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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.
Dešimtmečiai masinių žudynių, ištrėmimų, persekiojimų ir šmeižto nepadėjo
sunaikinti mūsų mylimo fiurerio Adolfo Hitlerio genialios idėjos sėklos.
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 pat yra daug didesnis nei
anksčiau.
Desperatiškas priešas vykdo genocidą prieš visus baltuosius. Jo priemonės - nebaltųjų imigracija, kultūros
iškraipymas ir rasių maišymas.
Nesvarbu, ar "legaliai", ar nelegaliai,
ar rinkimų kovoje, ar gatvės mūšyje, ar
apsiginklavęs propagandine medžiaga,
ar kitokio pobūdžio mūšio lauke - kiekvienas nacionalsocialistas privalo atlikti savo pareigą!
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NSDAP/AO ramsčiai
Svarbiausias prioritetas!
Svarbiausias tikslas
- išlikti baltajai rasei ir atskiroms baltųjų tautoms arba
"tautybėms"!!!
Visa kita yra antraeilis 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!
Vien tik "tikėjimas" ar "studijavimas" nėra veiksmas! Kas to nežino ir pagal tai
nesielgia, nėra nacionalsocialistas. (Net jei jis gali 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, 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 padaugina jų veiksmingumą dėl savo pagrindinio vaidmens tarptautiniu lygmeniu!

Pasaulinė nacionalsocialistų šeima
Nacionalsocialistų judėjimas yra pasaulinė šeima. Šią šeimą sudaro daugybė organizacijų ir asmenų. Nė viena organizacija ar asmuo nėra daugiau nei mažytė
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,
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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 vardų ir pavardžių! Tai nėra skirta senoms
žaizdoms atverti. 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!!!
Gerhard Lauck
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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 prieš juos galvas!
Vienintelis dalykas, dėl kurio galime skųstis, yra tai, kad nepatyrėme fiurerio ir
Trečiojo reicho!
Pokario organizacijos ar organizacijos vadovo netektis mums gali būti labai
skaudi 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 pavyzdžiais,
būtent su mumis.
Jokio protesto! Minimalus reikalavimas atlikti pareigą yra kova iki mirties! Kas
dar gyvas, 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, bet 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 ugdymą!
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.
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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

6

7

