um
por ter sido condenado
mais sevêramente apenas
por se ter manifestado fiél
aos seus ideais NS, e o
outro apelo deve-se à tor-
tura física que sofreu - 23
sêmanas de isolamenlol

nidádê i!dâicâ nâ
Alemanha. nascido em

EsUmado lê tor, independêntemente da
suâ raça, etnia, convicções pollt cas
rcligião idadê, sêxo etc, colaboÍe conosco,
escrevâ-nos, parlicrpê nas nossâs in cialivas
poÍ uma maior Ju§tiça & Liberdade parâ
todos aqueles que são demasado "tncómo-
dos' paÍa vêrêm os seus diÍeitos deíendidos
por outros. Recordamos mâis Uma vez que
o lmporlanlê não é se concordamos muito,
pouco ou nada corn âs ideias destas pes-
soas. O importanle é que também êlas pos
sam leras suas idêias e div!lgá lâs.

Telêfonê para â EÍnbaixada Alemã -
(01) 8810210 - e manifêste, por exemplo, o
seu profundo desâgrado quando soube qLie
êxistem (muitos) presos políticos nessê
Pais. E continue sempÍê a têleÍonar (as
vezes que puderl), perguntando sê já há
alteÉçoes, se Bischoffjá foi libeÍtedo, etc?

Teleíone igualmente para os diversos
Depârtamentos e secÇões das L nhas

Paris e filho de judeus da
Polónia) e terlhe pedido q!e
fosse 'iunlo com s!â iâmiliâ
para lsrâel, casa dos judeus
há dezenas de anos'

A 17 de AbÍil Gunihêr foi
julgado e condenâdo em
Ivlânnheim (tribunal de recuÍ-
so) a um mês de pÍisão em
vez dos 5000 DltI (cêrca de
510.000$) â qLre linha sido
obrgado a pagar por um tri-
bunal ante or, por teÍ denomi-
nado a polícia políl ca do
Estado ("StaatsschLriz /
Staschu) de 'slâsi' - a antiga
polícla política da êx-
Aemanha do Leste (DDR).

Finalmente o último jLrlgâ-
mênto, âté âooE, que Deckert
enfÍentou foi êm Jlnho, tendo
havido 4 sessÕes (13, 14, 18 e
21). A sala do tribunal Ío
dêmâs ado pequena para
albêrgar â grande quantidâde
de CâmaÍadas e amigos dê
Deckerl, que demonstraram
enorme solda edade Muitos
orgãos dê comunicaÉo soc âl

(Lufthânsâ) quê
vêm na L sta
Telefónicâ, e diga
qLrê gostava de

Alemanha, e diga
que você e os seus am gos têm receio de
vsitar esse País enquanlo a libêrdâde aííor
uma ilusão, até porqle quem levar consigo
mateÍia com palavras ou têmas proibidos
ârrisca-se nLrmâ penâ de 3 meses a 5 anosl

E... amigo êitoÍ, não fique a pensar
que estas ideias até serão inteÍessantês
para.. outÍos fâzêrem - e para todos fazeÊ
mos, pois JUNTOS, PODEMOS REAL-
MENTE FAZER UMA DIFERENÇAI E, poÍ
Íavor, não se sinta minimamentê incomoda'
do ao escrever/teleÍonar, pois ELES é que

se deverão senliÍ basianie mal poÍ têrem tal
" nqursição' no seu "democrático" País e
nadâ fazêrem, deixando que só âs idêias ê
pessoas'polilicamente correctas' tenham
libêrdâde AÍENÇÃO: é importante que as
cartas/ telefonemas sejam sempÍe cordiais.

Pârâ âlém do mâis, âo colaborar com s
"J & L', não se esqueça que está a con-
tribuir para uma sociêdade mais justâ e parâ
diminurÍ a lensão e evitar futuros actos de
violénciâ, causâdos pelê injusliça e dêsês-
pero. Portanto, faç.€ algo, e lembÍe-se ..

- Edmund Butke
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INACREDITÁVEL
"O SOS Racismo entregou ontem ao presidênte da

Assembleia de República, sob a forma de petição, uma pro-
posta de le contra a discriminaÇão raciel, também subscritâ
pela Associação Portuguesa dos Direitos do Cidadão e pela

AssociãÇão para a Cooperação entre os Povos."
"A proposta de lei aponta para â punição de condulâs

que até aqui não eram sancionadas, como o lncitamento à
discriminação racial de forma nâo organizada, â
negaaã9, i!§ji:icação ou reabilitacriio de regimes ou
instituições que lenham praticado crimês dê genoci
dio." - Público, 1 3/6/96

PROIBIDO PENSAR & FALAR !

