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Walka trwa!
Osiemdziesiąt lat po kapitulacji Wehrmachtu 8 maja 1945 r.
powojenny ruch narodowosocjalistyczny jest silniejszy niż
kiedykolwiek, nie tylko w Niemczech, ale w całej Europie.
Dziesiątki lat masowych mordów, wypędzeń, prześladowań i
zniesławień nie wystarczyły,
by zniszczyć zalążek genialnej
idei naszego ukochanego führera Adolfa Hitlera.
Wszyscy narodowi socjaliści
oraz inni świadomi rasowo
rodacy i rasowi krewni walczą
ramię w ramię o zachowanie
naszych Białych Ludzi.
Ruch rzeczywiście stał się
silniejszy, ale też niebezpieczeństwo biologicznej śmierci
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ludowej jest dziś o wiele większe niż w przeszłości.
Zdesperowany wróg jest w trakcie dokonywania ludobójstwa na
wszystkich Białych ludziach. Jego środki to imigracja nieBiałych, zniekształcanie kultury i mieszanie ras.
Czy to "legalnie" czy "nielegalnie", czy to w walce wyborczej
czy ulicznej, czy uzbrojony w materiały propagandowe czy na
innym polu bitwy: każdy narodowy socjalista musi spełnić swój
obowiązek!
Gerhard Lauck
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Siła przez śmiech:
Zarządzanie metodą kija i
marchewki
Baron
Dzięki kompromitującym zdjęciom, które zrobiłem na ostatniej
imprezie biurowej, zostałem zaproszony do napisania kolejnego
artykułu. Postanowiłem więc napisać o "stylu zarządzania" w
tym miejscu.
Jedna z technik stosowanych przez nasz Dział Kadr jest
powszechnie nazywana "marchewką i kijem".
Dobre wyniki są nagradzane obietnicą przeniesienia do projektu
Lebensborn. Jednak, aby zachęcić do osiągania jak najlepszych
wyników, przeniesienie to następuje dopiero po przejściu na
emeryturę po długiej i udanej karierze.
Złe zachowanie z kolei jest karane przeniesieniem do jednostki
w Tel Awiwie. (Właściwie nie wiemy, co się tam dzieje. Nikt
nigdy nie wrócił i nam o tym nie powiedział).
Oczywiście kierownictwo stara się przydzielać zadania osobom
o odpowiednim zestawie umiejętności.
Nawet osoby o
niewielkich umiejętnościach lub nieposiadające ich wcale nie są
wykorzystywane. W końcu gdzie indziej znaleźlibyśmy naszą
kadrę kierowniczą?

3

Czasami konieczne są kreatywne, a nawet desperackie działania
rekrutacyjne. Od czasu utraty Szanghaju nie było to łatwe. Ale
to nas nie powstrzymało. Na przykład nawet psy, koty, papugi i
inni członkowie rodziny odgrywają ważną rolę.
Pies jest kierownikiem biura.
Kot jest recepcjonistą.
Papuga dowodzi naszą własną małą "Luftwaffe".
Trzy osły zasiadają w naszym zarządzie.
Mamy nawet osła. (Pomimo tego, że ma tylko dwie nogi, doskonale sprawdza się jako nasz stały mędrzec! Jego talent do
głupich żartów jest legendarny).
Dzięki naszym europejskim korzeniom picie w pracy nie jest tematem tabu. Jest uważane za część naszego życia towarzyskiego. I cenione źródło inspiracji.
Zachęcamy do "burzy mózgów" - z mózgiem lub bez, ale najlepiej z dużą ilością alkoholu. Jest to również świetna zabawa.
Bez wstydu i zażenowania można wygadywać najróżniejsze
bzdury. Wystarczy tylko wypowiedzieć magiczne słowo:
"burza mózgów".
Najlepiej z nietkniętą twarzą. Jeśli to możliwe.
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