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VAMOS LA TRABALHAR:
Temos sido chamados à atençao, por parte de muitos leitores, que o

Suplemento "Ler e Pensar" é um mateÍial, que devido às suas característi-

cas, é excelente pam divulgaÍ junto de qualquer pessoa) mesmo que esse

alguém nâo sejâ Nacionalista! Tendo em conta este e vários outÍos
importaltes aspectos, como por exemplo o de temo§ ficado a saber que

têm havido ACTIVISTAS em Portugal (e não só!) que, a muito custo, têm

copiado e distdbuído material do "Suplemento" ao cidadão comum,

decidimos dehnir uma nova estratégia, que se adapte da melhor forma à

actual situação, que nos permita ser mais eficazes, e daÍ melhorps

cotrdiç6es aqueles Camaradas que querem de facto traboltar.
Assim, daqui em diante, a "Realidade" passaú a sair de forma

iregular, como tem mais ou menos acontecido. Esta situação não nos

agrada, mas é necessária, devido aos escílssos recuÍsos que temos, aos

longos atrasos das Íespostas às entrevistas que enviamos, etc. Por sua vez,

o Suplemento vai passar a ser uma publicação independente para que
possa ser editada de forma regular
(permitindo um maior acompanhamento
das notícias que vão saindo nos media)
e seú elaborada tendo em vista a sua
ditribuição iuoto da população.

- Queremos lembrar que:

PERMITMOS E INCENTIVAMOS A
REPRODUÇÃO PARCIAL OIJ '/
TOTAL DO "LER E PENSAR' EM
QUALQUER PARTE DO MUNDO.

Dizemos parcial ou total. pois
TU é que sabes quantas cópias é que
podes tirar. que temâs é que sào mais
iítercs-santes pam as pessoas a quem

vais ditribuir, etc. Apenas pedimos aos nossos leitores que nos continuem
a enviar notícias sobre as actividades que vão fazendo, paia teÍmos uma
ideia de como as coisas vão funcionando. Todos os leitores que nos
pediram/pedüem o ne3 da "Real" receberão ainda o "kr e Pensar".

Daqui em diante, quem desejar Íe-ceber o "Ler e Pensar", pode

enviar-nos 150$00 em selos de coÍeio, Se nos enviarem 500$00 recebem 4

números de "Ler e PeÍrsaÍ". E não façam NUNCA qualqueÍ confusão: nós
não quercmos "enriquecer" com o vosso dinheiro, só que necessitamos de

alguma ajuda financeira da vossa parte, de forma a que os nossos prejuízos
não sejam elevados, para que possamos continuâr a tràbalhar neste

prcjecto. Estimados leitores: ajudem-nos a divulgar este (e outro!)
material. Sejam 5, 50 ou 500 ópias, qualquer material que vocês possam

copiar e divutgar junto de Camaradas, amigos, conhecidos e oufi-as pessoas,

é uma grande ajuda. vÀIyrcs tÁ TRABATII^RI!!

Cada vez mais, esta iniciativa (lançada na Realidade ne2) se toma
impoÍtante. Voltamos a lembÍaÍ que temos ainda disponíveis os tais
autocolantes amarelos a que fizemos
referência no n9 da "Realidade"! No
fundo. trata-se autênticamente de uma
questâo de vida ou de moÍte - é a
sobrevivência da Raça BÍanca que está
em jogo, é a nossa sobrevivência! ! !

Por favor, compreendam todos
definitivamente, e de uma vez por
todas, que nâo é através de agressões
gratuitas ou de actos de vandalismo que

vamos chamaÍ a atenção do povo pala
este gravíssimo problema. Aliás, esse

tipo de compoÍamento nada tem a Yer
com o modo de estar na vida de um
verdadeirc Nacionalista!

Como é que podemos pedir ou exigir a alguém que 'abra os

olhos", quando em mútos casos a única propaganda que se faz é através da
... viotência? É evidente que a violência está cada vez mais prczente oo
nosso quotidiano, e temos de estaÍ BEM preparados, em todos os sentidos,
para reagimos imediatamente a prcvocações e ataques, ma8 esta atitude
deve ser apenas um meio que nos permita, principalmente, a divulgação
das nossas ideias junto do maior número de pessoas possíveis.

Este número é dedicado a todos os Camaradas que, um pouco poÍ
todo o lado, têm ajudado a divulgar, muitas vezes gratuitamente, a

"Realidade", o Suplemento "lfr e Pensar" e/ou o projecto "Orgulho
Branco" - É assim que se separa o tdgo do joio, e não com palavras!

vocês são uma parte vital do nosso trabalho!
O nosso orcjecto é também o vosso pÍoiecto!



Raffi e Religttu
Tem-se por hábito afinnar que o povo Poúuguês é na suâ

esmagador-a maioria cristão. No entanto, aós, nacional-socialistas, ao
decidirmos seguir o camiúo um dia apontado por Adolf Hitler, tornâmo-
nos os guadiôês de ideias e concepções de vida, olde o 4uÍameoto e s
defere dâ Íaç{ ocupom nm tgar prino,Urf Sendo assim, parece-me
pertinente perguntar o seguinte: seú o cristiânismo o melhor meio paÉ
fortal€cer os espfuitos e prepaú-tos para a vitóÍia final? A Í€sposta a estâ
pergunta pareca-me s€I um rctundo NAO!

Nós, nacional-socialistâs, não podemos, sob pena de perecermos,

cortinuaÍ a segut uma religião inventada poÍ judeus! A rnoral cristã foi por
exemplo a pÍincipal resporúvel peta queda do Império Romano, ao
conseguir bloquear as Energias vitais da aristocracia rcmana, o que fez com
que a mais deslumbrante civilizâção da antiguidade se desmoroíasse.

PerguÍtam os incrÉdulos: quais são eatão os fundamentos dessa

moral cÍistã tãq pedgosa paÍa o povo Branco!? A moral cristã imbuída dos

falsos valores da igualdade e da fratemidade eÍtÍê povo§ e raças, é das

ideias mais perigosas que eiistem pâra a defesa e conservação da Raça

Branca. Para a IgÍeja o facto de "todos sermos filhos de Deus" é desculpa
parà que todos os atropelos às leis da natuÍeza possam seÍ cometidos.

O que é mais repugnaote em toda esta situação é que a igreja deveria
ser a primeira instituição a denominar-se racista, pois segundo os seus

púprios dogmas, Deus criou os homens e marcou-os com caractefisticas
especiais (cor dos olhos. do cabelo. da pele, etc.; indo até ao poÍmenor de os "
dividú poÍ Conlinenles (Braíco - Europa; Negro - Africa: Amareto Asia),
então se é assim, a Igreja deveria chegar à conclusão que não é do agrado

divino que se Íealizem misturâs entre eles, mas pelo contrário, que eles

tomem consciência das diferenças que os separam e que tudo façam para os

maflteÍ e se possível ampliar, Se a IgÍÊia tomasse esta posi@o, nós, N.S-,
seíamos 06 seus melhores defensores e os primeiros na pÍopagação da Fé.

