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Cīņa turpinās !
Astoņas desmitgades pēc vērmahta kapitulācijas 1945. gada 8. maijā pēckara
nacionālsociālistu kustība ir spēcīgāka nekā jebkad agrāk ne tikai Vācijā, bet visā
Eiropā.
Desmitiem gadu desmitu ilgas masu slepkavības, izraidīšana, vajāšanas un nomelnošana nav bijušas pietiekamas, lai iznīcinātu mūsu mīlētā fīrera Ādolfa Hitlera ģeniālās idejas sēklu.
Visi nacionālsociālisti un citi rasistiski apzinīgi tautieši un rasu radinieki plecu
pie pleca cīnās par mūsu baltās tautas saglabāšanu.
Kustība patiešām ir kļuvusi spēcīgāka,
taču arī bioloģiskās tautas nāves draudi
šodien ir daudz lielāki nekā agrāk.
Neapmierinātais ienaidnieks pašlaik
īsteno genocīdu pret visiem baltajiem
cilvēkiem. Viņa līdzekļi ir imigrācija,
kultūras
izkropļošana
un
rasu
sajaukšana.
Neatkarīgi no tā, vai tas ir "legāli" vai
"nelegāli", vai vēlēšanu cīņā vai ielas
kaujā, vai bruņojies ar propagandas materiāliem, vai atrodies cita veida kaujas
laukā: katram nacionālsociālistam ir
jāpilda savs pienākums!
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NSDAP/AO pīlāri
Galvenā prioritāte!
Galvenais mērķis
ir Baltās Rases un mūsu atsevišķu Balto "tautu" vai
"tautību" izdzīvošana!!!!
Viss pārējais ir sekundārs! Ideoloģiskās, taktiskās un etniskās viedokļu
atšķirības nedrīkst traucēt galvenajam mērķim!

NSDAP/AO loma
Mazākā NS kustības šūniņa ir atsevišķs nacionālsociālists. Kamēr vien pasaulē
ir kaut viens nacionālsociālists, cīņa turpinās!
Piezīme: ar "Klusās dabas" vien nepietiek! "Joprojām cīnās" ir būtiski!
Katrs īsts nacionālsociālists kaut ko dara, lai kaut kādā veidā veicinātu kustību!
Vienkārša "ticība" vai "studēšana" nav rīcība! Kas to nezina un nerīkojas saskaņā
ar to, tas nav nacionālsociālists. (Pat tad, ja viņš var citēt Mein Kampf no muguras
uz priekšu no atmiņas ebreju valodā!)
Divi nacionālsociālisti - pat ja viņi darbojas pilnīgi neatkarīgi viens no otra un
nezina viens par otra esamību - ir divreiz spēcīgāki nekā viens...
...bet, ja tie darbojas kopā, tie ir ne tikai divreiz spēcīgāki, bet pat četras reizes
spēcīgāki.
Desmit nacionālsociālisti jeb NS organizācijas (!), pat ja tās darbojas pilnīgi
neatkarīgi viena no otras un gandrīz nemaz nezina viena par otras pastāvēšanu, ir
desmit reizes spēcīgākas par vienu...
...bet, ja tie darbojas kopā - optimāli saskaņoti - , tad tie ir ne tikai desmit reižu
spēcīgāki, bet gan simts reižu spēcīgāki!
Šeit slēpjas NSDAP/AO nozīme. Tā neaizstāj ne atsevišķus nacionālsociālistus,
ne atsevišķas NS organizācijas. - Tā tās papildina. NSDAP/AO vairo to efektivitāti, pateicoties tās galvenajai lomai starptautiskā līmenī!

Globālā nacionālsociālistu ģimene
Nacionālsociālistu kustība ir globāla ģimene. Šī ģimene sastāv no daudzām organizācijām un indivīdiem. Neviena organizācija vai indivīds nav vairāk par mazu
šīs ģimenes daļu.
Bija laiks, kad pat lielākie organizāciju vadītāji atteicās pieņemt šo funda-
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mentālo patiesību. Viņi uzskatīja savu organizāciju par NS visuma centru... par
NS kustības sirdi, prātu un dvēseli... par vienīgo Ādolfa Hitlera mantojuma mantinieku!
Dažas no tām aizliedza saviem biedriem pievienoties citām organizācijām.
Dažas ne tikai pieprasīja ekskluzīvu lojalitāti, bet arī dēvēja savus "konkurentus"
par "partijas ienaidniekiem".
Piezīme: es neminēšu nevienu vārdu! Šis nav par vecu brūču atvēršanu. Es
vienkārši vēlos sagatavot jaunos cilvēkus gadījumam, ja viņi sastaptos ar kādām
pūstošām ķermeņa daļām vai nesprāgušām mīnām, kas palikušas no vecajiem pilsoņu kariem, kuri nodarīja tik daudz postījumu kustībai, kad es biju jauns.
Cerams, ka viņi mācīsies no mūsu kļūdām! nevis atkārtos tās!
Lūk, kā es pats redzu savu nostāju:
NSDAP/AO neeksistē, lai kalpotu man. Es eksistēju, lai kalpotu NSDAP/AO...
NS kustība neeksistē, lai kalpotu NSDAP/AO. NSDAP/AO pastāv, lai kalpotu NS
kustībai... Baltā rase neeksistē, lai kalpotu NS kustībai. NS kustība pastāv, lai kalpotu baltajai rasei.
Ja piekrītat šai pieejai, pārbaudiet mūs. Ja nē, apmeklējiet citu organizāciju.