Este iniciativa do'SOS-Racismo" é um atentado à

liberdade de todos os PortguesesllL
Curiosâmente, se a proposta pretende ser honêsta

coerente e íntegra (e se fôr aceltel), seria de esperer que

brevemente. . muitos milhaíes de Portugueses fossem leva_

dos e trlbunal e casligados. Surpreendido? Não estejal
Apenas como exemplo: todos os comunistas que constante_
mente reebilitam o "regiíre" comunista (que prâticou os
íraiores crimes de genocídio à face do planeta) e/o! o ius-
tiÍicaÍr incorrerão nesta possível futura lei.

IVIas certamênte tal não vai aconlêcêr, o que é muito
triste, pois significâ que esta proposta é âltamente tenden-
ciosã, ê logo discrlminatória, injusta e ilêgal, não pâssando

dê um artefacto, à semelhanÇa do que vem acontecendo
em muitos Países "democráticos" ê "llvres" da Europa, para
proibir a discussão e a "negaÇão" do holocausto. E porquê

tudo isso? É quê há pessoas supostamente muito tole_
rantes que não supoflam que seiam divulgades oukas
opinióes e inclusive fectos que náo seiam do seu agrado.
Por isso, simplesmênte âpelidam-se os rêvisionlstas de
'neo-nazis", "anti-semitas", etc, proíbe-se a discussão públi
ca e troca de ideias e... assunto resolvidol

Só que a maioria dos revisionistas não são "neo-nazis"
E de quelquer forma, os que supostamentê são, não têm
êles igua nerte direito â exp'inir as suas op niôes e

descobertes ciêntíflcas, ou só porque são "politicamente
incorrectos" e defendem uma ideologia incómoda pâra
muitos, esse direito é-lhes vedado? Novamente se verfica
que o lemâ "Todos diferentes. todos... (diferentes?)" é muito
bonito, mâs âpenas para ser âplicâdo quando, onde e como
der mars jeito, abrindo excepções e arranjando desculpas
para lâl qLrando é conveniente. O quê é incómodo, mesmo
se verdadeiro, passa a ser um "abuso dâ liberdade'.

Voltêmos a referir que o mais importante é a liberdade
de se poder trocar ideias e discutir abertamente este e

outros assuntos. Só assim é que a verdade, seja ela qual

Íor, pode vir ao de cima, sem intrigas.
A atitude, em vários Paises, de alguns judeus e outÍas

pessoas intolerantes, ao querer proibir, censurar, calar à
força cerlas opiniões e fâctos revisionistas de foríra a

tornaÍ o holocausto um dogma, uma vêrdade absoluta, não
é lá muiio inteligente, pois qualquer pessoa Ícará imediâta-
mente a desconfiar que terão algo a esconder, "será que

nos têm andado a mêntir e têm por isso medo que se dês-
cubra a verdade?" pensarão concerteza muiias pessoas.

Esta proposta é um absurdo e um atentâdo à liberdade

- de todos - por isso pedimos a todos os nossos leitorês
(independentemente de concordarem com as teses levi-
sionistas ou de discordarem completamente) que
escrevam cartas para jornais e revistes denunciando esta

situação, que mencionem a amigos e colegâs, que tele_

fonem ou escrêvâm pâra as hês associaçõês envolvidas
nestâ proposta dê lei a manifêstar o vosso profundo
desagrado, e protestem pacificamentê de qualquer oulra
formâ que vos seja possível.. AGORA, pois amanhã pode

set tarde demais.
Náo oeixe que sejem os outÍos a ditar o que é qJe

você deve pensar e êín que é quê dêve acreditâr!

"Racismo e Discriminação!
Êiquei bastânte preocupado ao ouvir, num notioiário

televisivo recente, determinadâ af rmâção pÍofeÍida por

um rabi.
Foi por altura dessas cerimónias judaicas que ocoÊ

reram no campo de concêntração de Auschwitz, para

festejâr a libertação dos presos. Dizia êssê individuo
que os quatro ou seis milhões de judeus mortos durante
a ll Guerrâ lvlundial são o período mais cinzento e ver_

gonhoso de toda a história dâ humanidade.
Eu realmente não consegui compreênder como é

que essa pessoa têve a ousadia de dizer tal coisa,
qJando e do conhecimento do rundo ntelro qJe. poÍ
exemplo, na Rússia, desde a Íevolução, rnais de 60
milhões de serês humanos foram consecutivamente
exlerminados pêlo comunismo, quê também aniquilou
sem dó nem piedâde mais de 50 milhõesll de pessoas

na China. E estes são apenas alguns exemplosl
Eu julgo que todas as vítimas inocêntes dê guerras

ou revoluções devem merecer o nosso maior íêspeito,
não importândo se são judeus, russos, alemães, chine-
ses, etc.