Como actualmente isso não acoÍteçe e não se prevê que tal aconteça num
futuo pÍóximo, entâo ú nos Íesta pralicar um total e absoluto repúdio por
uma religião que rebaixa o honem branco pondo-o em igualdade de

circunstánçias com um qualquer animal que caminha sob este solo.
ka nó0, a religiâo deve ser 16 üú -jJa38!Ere.
Quaffo aog padrecos defensores da mistura racial, aguardemos com

espeiança o dia em que possamos assistir à sua redenção na praça se São

Ar.MA RAqXAr.
Hoje em dia, a Raça BÍanca não tem nada! Não tem propósitos, não

tem oÍgulho racial, nem mesmo uma Alma Racial. Não só a Raça Branca

não compreende que é única e impoÍante, como nem consegue reconhecer
que existe e que tem uma identidade. A obra prima mais inteligente e

criativa da natureza afasta-se assim das Leis da natureza... e não existe

nenhuma criatura que tenha desafiado a naturcza e que teflha sobrevivido!
A extinção total da nossa Raça é portanto um dado a teÍ em séria coÍrtâ-

Desde o início da história que nós temos sido uma Raça de

coÍlstÍutores, exploradores, aÍistas, guereiros, inventores, filósofos,

agdcultores, etc, etc. Apenas para fazer uma lista dos grandes feitos obtidos
pela nossa Raça, seria necessário uma vida inteira.

AiÍda mais do que relembrar as obÍas da nossa Raça no passado, o
nosso interesse deve ser o hemendo potencial que a Raça BÉnca po§sui e

que Íro futuro, assim que esteja consciente do mesmo, iú desenvolver.

O potencial no futttÍo podeá ser tão glorioso que desafia a pógia
imaginação. Porém, hoje em dia, tragicamente a Raça Bralca encontra-se

sem rumo, a caminho dâ extinção e destruição. Despertar este gigante

adorme.cido e rcvitalizâÍ o pensamento da Raça Branca, atribuindo novos

objectivos e propósitos, é o nosso pÍojecto. Sem um objectivo bem

deliniado nada será possível. Sem a energia, a fo4a, a motivação e a

inteligência, nada será conseguido. I-ogo é uÍgente que entre nós e entre

toda a Raça Bmnca surja uma Alma Racial!

ALMA RACIAL? Primeiro que tudo, tem que se tomaÍ çlaro o que

é isto de alma! A Alma Racial não tem nada ver com uma forma

sobrcnatural, que nos querem fazer crer como fanta§ma§, demónios,
gremlins, ou outra coisa qualquer. A Alma da Raça Bmnca são os desejos,

aspirações, qualidades, preferências, caÍacterísticas que peÍtencem à própÍia

Raça Branca, e que apenas à Raça Branca estão ligadas.

Como por exemplo, a caracteÍística da nossa Raça ser olganizada,
cdativa, constÍutoÍa, possuidora de magníficos conhecimentos e

ensinamentos, de instituir a lei e a oÍdem, de apreciar o que é belo, de crial
beleza na foÍma de arte, mírsica, arquitectuÍa e muitas outras manifestaçõê§.

São estas as nossas DIFERENÇAS, é por causa delas que temos de

lutar. Se os nossos objectivos e movimentos falharem, a nossa Raça estará

morta. Ao ajudar cada homem Branco a encontrar a sua Alma Racial, cqda

um de nós está tào somenle a ajudar a preservar a exisrência da nossartf
bela e única Raça Brancal Viva a Raça Brarrcâl!! - S. T. - lÉasPedro. Peta Vitória Final do Povo Branco! - R-W. -
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REALITY: When was the band formed? And what is the line up?

JIM: The original Squadron was formed in 85 tlut sPlit up due to
lack of dedication aad was reformed in 87.

The present line up is: Jim-Vocals & Guitars; Brad-Bass & Backing
Vocals; l-emmy-Drums.

REALITY: How is the Nationalist music scene in England? And
what about the skinhead mouvement over therc?

JIM: The scene over here is still pretty good, with Brutal Attack &
Sudden Impact both reforming and also 2-3 new bands rumouÍed to be

startins. 5úlolgDÀ(D,
REALITY: Besiedes Squadron, what are

your favourite bands?
JIM: We like a wide of variety of music

fÍom thÍash right throught to classical music. Some

favourite bands: Fortrcss, Slayer, Sex Pistols and of
course Skewfriver, but to list them all would take
up too much §pace!

REALITY: Why the mme Squadron?

JIM: We took the name ftom "Squadron
Skinheads" which was a London based gang fiom the early 80's who the
original line up was formed from. A Squadron is like a division of an army.

REALITY: The members of Squadron belong (or support) any

Nationalist party or organization? what do you thiú of the "British
National PaÍy"?

JIM: We support all white movements, parties and organizations
fighting foÍ white power worlwide, but we are not members or affdiated to
any one group. We support the BNP but do not believe in the power of
election or democÍassy.

REALITY: In how many concerts, and countries, did you already
played? Tell us the name of some bands that perfomed with you!

lot of fighting and also the P.A. tumed up too late!

REALITY: lt seems that in England therc
has been some conflicts between the patriotic skins

and NS skins. What can you tell us about this?
JIM: I've not really come across this trouble

In England now the scene is very strong and united

- I think tan's death made a lot of us rcalize that
theÍe is only a litde time and a lot to be done!

JIM: We ha!, played 40 gigs in Elgland, Cermany, Belgium,
Sweden, Holland and soon Czechoslovakia, Poland and France, with
hopefully America next year (or even this year!) being added to this list.

Some of the bands we've gigged with are: Bifrcst, Skrewdriver,
B tal Attack, Sudden Ímpact, N)L 122, Swastika, wiking, Noiewerte,
Peggior Amico, StorkÉft, Endstuffe, Condemned 84, Bâttle Zone, ASSA,
Close Shave, Skulhead, Boots BÍothen, English Rose, Violent Storm (RIP),

RazoÍs Edge, Celtic Warior, No Remone, and many many more!

REALITY: What were the best concerts and why? Any went wrong?

JIM: Bremen (1992) was probably one of the best gigs, but also

Sweden 94 and all of the gigs vr'e played with Ian and Skrewdrivet will
always be special in oü memories.

Thê lan Stuart memodal 94 in England was also a brilliant gig.

