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NOYO MILTTIII\'TE

Altruísmo e lealdade são essenciais pnra a regenerâção, reuniÍicação
e ressurgimento dâ no§§â Raçl

Almirante Karl Doenitz

.í.b
Forte saudação Invernal a todos os combatentes Lusitanos

e Europeus que arriscam, de uma maneira ou de outra, a

liberdade ou mesmo a vida nesta luta em defesa da gloriosa

civilização Ariana...
Passaram 4 meses desde o lançamento do 1o número do

Novo Militante, agora têm nas vossa§ mãos o segundo

numero e podemos dizer que será certamente o ultimo com

este nome, pois depois de longas conver§as, chegamos á

conclusão que o nosso prirneiro objectivo foi magnificamente

alcançado, ou seja editar uma fanzine bastante bem elaborada

com os nossos fracos Íecurso§ económicos e rnateriais, mas

acima de tudo devido á nossa situação, que seria perigoso

mencionar, mas muitos de vocês sabem do que estamos a

falar. Com isto, para dar continuidade ao nosso trabalho,

pensamos que Novo Militante era ultrapassado, ou seja

"].{ovo" foi uma ideia bastante agradável para o lançamento

de uma nova fanzine ern terra Lusitana, mas como é obvio,

tudo o que é novo gaúa rnaturidade em todos os aspectos da

sua existência, daí a ideia de mudar o nome âfanzine.

Quanto a isto, ainda e muito cedo para divulgar o quer que

seja, mas podemos garantir que a nossa linha de pensamento

foi, é e será sempre para defender a Raça Branca e a

identidade Europeia, valores que são para todos nós sagrados,

mas que estão cada vez mais ameaçados com a politica

exercida na Europa e restantes Nações Brancas sob forte

influência do domínio judetr.

Quando á vontade, á um caminho. O Fuhrer, ao proferir

esta frase, entendia certamente que com a vontade de todos

os Arianos, o caminho da vitoria seria alcançável.

E importante olhar á nossa volta, seja ao nível politico e

social, como cultural e racial. Com todos os problemas que

nos rodeiam, não devemos limitar-nos a criticar tudo o que é

mal, devemos a todo o custo denunciar todo esse

maquiavelismo por parte do sistema, para podermos unificar
todo o Povo Branco, salvo aqueles que trairam e renunciaram

o nosso sangue, Para Podermos como

Fovo, ligado pelo sangue, traÇar o nosso caminho, o caminho

da giória, da hcnra, da paz, da prosperidade e da liberdade...

SíPe g{.ei{,!

IJUIGRANTE

'qJUDA-NOS 
A COMBATER O

R,ACISTÚO

VOLTA PARA A TUA TERRA !

Contra a tirania do
sionismo.

Contra a ditadura do
caPital.

Uma solução:
A Revoluçâo!
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Sobre a continuação do artigo sobre Robert Jay
Mathews, heroi e mártir da causa racialista ariana ,

publicado no primeiro número do "NM", decidimos
publicar agora a história dos "Bruder Schweigen" e

sobretudo a derradeira carta que Robert Mathews escreveu
ao mundo, carta essa plena de dramatismo mas que
reflecte um hornem consequente e consciente de não
podendo continuar a viver lutando decide morrer lutando
por aquilo que de mais sagrado existe, a Raça Ariana.

Que o . exemplo . dos - "Bruder -, Schweigen'] - e

principalmente de Robert Jay Mathews estejam sempre na

mente de todos e cada um de nós!
Viva TIIE ORDER!

Viva ROBFRT JAY MATHEWS:
Viva a RAÇA ARIANA!

The Order Bruder Schweigen foi formada por Robert Ja

Mathews em setembro de 1983.
O seu proposito era parar de falar e actuar até conseguir o estabelecimento de um Bastião Americano

Branco no noroeste do Pacífico, e finalmente a vitória Ariana total.
Depois de décadas sem mover-se estes bravos homens arriscam as suas vidas para assegurar a

existência da nossa gente e um futuro para as crianças brancas.
No seu primeiro ano, The Order começou a acumular um fundo de guerra para a sua propria revolução

quando 3 membros liberaram 369 dollars de um estabelecimento porno em Spokane, Washington, como

entretimento. Imediatamente depois, o grupo lançou uma operação de falsificação de dinheiro no

complexo das Nações Arianas em Hayden Lake, Idaho, que foi desarticulada quando um membro da

The Order, Bruce Canoll Pierce foi detido por passar uma nota de 50 dollars falsa. Pierce foi
eventualmente condenado, mas iludiu a acção judicial e passou á clandestinidade ate 1985.

Antes de terminar 1983,'Robert Mathews liberou fundos da povoação de um banco de Seattle no valor

de 25,000 dollars.
A fberaçao de fundos aumentou no ano següinte. Em março de 1984, membros da The Order

distraíram a acção policial fazendo rebentar uma bomba num teatro de Seattle enquanto outros membros

assaltavam um furgão blindado estacionâdo fora de um armazém apropriando-se de 500,000 dollars.

Uma pretendida "vítima" da The Order foi Alan Berg, um controverso iocutor de uma rádio de Denver.

Berg foi assassinado fora da sua casa em junho de 1984 com o que terminou com os seus contínuos

vómitos de retorica anti-Ariano no seu programa de chamadas.

Desde então membros da The Order foram condenados por acusações de assassinato quando todas as

evidências se baseavam em provas circunstanciais e falsos testemunhos.

Na mesma altura de este assassinato, membros da The Order recomeçam a sua operação de falsificação
e assaltam um camião blindado perto de Ukiah, Califórnia. Este assalto proporcionou o maior saque do
grupo - cerca de 3.800.000 $ - (a maior soma na historia dos furgões blindados) que foi usado em parte

paÍa a compra de veículos, equipamento e armamento. O grupo também comprou parceias de terra em

iduho e Missouri paÍa campos de treino de guenilha e principalmente entregou dinheiro a amigos

racialistas numa tentativa de unihcar vários grupos desta ideologia. Falou-se que o grupo planeou

assaltar a maior cofre blindado de Brinks em San Francisco, o que lhes renderia supostainente qualquer

RarÃcl4a LC>y74LT-y!
coisa como 50 milhões de dollars.
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Durante o trabalho de Brinks, Mathews abandonou uma pistola á qual o F.B.I seguiu a pista ate um

apartado postal de outro membro da The Order. Ao mesmo tempo, o membro da The Order, Thomas

Martinez era preso em Filadélfra por passar dinheiro falso. Martinez chegou a um acordo convertendo-

se em informàdor do governo e voou até Portland, Oregon, para encontraÍ-se com Mathews e com o

leal membro da The Order, Gary Yarbrough.

Os agentes registaram o Hoiel ,u ,nuntiã seguinte. Mathews, pistola em punho respeitou a üda de

um poüãia ferinío-o unicarnente, antes de escapar. Yarbrough foi detido ali mesmo. Reconhecendo o

seu equivoco, Mathews jurou não volver a sei clemente nóvamente. O F.B.I seguiu o Mathews até

Whidúey, Islánd em washington, onde em dezembro de i984 foi sitiado por forças do F-B.I, BEATF,

Estado e do SWAT local (cãm á totul cooperação da marinha dos EUA), Durante 36 horas, repeliu

sozinho os numerosos ataques de 500 ug.nt.r ( incluindo um helicoptero), até que bombardearam a

câsa e Mathews foi queimado vivo.

. Bruse- pfelcç converteu-se num fugitivo e esteve na lista dos 10 homens mais procrrrados pelo F'B'I

antes da sua captura. O último *e*úro da The Order a ser ericarcêrdôo'foi Richard Scutari, em abril

de 1985.

Em 30 de dezembro de 1985, nove homens e uma mulher - todos membros do grupo - foram

condenados depois de uma parodía de julgamento em Seattle. Foram sentenciados a penas de 40 a 100

aoos de prisão, assim co*o também a fortes multas. David Tate foi condenado num processo a parte

pelo assássinato de um patrulha do Missouri e foi condenado a prisão perpé1ua'

Também, 12 antigàs membros declarados culpados de vários crimes, converteram-se em
..testemunhas" do governo e testemunharam contra os seus antigos camarada§, utilizando falso

testemunho em troãa de sentenças benevolentes. Esses traidores incluem-se Thomas Martinez, James

Ellison, Kenneth Loff, Ardie McBrearty, Robert Merki, Gienn de Molinero, Charles Ostrout, Denver

Parmenter, Randall Rader e Bill Soderquist.
Logo, 4 dos encarcerados membror foru, novamente julgados no tribunal do Distrito Federal do

Juiz Matsch em Denver. As acusações eram conspiração para negar a Alan Berg os seus direitos civis

pois ele era judeu e tinha um lucrativo .*pr.go. Neste processo David Lane e Bruce Pierce foram

àutra vez condenados pela morte de Alan Berg e sentenciados a mais 150 anos.

