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Het gevecht gaat door!
Acht decennia na de capitulatie van de Wehrmacht op 8 mei
1945 is de naoorlogse nationaal-socialistische beweging sterker
dan ooit, niet alleen in Duitsland, maar in heel Europa.
Tientallen jaren van massamoord, verdrijving, vervolging en
laster zijn niet voldoende
geweest om de kiem van het
briljante idee van onze zeer
geliefde Führer Adolf Hitler te
vernietigen.
Alle Nationaal Socialisten en
andere rasbewuste land- en
rasverwanten strijden zij aan
zij voor het behoud van onze
blanken.
De beweging is inderdaad
sterker geworden, maar het
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gevaar van de biologische folkloristische dood is tegenwoordig
ook veel groter dan in het verleden.
De wanhopige vijand is bezig genocide te plegen op alle blanken. Zijn middelen zijn niet-blanke immigratie, cultuurvervorming en rassenvermenging.
Of het nu "legaal" of "illegaal" is, in verkiezingsstrijd of
straatstrijd, gewapend met propagandamateriaal of op een
slagveld van een andere soort: iedere nationaal-socialist moet
zijn plicht doen!
Gerhard Lauck
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Kracht door Lachen:
Wortel en stok management
Baron
Dankzij die compromitterende foto's die ik op het laatste kantoorfeest heb genomen, ben ik uitgenodigd om nog een artikel
in te dienen. Dus heb ik besloten om te schrijven over de
"management stijl" hier in de buurt.
Een techniek die door onze afdeling Personeelszaken wordt gebruikt, wordt "de wortel en de stok" genoemd.
Goede prestaties worden beloond met de belofte van een uiteindelijke overplaatsing naar het Lebensborn-project. Om de beste
prestaties aan te moedigen, gebeurt deze overplaatsing echter
pas bij pensionering na een lange en succesvolle carrière.
Slecht gedrag, aan de andere kant, wordt bestraft met overplaatsing naar onze Tel Aviv eenheid. (We weten eigenlijk niet
wat daar gebeurt. Niemand is ooit teruggekomen om het ons te
vertellen).
Vanzelfsprekend probeert het management taken toe te wijzen
aan de mensen met de juiste vaardigheden. Zelfs mensen met
weinig of geen vaardigheden worden goed gebruikt. Waar anders zouden wij immers ons leidinggevend personeel vinden?
Creatieve, zelfs wanhopige, wervingsmaatregelen zijn soms
nodig. Dit is niet gemakkelijk geweest sinds het verlies van
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Shanghai. Maar dat heeft ons niet tegengehouden. Bijvoorbeeld, zelfs honden, katten, papegaaien en andere familieleden
spelen een belangrijke rol.
Een hond is een kantoor manager.
Een kat is een receptioniste.
Een papegaai commandeert onze eigen kleine "Luftwaffe".
Drie ezels zitten in onze raad van bestuur.
We hebben zelfs een ezel. (Ondanks het feit dat hij maar twee
benen heeft, doet hij ook uitstekend werk als onze inwonende
wijsneus! Zijn talent voor domme grappen is legendarisch.)
Dankzij onze Europese wortels is drinken op het werk niet
taboe. Het wordt beschouwd als een deel van ons sociale leven.
En een gekoesterde bron van inspiratie.
"Brainstormen" - met of zonder veel hersens, maar bij voorkeur
met voldoende alcohol - wordt aangemoedigd. Het is ook erg
leuk. Allerlei onzin kan worden uitgekraamd zonder schaamte
of gêne. Je hoeft alleen maar het toverwoord te zeggen:
"brainstormen."
Bij voorkeur met een strak gezicht. Indien mogelijk.
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