The worst gigs pobably for us was Belgium 93 when there was a

ü§€€D
REAI,ITY: Is it true that the editor of some

fanzine called "British Bom" told that "all nazis should die"??? If true, what
aÍe your coments on this?

JIM: I have never heard of this fanzine! If what you say is true, I
expect he'll be visited by C.18 and wilt be eating copies of his own lies.

REALITY: How would you chaÍacterize your third and Íecent LP?

How does it cost and to where can our readers write?
JtM: A lot stÍonger musically and politically than the first 2 albuns

and a lot heavier, but unfortunally the prcduction wa§ Ílot as skong as it
maybe could've been.

All t-shirts and albuns are available from this adress: Squadron

Services, BM Box 4ô, tondon WC I N JXX. England. Our prices are: C-D's

fl2. r shirls f8. for a full lisl please send l.R.C.'s lor our catalogue fi
and we will write back to you. 'l\rJ

('r6uâlDD



REALITY: Do you still have "old" LP's, singles, etc, to sell?

JIM: There are no L.P.'s (only C.D.'s) available from us, but we

have a new single available entitled "Unter Dem Hakenkreuz" out soon.

REALITY: what are the §ongs you like most? And for the public?

JIM: For me they ffe: ?oo Strong To Be Changed, Death BefoÍe

Dishonour, OuÍ Time Will Come, and many moÍe. Some crowd favourites

aÍe Time For Change, Behind A White Ma§k, RIP & White I-aw.

REALITY: What are youÍ Plans for the future?

JIM: More gigs, a best of Squadron album entitled "Decade Of
Defiance" and anotheÍ new album with completely new matedal. We arc

also planning a joint album with Jonesy and Blakey fiom English Rose,

which will be more OII White PoweÍ than the metal edge which we seem

to bo settting into lately. We ptan to keep spreading the message which our

inspiration Ian Stuart staÍed, and bringing the White Race togetheÍ all

around this world throught re education and music.

REALITY: Leave a message for our readers!

JIM: Never give in to the Zionist scum, our time witl come. We

will winl Hello and thanks to all oú Btothers, Comrades and Friends - all

Aryan POW's aod everyone who has püt their life on the line foÍ White

Power worlwide! Thank you to atl the fânzines Yott are orrr voice! 88!

Thq TRUTh ÃT r.nsr
"The Truth At I-asf is the America's Otdest patriot.s Newspaper.

This is JrrsÍ the best monthly rcsearch Newspaper, all over the world. and
EVERY white man aíd woman úoríd read it. Seod them $2 for a copy!

Hêr€ is super soísâtionst êvidsnco rhâi .s oôrty sr 1919, oÍsânizsd
Jswry was plsnning to osrabtish tho orâctíiguío ot .sl,,hi ion Jowish
v,ct,ms ot a horocãust.'fhe goât oí thi§ oasity.íomomborâd fiqüre i§
to win sympathy, shamo opposiiion ônd oth€n iso oxptoir Chdsiianst
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The Crucifixion of Jews Must Stop!
By MÀRTIN H, GLYNN
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- "Deacade of Defiance',
este é o título do novo trabalho
dos Squadron, Trata-se de uma
nova reposição çom novas mistu-
Ías de temas antigos como "RIP",
"Burn the Books". Este disco foi
lançado para comemorar os l0
anos como banda. Até dâqui a l0!

- Nordland é o
nome de uma nova
editora Sueca e da sua
publicação. De grande
qualidade, igual à
Resistance (EUA), esta
revista é especializada
em música Racial, mas
tamMm colocam
aiigos mais políticos.
E uma pena que só
exista em Sueço!!!

- Os Brutal Attack já
lançaÍam um novo disco, de seu

nome "Valiant Heaí'.

- David l-ane, líder da
organização "The OrdeÍ" e prova-
velmente o mais bem conhecido
prisioneiro político no mundo,
podeá ser libeÍtado bÍEvemente.
David está actualmente a cumprir
uma Dena de 190 anos na

ün:-ffi;t" 
de Frorence'

- O livro "Everlasting
Songs", contendo todás as letras
escritas por lan Stuart durante a
sua vida, foi banido de ser
publicado na Inglaterra e
Alemanha, Quem imprimiu este

livro (vive na Inglaterrd) e foi
sêntenciado a um ano na pÍisão.

As razões encontiadas
pelos juízes foram que

"esse livro contém
desenhos racistas e
violento§, apoia as

ideias de Hitler e os
seus movimentos"!

- Martin Crcss,
queéobaixistados
RazoÍ's Edge, iá
publicar em breve um
üvro intitutado "Martyr".
Este livÍo ser,â O tributo

oficial da Blood & HonouÍ a Iao
StuaÍt. Este livrc tratará de todos
os detalhes da vida de lâÍ StuâÍ e

dos Skrewdriver,

- No início deste ano.
depois de quatro anoe de activida-
des conúnuas na zona de Madrid,
foi dissolvido o "Batallón Revolu-
cionário de la Accion en la Calle"

- 'Under the Gods' é o
novo tÍabalho dos No Remorse.

- Nos dias 21,
22 e 23 de Abril de 95
celebrou-se no campo
do Aryan Nations, em
Idaho, na América, um
memorial a Adolf
Hiilêí- 3 dias de confra-
temização e alegria,
com a participaçâo dos
Bound For Clory.

- Em Tóquio,
uma das Íevistas mais
pÍEstigiadas do ,apão -
'Marco Polo', com uma circula-

ção mensal de 200 mil cópias,
foi obrigada a encerrar, devido a

tsemendas pÍessões judaicas do
Centro Simon Wies€nthal. Tudo
porque foi publicado um artigo
com o título "o MaioÍ Tabu da

HistóÍia Pós Guerra: Não Houve
Câmaras de Gás".

- Em Janeiro deste

ano, EdgaÍ Bronfman,
PÍesidente do "Congresso
Mundial Judaico'. fez a

seguinte declaraçâo: "O
caêrcelte número de
apoiantes do rpvisionismo
úão pode rer ignomdo.
Nós temor de usaÍ todog
o0 rErllaoa paÍi paraÍ o
rpvisiotrisúo agoÍa, afrer
que oeja tarde demaig". Á
Realidade ioconoda, não?

- A Resistance RecoÍds
lânçou um CD duplo ccim

cançôes originais dos Skrewdri-
ver, tocadas por vfuios grupos.

- EÍn Kentucky (EUA),
um jovem de 19 anos foi mono
por pretos qrcrru poÍ teÍ uma
bandeira Sulista no seu clrro.