Como se tudo isto não fosse suficiente, os Éederais apresentaram acusações de sedição (conspiração

para derrubar o governo dos EUA) 
"oriru 

os leais membros da The Order Richard Scutari, Bruce

iri.r.. e David Lãne, o que se traduziu nos infamas processos de Fort Smith'

Todos os leais membros da The Order perÍnanecem desafiantes e dedicados a Vitoria das !4

palavras *. Muitos membros encarcerados, ó mais notável é David Lane, continuam a propaganda

desde a suas celas da prisão e continuam a exercer influencia no Movimento. Alguns sustêm que este é

inclusivo ainda rnais perigoso agora paÍa aintegridade do sistema que antes da sua captura'

Ultima caÉa de Robert Jav Mathews
.,Todos nós sabíamos que seria 

"rsi*, 
q"u r.,"'"* ós nossos ptOprios ir*ãos os primeiros a tentarem destruir os

nossos esforços para salvar a nossa raça e a nossa doente nrçào. Porque estão tantos homens brancos tão áüdos

por destruir á sua propria espécie para o beneficio dos judeus e dos híbridos?

Vejo três agentâs áo FBf .r.ondido, atús de algumas árvores, ao norte da casa. Poderia tê-los facilmente

abatidos. Tive as suas cartas no meu raio. Eles prr.ã** racialmente aceiúveis, porém todos os seus talentos são

;f.r;;il". ;-'r,n tour*o que est,á abertamente tentando abastardar a propria raça da qual esses agentes fazem

parte. Porque é que não o vêem.?

Homens brancos matando homens brancos, o saxão matando o dinamarquês; Quando é que isso irá terminar? A

ruína ariana?
Soube na noite passada que hoje seria o meu último dia nesta üda. Quando me deitei ü nitidamente todos os

meus entes queriáos como se tivessem junto a mim. Todas as minhas memórias assaltaram a miúa mente, então

apercebi-me que o meu dever estava feito.
Tenho sido um bom soldado e um guerreiro destemido. Morrerei com Honra e juntar-me-ei aos meus irmãos em

Valhalla.
Pelo Sangue, Solo e Honra. Pela fé e pela Raça'

pelo futuro dos meus fitt os. Pelos verdes túmulos dos nossos antepassados'"

Robert Jav Matherv
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A seguinte entrevista foi feito a Dawy, o t'ocalista,

guitarrista, baixista e baterisÍa da banda Canadiana
Intolved PaÍriots. A bandafoiformada no Canadá por NS

Skittheads que têm chamado a intenção de muitos

camaradas ufix poltco Por todos os lados, ructs

especialmente nos E.U.A e Carndn. Aqui ficam as

respostas, sem rneias palavras, do tinico membro dests

bands. Áproveitamos também para agradecer o nosso

camarada Flavio que nos arraniou esta entrevista.

Oual a formacão actual da banda e idades dos

membros?
Danny. Eu, a minha pessoa e eu próprio! Está correcto,
agora, eu sou o único membro da banda.

Isso significa que faço tudo, se estiveres interessados em

ouvir como sou, podes comprar o meu 2o álbum (CD) que

saiu agora mesmo (Ed- o álbum "The Right Way" saiu no

final do ano 1998) pela Panzerfaust Records, P'O. Box
l88,Newport. MN 55055 E.U.A (por $20-n.t)
Arazão porque acabei sozinho é porque ninguém na banda estava dedicado o suficiente para continuar,

então eu decidi assumir as responsabilidades tal como um homem branco deve!

Quanto a minha idade, eu tenho 26 anos.

Oual é a discoqrafia da banda? E o historial?
A banda foi formada no verão de 1992, no Quebeque, Canadá. Desde então só Íizemos cerca de i5

concertos, infelizmente nenhum na Europa, tudo devido a substituição de membros ou problemas com o

sistema sionista! O que retardou a actividade da banda.
E praticamente impossível aos I.P tocar ao vivo uma vez que estou só, mas espero encontrar muito em

breve alguem disposto a ajudar-me em aiguns concertos, porque é obrigatório para mim tocar na Europa.

Ãrazã,o pela qual formamos os I.P foi devido a nossa necessidade de nos exprimir-mos ainda

mais alcançando muito muita juventude branca na nossa área, País e ate mesmo no resto do mundo,

tentando espalhar o nosso chamamento ao despertaÍ pàra a sobrevivência da nossa Raçal Quanto as

gravações, primeiro, três canções lançadas no W.P.W.W. Vo1 Ii pela Nordland, depois o "Another
One Died".
o nosso primeiro álbum longa durações, também editado pela Nordland e o segundo a álbum lançado

agora pela Panzerfaust chamado "The Right Way". O último foi produzido somente por mim.

Por que é a vossa banda é "censurada" por muitos governos em todo mundo?
Somente porque todo o mundo branco, por inteiro, é agora controlado por judeus e os seus fantoches

comunistas e liberais que o foram enchendo de mentiras emocionais e corrupção, resultando,

infelizmente, apenas uma minoria de verdadeiros lutadores estão dispostos a continuar a combater pela

sobrevivência e liberdade branca.
Então, como sou um homem branco dizendo a verdade, os judeus e os seus fantoches farão qualquer

coisa para me calar, mas uma coisa é certa, eles não me calarão sem luta..

Sabemos que tocaste nurna banda de Death NIetal, isso influência a música dos Involved Patriot§?
Defrnitiviãóntã irrnrencia a música que escrevo, é especialmente notificáveis neste segundo albúm

"The Right Way".
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Cê$tas em inglês e francês. estás a pensar fnzer um álbum totalmente em francês no futuro?
Já pensei nisso, mas como estou sozinho agor4 demoro mais tempo a escrever e preparar um álbum.

Mas uma coisa é certa, eu não me posso dar ao luxo de manter os camaradas á espera por demasiado

tempo. Se um novo álbum surgir no futuro, certamente terá algumas canções em francês mas a maioria
será em inglês, pois é mais vantajoso para espalhar a mensagem, uma vez que quase todas âs pessoas

brancas compreendem uÍn pouco de inglêsl

Não rnuito de Heavy Metal, mais do Death Metal e Hardcore, bandas como Grave, Deicide, Morbid
Angel, Blood, Carcass, Unleashed e muito mais. Bandas Hardcore gosto Minor Threat, Black Flag, State

Of Alert, S.O.D., Crumbsuckers e muito mais.

Conhêces alÉüma ôüblicàcão ou banda Portueuesa. de qualquer tipo?
Infelizmente não!?

Oge conheces de Poltugal. como país Europeu?
Um país vítima de uma maciça invasão não branca, mas quanto á história e o seu envolvimento na Ii

Guerra Mundial eu ainda não tive a oportunidade de conhecer.

§erá feito algum concerto oerto de Portusal ou Espanha no futuro?
Eu, definitivamente quero tocar no Sul da Europa tanto quanto em qualquer outro país branco em

todo o mundo! Mas antes preciso do apoio de outros músicosl?

Oue achas da situacão nolítica na Europa? Como pode afectar iovens bandas?
A situação política é semelhante em diversos países brancos por todo o mundo, como já mencionei ,

sobre o controlo judeu ou, pelo menos, influência do nosso povo perante a sua propria destruição. Não

importa se estás numa banda ou em outra qualquer coisa que apoie o racialismo branco, serás afectado!

Esmaga o Z.O.G e esmago-os tão duro quanto possivéimente possas!

Penso que é suficiente" alguma mensagem final aos leitores de mente mais aberta?
Antes de tudo gostaria agradecer ao Flávio por esta entrevista que é a minha primeira em Portugal. A

todas os racialistas brancos e Nacional Socialistas de Portugal, apoiem as vossas organizações locais e

mantenham-se unidos como um só, os Europeus devem sobreviver como um Povo, devemos destruir as

mentiras judaicas de uma vez por todas! E para todos aqueles que ainda não se envolveram, acordem

âgora e juntem-se á luta antes que seja tarde demais!l I

IVlantenham-se fo rtes, mantenham-se orgulhosos M
SMG HEILI

Não têm mais
vergonha de
dizer o que não
têm vergonha
de pensar!!!

"Mlniaigyte "
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ii po. motivos políticos, 
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ii no. isso acho que â 
iiii melhor solucão é ii:it::

ii deixar os judeus pensâr 
ii'i:'i,,,. Por mim!!! 
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EUROPA

Luz Ofcnsivit: Aparlado 2229 - -t552 Codex Matosiúos -
Portugal.

.tustiçt & Lihcrrladc: Apartado l+.121 - l{ló4 Lislma

Codes - Portugal.

Dog-s Sf lYrlr: Apartado 50.445 - 1700 Lisboa - Portugal.

Erlitorial Nor.ir Amancitthr: LaiSo do Camto 18. l" Esq -
l2(X) Lisboa - Portugal.