Í\ras fiquei muito preocupado com a afirmâção
desse rabi, pois leva-Ínê a pensar (e não sou o único de

certeza), que ele queria lransmitir a ideiâ que a morte
de quaÍo ou se s n lhões de jLdeJs é bern rnais iípoÊ
iante que o assâssinato de muitas dêzenas de milhões
de russos e ouiras tantas largas dêzênas de milhÕes de

chinêses, etc. E sso é âlgo totâlmente grotesco, é
rnesío Lrme a'irmaÇão qLe delota o maior -acisro e

discriminação jama s vistos, po s signiíca que considêra
a morte de !m judeu como uma perda muito mais
importante parâ â humanidade do que a rnorte de dez
chlneses ou dez russos. Iúas porquê? Não são todos
seres humânos? Pelos vslos, parâ esse rabi (que
representâ â ideiâ de muitos judeus, o que é algo dupla-
mente pÍeocupalte, os juoêus sâo murlo superioÍes a

todos nósl Certamente que isto é precupantel
- Joaquim Costa, Lisboa"

Corcia da Manhá-15!2195

Apenas umâ pequena nola paÍa reÍeílr quê o n" dê víli
mas do com!nismo na China e Rússia é ainda bem mais ele

vâdo do que os vaorês adiantâdos pelo Sr. Joaquim Cosiâ.

Por êxêrnplo, o 'Expresso" de 2317/94 inlormava quê

'Um documento oÍlcial chinês rêconhece qle cerca de 80

milhÕes morrêrârn duranle a êra maoisia".
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Notícias de Zundel
r rem-se juntos coír Zundel e não de
Zundel. Alguns dos muitos jornais no
dia seguinie trariam excelentes artigos.

Entretanto, algo muito curioso tem
v ndo a acontecer: Zundel recebe cada
vez corn mais frequência cartas, tele-
fonernas e fax's de... lsraêltes que
vivêm em srael ou que vivem agorâ no
Canêdá, so icitando materiâl revisio-
n sta, que é proibido em lsrâell Un
professor lsreelitâ, por exemp o
estabeleceu !mâ mini-bib iotecâ revi-
sionistâ no seu coégio com ivros ê
vídeos de Zunde - Há de fêcto quê
fêlicitâr todos aqueies que não têm
medo de d scutir, pesquisar livremenle
e descobrir a vêrdade, Ítesmo que
esta hes possa não ser benéÍica.
ATENÇAO !!! IMPORTANTE !!!

O Governo do Cânadá está (nova-
mente - desespêrâdo) a pressionar
Zundel, alegando agora que ele
defendeu a violência política no passa-
do (compleiamente falso pelo con-
tráriol) e quê o fará no futuro, assim
como praticará actos legais na
A emanha ou no Canadá.

Ass m, Zundel faz um apelo a
todos os seus simpatizantês pare lhe
escreverem ume breve nota, já que a

alegação é de que os "seus discípulos"
rrão comeler vio ência po ítica a seu
pedido.

É impo ante que qualqu-.r cârla
(que deve conter o nome, endereço
etc, da pessoa) seja reconhecida por
um notário. Desta forma, pode ser
usada corno prova, nas audiências
contra Zunde em como ele nuncâ
incentivou à vio ência. O endereço é:
Ernst Zunde , 206 Car ton Str.,
Toronto, Ontario, Canada, [,454 211

BOLETIM - EP
É o nomê da primeira publicação

revisioflistâ do Brasil. Editada pelo joF
nalista Cârlos F Mênz. êsta é uma
"publicação de interesse gerâ1,
âpaÍtidária, dedjcada à criticâ da
h,stória à luz da Íazão."