ROTXCXRõ

RE<IS'I ANCE KECOKD(
P.O. BOX 24700. DETROTT. MICHICAN. USA

Este Ínojecto musical- demonstÍa a

todos os Nacionalistini como se pode fazer
uma coisa réÍia, oÍg&oizrda, opqacionaf

Hoje em dia, is mensagens que no§

rcntam impingir alravés da música sào

uma borboridade, sendo mais uma razâo
para se colaboÍaÍ neste brilhanle projecto,
onde a principal ÍefeÍência são, claÍo, o§

Boqld ftr Glo
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FORTR,E,TT
REALITY: What's your actual line up? Did, any of you, had some

prcvious experience in other bands?

SID: Fortress consists of Scott 27-Ycr;als; An&ew 28-Drums; Dave
2GBass; AnthoÍy 27-GuitaÍs and Sid 25-Guitars. We are all labourers

exc€pt Anthony who is a full time Univercity stud€nt. Scott and I (Sid)
played in the band Phoenix Rising which split up before forming Fortress.

Scott was on Vocals while I played Bass Guitar.

REALITY: When did appeared the skinhead mouvement in
Australia? Was the situation diff€Íeflt fiom what it is now?

SID: To my knowledgg skinheads appeared in Australia during the
laúe 70's- hioÍ to this, we had whal was known as Sharyies's (Ílot
SHARP), who had bald heads and tails at úe back. They werc working
class white kids with a Nationalist influencê (Parriotic), but werc mostly
involved in light drugs as a sourse of entertainment. Their music was along
the lines of today's "OI" sound, with bands such as AC/DC, l,obby Lloyd,
Rose Tattoo, Stade, etc. The Sharpies weÍe more of a gang than a

movement compared to skinheads, but they still had úeir own dÍess style
and sense of pride. Today's skinheads herc in Australia are much more

loyal and dedicated to beiÍg White and proud. They have a sense of
responsibility and work ar being united and stÍoÍg against our enemies.

REALITY: When did you decided to form the band? And why?
SID: FoÍtress formed in mid 9l due to a lack of skinhead bands in

Melboume. At that time there were otheÍ baÍds such as White Noise,
white Lightning and Open Season beirg the well kno\f,n bands fiom othor
states. Up until now we have had only minor difficulty orgarisirg gigs at
venues, with a few shows cancelled but our gÍ€atest obstacle is g€ttiÍlg

everyoÍe together for rehearsel, as we all live hous apaÍ ftom eâch othei,
and have busy weekly schedules.

REALmY: In how many concerts did you already played? And
where? Can vou tell us what was the best and why?

1d1sf o: we have played over a dozen gigs heÍe and in other slates.

ItáF *ittr orú favouÍites being in Adelaide, which we had a Íeâlly good

sound oú stage and plenty of skinheads, new and old showing up, and our
gig in Sydney. We all drove up in a hired mini-bus with the tip taking

around 12 hours, There was plenty of beêÍ consumed on the way up to
Sydney with very little sleep afld a hell of a lot of stops aloog the way
(nature caltst)- The sound was shit due to the equipment supplied, but the

crowd was so energetic and encouraging that that made up for any

problems we had.

REALITY: What other Nationalist ba[ds aÍe therc in AustÍalia?

SID: At the moment theÍÊ are no other Nationalist bands in
Australia playing at shows. TheÍe has been a lot of talk in re-forming old
bands and forming new ones, but nothing has happened as of yet.

U nfortunately FoÍtÍess stands aloúe-

REALITY: Is, any member of úe band, militant in an organization?
SID: Members of FoÍtress are involved in Natio.ali§t organüations

of different types. Scott and I are both Hammerskins who do not suPport

any conservative timewasters.

RL.ALITY: By the way. what are lhe besl Nalionalist oÍganizalions
in Australia today? fãL

SID: Narional Action have a fairly large following and u*\it



pÍobably the most organised gÍoup. Other groups include ÀustÉliân
National Socialist Movement, White Aryan Resistance and the Southern
CrossHammer Skinheads. We also have our share of conseÍvative anti-
immigration oÍganisalions, too long a list to mention,

REALITY: Do you know if there are, in Australia, red skins,
sharp's aod addicted skins? How are your relations with them?

SID: Ska music seems to be getting popular again here in
Melboume, but the shaÍp's pose as no thÍeat to our movement. We are very
comitted and strong in our ideals and too often the sharp scum leam the
had way. Not long ago, 2 fiiends of mine, both Hammerskins, went to a
local ska gig for the pupose of recruitme[t of younger skinhead§. It was
amusing to heaÍ that by the bands half time brcak, almost half of the reds,
rudeboys + whatever else happened to be there, left on theiÍ own behalfl
Obviously intimidated by "real skinheads".

REALITY: Tell our readers something about your songs! And who
is the "PaÊsite" in one of your songs?

SID: Our lyrics are about being a White man living in a
multicultuÍal hell, We sing about being proud, our ancesters, maÍtyrcs,
ideals and what is in stoÍe foÍ our White Râce. "Parasite" is a song about
the result of non-white immigration and its impact on our once healthy
white homeland. Segregate, repatriate, send ihose bastards back and if they
don't fucking like it, .............!

REALITY: What music do you have available to our readers?
SID: FoÍtÍess has available 2 C.D.'s recorded on the R.O.R. label.

One's a 7 tÍack and the other is titled "Seize the Day". We also have T-
shirts for sale which can be purchased at our adress: P.O. Box 553,
Moorabin, Vic. 3189, AUSTRALIA.

REALITY: Your next album will be launched by Resislance
Records, isn't that right? What do you think of this great US pÍoject?

SID: We hope to be íecording our 2nd album very very soon. It
will be a lot heavier than our last one with a lot moÍe guitars on it. It will
be going on the Resistance Records label, who are doing an excellent and
very professional job. They have been pÍoducing a quality full colour
ma_gazine called "Resistance'and I recomend it to anyone who has not

lât y", rec€ived one ro write lo Resisrance Records, P.O. Box 24700,

{pF Derroit. Michisan. 48224. usA.

REALITY: Do you sustain the idea that AustÍalia should be only
white, or do you fight for a Íegion in youÍ Country totally white?

SID: OuÍ struggle is for a complete White Australia. At the moment
we are being invaded by all types of non-white immigÍants who are
changing our racial composition on a daily basis. Our cities are being
overcrowed and infested with half-castes, but the rest of the land is faiÍly
White. We have so much prime land here that has been unpopulated and
therefore pÍeserved that it would seem unjust if we don't fight to save all
of our land, foÍ the benefit of our future children.

The fight begins btock by block,
strcet by street, but the result will be a
total White Nation. I can understand in
Countdes like America, where the entire
Counlry has been tumed inlo a melting
pot. lhe Íeasons why some aÍE fighling
for a separÀte white area within lheir
own [and. It is a Íealistic appÍoach but
only tempomry one. We wart it all!