L;r Vcz rlcl Pucblo: Apartado 2025. CP 28921. Alcoron -
Mtdric{ - Esplnha.

Juvcntude R$dit:al: Apartado de Con'cos 2.026 - 090{i0

13urgos - Esparrha.

Ll C:rmisit Negrir: Aplrudo dc Concos :i.105 - 0+080

Alnrcria - Espartha.

Âltrntatir,:r Europc: r\partado de Correos 690 - -j().080
Zaragozlr - Espatthtt.

Álicmativu -Europcit: ApLrtaclo cle Correos 877 - 08080

Barceloru - esparúut.

B!çut .t Ehrc: G. Parejo Aparteclo deCorreos 2-18. -160130

Vllu.ncia - Espaniut.

Art Hcrtliquu 12 nte Corcliere 2200 Saint Brieuc - Fruice.

Iusigrrcs ct sirnboles NR: BP 2,52 - l3í,{)8 Aix * Francc.

Juine Nation: BP l03tl. F 69201 L.von. Francc.

Jcune Itésistence: BP l3 - 06.10 1 Nicc -. Fraucc.

L'Àrs;rlto: C.C. -j6010 Castcl Maggior Di Calci (PI) -
Ita Iiu.

l!íos liiitnrmir Tlicolore: Via NS\.' Sttcutbre l.j/; - 16121

Ccncvr - Ítalie.

r\.S.í,"H {.iokltn Dol't,n: P0 Bo:< 834ír Ahcns Otrronia
l0() I{) - Grecia.

Nordltnrl: Box 10Í3liS - L 1-!79 Estocoltuo - Suecia.

N-§ 8ÉÀ: Poste ilesiutrtc - Dii - 3+00 Hillcrod - I)inattriircit

§rlct: rli }lrtiittr;: CP Il-r2 r l(l() I Lai.ts;tlttlc - Sttica.

{--r;ilt'iitr rlu {}rntixcllt: (i A AultLrclniz. CP. l-ll,q
i-trir:-;llnle - Suiç:r,

\Vhitt !li:',rtlrrtio*: PO Elox 5ír. 2{ 100 l(elliuttta - Crccia

ETIA / AMERÍCA T}O SUL / E4NÂDA

Knight of tlre t(IiK: PO Bos 378 Fannington. Nlt 0-i335
. USA.

Nrticnirl Socialitt Rcsisterrcc: PO llos 't-17 Lakc lVorth-

FL 3.1.[60 usA.

Nrtiontl Srrcirrlist Studcut Uniort: P() Bo.r 5()'t Nlaggie

Valle.v. NC 2ft75l USA.

Nrrtionai Socialist Virngrtnrd: FO Bos 32Ít Tlie Dalies-

oR 970-t6 USA.

Natiorrirl Socialist White .{mer"icrtrrs P;lt't1': PO Box

2002 East Peoria. IL í: I í: I i U SA.

Nrtional Vansuartl: P0 Box 90. llillsboro. Virgtniri

24946.US4. .

R:rce rnrt Rcrson: Dr Poinsctt PC) I3or: Tlti Valrico. F{-

:i:l5t)4 uSA.

'l'!rc Bt.y Ar.r:tn: -10írl East Casúo Vallc.v Rlr"J. # 25'i

Clrrstro r,:tlle]'. Ca 9-t552 USA.

Ítre ritrrge Front: PO Bor 16-1, Statiorl ll Toronto-

Onlado^ l"'ílc 1E1. Cilntrcil.

Vinlantl Warriors: PO B{;7i Succ. C. fulortircal. Qircbcct
H2L -tL5 Carucl'r.

IHS: FO Box {2Íi Cltineau Qr-rebec' JSP 7 'r'l'
Cauada.

NHS: PÜ Llos'13 kioutreai. Qucbec. lÍlG 3gL Caiurili.

Alcrtrt Fr:rti:uridadc: CF 1t)-i2- Limeira- SPi C-LF il-lii(r-
99{) BnisiL.

Blituur Ctlta: hplrrllrdi.r Acrec 2-195 - l,ier"1e11in. ;ktt'
Colom[:irt.

Der Fuhrer: C.C. l0l. Suc.i0- CP (i+1{)) Capitirl FccL

Bucuos Àircs. Àrgcniirta.

Itllcioncs Etr lY:rlir:rí?rr: SR-L 1\r'dlJLrittt B JLrsio 56]'':r'

l-l i ír. ISLrt'rtos Aii'cs. Argcntliu

Lohas rlc*tlin: C.C. j0 I0' SLrc l' CP 111{)1)' }víoniricji':it '

Urr,rgriv.

l\'Íir:'i*rento Hazi Chiilna: {l I C ii i-iriz C.C 5il-'''
S:lrrtiltgo ilcCir i lc- Chilc.

t.trgirli:ri Sirillhrrrld:L-.C -;t)i0Sric. i i,1lltc\ iclc.r I il()()
{Jniqlir'.
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E muito diticil para um Nacional Socialista encontrar-se encarcerado numa prisão siotrista.
Actr-ralmente, por toclo este mundo tbra. nruitos NS / NR ou simplesmente patriotas estão a

enfrentar penas de prisão, das mais leves ás rnais pesadas e pelo único motivo de terem pafiicipado
numa acção de carácter politico ou numa acção directa contra inimigos cla Causa. Exemplcs não
fultam.

Urna coisa é cefta, para a grande maioria clos POW's, o encarceramento á uma situação drarnática
e inteiramente desconlrecida.

Por muito que se oLrça falar em prisões, tanto através da TV ou por camaradas que já viveram esta
situação e muito ditlcil irnaginar as h-rtas diárias que um FOW deve entientar com coragem para
rnanter-se vivo, tirure" orgulhoso e leal aos ideais.

Não devemos esqllecer esses camaradas, que estão presos
isso devemos apoiá-los e ajudá-los de qualcluer maneira

por defenderem os nossos ideais. por
para não se sentirem abandonados e

traídos.

ã -,! s.tra s! e- xl l'c$<ps uarciqr$ irllst* s eI re tlqrr.É ras,al E

P:tços *le Ferreira:
Hugo Silva tto 179 EP Paços de Ferreira - 4590 Paços cie Ferreila - Foi-tr.rsal

lÍich:rtl Conçalves no 426 EP Paços c1e Ferreira - 45ç0 Paços de Ferreira - Portugal.

Pinheiro da Cruz:
Nuno tVlonteiro no 351 EP Pinheiro da Cruz * 7570 Grâncicla - Portrigal.' Ricnrcla Âbr*ar no 666 EP Pinheiro da Cruz- 7570 Grâncioia- Pcitugàl.

Joãs hlartins Apartado 376
2735 Cacem - Portugal.

C*ixi:is:
J.L .T'eixeir':r Faiv:r n' 141 EP cle Caxias Rec{uio NoÉe, 3 Dto, (Ceia 49)- 27S0 C}rir*s - Portr-rgal

S$! tt ;ri§.os sã;r { } rd esre_rã rl$ }}l.e! rl_q: §" § c ãax'r. Ê {§e ç.L

ilavirl [,ane i+ l28T-A57 P.O Box 7000 Floi:erce. CO I i 22ó. USr\

I-):tlid T:tte *1 i5520q RT. 2 tsor 2222h4ineral Foint lvÍtf ó36úi0- USA

tr]ruce Firrce # 0418.!-tl8-5 P.íJ. Bcr 1000 Leavenrvortli" Iis óó043. USrt

Ç;ir'3 Yâi^§-.yc,'irglt # 0q8:jl-0ió F-ts-ll P C Bo.r 1O00}:laricii. li- 6:959. LrSA

ILich;rril ScuÍari # 34S,'{-08(J i} O IJo:r 3500- Ài},XÍjior-eni-.e. ilC 8ll-116, U-§,{

6 !Íi
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Ranrly Ducy # 09884-016 P.O Box 1000 Oxford, I\41 53952, USA

R:rnrlv Evrns #09882-016 P.O Box 1000 Ler,visburg, PA 17837, USA

Richard *.,n, # 09886-01648 P.O Box 5000Sheridan, Ar 973778-5000, USA

L,ist:Lrlc «xunar.rdas Á!:iarlos dctidos nas urisõÍ:s "sionist:rs.

Josef Schammberg tem mais de 80 anos, loi extraditaclo da A-gentina para a Alemanha em 1992, foi
condenacio a prisão perpetila. Ern 1995, foi novamente acusado de assassinato e de cumplicidade na

morte de 144 pessoas.

Já que..,iveu na Argentina podem esÇÍever a este nobre veterano em Espanhol.

