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NSDAP/AO ramsčiai
Svarbiausias prioritetas!
PAGRINDINIS TIKSLAS yra baltųjų rasės ir mūsų atskirų baltųjų tautų arba
tautybių išlikimas!!!
Visa kita yra antrinis dalykas! Ideologiniai, taktiniai ir etniniai nuomonių skirtumai neturi trukdyti siekti pagrindinio tikslo!

NSDAP/AO vaidmuo
Mažiausia NS judėjimo ląstelė yra
atskiras nacionalsocialistas. Kol pasaulyje yra nors vienas nacionalsocialistas, kova tęsiasi!
Pastaba: vien tik "Still lives" nepakanka! "Vis dar kovoja" yra būtina!
Kiekvienas tikras nacionalsocialistas
kažką daro, kad populiarintų judėjimą!
Tiesiog "tikėti" ar "studijuoti" nėra
VEIKLA! Kas to nežino ir pagal tai
nesielgia, nėra nacionalsocialistas. (Net
jei jis moka cituoti "Mein Kampf" iš
atminties hebrajų kalba nuo galo iki galo!)
Du nacionalsocialistai, net jei jie
veikia visiškai nepriklausomai vienas

nuo kito ir nežino apie vienas kito egzistavimą, yra dvigubai stipresni už vieną...
...tačiau jei jie dirba kartu, jie yra ne tik dvigubai stipresni, bet ir keturis kartus stipresni.
Dešimt nacionalsocialistų arba NS organizacijų (!), net jei jos veikia visiškai
nepriklausomai viena nuo kitos ir beveik nežino apie viena kitos egzistavimą, yra
dešimt kartų stipresnės už vieną...
...bet jei jie dirba kartu - optimaliai suderintai - , tada jie ne tik dešimt kartų stipresni, bet ir šimtą kartų stipresni!
Čia ir slypi NSDAP/AO reikšmė. Ji nepakeičia nei atskiro nacionalsocialisto, nei
atskiros NS organizacijos. - Ji jas papildo. NSDAP/AO dėl savo pagrindinio vaidmens tarptautiniu lygmeniu MULTIPLINUOJA jų veiksmingumą!

Pasaulinė nacionalsocialistų šeima
Nacionalsocialistų judėjimas yra GLOBALI šeima. Šią šeimą sudaro daugybė
organizacijų ir asmenų. Nė viena organizacija ar asmuo nėra daugiau nei maža
šios šeimos dalis.
Buvo laikas, kai net pagrindiniai organizacijų vadovai atsisakė pripažinti šią esminę tiesą. Jie savo organizaciją laikė NS visatos centru... NS judėjimo širdimi,
protu ir siela... kaip vienintelę Adolfo Hitlerio palikimo paveldėtoją!
Kai kurios iš jų uždraudė savo nariams stoti į kitas organizacijas. Kai kurios ne
tik reikalavo išskirtinės ištikimybės, bet ir vadino savo "konkurentus" "partijos
priešais".
Pastaba: nesiruošiu minėti jokių pavardžių! Tai NEREIKIA atverti senų žaizdų.
Tiesiog noriu paruošti naujus žmones tam atvejui, jei jie užkluptų kokias nors
pūvančias kūno dalis ar nesprogusias minas, likusias nuo senų pilietinių karų, kurie padarė tiek daug žalos judėjimui, kai buvau jaunas. Tikiuosi, kad JIE pasimokys iš MŪSŲ klaidų! o ne jas pakartos!
Štai kaip aš pats vertinu savo poziciją:
NSDAP/AO egzistuoja ne tam, kad tarnautų man. Aš egzistuoju tam, kad tarnaučiau NSDAP/AO... NS judėjimas neegzistuoja tam, kad tarnautų NSDAP/AO.
NSDAP/AO egzistuoja tam, kad tarnautų NS judėjimui... Baltoji rasė neegzistuoja
tam, kad tarnautų NS judėjimui. NS judėjimas egzistuoja tam, kad tarnautų
baltajai rasei.
Jei sutinkate su tokiu požiūriu, patikrinkite mus. Jei ne, ieškokite kitos organizacijos.

NS judėjimo pagrindas:
Mūsų kadrai

Nei NS lyderis, nei NS organizacija nėra nacionalsocialistų judėjimo pagrindas.
Judėjimo stuburą sudaro kadrai!
Kadrai buvo suformuoti per daugelį intensyvios politinės kovos metų. Jie turi
randų ir patirties. Jų žinios ir bendradarbiavimas šioje kovoje yra absoliučiai lemiami!
Kartais kadrų ir "organizacijos vadovo" santykiai primena patyrusio seržanto ir
ką tik akademiją baigusio jauno leitenanto santykius.
Mano, kaip judėjimo "vyresniojo pareigūno", patarimas jaunesniems kolegoms,
užimantiems vadovaujančias pareigas, yra toks: KLAUSYKITE SAVO SERŽANTO!!!