REALITY: What aÍe the biggest
pÍoblems that AustÍalia is facing in these
days? Is therc also a great influence afld
poweÍ of the jews over theÍe?

SID: The jews, as with every
other Country, arc the forefrcnt leaders in destroying our White Race. We
realize this, but this is not the only problem. It is the White Race!!! The
aveÍage Australian White man or woman will go through any lenghts so as

to be left alone to mind their own business. They know that the jews have a
stronghold in government. And that the govemment is çoÍrupt. What the
average White penon suffers fiom is apathy. Tâke âway their homes and
they will cry murder. Cive them another home and they will be once again
happy. Arnrhy ir killing our racc!

REALITY: I-eave a message for all th§ "Reality" readers!
SID: Thaús to Reality for the interesting interview. Racial greetings

to all our White brothers/ sisters in Spain. We are with you in Spirit!
"A DAY WILL COME, IN A COURT OF OUR OWN,

WHERE WE SHALL JUDGE WHAT IS RICI{T,

AND WHAT Is WRONC!' - Hall Vlctory t
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A Espanha comunista, sob a liderunça de José Diaz, conseguiu,
juntamente com a social democracia e os radicais de exfema esqueÍda,
construir a FÍente Unida ou também chamada de FÍente do Povo.

A Frente do Povo, ou podemos-lhe chamar Espanha soviética, chegou
ao poder nas eleições de 1936. O verdadeiro poder da Frente do Povo estava
nas mãos de dois judeus de Moscovo, que peÍtenciam ao G.P.U. (polícia
secreta de Estaline), Moses Rosenberg e Leo Jakobsohn-Hailciss.

A Espanha Nacionalista, sob a liderança dos Generais Goded,
Sanjurio e Franco, era a única rcsistência contm a Espanha Soviética. Tanto

Sanjurio foram mortos pelo G.P.U., mas não
rar o Generul Franco, e foi ele quem venceu a
guena pela liberdade em Espanha.

Os inimigos da Espanha tiveram muito
apoio da Soviética e dos chamados Países

"democráticos". Entâo. o que ê que seria mais
óbvio do que Franco ter ajuda dos Países

anticomunistas, como foi o caso de Portugal,
Alemanha e Itália? A guena da liberdade em

Espanha nào foi nada mais do que uma guerra entr€ Espanha e os Soviéticos.
Du.ante a guena em Espanha, os comunistas e os media, oa Suécia,

tudo fizeÍam para envid ajuda para a Espanha soviética. O pÍimeiro apelo
paÍa ajuda. a Espanha soviética foi publicado nos maiores jomais no dia 4
de Agosto de 1936, e foi pago pelo S.K.P. (PaÍido Comunista Sueco).

O "Comité de ajuda Sueco pam Espanha" foi lançado em Setembrc
de 1936, e por detús do Comité, estavam muitos chefes do S.K.P. É
possível dizer, sem qualquer tipo de exagero, que o Comité de ajud4 Sueco
era uma organização pró-comunista, que tÍatou de organizar a ajuda da
Suécia para a Espanha soviética.

Os comunistas também conseguiraÍn arranjar maneira de mobilizar o
movimento sindicalista para ajudar a Espanha soviética. O maior sindicato
existente na Suécia, L.O., deu nada mais nada menos do que meio milhão de
coroas "Krones" Suecos como ajuda para a Espanha soviética.

O govemo Sueco assinou um pacto de não agressão, o que
significava que a Suécia não ida enviar tropas ou aÍnamento nem para a
Espanha Nacionalista nem pam a Espanha Soviética. lúas os sindicalos

;;{!ç exigiam que o governo devia enviar armas para a Espanha soviélica.

\pf O com;re de âjuda Sueco lez também todos os possíveis paÍa enviar

arma§ parir Espanha, ape§ar de ser ilegal.
O barco "Irla", que deveria teÍ sido carregado com comida e rcupa

pam as crianças Espanholas, de Íepente e poÍ mais estraího que paÍeça,

explodiu! Estava cheio de armas e munições!!!
Soldados voluntários criaram unxr brigada intemacional para ajudaÍ

a Espanha soviética. ApesaÍ de na Suécia isto ser ilegal, o S.K,P. Íecrutou

volunários Sueco§, totalmente à vontade, e a polícia não fez nada Havia
cerca de 500 voluntários Suecos e 164 foram mortos Íos combatgs.

Naquela altura m Suécia havia muitas pessoas pobres, em e§pecial

no noÍte da Suécia. Tinham havido muitos invemos frios e váÍio§ anos de

má colheitâ, Mas a única grande campanha de ajuda que tinha qualquer

anúncio nos jornais era a campanha Espânhola e a 'Campanha para os
judeus vindos da Europa centÍal".

Ao povo na Suécia eÍa-lhes dito pelos orgão§ de comunicação que

tudo o que seria recothido na campanha para a Espanha, iria diÍertamente
para todas as cÍianças Espanholas, parà aquiú comida e roupas, mas a
quas€ totalidâde do dinheiro era utilizado na compÍa de armas, para serem

uülizadas pêlos comuÍistas.
A ajuda total da Suécia píra com a

Espanha (soviética) foi de mais de 4 milhões de
nKrones" Suecos, o que eÍa uma quantia

a§tÍonómica na altura. Estas enorme§ §omas de

dinheiro foram conseguidas através de diferentes
maneiras. Uma das pioÍ€s foÍmas, foi o facto de

milhares de trabalhadores Suecos sel€m forçados

a aceitar que dinheiro fosse tirado do seu

salário. E se alguém ousasse a dizeÍ não, ficâva
logo malcado como "Írazio e mandavam-no
imediatamente embora do sindicato e poderia
peÍder o sêu trabálho, que era aliás o mais ceÍto.
Os trâbalhadoÍes não tinham qualquer diÍeito!

Â ajuda Sueca rla Espanha nâo foi Íada
mais do que ajudaÍ o comunismo, E a "ajuda'

Por dctrár do

COMUNI§MO-

ertl o SIONI§MO
foi forgda com ameâçás. mentiÍâs. e método§ ilegâi§, Por outras palavras,

da mesma forma que o nosso inimigo ZOG trabalha hoje em dia'
A unica coisa que podemos fazeÍ é contar ao público a

porque a verdade dá a reabilitâção e a verdade dá a libeÍdade.

