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NSDAP/AO sambad
Peamine prioriteet!
PEAMINE EESMÄRK on valge rassi ja meie üksikute valgete "rahvuste" või
"rahvuste" ellujäämine!!!
KÕIK muu on sekundaarne! Ideoloogilised, taktikalised ja etnilised erimeelsused ei tohi segada esmatähtsat eesmärki!

NSDAP/AO roll
NS-liikumise väikseim rakk on
üksikud natsionaalsotsialistid. Niikaua
kui üksikud natsionaalsotsialistid eksisteerivad kuskil maailmas, jätkub
võitlus!
Märkus: "Elab ikka veel" üksi ei ole
piisav! "Ikka võitleb" on hädavajalik!
Iga tõeline natsionaalsotsialist teeb
midagi, et kuidagi liikumist edendada!
Lihtsalt "uskumine" või "õppimine" ei
ole TEGEVUS! Kes seda ei tea ja selle
järgi ei tegutse, ei ole üldse
natsionaalsotsialist. (Isegi kui ta oskab
Mein Kampf'i tagantjärele mälu järgi
heebrea keeles tsiteerida!)
Kaks natsionaalsotsialisti - isegi kui

nad tegutsevad üksteisest täiesti sõltumatult ja ei tea üksteise olemasolust - on
kaks korda tugevamad kui üks...
...kuid kui nad töötavad koos, siis ei ole nad lihtsalt kaks korda, vaid pigem neli
korda tugevamad.
Kümme natsionaalsotsialistide - või NS-organisatsiooni (!) - isegi kui nad töötavad üksteisest täiesti sõltumatult ja vaevalt teavad üksteise olemasolust - , on
kümme korda tugevamad kui ainult üks...
...kuid kui nad töötavad koos - optimaalselt koordineeritult - , siis ei ole nad
lihtsalt kümme korda tugevamad, vaid pigem sada korda tugevamad!
Selles peitub NSDAP/AO tähtsus. See ei asenda ei individuaalset natsionaalsotsialisti ega individuaalset NS-organisatsiooni. - See täiendab neid. NSDAP/AO
MULTIPLASTIB nende tõhusust tänu oma võtmerollile rahvusvahelisel tasandil!

Ülemaailmne natsionaalsotsialistlik perekond
Natsionaalsotsialistlik liikumine on GLOBAALNE perekond. See perekond
koosneb KÕIGESTEST organisatsioonist ja üksikisikust. Ükski organisatsioon või
üksikisik ei ole rohkem kui PISIKENE osa sellest perekonnast.
Oli aeg, mil isegi suured organisatsiooni juhid keeldusid seda põhitõde aktsepteerimast. Nad pidasid oma organisatsiooni NS-universumi keskuseks... NSliikumise südameks, meeleks ja hingeks... Adolf Hitleri pärandi ainsaks pärijaks!
Mõned neist keelasid oma liikmetel teistesse organisatsioonidesse astuda.
Mõned mitte ainult ei nõudnud eksklusiivset lojaalsust, vaid tembeldasid oma
"konkurendid" "partei vaenlasteks".
Märkus: ma EI kavatse ühtegi nime nimetada! See EI ole vanade haavade avamine. Ma tahan lihtsalt valmistada uusi inimesi ette juhuks, kui nad komistavad
mädanevate kehaosade või lõhkemata maamiinide peale, mis on jäänud vanadest
kodusõdadest, mis tegid liikumisele nii palju kahju, kui ma olin noor. Loodetavasti
õpivad nemad meie vigadest! Mitte kordama neid!
Minu seisukoht on järgmine:
NSDAP/AO ei ole olemas selleks, et teenida mind. Mina olen olemas, et teenida
NSDAP/AO-d... NS liikumine ei ole olemas, et teenida NSDAP/AO-d. NSDAP/AO
eksisteerib selleks, et teenida NS-liikumist... Valge rass ei eksisteeri selleks, et teenida NS-liikumist. NS liikumine eksisteerib selleks, et teenida valget rassi.
Kui olete selle lähenemisviisiga nõus, vaadake meid. Kui mitte, vaadake mõnda
teist organisatsiooni.

NS-liikumise selgroog:
Meie kaadrid

Ei NS juht ega NS organisatsioon ei ole natsionaalsotsialistliku liikumise
selgroog. Kaadrid on liikumise selgroog!
Kaadrid on sepistatud aastatepikkuse intensiivse poliitilise võitluse käigus. Nad
kannavad armi ja omavad kogemusi. Nende oskusteave ja koostöö on selles
võitluses absoluutselt otsustav!
Mõnikord on kaadri ja "organisatsioonilise juhi" suhe sarnane kogenud seersandi
ja rohelise noore, äsja akadeemiast tulnud leitnandi vahelisele suhtele.
Minu kui liikumise "vanemametniku" nõuanne oma noorematele kolleegidele
"juhtivatel ametikohtadel" on järgmine: KUULAKE OMA SEERSANTI!!!