No seu úIlimo númeÍo (15),
oferêce-nos um artigo interêssanie
sobre o famoso "caçador de nazis" o
judeu Simon Wiêsênthal; um texto
âctuâl e esclerecedoa sobae o julga-
menlo do êx-capitão das SS, Erich
Pnebke. A pedido de muilos leilores, é
reproduzido um ârtigo, êm gênêro de
parábola, sobre a actual siiuâção da
palestina, e que dá que pensarl

"Boletim-EP" convida ainda o
leitor, por êxemplo, â "conÍrmar nestê
número como a população judajcâ
mundial aumenlou apíoximâdarnenle 3
milhôes duranie o pêriodo do alegado
holocausto de 6 milhões" - sem dúvida
intrigantês fâctosl

Para adquirir uma cópia destâ
publicâção, só lem dê ênviar US $5
para: Boletim-EP. Caixa Postâl 11011,
Ag. Menino Deus, 90880-970 PoÍto
Alêgre, RS, BRAS,L. A subscÍiçâo da
rcvisla (porirês números) cusiâ $15.

Sê quêr ier - êm Português - algo
mais sobre revisionismo, e tirar as
suâs conclusões, será melhoÍ adquirir
esta revista, pois aclualmente não há
muitâs mais editadâs na nossa língua,
se é quê hà mais alguma!

Ernsi Zu ndêl continua. desde
Toronto (Canadá) â trabalhâr e â lutar
pacificamente por âqLtilo êm que
acreditâ, mesmo que tâl signifique,
perâ a érn de arriscat â sua vida,
ver-se envolv do numa sériê de inter
mináve s bâtalhâs legais e em
diferentes frentes.

Assim, a 10 de Junho, Ernst
Zundel e os seus advogâdos Douq
Christie e Barbara Kulaszka apresen-
taram-sê destâ vez no tribunal federêl
de Ottâwâ.

É muito comum Zundêl recorrer ao
"teatro" para divulgâr a sua mensagem
mais efcâzmente através dos nedia
No pessâdo já se dirigir.r ao tribunal
carregando ume cruz e um caixã0,
vestido com as roupâs de urn preso de
Auschwtz etc. Deste vez, epós sr.rges-
tão de um amigo, decidiu 'eqlipaÊse'
com um fâto completo de cânguru,
uma vêz que na s!â opinião. t nha
mu to a ver com â situação que
enfrentâva nâ âltuTa, pois ir a-se assis-
tir â !m'verdâdeiro hibuna -canguru".

Apesar de lhe terem dito que cor
ra o risco de v r a fazer uma figura
peteta, Zunde confiou na sua expe
Íiência e instinto. O resultado fo um
gTandê sucesso, corn os jornalistas a

otá,
Quero congratular-vos e

fêlcitar pelo ópt mo trabalho
queéa'J&L'posatéhole
nunca tlnha visto neste belo
mas âdormêc do PaÍs uma
revista destê genêro e quall-
dade Sobre m m, digo-vos senr
rcdeios que sou NS

OfereÇo vos desde iá o meu
apo o, po s todâ a iniciat va
raclonal ê paciica, como a 'J &
L' é de saudare apoiar

D sam-me por favor quanlo
vos devo enviar para adqu riÍ
10 cópias. Apesar de já há
muiio tempo andar a exp car a
âm gos â repressão e censuÍa
quê muitos NS's enfrentam em
cêrtos Paises. só quando v ram
a J & L é quê Íicararn plena-
mênie convêncidos de que tudo
o que lhes d zia (e mâis) ê veÊ
dade Obrigâdo! ' Paulo F.

Envio a g uma atuda
económ ca paÍa a revista Os
Camaradas são ma s par-
t dários de fa aÍ rnas não dê

atudarl.. êstê é o prôb êma
prncpa, ninguém dá d nhêÍo e
depo s protestêm poÍ nào havêr
nem revislas nem grupos E
c aro que me comprorn-.to a
comprar e d str buir aigumas

Num próximo no pÍocuÍarê
anuncâr ê promovêr a'J & L'
na nossê Íevstà (Mundo NS)

Áiimo não imporla um aka-
so ou editar menos números ao
onqo do ano, o mportante é

qLre sê possa manter'J & L"
po s os Carnaradas pouco â
pouco irão compreendendo a
necess dadê dêsla rêv stâ

- Ranan Baú

exprêssão ê a troca
de idêias sê rea izê
sem estar subordina-
da à ditadura do poder
po ítico e econórnico e

l-P lvl

Uma das razões
porq!ê êu gosle ianto da
rev sta foi pela mâne ra rêcta
sern Íodeios e cinismo com
que vocês expuseram certos
temas, ta s como aquele do
'tabu da m gração' e o outro
sobíe â grande vergonha e
h pocrisa que Ío (e é) a âmnis
tia às FP 25 dê Abíl

Ern rêlaÇão a outÍos iemas
que vocês pLrbllcaÍam d go-vos

s nceramêntê quê alguns reíe'
rêm situações quê eu de ceira
nraneira dêsconhec a talvez
devido à vic os dade da nfor
mação que nos e dada no
dia-a-d a Por motivos que eu
desconheço os lornâlistâs e
quem êstá por delÍás, parecêrn
lenlar coniornâr ê nrêsmo ocu -

Por êu não me considerar
um daque es acomodados
socias peço-vos que mê nran'
dem se possivel, nras inior-
maçÕes sobre atêntâdos à
libeídâde dê êxprêssão

Dêspêço-nre com um
abrâço e espero para breve ver
poraío n" 2 de'J & L'.