"À verihde lfierta" l!!!

verdade,

ü
- Jesper -
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REALITY: When was WHN founded and how has been developed?
WHN; The White House NetwoÍk (W.H.N.) *as founded in 1986,

but ÍEmained separate fÍom the established movement until 1989. The
period between 1986 and 1989 was one of tocalized street activism in
central Pennsylvania, when the oÍigiíal intent of the oÍganization was to be
a youth oÍganization. Àt that time, many of the paticipants weÍ€ skinheads
and other youths. As you might expect, under such ciÍcumstances there
was little direction and no rea.l idea of how to opêrate, other than to
rcspond to attacks against Whites, Reaüzing this, and now having contact
with the established movement, the original memben voluntarily disbanded
in 1987, in order to found a completely different qeration, based upon
what was perceiyed to be a pressing neêd withir the movement,

At this time, all those involved weÍe located in Pennsylvania, and
took the name of "White House NetwoÍk". Âll subsequent efforts were
directed at stabilüing operations within the state, and no attempt was made
to maintain relations with othels, as it was felt there was no point in
contacting otheÍs until we had something solid to offeÍ them. Those who
paÍticipated waxed and waned for two year§, due to an initial practice of
recruiting anyone who seemed intercsted and Í€latively trustwoÍthy. We
have become much more selective since úen.

In 1989, after dismissing those who weÍe non-productive or ill-
-suited for our purposes, and after stabilizing operations in Pennsylvania, a
decision was made to contact oúeÍs and to attempt to 'go naüonal".

Since 1989, The White House NetwoÍk has expanded its actiyities
steadily, but has remained a structuÍed and st€âm-lined (in teÍms of
p€Ísonnel) operation. There have been several intemal reoÍganizatioÍs, due
to the maturing and expanding natuÍe of W.H,N., but theÍe have been no
obstacles that we could flot overcome.

The original inteot of The White House Network was to seÍve as a
series of "safe-houses" all over the United States that would function as a
so't of "UndergÍound Railroad for our side. The UÍderground Raílroad was
an Abotitionist network during the AmeÍican Civil War which helped
escaped slaves to travel to safety. W.H.N. has grown beyond this original

concept and is dedicated to supponing all White activists and
pdsone§, regardless of ideology or religion, or any lack thereof

- and this is ouÍ immediate goal - in any manner possible, whenever
possible. OuÍ ultimate goal is not only white Survival as a race, but the

securing of a self-governed land for our people, with a self-contained

economy, and adequate defense. This land need not be Fedetermined by

existing national boundaries.

REALmY: Where does the
WHN operate?

WHN: The white House

Network's C€ntral Office is in
Harisburg, Pennsylvania (P.O.

Box 6088, Harrisburg, PA. I'1112'
0088). In addition to the Central
Office, we keep puá1ic Regional

Offices in Detroit (Michigan) and

Depew (New YoÍk). W.H.N. also
maintains other offices in
Oklâhoma City (Oklahoma),
Shalotte (NoÍh Carolina), and a
prison liaison in Camden (New
Jersey). W.H.N also has Europoan

branches in Great Britain aod
PoÍtugal.

REALITY: Who can, and
who can't, bêlong to the WHN,J

WHN: The White House
Network is selective in its
Íecruiting methods, looking for
intellige , motivated, aod
dedicated activists. We ask a lot of our participants, and theÍ€ have been

moÍe than a few who could not live up to our exp€ctations úer beiog
selected. W.H.N. is not a "membenhip organization" looking to recruit as

many people as possible. We want only those people who are willing to
work, loyal to the Cause, and have the intelligence to use existing
ÍEsources to theiÍ maximum capacity. TheÍe arc many out theÍe who meet

these requirements and don't even know it. They are held back fÍom theiÍ
true potential by poor leadership and out-dated method§. We look foÍ these

people offer them a different way. Those inteÍ€sted should contact

our Central C)ffice-



REALITY; In your opinion, who is the woÍst enemy of our Éce?
WHN: Despite the common notion thât anotheÍ .ace is responsible

for our problems, and to the contrary of the idea that an alien race is
destroying our Écial identity, The White House NetwoÍk realizes rhat it is
the White man who is his own woÍst enemy. It is the un-racially conscious
White in a position of power which seeks to destroy our idenrity ând pdde.

People who cry out fol "White PoweÍ!" are ignorant fools, We
already have White power and anyone can see what it has gotten üs. The
System is our enemy, and while there is heavy influence from Jewish
interests and other power-blocks, it is largely the White man with no sense

DOIIT LÊÍ IHEü ONAG YOU DOWI{.
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of pride or racial consciousness who fills
the goveÍnment offices and enforces the
intercsts of those alien intercsts. What
power would the Jew oÍ any other have
over us if not for the White enforcers of
the System? The Jew is by faÍ the most
cunning of our enemies, but by no means
is he the most dangerous.

REALITY: Tell us something
about the Network Youth Festival!

WHN: The White House Network
held the Netwo* Youth Festival in June
of 1991. It was held fot thrce dâys aod
three nights in York County,
Pennsylvania, nqrl the town of
Shrewsbury. Approximately 300 people
attended, althought we had to conceal this
fact as a couÍt settlement had limited the
number of attendees to 225. Those

attending came ftom all over the United States and pafis of Canada , from
as far South aúd West as Texas and as faÍ Noúh as Ontario, Canada, and
East to the oceân. That's an area roughly the size of Europe. There would
have been many more, but we had to Íight a couÍt battle to hold the event
and there was intensive police surveillance. Passes had to be issued to
contÍol access to the land the festival was held on, and unifomed security
guands and guaÍd dogs weÍe pÍesent at all times to contÍol the site.

REALITY: How did it all went? were theÍe any problems?
WHN: There were nume.ous speakers, including Dennis Múon

(White Knights of the Ku Klux Klan/W.A.R.), Sat Culla (alcohol and dÍug

counselor), Bobby Nonon (Aryan Nations), Mark Thoma§ (Ckistian Posse

Comitatus), Ted Dunn (S.S. Action GÍoup), and Albert Lentz (United Klans

of Ame.ica), among othen, and several trands played as well.
The bands Õross and Rúowa, Írom Canada were paid to play, but

rcturned the money as they were u[able to make it due to an accident'

Bound FoI G1ory was also paid to play, but never showed up' The band

line-up ended up being The Mad HatteÍs, The Gentiles, and Nordic

Thunder. In addi ion to the §peakers and bands, therc was an oPen forum

on the ChÍistiao Identity religion given by Bobby NoÍton, footbal games,

and a hammer tossing contest. The secudty personnel had their own fun

blocking news cameras with blankets and hustling reporters off the propeÍty

as they tded to talk their waY in.
There weÍe prcblem§, thought. Secudty peÍ§onnel had to evict about

forty people for alcohol use, damaging the camping area, injuring a- young

girl, and trampling a local farmers cÍops. They also tded to run down 
-a

Iemale security guaÍd with a Jeep a§ they left. These people weÍe all

members of the Atlartic City Skins (A.C. Skins) and the lnvisible Empire

of the Ku Klux Klan. Ten of these individuals weÍe arested for criminal

acts in ShÍewsbury afteÍ they left' We have still not determined the rcason

for the attempted sabotage of the eveÍIt, but apparently othen have had

similar experiences with these group§. The same night that this haPpened,

rifle fue was heard, and we can only a§sume it was aimed at the festival

site. We responded with an immediate §eaÍch of the grounds and

surÍoundiíg famland, but no one úas found.
Theie problems, combined with the loss of over $2'600 in

organizing the festival, and having to cleaÍ acrcs of shrubs and small trees

anã cut a road thrcught the tÍ€es, and having to build a stage, afld fight the

local govemment in court - all combined to make us Íeluctant to attempt

this rype of thing again soon. It wa.s intended to be â festival of education

and éntenainment, but degenerated into anoths "Aryan Fest" without the

beer. We had hoped for a higher standard, but were disappointed'

REALITY: would you like to do another Festival in the futuÍe?