Minu eeskujud
Minu eeskujudeks olid minu kasvatajad, töökaaslased ja seltsimehed!
Need olid osaliselt mehed, kes olid osalenud esimeses maailmasõjas, (esimeses)
võitlusperioodis, teises maailmasõjas ja (teises) võitlusperioodis pärast 1945.
aastat! Seega osalt Reichs sakslased ja emigrantid... Aga nad olid ka osalt vanad
kaasvõitlejad saksa-ameerika bundist.
Meie, sõjajärgse põlvkonna natsionaalsotsialistid, ei ole kogenud ega kannatanud mitte midagi võrreldavat! Me peame nende ees aukartuses pead langetama!
Ainus asi, mille üle meil on kurta, on see, et me ei saanud kogeda Führerit ja
Kolmandat Reichi!
Sõjajärgse organisatsiooni või organisatsiooni juhi kaotamine võib olla MEILE
väga valus ja heidutav, kuid võrreldes MEIE kannatuste, ohvrite ja vankumatuse
teega on see tühine asi!
Me peame tõestama end nende - ja miljonite langenute - vääriliseks! Selleks on
ainult üks võimalus: Võidelda kuni viimase hingetõmbeni!

Vana kaardivägi
Tänane vana kaardivägi koosneb enamasti minu sõjajärgse põlvkonna NSjuhtidest. Neid iseloomustab aastakümnete pikkune aktivism ja (Saksamaal)
enamasti ka mitmeaastane poliitiline vangistus.
Sellegipoolest peame end parimal juhul sõjapõlvkonna seltsimeeste, omaenda
mentorite, nõrgaks koopiaks.
Meie jaoks on peaaegu häbiväärne, et noored seltsimehed, kelle kasvatajateks
me peame olema, peavad kahjuks leppima selliste viletsate eeskujudega - võrreldes meie kasvatajate ja rollimudelitega -, nimelt meiega.
Ei protesteeri! Minimaalne nõue kohustuse täitmiseks on võitlus surmani! Kes

veel elab, ei ole seda miinimumnõuet veel saavutanud ja ei ole õigust lasta end liiga palju ülistada! (Järgnevatele NS võitlejate põlvkondadele ei tohiks see tunduda
lihtsalt ilus sõnastus, vaid pigem kui midagi iseenesestmõistetavat!)
Meie järeltulijad peavad kindlasti saama PAREMATEKS natsionaalsotsialistideks kui meie ! - Vastasel juhul ei ole liikumisel seda kõrge väärtusega inimmaterjali, mis on vajalik tema ajaloolise missiooni täitmiseks!
Nende järeltulijad peavad seda kõrgemat iseloomu arengut jätkama!
Õigustatud tunnustus ja tunnustamine on hea. Jah, need on kasulikud liikumise
ajaloo ja noorte harimise jaoks. Aga mitte siis, kui need on liigsed.
Meie kõikvõimalikke puudusi ei tohi salata! Esiteks, ajaloolise tõe huvides...
teiseks, eduka praktika huvides... ja kolmandaks, noorte kasvatamise huvides.
Kes võitleb ausalt, lojaalselt, vapralt ja visalt, ei pea muretsema oma au ja
"kuulsuse pärast surma" pärast.
Tema Igavene Elu on kehastunud tema laste veres ja tema pärand tulevaste NSsaadikute põlvkondade vaimus!
Gerhard Lauck

Fredi Odüsseia
1. osa

Suur maja või pähklikoda?
Ma valisin Nut House. (Paremad elamistingimused. Võib-olla atraktiivne meditsiiniõde!)
Bussisõit kestis paar tundi. Nägime palju maisipõldusid. Midagi ebatavalist.
Lõpuks peatusime mullaparklas keset mitte midagi. Selle kõrval, mis nägi välja
nagu vana raudteeliin. Ainult et rööpaid ei olnud.
Meie giid käskis meil bussist maha tulla ja talle järgneda. Jalgsi.
Pinnase rada... Betoonsild üle järsu kuru, mille põhjas on oja... Palju kasutatud padruneid. (Erinevad kaliibrid.)... Veel
paarsada meetrit ja me olime suures
metskanepipõllus... Järgnes väga kitsas
jalgrada mööda järsku - kuid mitte liiga
kõrget - kaljut.
Lõpuks jõudsime oma sihtkohta. Kahetoaline mausoleum, mis on käsitsi (!)
raiutud lubjakivist kaljusse!
Esimeses kambris seoti meile silmad
kinni, enne kui meid viidi teise kambrisse.
Siis läks kõik pimedaks. Ei tea, kui kaua ma olin teadvuseta.
Kui ma ärkasin, leidsin end seest, mis
näis olevat tohutu maa-alune kompleks.

Enamik personalist kandis vormiriietust. Mõned olid valged. Nagu meditsiinipersonal. Teised olid mustad. Nagu turvamehed.
Enamik neist rääkis saksa keelt. Või inglise keelt saksa aktsendiga.
Nüüdseks olin ma hakanud närviliseks muutuma. Küsisin endalt: Kas ma olen
muutumas kurjakuulutavate inimkatsete osaks?!?
Võib-olla midagi, mis on seotud bioloogilise sõjapidamisega? Või psühholoogilise
sõjapidamisega?
Siis astus SINA tuppa.

VALKYRIE!
See oli armastus esimesest silmapilgust.
Inimene laboratoorselt või mitte. Ellujääja või mitte. Niikaua kui HELGA (aka
"Wölfin" / "emahunt") oleks silmapiiril, sureksin ma õnnelikuna!