Josef Schammberg
Seniorrengeftrngnis

78224 Singen
.\lemallltir

Jack Van Tongeren tbi sentenciaclo a 18 ancs de prisão em l990 por supostas ofensas, incluindo urna

coi.rspiração para expulsar asiáticos <la Austrália. Tel,e que esperár cerca de 5 anos para apreseirtar o
recLlrso. mas tbi indeferido no dia 2.í de Outubro rie 1997 pelo nrotivo cle ter sido apresentado Íbre do

prazo. A sua direcçãc actuiil é.

Jilck Van Tongeren
Albnny f{.egional Prisott

Locked Bng No.2
r\lbirny l,VA 6330

Austrália

Lldr-. Wtrlencly tein 72 anos e desde o dia 18 Ce setenibro i997, encontra-se presc pclr iim "deliic" de

opinião, realnrente ele foi conilenado uniiamente pcr escrever (1']?'7). Depois de uma forte hemorragia
qire o i:ôs iemporariamente fbla da cadeia, lrs 22 hor:rs no dia l2 de Outubro do ntesmo alto. a poiicia
entrou eru fbrça no allartiiilento de \ffalendy . tirancÍc.-o dii cama e le''iairdo-o directameniÊ prn13 o

hc'si-.ital da prisãro. Interpôs c recutso. i:ia.q tbi indeÍ'ericio, neste nrott:etrto está a ser prepalado uni
sc-gundo. Agiiarclemos'l Walencl,,, encoÍrtra-se rta scguinte prisão .

Udo \Y:rlendy
.lV.\ Carten Strasses 36

.§8. í47 iVE arnster
.,\!ern**h:l

Cirnther Deciiert estír coirdenado a alguns ancs de prisào por ciizer fi'ases p<lliticarnente incorrectas
assinr coíno negiir o "[-{o]oi:r:r'ia". *eclçer clornina 1àçilnrente vat'ias idion'ras, no entàilto so liocle
receber carias escritas em aleniãa À sr,ra direcção é:

C unther DccÃ<e rt
.IY"\. Sci:+artr; rri'rst:':tss 3?

ã)- 76ó.-.í.6 í3r'*ch:ti
i\lem:rnir*

6rí)
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Marcus BischofI foi libertado no dia 2 de dezembro de 1997, mas foi imecliatamente vítima de uma

conspiração democrática e tbi novamente detido em janeiro de 1998. Este camarada soÍie rle uma grave

doença no figado, e âpesitr «lesta terrivel doença as autoridades (mossad) alemãs não querem libertar

este Somem que arriscà a vida dentro da cacleia. Este camarada precisa mais que nunca do nosso apoio'

Podern escrever Para:

Marcus A. Bischoff, 0128/ 99-6

ALT.- Moabit L2', 10 559 Berlim'
Alemanha

Michelle Benson é uma prisioneira poiítica Ariana. para contactar esta camarada basta escrever para:

htrichelte Bertson # 18380

NJSI'-CN-86I
Trentctr NJ- {18625

USA

pe<iro Varela é ceftamente muito coúecido por toclos nós, quem quer contàcta-lo escreva para:

pedro Vareln I-a Cair:r 2069-1344-60-ü:000164{}8- Sucursal Pza. Narciso oller 3- 08006'
' CIrr

Caj a Seg'v ia 2069-O027-06-000ü i 25323- §uçu rsalC? AI caláS{- I}I :rd rid

tvlichel Lajoie loi condenado a prisão perpétiurcoÍn uma §egurarlça cle !8 anos (terá de cumprir este l8

enos erries rle ser proposto a ixxâ liberdade conclicional) por envolvimenio ntlni incidente em que

resultaram 3 feri<ios leves (li!) segundo as ar:toridades. Depois de uma investigação pessoal' amigos de

Lajoye teniarâm p'ovar que nãolouve ulvl tINICo ferido!!i NÍichel escreveu recentemente as slràs

memtirias relaianrio uo por**nor tocla esta historia, neste moÍnento está a ser prepaÍado un1 livro'

&liche! I-ajoYe
l\"Iaison Central

49 rrre tle l* I ere itrnlee
68.19{} &inslteim

France

Kay Diesler foi igualmente concienaclo a piisãa perpétua por ter executado 2 policias que queriattt

prenclô-lo rlepois cio l(ay 1r1 di*rpai:ado nurn conruttislii. Pociem contâctar o t(ay atravás da direcção

seguinte:

Karv §ics*er
M:rlliring 4l

23.5író L,eri:etk
Àletrrallll:t

fuiatt Haylorv é nrei:rbro da igreja do Criador e fi:i concienado a 311 aiios de prisãc por ter assaltaclo 2

Lranc,:s. lviatt iá le','a 10 anos de prisão.

&[att F{xyl-rilrv # íii.5'í6-ü'51
Sax FF{E

Ati:rv:Í;r. 'll;l 3ll.3l 5 í-i;cÀ

!qq



r(!v{} l1l I Ll'l'.tN'I'H

Nos tempos que correm os nossos ;rolíticoso cada vez mais falam tla política, corno nós

falamos da vizinha do latlo, que está a passsr a idade seil! ârranjar par.
Dizem que ir polític:r nccessitl de transparência e atrtcção. esqttetendo-se sempre que r

potítica tem como objectivo único, servir o Povo, e nada mlis que o Povo.
NIas, o que têm a nossâ vizinha do lrrdo em comum com r política actual?
Bom, nenhurna delas substitui a frescura pela classe; nenhum:r delas tôm o brilho de

outros tempos-. nem tão pouco souberam requiutar as seus argumentos ao longo dos

finos; a vizinha cuminha pflrâ os trinta, assim como a políticn actual; dizem ambas o
nl€smo, e toclos dizern o mesmo.
Na política :rctual, e muita por culpa dos "nossos" prrlhítictts com suas ideias elitistaso

não existe solução p:rru ús problemas sociais que nós (Povo) actu:rhmentc enfreutflmos,
tais como: Destruição da agricultura; desemprego; droga; imigração; crescente N." tla
crimilralidade; perda tla klentidrrde nacionll e culturnl, ect... Cahe-nos a nós perguntar,
tudo isto em noíne de quê? Duma pseudo Iiberdade contedid;r pela clenrocracia? A
rnesmâ que proítie llessoas de expressar diferentes o;liniões da tl*s políticos com assento

parlamcntar? Ou â Ínesma quc permite a liberdade de expressãri, solnente llirra alguns?

Mas serrí quc f,:rlarnas da democrrrcil que fecha os olhos ris vi:tgens firntasmas das

deprrt:rdos?
P*ra nudtos, o que nqui sc est:i a escrever, ou melhor rctritt:rr, ó politicnmente

incorrecto ( :l outm tirce rl:r censur"a), c s* é aintll bern. 1t*is é csse c*lnintrro para a
verdade, lr verd*de dos nossos valores"
A potítica hoje ern dil é feita pelos Íilmes, telenovelas, rntisica, cornputadores / vídeo

jogos. Coisas fírteis que tros siio darlas rrnicamente cer* o inÉuiio de tros alhelr ao máximo
rtos problernils (lue íros rodeiam.

E assim qrie vti o uosso c.stado tlemocr*itico, *ptind* n:l sull &rquostra de Siio Iientor e

nós cli vaÍm.$s ventto a política engordar, ora uc FS, orâ rlr) P.S.D, rlependendo de quem
corne mais. ,{ potítica oscil* :rssinr, e cilril vez mais entre câsss Í}renores questifinculas.

Jri n:io b:lsta o Presidente da Repírblica enfaúizar uur brilhante discurso tto Parlamento,
eom atrjectivo de mudar a potíticu, o qrre é precis* é mudtr as políticos, e pirra tal teulos
qrre ser nós (llo:.o) * firzê-lo, conl nossa voutarle e c{,r'Í}gent.

Quem qiler qualidlde llxga, o n{}sso prgamerrto é lut:lr, ;relas ilossos tlireitos, e pelo

futuro dtts nossts crianç*s.
Por linr, rest*-nos perguntrr, serír que:rindr há esperanç:ls tl:t lrossát vizinha do lrrdo ser

eleita deputada?

ri.}-I 88:
Fr.o.\,v

5ô ganhãíá quem está dispostc ii ftã* ganhar neda peíô E! rfiesrr]§,
psrque c fe-lturc pertenqe á aqueles que arriscaffi: trs** p*r u!11 ideal. 