WHN: The White Hou§e NeMork would like to attempt another

Network Youth Festival in the futuÍe, but only under different conditions'

More suitable land woLrld have to be acquired. more intrense secgF-ty

measures would be needed. and a higher regisiration fee would have ;fr1
to asked. Payment to speaken and bands uould be made after §lF



perfomance only, and we would like to open it to the average youth or the

streets ÉtheÍ than just to activists.

REALITY: whât is the purpose of your work?
WHN: The White House Network seeks, in addition to and as a

mean to the goâls mentioned previously, bÍing about a change in
consciousness in the people. We are working toward bdnging about a

"Revolution in Thought" that will stowly forge our scattered people into a

healthy, racially and spiritually conscious Folk. We recognize that to
chaoge the world, we must fiÍst chaoge ourselves. This pÍocess must

radiate from self to family, from family
to friends and neighbors, fiom friends
and neighbors to the community, and

fiom the community to the nation,
Children must be taught our ways and
betiefs, and grcw up to live them if we
are to succeed - otherwise all we work
for tums to dust when we die. They arc

the phoenix that rises from the ashes of
each prcceding geneÍation.

REALITY: since when doês the
wHN have a publication and what is its
púce for EuÍope? What is the biggest
prcblem to produÇe your publication?

WHN: The white House
NetwoÍk has an official publication
entitled "News FÍom The White House'
which has beeo in publication since

1990. It is issued quarterly, and
subscription rates vary. Europgarl
Íeâders can subscribe for $12.00 (U.S.),
We also accept foreign currency and

money orders in an equivalent amount.
There is a Potuguese language

venion of some issues available
thÍought our Portuguese office, too.

The biggest problem facing the
pubticalion is the cosl of producing it.
which sometimes delays the distribution.

- Oqt Fqír lte lnürÍtwlned.
llo Onc ol 0t Urlll Be Fise
üntll EwÍy One ol Ut It

FÍce.
- E.L

REALITY: To where can our readers in PoÍugal subscribe?
WHN: PoÍuguese subscribers may receive "News From The White

House" for $12.00 (U.S.), oÍ its equivalent in Portuguese cunency, by
writing to our CentÍal Office fl .H.N.: P.O. Box 6088, Harrisburg, PA
17112-0088, USA). This would entitle them to four issues of our
publication, plus any special materials distributed in the same period of the
subscdption.

REAIITY: ln some cases the "NFTWH" is given to Comrades, fiee
of any charge, isn't that right? Why is that? And who are those Comrades?

WHN: P.O.W.S (kisoners Of War) may receive "News From The
White House" free for one year or four issues by requesting a subscription
in writing from oul Central Office. P.O.W. is a telm for activists
imprisoned for actions taken to advance the Cause, and also coveÍs political
prisonen and other ncially conscious White inmates. Preference is given in
this ordeÍ, thought most aÍe granted a subscdption. The W.H.N. does this in
recognition of the sacrifices these men and women have made, and as a
means of supportiÍg those of the Folk who find themselves in prison. There
is no reason why walls and bars should stop the advancemelt of the
activist. As long as we can help them, we will!!!

REALITY: What do you mean by "P.O.W."? What war is this?
WHN: A 'P.O.W.' is an activist who is in prison for action(s) taken

to advance the Cause, or for armed Íesistance to the System. Our survival
and advancement, our Revolution in Thought, is "the Cause", a d the
efforts to achieve the Cause are paÍ of "the Stmggle'. We consider the
Struggle ro bê a war, lrecause it is a conflict between opposing worldviews,
and there can be only one victor, one suÍvivor. Not all of the White men in
jail are activists, and not all of the activists arc P.O.W.S, tut in some
instances, we do use this term as a geoeÍic name,.a blanket for all White
activists in prison.

REALITY: Do you have any other mate al available to our Íeadeú?
WHN; The White House Network has an extensive selection of

merchandise available in addition to our publication. We sell t-shits,
sweatshirts, necklaces, keychains, pins, badges, posteÍs, sticke6, books,
flags, and audio-cassette tapes. A list of merchandise and prices
obtained from our CentÍal Office in Harrlsburg, Pennsylvania.

ONE PEOPLE, ONE PURPOSE!!!

can be

(*



- Çetín Jerdan -
Um exem ara todos nós!

Colin Jordan nasceu em 1923 e ücenciou-se corn grande destaque nâ

Univenidade de Cambridge em 1949. Entretânto, foi proibido de dar aular

devido às suas actividades extra escolares!!!

Começou a sua careira política quando êm 19'lO deu apoio a Amold
L€€se, um dos poucos Nacional Socialistas Bdtânicos que era activo antes

da Guerra e que conúnuou a sêto depois de 45.

A pdmeira organüação fundada por Colim foi a White Defense

League. Mais tarde juntaram-se em 1960 a outÍo§ grupos NS, formando o

S.N.p. - fr i.tt National Parry (que não tem nada a ver com o actual

B.N.P.). A 20 de Abril de 1962 fundou o Natioflal Socialist Movement, e

em Julho desse mesmo ano realizaram uma giaÍlde coflceÍrtração ao ar livre
(com cerÇa de 5O0O pessoâJ) em l,ondres, sob o tema 'Free Britain From

Jewish Conbot". Entle os a§si§teÍtes, e§tava um gÍupo de judeus que entrou

ern histeria quando Colins, durante o seu discurso, afirmou que 'Hitler waas

right", ao que se seguiu um motim onde a úrica pe§í@ pÍesa foi Coü;u.