- Pedro I

Saudaçôes J & L
Apesar de não

concordar tola mente
com alguns art gos
(de opinião) da vossa
revista, consdero que
nos Lrne algo rnais
forte, o desêlo de
v vêí nLrm mundo
ondê a ibêrdâdê dê

JUSTIÇA &

o letor, se quer colaborar nesta
secção escrevâ-nos para: Apârtado
14.121 1064 L sboa Codex, reíeí ndô
clâramêniê quê êslá iniêrêssâdo quê a sua
carta seja publcada

Corno o espaço é muito m tado reser-
vamos o direito de eventua mente publicaí
de íorma parcia certas câÍtas receb das ou
nc Lrsve dê as não pub car
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O arbunal Adminishatrvo da Bâvária começou por
proibir o comicio do NPD e JN, que estava planeado
para o 1o Àlaio em Nuremberga.

De àcordo com o 'TAZ-die Tageszeitung , urna
publiceção de extrema esquerda a proibição foi
possível porque o próprlo "Staatsschutz (polícâ políti-

ca) de Nurernberga apêlou para contra-dernonsiTações
Assrm. â cidade de Nuremberga pôde pedlr a proibrção
do comício atÍâvés dê uma acçâo jurid ca no Tnbunal
Pâre jusi ficar â proib ção apresêntaram a Âzãa de
que temiam uma confroniaÇão não-verbal entre â
"Resistência Nac onal" e os contra-maniíesianies de
extrema esquerda

l\,4as a proibição do comício em NuÍêmberga não
conseguiu desÍrorâlzar a determinação da "Rêsistênc a
Naciona em celebrar o 1o Nlaio paciíicâmente Enquanto
o ajuntamento de exlrema-esquerda tinha gratuitamente os
seus tradicionais actos de vaadâlismo e lutas de rua com a
polícia em Berlim ("Prenzlauer Berg ') os Nacionalistas
marchavam em Marzahn - outrâ regrão de Bedm

Mais de 400 Naciona istas marcharâm sem qua quer
incidente, protes{ando, por exemplo, contra o desernpÍego
em massa A demonstração, quê durou cerca de hora e
mêia, coniou com númeras bandeiras cartazes e com um
auiomóvel que possuía alto faiante no topo.

A população local mosirou grande interesse e muitos
jovens de [rarzahn chegararn mesmo a junlat-se à

dernonstração Durantê lodo o tralecto foram cantados
diversos slogâns, como por exemplo

"Aqur marchâ a Resistência Nacionell
Contra o sistema capiial - ê nossâ Lute é nac onall
1o l\,4aio |vre de comun stâs "
O fim da demonstração teve lugar no ârgo em frente à

Cámarâ de lvlarzahn. Aí, diversâs pessoas discursaram.
como fo ocêsodo íderdaJN HolgerApfe e o represen-
tanle em Ber m Andreas Storr. Ambos condenaÍam o
aumento dês red!ções soc ais, que prejudicaÍr fundamen-
talmenle o povo Aernão À,4ais iarde esclareceram que "o
melhoramento da s tuação só pode ser conseguido através
de uma Revolução Nac onal e NÃo airavés de uma
reforma do Srstema-BRD O slstema não tem defe tos - elê
é O defeitol" Os media esliveram muito bem representê-
dos, com vár os joma s, rád o e Televisão Uma rádio de
Be'i'r acorparloJ r1c usrle êo v vo todo o com'c;o

No mesmo dia. cerca de 100 Naclonalstas também
organ zaram uma dernonstração êm Bamberga, iguâl-
mentê com bande ras e diversos cariêzes, cantando etc.

A coopêração de diversos grupos necionalistas tornou
possível os comícios em Berlim ê Bamberga. A excelente
organ zêção permitiu que iudo decorresse sem problemas.

Se o comjcio em Nuremberga não ttvessê sido
pro brdo. o no de participantes sera muto mêls elêvado.

.j
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