NS kustības mugurkauls: Mūsu kadri
Ne NS līderis, ne NS organizācija nav nacionālsociālistu kustības mugurkauls.
Kustības mugurkauls ir kadri!
Kadri ir veidojušies intensīvas politiskās cīņas gados. Viņiem ir rētas un
pieredze. Viņu zināšanas un sadarbība ir
absolūti izšķiroša šajā cīņā!
Dažreiz attiecības starp kadru un
"organizācijas vadītāju" ir līdzīgas attiecībām starp pieredzējušu seržantu un
tikko akadēmiju beigušo jauno leitnantu.
Mans padoms kā kustības "vecākajam
virsniekam" jaunākajiem kolēģiem, kas
ieņem "vadošus amatus", ir šāds: Klausieties sava seržanta!!!

Gerhard Lauck
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Mani lomu modeļi
Mani paraugi bija mani pedagogi, kolēģi un biedri!
Daļēji tie bija vīrieši, kas piedalījās Pirmajā pasaules karā, (pirmajā) cīņu periodā, Otrajā pasaules karā un (otrajā) cīņu periodā pēc 1945. gada! Tāpēc daļēji tie
bija reiha vācieši un emigranti... Bet daļēji tie bija arī vecie vācu-amerikāņu bundesbiedri.
Mēs, pēckara paaudzes nacionālsociālisti, neesam piedzīvojuši un pārdzīvojuši
neko līdzīgu! Mums jānoliec galva godbijībā viņu priekšā!
Vienīgais, par ko mums ir jāsūdzas, ir tas, ka mums neizdevās piedzīvot Fīreru
un Trešo reihu!
Pēckara organizācijas vai organizācijas līdera zaudējums ASV var būt ļoti
sāpīgs un nomācošs, taču, salīdzinot ar viņu ciešanu, upuru un nelokāmības ceļu,
tas ir sīkums!
Mums ir jāpierāda, ka esam viņu - un miljoniem kritušo - cienīgi! Ir tikai viens
veids, kā to izdarīt: Cīnīties līdz pēdējam elpas vilcienam!

Vecā gvarde
Šodienas vecā gvarde lielākoties sastāv no manas pēckara paaudzes NS līderiem. Viņu atšķirīgās iezīmes ir gadu desmitiem ilgs aktīvisms un (Vācijā) vairumā
gadījumu arī vairāki gadi politiskā ieslodzījumā.
Tomēr mēs uzskatām sevi par, labākajā gadījumā, vājām kara paaudzes biedru,
mūsu pašu mentoru, kopijām.
Mums šķiet gandrīz apkaunojoši, ka jaunajiem biedriem, kuru audzinātājiem
mums ir jābūt, diemžēl ir jāsamierinās ar tik nožēlojamiem paraugiem salīdzinājumā ar mūsu audzinātājiem un paraugiem -, proti, ar mums.
Protesta nav! Minimālā prasība, lai izpildītu pienākumu, ir cīņa līdz nāvei! Kas
vēl dzīvo, tas vēl nav sasniedzis šo minimālo prasību un nav tiesīgs ļaut sevi
pārāk daudz slavēt! (Nākamajām NS cīnītāju paaudzēm tas nešķiet tikai skaists
formulējums, bet drīzāk kaut kas pašsaprotams!).
Mūsu pēctečiem noteikti jākļūst par labākiem nacionālsociālistiem nekā mums!
- Pretējā gadījumā kustības rīcībā nebūs augstvērtīga cilvēciskā materiāla, kas nepieciešams tās vēsturiskās misijas izpildei!
Viņu pēctečiem ir jāturpina šī augstākā rakstura attīstība!
Pamatota atzinība un atzinība ir laba. Jā, tie ir noderīgi kustības vēsturei un
jaunatnes izglītošanai. Bet ne tad, ja tie ir pārmērīgi.
Mūsu pārāk cilvēciskās nepilnības nedrīkst palikt noslēpumā! Pirmkārt, vēsturiskās patiesības labad... otrkārt, veiksmīgas prakses labad... un, treškārt, jaunatnes
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audzināšanas labad.
Kas cīnās godīgi, lojāli, drosmīgi un neatlaidīgi, tam nav jāuztraucas par savu
godu un "slavu pēc nāves".
Viņa Mūžīgā Dzīve ir iemiesota viņa bērnu asinīs un viņa mantojums - nākamo
NS biedru paaudžu garā!
Gerhards Lauks
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