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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
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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!
Gerhards Lauks
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Spēks caur smiekliem:
Burkānu un nūju pārvaldība
Barons
Pateicoties tām kompromitējošajām fotogrāfijām, ko es uzņēmu
pēdējā biroja ballītē, mani uzaicināja iesniegt vēl vienu rakstu.
Tāpēc es nolēmu uzrakstīt par "vadības stilu" šeit.
Viens no paņēmieniem, ko izmanto mūsu Cilvēkresursu nodaļa,
parasti tiek dēvēts par "burkānu un nūju".
Par labu sniegumu tiek atalgoti ar solījumu, ka pēc tam tiks
pārcelti uz Lebensborna projektu. Tomēr, lai veicinātu labāko
sniegumu, šis pārcelšana notiek tikai pēc aiziešanas pensijā pēc
ilgas un veiksmīgas karjeras.
Savukārt par sliktu uzvedību soda ar pārcelšanu uz mūsu Telavivas nodaļu. (Patiesībā mēs nezinām, kas tur notiek. Neviens
nekad nav atgriezies un pastāstījis mums.)
Protams, vadība cenšas uzticēt uzdevumus cilvēkiem ar atbilstošu prasmju kopumu. Pat cilvēki ar nelielām prasmēm vai
bez tām tiek izmantoti lietderīgi. Galu galā, kur gan citur mēs
varētu atrast mūsu vadošos darbiniekus?
Dažkārt ir nepieciešami radoši, pat izmisuma pilni darbā
pieņemšanas pasākumi. Kopš Šanhajas zaudēšanas tas nav bijis
viegli. Taču tas mūs nav apturējis. Piemēram, pat suņiem,
kaķiem, papagaiļiem un citiem ģimenes locekļiem ir svarīga lo3

ma.
Suns ir biroja vadītājs.
Kaķis ir reģistrators.
Papagailis vada mūsu mazo "Luftwaffe".
Mūsu direktoru valdē ir trīs degunradži.
Mums ir pat ass. (Neskatoties uz to, ka viņam ir tikai divas
kājas, viņš lieliski pilda arī mūsu mājas gudrinieka pienākumus!
Viņa talants muļķīgiem jokiem ir leģendārs.)
Pateicoties mūsu Eiropas saknēm, dzeršana darba laikā nav tabu. Tas tiek uzskatīts par mūsu sabiedriskās dzīves sastāvdaļu.
Un tas ir vērtīgs iedvesmas avots.
"Prāta vētra" - ar vai bez smadzenēm, bet vēlams ar lielu alkohola daudzumu - ir ieteicama. Tas ir arī ļoti jautri. Bez kauna
vai apmulsuma var izplēst visādas muļķības. Ir tikai jāpasaka
maģiskais vārds: "Prāta vētra".
Vēlams ar taisnu seju. Ja iespējams.
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