Mano vaidmenų modeliai
Mano pavyzdžiai buvo mano pedagogai, bendradarbiai ir bendražygiai!
Iš dalies tai buvo vyrai, dalyvavę Pirmajame pasauliniame kare, (pirmuoju) kovos laikotarpiu, Antrajame pasauliniame kare ir (antruoju) kovos laikotarpiu po
1945 m.! Taigi iš dalies Reicho vokiečiai ir emigrantai... Tačiau iš dalies jie taip
pat buvo seni Vokietijos ir Amerikos Bundo bendražygiai.
Mes, pokario kartos nacionalsocialistai, nepatyrėme ir neišgyvenome nieko
panašaus! Turime pagarbiai nulenkti galvas prieš juos!
Vienintelis dalykas, dėl kurio galime skųstis, yra tai, kad nepatyrėme fiurerio ir
Trečiojo reicho!
Pokario organizacijos ar organizacijos vadovo netektis mums gali būti labai
skausminga ir atgrasi, tačiau, palyginti su JŲ kančių, pasiaukojimo ir ištvermės
keliu, tai yra smulkmena!
Turime įrodyti, kad esame verti jų - ir milijonų kritusiųjų! Yra tik vienas būdas
tai padaryti: Kovoti iki paskutinio atodūsio!

Senoji gvardija
Dabartinę senąją gvardiją daugiausia sudaro mano pokario kartos NS lyderiai. Jų
išskirtiniai bruožai - dešimtmečius trukusi aktyvi veikla ir (Vokietijoje) daugeliu
atvejų taip pat keleri metai politinio įkalinimo.
Nepaisant to, geriausiu atveju laikome save silpnomis karo kartos draugų, savo
mokytojų, kopijomis.
Mums beveik gėda, kad jaunieji draugai, kurių auklėtojais turime būti, deja, turi
kęsti tokius apgailėtinus pavyzdžius, palyginti su mūsų auklėtojais ir vaidmenų
modeliais, būtent su mumis.

Jokio protesto! Minimalus reikalavimas, kad būtų įvykdyta pareiga, yra kova iki
mirties! Kas dar gyvas, tas dar nepasiekė šio minimalaus reikalavimo ir neturi
teisės reikalauti, kad būtų per daug šlovinamas! (Ateinančioms NS kovotojų kartoms tai turėtų atrodyti ne tik graži formuluotė, o veikiau savaime suprantamas
dalykas!)
Mūsų įpėdiniai tikrai turi tapti geresniais nacionalsocialistais už mus! - Kitaip
judėjimas neturės vertingos žmogiškosios medžiagos, kuri būtina jo istorinei misijai įvykdyti!
JŲ įpėdiniai turi tęsti šį aukštesnį charakterio vystymąsi!
Pagrįstas įvertinimas ir pripažinimas yra gerai. Taip, jie naudingi judėjimo istorijai ir jaunimo ugdymui. Bet ne tada, kai jų yra per daug.
Mūsų pernelyg žmogiški trūkumai neturi likti paslaptyje! Pirma, dėl istorinės
tiesos... antra, dėl sėkmingos praktikos... ir trečia, dėl jaunimo ugdymo.
Kas kovoja sąžiningai, ištikimai, drąsiai ir atkakliai, tam nereikia jaudintis dėl
savo garbės ir "šlovės po mirties".
Jo amžinasis gyvenimas įkūnytas jo vaikų kraujyje, o jo palikimas - ateinančių
NS bendražygių kartų dvasioje!
Gerhardas Lauckas

Fredo odisėja
1 dalis

Didysis namas ar riešutų namas?
Aš pasirinkau "Nut House". (Geresnės gyvenimo sąlygos. Galbūt patraukli
slaugytoja!)
Kelionė autobusu užtruko kelias valandas. Matėme daug kukurūzų laukų. Nieko
neįprasto.
Galiausiai sustojome purvinoje stovėjimo aikštelėje viduryje niekur. Šalia kažko,
kas atrodė kaip sena geležinkelio linija. Tik be bėgių.
Mūsų gidas liepė mums išlipti iš autobuso ir sekti paskui jį. Pėsčiomis.
Betoninis tiltas per stačią griovą su
upeliu dugne... Daug panaudotų
šovinių. (Įvairaus kalibro.)... Dar keli
šimtai metrų ir mes atsidūrėme
didžiuliame laukinių kanapių plote... Po
to sekė labai siauras pėsčiųjų takelis
palei stačią, bet ne per aukštą uolą.
Pagaliau pasiekėme kelionės tikslą.
Dviejų kambarių mauzoliejus, rankomis
iškaltas (!) kalkakmenio uoloje!
Pirmojoje kameroje mums buvo
užrištos akys, o po to buvome nuvesti į
antrąją kamerą.
Tada viskas aptemo. Nežinau, kiek laiko
buvau be sąmonės.

Kai pabudau, atsidūriau viduje, kuris atrodė kaip didžiulis požeminis kompleksas.
Dauguma darbuotojų dėvėjo uniformas. Kai kurie buvo baltos spalvos. Kaip ir
medicinos personalas. Kitos buvo juodos. Kaip apsaugos darbuotojai.
Dauguma kalbėjo vokiškai. Arba angliškai su vokišku akcentu.
Dabar jau pradėjau nervintis. Paklausiau savęs: Ar aš atsidūriau ant grėsmingų eksperimentų su žmonėmis ribos?!?
Galbūt kas nors, kas susiję su biologiniu karu? Arba su psichologiniu karu?
Tada į kambarį įėjo ONA.

VALKYRIE!
Tai buvo meilė iš pirmo žvilgsnio.
Žmogus laboratorinė žiurkė ar ne. Išgyvenęs ar ne. Kol HELGA (dar žinoma kaip
"Wölfin" / "vilkė") bus mano akyse, aš mirsiu laimingas!