I

A verdadeira sabedçria está *m viver hercicaíl'leftte"
"Aie:iis Carrei"
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! Conselhos para org*"nizar cétulaS i
O que fazer?
Reunir quatro ou cinco amigos que já pensam como nós. Nossos irmãos,

primos, compànhej-ros de tralralho ou de escola.
Procurar reunir entre amÍgo"s e familiares aquelas pessoas determínadas a

actua.r e <rue sgiam politícamente segnrras, tendo em a.tenÇão os_carácteres
fracos crue de futuro poderão ser tra.id?res.
Contact.á.-los separadamente revel ando-Iires a e:listência da organizaÇâo. Se

mostram ..ront.ade, integrai-os numa célula.
Uma céIu1a pode ser composta por três ou mais elementos, nunca passancio dcs

sete, corn mais formam-se duas células
Indeperrdentes uma da outra. rl único pLlnto de

el-ement,: que ãS formou. Estabelt:cer reuniões
Reunir uma biblioteca bás,ica.
Abrir um apartado de correios e uma direcÇão electrónica.
Criar Lrm material de propaganda homologado e fácil de distribuir. Um

folheto introdutório, um autocolanie, uma declaração cle principios-
Coili:actar com os grupcs rnais pró:.,;iinos.
Em que mcmento um grupo de ami-gros se transforma numa organizacãc

su'ol'ersiva? Frclvavelmente nc mr*rmerito que acioptarn um nome. |io mor,rentc em cjue
um ürl1pü de ain-igos tem um ncme comum , a policia fá tem um motiv.; ]lalra os
in.;e.stiçrar. Énqrranto c grupo pÊ.rirrLanee-:e anónimo e usa simbolos ccrTruns na st.ia
p::op.egand;:, rrão usa firma.s e mantérn 1-tm a.specto informal é dificil .1ue a
policia pcssa ter motil./os pa.j:a i"nvestigá-los e inclusive se o fa: é ciil-.lcil-
qll€ pcssa convencer um jui: que exi-qt-e uma organizaç.ão.
|I;r esp€ra que Lrm glrupo cresÇa c suficiente para legalizar-se e tnante:: uma

estrrit,ura estável o melhr:r é ás vezes a sensivel recruta j-ndividual, unra
propaganda de tipo genérico i:Õm Lra:;e eln insígnias cômurrs a toclo o incvimenLo
i.lacicnal-F.evolucionárior âs f,oi:m.rs com simbolos comuns aü 1;.rrti,--lc e â
ausência de siglas próp::ias IIo rnorl.entr: em que um qrllpo crescÊ ist-o j,i é
possivel.

1. E:lplicar aos membros da céiurla finalidades, objecti-vcrs e rnétoclcs.
2. Ensinar r:egras cte seguranca e dç5i gnar um respon:iáve} ..le celula

encarregado de velar pela aplicaÇão destas mesmas.
-? " Determinar o sector ,)tler:-rci onàl da célul a, geog::á.f ica e

sociu.logicamente .

4. Dj-strihuir ais segrrint--es furrcÕ*s:
Pol-il-ica : apiicacã-r:, das ,Jirecl:ivas de orciem central .

Inf,:,t:tnacão : e:-.1-ud.; clas r,-notrras d,r inimigo
Accác-r Revol-ucioná.ri : : estuclo clo i-erreno so]:re o quai olJerar, vei-if icar as

pcssiL,ilidacles humanas rJo nosso cciml:-)o e do aclverso Í proclrr-ar a ini ciaiiiza,
i:i.r-rlir;al: as i:rilens recebicla-.r .

L'rci:aiganda e ar:çãc psi cc'i,1ci L:,i: es+;uclai: Lrs diferentes gl:LiiiÇ1"s cle
s i mpat.rzan1;es, c1e1- i-nind,-r .i sr-r.ã i.,,,r-rr-.icão psicol,ír._:rica e es suas ine.i- i ri.,icões
P:,r':t-tral: pc'rrtcs sens'iire i s e ar,Jitr,...i.-ni-,:'s susr:eptí-'reis cli: 1:ôr il.-) ii:L,lvi nent-r-'

enlace entre as células será <:

regulares. Manter o contact.o.

,-ii= r--I.-u-rião í
j_ r- : r-, c r,n r''l ;' r: i':

!erurrf I L,uLa

ÊÍ,rt.c,-: clii.rjtroii / aii.]lmaÇã,i cle clt:lrpos s uni-,ati-:enr-et-i ,

1,,-riqi::; t-.i,:a: oi:gani:a,;Ào rjc iri;.i-eri::l da cel gl3, locai.s
.: l,jt',tri .ri ia,Jo, .:n l--..:e.s Ln:i,,.. i c,Ls, í i it,tn:-s, rneÍos dt: arf,:.rf /
;1 rO-r etftenti)5.

r,'rtl r br-ri.r urn traii:.iit,-r esi:ei---rf il'r -=1 .lacia r:rn cios e'l eme ntos ,C.a

E.á
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oSC]iaSSeguintes,ogl]eSerárealizad.:antesdapró:limareuniãc
7*Reunir a célula uma vez por semana, nl-lm lccal discretc e que não seja

sempre o mesmo, pâra discutir as tarefas que ienham sidc dete::minadas e

estabelecer novas missões -! ----^-r^ ^ rôahêíãt-
g_Tocios os membr,:s da célula devem rearizar eficazmente o seu respectrvo

trabalho . os pesos mortcs e os incapazes devem ser separados de imeciiato'

exigindo-lhes pto*"uu" de total silêncío' -, .:-.-r.i-..iÀrrr.r à eá <iê efect-u
9_Aintegracãodemernbrosnacélulaseráindir,'idual€sóseefectuará

após um períocio experimenial. somente serão admitídos os elerulntos eficazes

e determinados. Trata-se de um exército revolucionáric € nã': de um grupo

que deinonstrem a sua capaciclade na reali zaÇão

distinçao de posição soci'rl ou graduacão
recreativo.

Ascenderão ao grupo aqueles
de tarefas suPeri ores sem

intelectual.

§egurança: Na c.-asg à com a familia

r3mí}iaSeaLuafamíiianãosabeCJueestásmilitandodeveignorar
absolutamente tudo de forma que nâo possam denunciar-te á polici'<f por ÊnqanL\

em caso cle prisão. se sabem ["" ""tas 
míritando têm de saber absolutamenle

tudo de forma qr. por*am erjuclir*te em caso de detenção

o teu cruarto - I'I': c'fso de se ser detido.na improváveJ" que a

policiarevisteorlossoqrrarLo'm'asseofaz'estetemrl:estlrsempre
.. limpo,, e sob::e tuclo antes e depois c1e qualquer trpo de acto cjl--ie passrl ser

interpretado como uma violaçãc r:las leis ' tu'n de estar " liÍnpo" antes de

qualquer acto que posses s.:r cJetido, pois o mais cert-r: é a policia revisLar-

te a casa. Tem- de est-ar .'li-mpo,, sàbretur]c se aiguérn pr'ó;ximo cie ti f or

deticjo.
Ter o quarto limi:i: é : não Lsr post,er . s nas par:ecle.s, íLáo t.er lrand'e i ras ,

nãn ^rr:rdâr râCOrt€S de iornais e ::evistal; políticas, nio. ter agendes com

l*?"fJi"'11*'iil.ri] J'**iã'íe*q,* J" i"t*io"=, ',a" *ãá*' q" ':s'= i"s"t=
e ilecraís em casa.

o melhor que pccles fazer é ter tr:do o m'aterial "incriminatóiio" l-I1-1ma

mala-f saco o-rr alÜo possas nlover r:apirJamente ern caso cJe aier:i-a' AS narnoradas

qr.le não militem no nrt:vinr*nt'r, o= antigo's colegas da escolar casa's i-los

\rizinh:,s , ârrecada-Çoes f ora cla ::es idência niio conotadas com reuniÕes de

camaradas sáo 1o"ri= per.f-eitos ltri1ra guardar este Lipo de materiai'

Sequardasrerort-es-rjeciua]-quertii,o,sobrecoi:=;asquepÕsSaSteríeito
o.J que possilm ter feito os teus amigos nào êscrevas neles neninni ti-po de

comentários , .i* o mal-s anónirnas
Se tens algum tipi> de allrnas convém que elas sel a

possivel

Àtuacas?Ca.-ia\:eZquea}guéuip::ó:<im.oi'1'.]t-isejadeiidoterlsde
ausentar-te durante aigut]s c1.ias até que o pri-rneiro det'i-ci': se j a post-o e n

}ibercacte e poSSaS f alai: COm eIe ou e}a, se inf e 1 izrnent.e continual et,r.

encarceradoS iens qlle contactar O Seu acivoqaclo o1-l a::ra'ni a::es lornia cle

sàrbel:es o que ele Cecia::cu sob::e ti'

os tetrs vizi-ni-ros- É me I l-i':rr Llu€.: i-iingu,ám saiba cl'r' Lua uiii i t-anc i a

irizinhc-,s cle f<-,rina Cfue qliandc ar

passer inaclrt''=rtido entre os

-.€
s{}ã.t §,{AÇ[§il31à- §&c§'q§-§§TA, § S*ESTE §ENTIÊ§ §iÊÉ-rs QUE ?E$*HS # sEvE*

§H I-UTÂR ST SUALEIJHffi ElAFêEÊftÂ: üNTffiM HR'â C*§!I &§ fuXE§J$ PUNE-{C'S'

Fi+J§ SSM A CÀS&fiTÂ E .âFJIASIHA Güil{t A§ AEr$As' TU§ü pEtÂ FJI§SãF{J\ fieÇê
E NAÇÃEIII.

i mr.,r ri-: tr I a
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NOVO MILITÀNTE

policia busque os teus anLecedentes, tenha a menor referencia possivej-
sobre o teu carácter e o carácter da tua militancia.

