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Kova tęsiasi!
Praėjus aštuoniems dešimtmečiams po Vermachto kapituliacijos
1945 m. gegužės 8 d., pokario nacionalsocialistų judėjimas ne
tik Vokietijoje, bet ir visoje Europoje yra kaip niekada stiprus.
Dešimtmečių masinių žudynių, trėmimų, persekiojimų ir
šmeižto nepakako, kad būtų
sunaikinta mūsų mylimo fiurerio Adolfo Hitlerio genialios
idėjos sėkla.
Visi nacionalsocialistai ir kiti
rasiškai sąmoningi tautiečiai
bei rasiniai giminaičiai petys į
petį kovoja už mūsų baltųjų
tautos išsaugojimą.
Judėjimas iš tiesų sustiprėjo,
tačiau biologinės liaudies
mirties pavojus šiandien taip
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pat yra daug didesnis nei anksčiau.
Desperatiškas priešas vykdo genocidą prieš visus baltuosius. Jo
priemonės - nebaltųjų imigracija, kultūros iškraipymas ir rasių
maišymas.
Nesvarbu, ar tai būtų "legalu", ar "nelegalu", ar rinkimų kova, ar
gatvės mūšis, ar apsiginklavęs propagandine medžiaga, ar
kitokio pobūdžio mūšio lauke: kiekvienas nacionalsocialistas
privalo atlikti savo pareigą!
Gerhardas Lauckas
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Stiprybė per juoką:
Morkų ir lazdų valdymas
Baronas
Dėl tų kompromituojančių nuotraukų, kurias padariau per
paskutinį biuro vakarėlį, buvau pakviestas pateikti dar vieną
straipsnį. Taigi nusprendžiau parašyti apie "valdymo stilių" čia.
Vienas iš mūsų Žmogiškųjų išteklių departamento taikomų
metodų paprastai vadinamas "morkos ir lazdos".
Už gerus darbo rezultatus atlyginama pažadant, kad galiausiai
jie bus perkelti į Lebensborno projektą. Tačiau, siekiant skatinti
geriausius darbo rezultatus, šis perkėlimas galimas tik išėjus į
pensiją po ilgos ir sėkmingos karjeros.
Už blogą elgesį baudžiama perkėlimu į Tel Avivo padalinį. (Iš
tikrųjų mes nežinome, kas ten vyksta. Niekas niekada negrįžo
ir mums nepasakojo.)
Natūralu, kad vadovybė stengiasi skirti užduotis žmonėms, turintiems atitinkamus įgūdžius. Net ir mažai įgūdžių turintys ar
jų neturintys žmonės yra tinkamai panaudojami. Juk kur kitur
rastume vadovaujančių darbuotojų?
Kartais prireikia kūrybiškų, net desperatiškų įdarbinimo priemonių. Po Šanchajaus praradimo tai nebuvo lengva. Tačiau tai
mūsų nesustabdė. Pavyzdžiui, net šunys, katės, papūgos ir kiti
šeimos nariai atlieka svarbius vaidmenis.
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Šuo yra biuro vadybininkas.
Katė yra registratorė.
Papūga vadovauja mūsų mažajai "Luftwaffe".
Trys burrosai yra mūsų direktorių valdybos nariai.
Turime net asilą. (Nepaisant to, kad jis turi tik dvi kojas, jis puikiai atlieka ir mūsų išmintingojo asilo vaidmenį! Jo talentas
pasakoti kvailus juokelius yra legendinis.)
Dėl mūsų europietiškų šaknų gerti darbe nėra tabu. Tai laikoma
mūsų socialinio gyvenimo dalimi. Ir brangus įkvėpimo šaltinis.
Skatinamas "smegenų šturmas" - su daug smegenų ar be jų, bet
pageidautina su dideliu kiekiu alkoholio. Tai taip pat labai smagu. Be jokios gėdos ar gėdos galima išsakyti visokias
nesąmones. Tereikia ištarti stebuklingą žodį "smegenų šturmas".
Pageidautina, kad tai darytumėte tiesiai šviesiai. Jei įmanoma.

4

5