ú tgOS, a-uont" uma campanha eleitoral, Colins foi brutalmente atacado e

quase assassinado por "desconhecidos" - Mas nada fez (nem faz!) vacilar a

suâ determinação e a suê vontade.
Em 1967, novamente foi preso apãas porqu€ êúYa a didÍibuiÍ 2

modelos de panfletos. Um deles criticava o domínio Judâico sobre a

sociedade Britânica, e o outro aleÍtava já para o perigo da imigração ÍãG
bianca e suas teflíveis consequências para a GÍã-BÍetaÍhl

Um ano mais tarde, em 1 8, fundou o British Movement, onde

trabalhou até 1975, quando se afa§tou da política por motivo§ pessoai§'

Colil Iordan c!ÍtitrltÀ hoje em dia, ejá com rneir de 7O enor' publicaodo

livros e divrígaodo ideias e factol
Sobre o seu estilo, Cotin é por vezes mal interpretado! E que os

assuntos tÍatâdos nos seus livrcs não foram escritos parà racialistas de

poltrona ou para aqueles "Nacional Socialisiasn qüe tratam a batalha. da

sobrevivência da naça Branca como um llobby, NÃO, os seus pÍqócitos
são de escreveÍ para a elite, para aqueles que tenham a foÍça e inteligêlcia
para entendeÍ o significado mais profundo do Nacional Sociali§mo. E que

.râç .o *"rro tempo tenham a força e carácter paÍa paÍiciPar activa

§À.eote nu luta úacional Socialista.

VALHAIf,,A
EXISTE UM DEUS PARA MIM
ESSE DEUS CHAMA-SE ODIN

NUNCA OBEDECI A PRINCÍPIOS CRISTÃOS
FIZ PARTE D'UMA EUROPA DE PAGAOS

LUTEI POR GRANDES IDEAIS
LUTEI PELOS VALORES ANCESTRAIS

AGORA É R TUR VEZ. MEU IRMÃO -
COMBATERES PELA NOSSA CIVLIZAÇAO

NÃO TE PREOCUPES COM A MORTE
PORQUE AOS AUDAZES PROTEGE A SORTE

ion lsso LUTA, LUTA ATÉ Ao FIM
NÃO IRÁS PARA UMA SIMPLES VALA

MAS IRÁS JI]NTAR-TE A MIM
NO PARAÍSO DOS GUERREIROS, VALHALI-A

"sÊ FORTE penessn PURO;

sÊ PURO PARAsER FORTE"
- Mussolini -



EEBTES
I Viva CamaÍadâs-

Aftes de tudo, quero deixaÍ
A Reali4ade é que...

meü agndecimento pOr vossa cârtra

e todo o material que nela
enviaÍam. Também não posso

deixar de exprimiÍ o meu coÍrtento
ao Íeceber o yo§§o excelente
tabalho, sinceramenúe já à muiúo
que uma iniciativa do género era
essencial. Pâmbéns!

Chamome ,., e sou o editor
de Luz 0fensiva" Esperava já ter
editado o primeüo ne, mas devido
a inúmeÍo.s prcblemas das mais
vadadas ordens, ainda não me foi
possível. Gostava que tarllbém
colaborassem Íro 'L.O.", pois a
maior paÍe dos Skins daqú úo
Eabalham com dedicação. DesdÊ já
divúgarei vosso trabalho e tentarei
§êÍ um bom distribuidor. - R.M. -

E preriso por todos os

meios, conservaÍ e cultivar o vigor
da raça e a puÍeza do sangue.
Tudo o que conduz a estes
resultados é por isso mesmo,
hmÊs e peÍmitido. - J. M. -

FantasiÀ e Reâlidâde!
Todos os orgâos de

comuÍricação social, através de
comtartes meúims e deturpaçõe§,
consêguem meter nas cabeças da8
pessoas, ideias totalttente eÍradas
sobreoqueéefoioNS,o
movímênio Skinhead, etc.

Com que objectivos? Bom,
existem 3 fundâmertais: O le é
fazer oon que mútos jovens
Nacionalistas/skins o dêixem de o
ser, ao verem tamanhas barberda-
des cometidas 1»r ncolegasn 

çeus.
O 2a újertivo é fazer com que
alguns jovens NacionatisAJ§kins
sê shtâm também na obrigação de
faaer semelhâlt€s barbaridades. O
3e objectiyo é p& toda a popula-

ção revoltada coúra Nacionalistas
e Skins, pennitindo que passêm

despercebidas mútas e súêtr irsr
baôaridades cometidâs por
políticos ou atê outros indivíduos.

PoÍ tudo isio, acho que a
ver&de que vem na Reali&de
deve ser apoiada e divulgada poÍ
todos nós. - F.S. -

v
I Camaradas de Esoanha:

l o meu nome é Femandez e

estou-vos escrevendo de Àfrica do
' Sul. Deceío que estâo supresos

pois vocês tem pÍovavelmente a

ideia que isto agoÍa é dos oegÍos.
A luta é diÍIcil como em qualquer
lugar do mundo. Mas apesar destes

'problemas todos, existe um outro:
Vocês podem ter a ideia

ue aqui, todos os Brancos são

e lutâm pela liberdade
MEÀITIRA! - Existem

que até têm farda de alguns
mas que só pensam

divenões (dar alguns tircs por
aí, beber bebidas alcoólicas...).

Aqui é muito fácil ir até um
gheto e passar uns momentos de
boa disposição e depois-..?? O
trabalho de fazer um iomal, montar

organizaçâo, vai pelo "esgoto"
tudo por causa de "meia

ia" de chamados "Câmârâdas""
continuem a trabalhar e que

meu desabafo seja entendido
uma cútica positiva e aviso

que aí nunca cedaml Força!

Saudasães!!!!l
A ideia do "Suplemento Ler

e Pensar" foi de facto sensacional.
Êspero que possam continuar a
editá-lo, assim como à Realidade,
pois o vosso material é uma foÍrte
de informação (e orincioalmente de

pârâ muitos Naciona-
- A. Sousa T. -

Viva amisos-
Apesff da 'Realidade"

estar escrita em PoÍuguês,
minha opinião, é uma
melhores fanzines que existe em

solo Espanhol. Por esta Íazão, vos
encomendo mais 5 revistas do nq2.

Viva a Raça Branca! - E. R. -

A todos os leitoÍes:
Temos definitivamente de

compreender que não são

necessárias muitas pessoas para

§abalhar, bem pelo contráÍio. E
bem prefeível ter um pequeno
grupo de bons e dedicados
Camamdas, até mesmo apenas de
3 ou 4, pois assim não têm de
carÍegar com pesos mortos, com
elementos desestabilizadores e

Íiacos de espírito, que poderiam
destuir tudo e desmoralizar todos.

Mas antes de mais nada,
temos é todos de pensar se quere-
mos DB FACTO mudar algo ou
se queremos apenas falar, falar....
e rada fazer. Chega de conversa
e vamos mas é para a rua colar e
distribuir matedal ooostadedeÍte!
Isto é que é trabalhar! - J. L. -

na
das