Se a policia não encontra êm tua casa revist-as, posleis, bancleíras,
recortes de lorna-L ou armas, por muito seguros que eles estejam da tua
militancia ser-lhes-á mais difÍcil poder prova-la em tril:unal.

t4ar:datos de busca- Todo.s
minimizar os riscos em caso

os conselhos anteriores estão destinados a
de busca policial mas o que é certo é que a

policia tarde ou cedo pa.ssará pela câsa Ce muitos rnilitantes pollticos. E

importante que em" caso oe busca a policia saiba que sem a presenÇa do ter.r
advogado não vaj-s assinar nem confirmar nada. Não abras a porta sem que a
policia se ictentifique devidamente.

Se vives só chama o advogado. A menos que te procurem por delitos gràves
de terrorismo a policia não derrubará a tua porta pela força, assim podes
ganhar algw tempo dizendo que Le estás a vestrr. Normalmente esLas rusgàr-q
são por volta clas 7.00 da manhã

É possívet quese a poli-cia não veja nenhuma reacÇão na casa se vá para
troiver mais tarde oll que coloclue vigilância frente a el-a . Se é i-sso que se
passâ não i:elefones irnediatamente a-lc adr,rogadc, pois pcde o telefone estar
sob escr-rta ,aproveita o tempo parâ dares um-a vista aô glrê tens em casa. Só
dep,:is de revistada a fundo é que chamas o aclv,:gaclo e alguns colegas, nunca
charnes camaraclas pois correm o risco de f icar detidos. Pocles inclusirre
tentar fr-rgir se tens a sorte de te:: uma via de retirada já pr:,:nta,

DeclaraÇÕes - Após a busc.1 a policia ievanLará uma acta contarido tudo o que
clÇcol:reu e apreencieu. É imporLante .jue antes de assinar qr:alquer papel se
preencham l:odos os espacos em branco no final de cada pont-o ou p.arágrafc.
rluÊ âs a:isinaturas se faÇam imecliatamente cJepci,.; d:L ultima linha cie
declaraÇões no caso qlre apareÇam núrneros na declaraÇão este.s rodeiarn-se coro
circr:lo.s, eu€ impedem que Ít1r' pisllola se t::ansforme em "10" pisrolas.

Del-errcãc * No caso que depois cla busca fiques detido é importarrte que Le
prepalres l3'rra passar vários clias deLi ,io. \reste-l-e de fcrrna cómoda : roupa
interi-crr liml:a, calças que se pc'ssem manter no l-rlga"r sem a ailrcl:r de um cinLo

'-^:Â^ - ^q^ recirados nas esquad::as ia policia ; sapab-os sein cordÕes,C L,UILIUJí} )d'J

ler.r: aiqum cJinfreiro.
pâ)1a. cômprares alguna coisa cle beber ou ceÍner na escluaclraa, pois a comi da Iá

servida n.ic p::est.i., l-evar o B.i. ou ciualcl,-ier outr:o Lipo de iderrtifícação.
Em casc;,cie cl=:enção insisr-e que o t:u pai te acornpanhe peio menos até ao

üârro da policia de forma qu€ pôssa anctar a matricula e comprovar qlle
arlueies gue te estào a deter são po-l1ci as de verdace. Os policias podern
;:entir-s,: a}:or:recidcs rnas não poder'ào prote-sia:: se os teus pais o fazetn setn
levanl-?r â vcz / nern perclerem as boas inaneiras.

É imp,:rtante Ler em qualí,.i=r l,:ciai <ja tua casâ c r-eLefcne cie um acivogaclo
a quem ,:s r,.lus f ar.ril iare.s l:os,sâm ligar em caso cie de tenÇão.

Corl:esponclência '- Inf e l--1..:r-l.ente não p,;cler:ás receber nenr rum i-rpc c'le

-si.il:,scr-icãr: a rerris1.-as eilr tua ca:ia. Inclusive ,,'rs ::e r,'istas -l-egais poder'r
irrdic.rr á policia pisl-ars de uma miliiancj-a nLenos legal . Para a,s sui:,scriÇões
a ::evlsi:a:: e i--)i-,,1paqanc1 a do 1:a::tir1,: r=n*se o apartado legal Í pal:a a

cor.j-espol:ciência 'ii: parr-i cio uLj lize.-sc c co-r:reic ds: uril am1g.s l-ráur

,lLrmlfl:c;neiiri,:s cii re.1,..**traa c,,rm c partido - é melhor nãc i,ei: e:lsa l-isi-a cle

cclrrÊr-üs elir ne n]-rutn I ugar onde .: pol ici: co:;sa e ncorit-.i,á*l a.

t6
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$ No passado ciia 1 de dezeinbro, realizou-se na região de Leiria a respectiva comemoração a que
estiveram presente, 40 NS / NR oriundos de todas zonas do País, excepto as ilhas.
De manhã procedeu-se á deposição de um râmo de ilores no fuIosteiro da Batalha a que se seguiram

dois discursos proferidos por camaradas cla zona Sul. Posteriorinente, decorreu uüt breve almoço de

camaraclagem. Pela tarde, numa sala especialmente preparacla paÍa o efeito, houve urn troca de

impressões e intormaqões sobre as actividades do coiectivo J & L e sabre a situação dos prisioneiros cie

guerra NS / NR ern Portugal.
Ern tocios os câsos foi uma jornada positiva. Os rrossos parabéns aos camaraclas clo cclectivo J ct L que

organizaram esta acção.

I E'a noveurbro 99, no concerto cle 'foy Dolls (em Lisboa) a escumalha SI-IARP / Redskin presente
levou u:i"i rrigcrcso coi'rectivo aplicatlo pelos jorrens niicionalistas presentes. Um bravo a csses

ca.uraradas tlue souberam mostrff queln mandall!

ÊFci fbrmaila (em Nov. 99) a Frente Lusa na fu-ea Sul. Este grLipo pretencie riinamizar o N{ovimenÍo
Si<inheari liacionalista. O nosso aplauso a esta iniciativa.

*.+ distribuiciora Doqs Oi V/ar larrcorr um belo carálouo nrusical onde predomina a música
naciirnali:ita. E de lenrbrar que a DGW estii ligacia á banda Nacionalista LusitanüI! Que lançou
recenterrente unr CD intitulado "A nossa hita"

ÊOs cainaradas NS da Resistência Ariana procederair á dissolução do ser: colectivo. E,speraü") r-]o

entanto, lançar unia iniçiativa le-eal.

*O *alecti.io de JLrstiça & Liberdade interrsificou a sua accão em favor cle N4arcus Bischofi cleticio

nur-r Cr-:lag "alemãro'". Pecle-se a todos os nacionalist;rs rlue enviem um postal de apoio a este bravo NS.
Eis arlui o seu endereço:

&ISruLs §isqb$§
01?8/9ç-6

Âit-Moabit 12", lil559
Iie r I i m-.À Ie nr :r r.i ir:r.

?;\ editora nacionalista'Nor,'a -\Liancacla" iançou lrmn exceleuie obrii "PaÍã â compreensão cir:

Fiiscismo" qiie ó umír antologia cle textos cle pensadores lhscistas ou proxitnos do Fascismo. A tresma
i:,Jitora já pr-iblicoil ol.,ra-" do inielectual naciorialjsta / rc'visiorristtt r\1Íiecio Pinrenta e rÍc licler fascista

icnlelto iloria Sinra

ffiLÊm uu Ê&
I'B& ffiBstrffiffiffiÍ

H{Ufffgffi árrsehi{ffi$mrgte§{$e totum$ .0$ $n*$ffis Sma{ffistffifl{$§ffi$ ÍIt

PORTT]GAL
rea Sul / Centro)

:,:IJ
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ârea do Norte

$Os camaradas NS / l'lR que editam o boletirr: "Acção Directa NR" prepa,:atn o seu núrnero 2

(disponiveis os números 0 e l). Eles indicam que o boletirn é gratuito e incitam á stra copia e
distribuição.

* Circularn já pelo Norte alrtocolantes da LIEB (União clos Estuclantes Brancos). r-rma organização que

promove a iclentidade nacional junto da nossa juventude. Parabéns!

