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Võitlus jätkub!
Kaheksa aastakümmet pärast Wehrmachti kapitulatsiooni 8.
mail 1945 on sõjajärgne natsionaalsotsialistlik liikumine tugevam kui kunagi varem mitte ainult Saksamaal, vaid kogu Euroopas.
Aastakümneid kestnud massimõrvad,
väljasaatmine,
tagakiusamine ja laimamine ei
ole piisanud, et hävitada meie
armastatud Führer Adolf Hitleri geniaalse idee seemet.
Kõik natsionaalsotsialistid ja
teised
rassiteadlikud
kaasmaalased ja rassisõpru
võitlevad külg külje kõrval
meie valgete rahvaste säilimise
eest.
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Liikumine on tõepoolest muutunud tugevamaks, kuid ka bioloogilise rahvussurma oht on täna palju suurem kui minevikus.
See meeleheitlik vaenlane on sooritamas genotsiidi kõigi
valgete inimeste vastu. Tema vahendid on mittevalge sisseränne,
kultuuri moonutamine ja rasside segunemine.
Kas "seaduslik" või "ebaseaduslik", kas valimisvõitluses või
tänavavõitluses, kas propagandamaterjalidega relvastatud või
hoopis teistsugusel lahinguväljal: iga natsionaalsotsialist peab
täitma oma kohust!
Gerhard Lauck
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Tugevus naeru kaudu:
Porgandi ja kepi juhtimine
Parun
Tänu nendele kompromiteerivatele fotodele, mis ma viimasel
kontoripidul tegin, on mind kutsutud esitama järjekordset artiklit. Seega otsustasin kirjutada siinsest "juhtimisstiilist".
Üks meie personaliosakonna poolt kasutatav tehnika on
üldjuhul nn "porgand ja pulk".
Heade tulemuste eest premeeritakse lubadusega, et nad viiakse
üle Lebensborni projekti. Parimate töötulemuste edendamiseks
toimub see üleminek siiski alles pärast pensionile jäämist pärast
pikka ja edukat karjääri.
Halva käitumise eest seevastu karistatakse ümberpaigutamisega
meie Tel Avivi üksusesse. (Me ei tea tegelikult, mis seal
toimub. Keegi ei ole kunagi tagasi tulnud ja meile sellest
rääkinud.)
Loomulikult püüab juhtkond anda ülesandeid inimestele, kellel
on sobivad oskused. Isegi väheste või üldse mitte mingite
oskustega inimesi kasutatakse hästi. Kust mujalt me muidu
leiaksime oma juhtivtöötajad?
Mõnikord on vaja loomingulisi, isegi meeleheitlikke värbamismeetmeid. See ei ole olnud lihtne pärast Shanghai
kaotust. Kuid see ei ole meid peatanud. Näiteks isegi koerad,
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kassid, papagoid ja teised pereliikmed mängivad olulist rolli.
Koer on kontorijuht.
Kass on vastuvõtja.
Papagoi juhib meie oma väikest "Luftwaffe't".
Meie juhatusse kuulub kolm eeslit.
Meil on isegi üks eesli. (Hoolimata sellest, et tal on ainult kaks
jalga, teeb ta suurepäraselt tööd ka meie residendist targutajana!
Tema lollide naljade tegemise oskus on legendaarne.)
Tänu meie Euroopa juurtele ei ole tööl joomine tabu. Seda peetakse meie ühiskondliku elu osaks. Ja hinnatud inspiratsiooniallikaks.
"Ajurünnakud" - kas suure ajuga või ilma, kuid eelistatavalt
rohke alkoholiga - on julgustatud. See on ka väga lõbus. Igasugust jama võib välja paisata ilma häbi või piinlikkust tundmata. Tuleb vaid öelda maagiline sõna: "ajurünnak".
Eelistatavalt sirge näoga. Kui võimalik.
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