*Saiu o N.o 4 cia excelente thnzine "LIJZ OFENSM" dinamizado e editado por rim excelente

camarada, daqueles que está mais preocr.rpado em trabalhar clo que em criticar.

gContilua imparável a campanha a farror de Orgulho Branco" tenclo surgido um novo foco de agitação

ern Viana do {lastelo, que pÍovocou naturalmente a histeria dos democ(ratos) do costume-

fQs C.A. Nacionalistas colaram clezenas de cartazes anti-antif'a. Já está pronto L cattaz anti- $*$
Racismri. Unt exemplo de activismo a imitar!!l

B&ot[*Bms 
do Estr&ffiSeÍro

R.ússia

$A coligação NS / NII S1:ass aÍ'ecta i1o gÍrr1lo Unidade Naciortal Russa ç1o czrmatacia BarÍra-"ltov loi
impedida cle cr>ncorrer ás eleições de Nov. 99 por motivos'"a<iministrativôs".

tO geleral Irlaktcirev foi tanibém iinpeclido r1e concon'er. lvlotirro'/ Às campanhas deste t:aciotral-

comunisia eram principalmente orientadtrs conirâ o poder iucleu na Rirssia.

Suécia

SA canalha dos mass-me(r)ciia clesençacleou uir: ferr>z ataque oontra os camaradas do NSF (Frente NS).

Razão? A sr:posta lieação entre este gÍ11po e grupos arinados que recetttemetlte execrtiaranr ttm

antifirscist.t e clois polioias em acções separadas.

*Tambem 6este país estreoll Ltmâ níJ\,,a "telei1ovelil". O ietna: As cetiteuas rie camaracla.s que

coml:lteraill nas SS e lVhermlcht dgr;lnte a II Cr'rei:ia lv'lirnciia-i Comci se silLre, além clestes catnaraclas'

ililfiões r1e outros conrbateram no erército Finianrlês durante i]s cttillpítllhtis airticotrunistas.0 lo
ministlo ciiz-se ol:ocacio ccm e-sta "revelaçãc" ("iá conheçicla há rluito temi;r;.. ). a jucliaria loçai làla ae

Srjecoc zr ertetminarern juileus ,tos carlilos Ce coucentr-ações (pois, prris..). cotn isti-r. os ll0iiticiueiros
locai s prcriiiiri n incprériics. . .

§i+s+v<r

êNàc se

iol-Í'rrracios

cla n*ATL)

Lriis-srl ufi'r tiia et'.It qit* sét-r,ii:s cLt Iiils,.,'triti"e:-, sttsl)ei.tcs iie
e as:.rtissirricios peia canailta r:rttflosa iic lJ{li{. Tiicio isto

i CNLI sc'ü a ailtoricla-de cltl jutieu Bel-traril iiottcilni-.r.

colab,.rrai CCg-r os sé1,.ics nào .sejaill

coirl A e,tr rr i: I i ci claciil il os niet-ce ttár i os

g.q
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USA

Ssegundo noticias recentes a Resistance Record está agora controlada pela National Alliance (um dos

mehãres grupos NS amerikkkanos) tendo também saído o N" 9 da revista Resistance.

g ..The Boy Scout,,, a maior organização da juventude dos EUA deve renunciar aos §eus princípios,

velhos de 90 anos e acolher agoia homossexuais. E o que decidiu o supremo tribunal de New Jersey.

Mas os'.goy Scout" recorreram ao supremo tribunal de Waschington. Caso para seguir.'.

Inglaterra

fO exército britânico levantou a interdição de alistamento aos gays. Depois das minorias étnicas, os

gays... Prevêem-se cenas diÍiceis nos balneários e eamaratas" '

*Um grupo de gays (maricões) decidiu criar uma companhia aérea só para gays, com serviços
..especúis,; (á estàmos a ver...). Á noru companhia desejamos desastres em cadeia...

?gstá a causâr sensações em InglateÍra o processo movido pel-o conhecido historiador revisionista

David irwing contra uma historiadára judia que o difamou. Agora riamos ver como isto vai acabar..'

Espanha

Ssaiu recentemente o 3o numero de'T-a Voz del Pueblo", que e certamente uma das melhores revistas

no solo Iberico. Este No contêm artigos sobre as actividades na terra de 'Nuestros Hermano§",

Maastricht ect...

Israel / Alernanha

# Em visita ao Estado Criminal de Israel, o presidente alemão pediu mais uma vez perdão pelo

Holoburia e acrescentou que o Povo Alemão nunca permitirá que a xenofobia, o racismo e o

nacionalismo se instalem de novo na Europa. Cuidado Rau, estás na nossa lista!ll

l9

gO ..Imperio Blanco", no seu quarto ano de existência, lançou o lf 1 1.O "IB" é de excelente qualidade

e abordá &Éos sobre 'T-a Education en el III REICÉf', a importância da integridade pessoal, sobre a

ecologia, simbolismo da águia e muito mais...

*No principio do mês de Fevereiro, na localidade de El Ejido, realizou-se uma autentica caça aos

Mouros, como nos bons velhos tempos da Reconquista, tudo porque um marroquino assassinou. uma

jovem desta localidade, facto que levãu toda populuçao u revoltar-se contra a comunidade marroquina aí

estabelecida. Essa atitude p.orà que quando ós Érancos se sentem demasiado apertados resolvem logo o

assunto a moda antiga. Infelizmente, só demorou uns dias, ate quando?

Polónia

SNo famoso "campo de extermínio" de Auschwitz, poderá ser construida uma discoteca, isto segundo a

intenção dos joveni locais que dizem que "/ guerra acabou a xruito Íempo" Vamos 1á ver se conseguem

os seus objeciivos, coisa pouco provável já que este "monumento datirania nazi" é um antro de grande

qtrantidadó de dinheiro p*ruo estado criminal de Israel em virtude dasvisitas tu'ísticas..'
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Não podemos ignorar este facto, nem fugir dele com falsas esperanças. O Movimento Nacionalista

está longe, mas muito longe de ver os ideais triunfar num futuro proximo.
Devemos reconhecer que âs nossas acções políticas e propagandistas não dão o impacto necessário

para despertar em força as atenções das massas adormecidas e manipuladas pelo o Estado ditatorial
democrática em vigor na nossa Nação.

Um dos principais factor deste problema é o caractere conformista do Homem Branco em geral.:

Pois, tendo em conta que o Homem Branco passou a ser um cobarde, um medroso e um escravo

robotizado, determinado a sacri{icar um futuro digno, honrado e risonho para os seus filhos, isto para
preservar a sua situação profissional, riquezas e bem estar pessoal, seguido assim passo a passo, ponto
por ponto a linha de conduta da sociedade consumiste e liberal judeu, chegamos a conclusão que o
trágico destino do nosso Povo e Nação e guiado conforme as necessidades políticas, económicas e

sociais dos sionista.
Por outro lado, a nossa movimentação é limitada por um obstáculo interno que nos impede de

progredir e passar a frente dos nossos inimigos: A falta de militancial!! Este dinamismo quase

inexistente por parte de numerosos camaradas cria uma divergência absoluto no nosso movimento,
uma divisão total entre racialistas, situação que faz certamente rir a escória sionista os seus fiéis
discipulos.

Talvez é necessário relembrar que a nossa posição na

sôciedade actual é bastante feio, tanto em Portugal
§omo nos outros Países Arianos. Qualquer passo dado
pelo nosso movimento capaz de estremecer o sistema
(nem que seja um bocadinho) e logo a partida
condenado, difamado, caluniado e censurado pelos
hipocritas defensores da livre expressão, (basta
relembrar as tremendas perseguições contra a linha
telefonica Orgulho Branco), que de seguida se

encarregarão de falsificar os factos via judeo-
propaganda ao nosso Povo emocionávelmente mais
fraco de espírito devida as constantes lavagens
cerebrais que é vítima.

Diante de tais factos, e incompreensivel entender o estado apático desses jovens Brancos, ainda por
cima.quando esses mesmos jovens assumam-se como nacionalistas.

E importante compreender que a juventude nacionalista e o núcleo de uma minoria combatente,
a força vital deste combate, o potencial da revolução Ariana, portanto jovens inconformistas,
sensibilizados com os problemas que afecta as Nações Brancas e que ameaça seriamente o seu

futuro, resumindo jovens "já convertidos" ao serviço da Revoluçáo Ariana, ao contrario do restante

da juventude que decidiu trair, ignorar e desprezar osvalores sagrados da Raça e do Sangue. Esta
juventude que estou a falar é certamente um dos maiores, se não for o maior problema no que diz
respeito ao futuro das Nações Brancas, pois essa juventude sem sentimento racial e sem reflexo de

defesa nacional vai vivendo no dia a dia virtualmente, divertindo-se nos bares, discotecas e "raves
p&rty", consumindo drogas e álcool, procurando tomar unicamente como referencias, em funções dos

tempos e das modas "heróis"'e exemplos como os pretos Bob Marley, General D, Gabriel o

pensador, ou então os drogados como os Jim Morisson, Janis Jopiin ect..., enfim personagens de uma

inteligência duvidosa, que através das suas personalidades "simbolicas" e das suas músicas apelaram

e continuam de apelar a destabilização social e cultural.

2()



NOYO MILITJIlYTE

Conclusão, essa juventude teleguiada e manipulada pelos meios. de, comunicação social'

abandonada á negligÉnciada por pollticos corruptos e traiaorãs, hipnotizada pela moda e a tecnologia

não está consciente que ela àstá-traída por tudo e por toAo, quá a rodeia, principalmente-por esta

sociedade individualista, mundialista e cosmopolita que só ;;; dela um boletim de voto favorável

aos 18 anos para propulsar assim uma cláss" politi.u uã foa.t, que durant" .9 ::l -Yi9.11"
aproveitará de'enchêr os bolsos aos donos do grande capital, ónquanto o Povo contlnua na mlsefla

total.
Perante essa adversidade toda, o nosso movimento deve acima de tudo uniftcar-se em redor de um

objectivo em concreta: A luta política na rua para alcançar o nosso Povo.

iong, dos movimentos políticos, gÍande. o, p"qr.ro, au poii,ica politiqueira, o nosso movimento é

uma rede de homens e mulheres que deliÊeradamlnt.'urtrr* de forma clandestina ou semi-

clandestina. Ainda bem, assim de modo algum somos concorrente. O nosso movimento não tem os

mesmos objectivos 
-qus 

esses partidos doÃinados p.tor uionistas. t tós não pretendemos fazer dos

homens- produtos políticos paÍa concoÍTer nos concurso$ eleitorais, -como se fosse um concurso do

totoloto. Não queremo, o pád*, pelo poder. Nós devemos lutar para conseguir-mos o poder' sim' mas

unicamente para defender'os intãresses na Nação e do Povo. O nosso ideal é o único um amparo a

eivilização Liunu .ontra o poder sionista e o imperialismo americano, contra o capitalismo, a

"o*rpçâo, 
a demagogia e contra a invasão maciça de estrangeiros não-b_ranco§'

Muitos pensam cefmmente que a nossa luta é inútil, um dõmini o írrealizíwel, resumindo uma derrota

antecipadã. Realmente não é exagerado dizer que dástruir um sistema tão fortemente estruturado por

lobbys, políticos e financeiros, é-de facto algo complicado. No entanto devemos acreditar na vitória,

porql" *o*o, Arianos, o orgulho de uma minoria combatente, o exernplo vivo de um "punhado" de

inconformista decidido a viver "a mafgem da lei" para defender a honra, o orgulho, as tradições e

culturas de uma nriã1 A" uma Pátria,-do Sungr. " 
du Terra dos sntepassados que está em via de

auto-destruir-se.
por muitos que este sistema faz contra nós Nacionalistas, enquanto houver homens e mulheres

decididos a combater e, se for necessário sacrificarem-se e derramarern o seu valioso sangue, a vitoria

será sempre um sonh o capr de ser concretizado para que novas gerações crescem como Brancos

Orgulhosos numa Nação cÀeia de Honra e Gloria e..'novamente toda Brancall!

Acredito que um dia o nosso Povo entenderá o nosso empenha nesta luta. Nesse dia, será

cOm certeza um novo amanhecer, umâ nova era e o ressurgimento de uma Nobre Raça que

estava destinada a perecer nurn mundo decadente e co§mopolita em nome do imperialismo
', -. ,., r-r,.,i americano-sionista.

Ajudem-me, o

comprometido Por
imigração maciça.
Não me deixem morrer nas mãos sujas

ZOG!:!

meu futuro está

políticos corruPtos e

do

2l
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$ulutres Do fruttttt
Tudoo quehoje admiramos nestaterra - ciência e arte, técnica e invengões - éo produto criador

somente de poucos povos e talvez, na sua origem, de uma única raça Deles também depende a
estabilidade de toda esta cultura . Com a destruição desses povos baixará igualmente ao túmulo toda
a beleza desta terra . Por mais poderosa que possa ser a influência do solo sobre os homens, os seus

efeitos sempre hão de variar segundo as Íaças . As qualidades intrínsecas dos povos são sempre o

que determina a maneira pelo qual se exercem as influencias externas .A mesma causa, qu€ a uns leva

a passar fome, provoca em outros o estímulo para trabalhar com mais afinco.

A razáo pela qual'todas as grandes culturas do passado pereceram foi a extinção, por énvenenamento

de sangug da primitiv a Íaça criadora . Para conservâr uma definida culturâ r o homem que â
constrói também precisa ser conservado .

O homern que descoúece ou menospreza as leis raciais, em verdade perde desgraçadamente a ventura

que lhe parece reservada . Impede a marcha triunfal da melhor das raças, com isso estreitando tambem a

condição primordial de todo o progresso humano . No decorrer dos tempos, vai caminhando para o reino

do animal indefeso, embora portador de sentimentos humanos.

E urna tentativa ociosa querer discutir qual a raça ou quais as raças que foram os depositários da

cultura humana e os verdadeiros fundadores de tudo aquiio que compreendemos sob o termo

humanidade. Mais simples é aplicar essa pergunta ao presente e aqui também a resposta é facil e clara .

O que hoje se nos apresenta em matéria de

cultura humana, de resultados colhidos no
terreno da arte, é quase que, exclusivamente
produto da criação do Ariano. E sobre tal facto,
porém, que devemos apoiar a conclusão de ter
sido ele o fundador exclusivo de uma
humanidade superior. É ele o prometeu da

humanidade e da sua fonte é que jorrou, em todas as

épocas, a centelha do Genio, acendendo sempre de

novo aquele fogo do coúecimento que iluminou a

noite dos tácitos mistérios, fazendo ascender o

homem a uma situação de superioridade sobre os

outros seres terre§tres. Exclua-se ele e o talvez
depois de poucos milénios, descerão mais uma
vez âs trevas sobre a terra ; a civilização humana
chegará â seu termo e o mundo tornar-se-á um
deserto!

( in " MEIN KANIPF o' excertos do capítulo XI
"Povo e Raça" , Fuhrer Adolf Hitler , 1921 )

M

.),
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Saudações NS!
Então como estão soldados? Espero que o melhor possível e com a vossa indomável vontade

revolucionária,
Muitos parabéns pelo.T.{ovo Militante", não há dúvida de que {rzeramum magníÍico trabalho, Íiquei

espantadô, pois nãà esperava que a publicação tivesse uma qualidade gráfica e textual tão boa, mas vejo

que vocês porru.* bóns meios aliádos á vossa crescente madureza política'

No que tola ao..hIM'propriamente, gostei imenso do artigo sobre Robert Mathews, não porque não

conhecesse a sua historià, *u, principalmente porque foi a prirneira vez que alguma publicação

portuguesa falou deste heroi, infetizmente tão descoúecido entre nós. Creio que todos nós deveríamos

àut *àit atenção á Ordem dos Bruder Schweigen, ("')
Gostei igualmente da entrevista ao camarada Faci, um verdadeiro exemplo de militancia NS, o texto

sobre a americanização e a nossa cultura, o relatório dos G.NA (...)

( ) No entanto .r"io qr. não deverias colocar suásticas e célticas na capa I conttacapa, uma vez que

limiia um pouco u ru* dif6ão, por exemplo a camaradas presos. As citações? essas sim são uma

necessidade imperativa e embeíez u* u rin".Isto obviamente sãoãs minhas opiniões, acho que não se

importarão de as conhecer.
()

Caros Camaradasl
Espero que esta mensagem voS chega ás mãos, encontrando-vos

Sieg Heil!!! J. M 14188

com um forte espírito de combate e

honra.
()
aít", de tudo, os meus parabéns pela zine, está simplesmente espectacular. Para vos ser franco, não

estava a espera de uma publicação tão boa, dando ser editada dentro de uma (..')!ll com poucos

recufsos, pllo qu. uo, dou o *áu btal apoio e ajuda que me seja possível, como já foi possível

comprovar-vos, estando disposto a continuar a irranjar-r,os mais material, noticias, contactos, selos

ect..
()

M. S 14 / 88'?elo Sangue & Honra"

Saudações Raciais Camaradal I I

Espero que mais uma vez a minha cartate encontre com um elevado moral e espírito comb.ativo!!1

Foi com enorrne satisfação que a recebi tua em resposta da minha carta anterior, pois imagino que o

'NM" te ocupe bastante temPo.

Estive a ler o Novo Militante asseguro-te que os erros ortográficos são mínimos, o conteúdo da fanzine

e bastante bom e cativante, bem estruturado, as entrevistas bastante interessantes e bem construídas, os

artigos de opiniões são excelentesl !!

Gostei particularmente do Editorial e da entrevista ao

Roch Faci.

Camarada e Glorioso Soldado Ariano, NÍichel-

Como me convidaste a participar com artigos entre outros,

números do Novo Mi1itante...
()

mando-te algum material para futuros

2;i

De Braço Erguido... F.S 88
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