
"Noi" și "ei" 
  

Prin urmare, propaganda va avea grijă neobosită ca o idee să câștige 

adepți, în timp ce organizația trebuie să se străduiască să transforme 

în membri doar partea cea mai valoroasă a adepților.  
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  Propaganda trebuie să se adreseze maselor.  Nu doar să se adreseze corului.  Sau 

să se adreseze intelectualilor și/sau "credincioșilor adevărați".  

   Propaganda trebuie să se adreseze celor mai mari preocupări ale maselor.  Nu 

temele preferate ale puriștilor ideologici.   

   Propaganda trebuie să vorbească limba maselor.  Nu jargonul sectanților.  

   Masele simt că lucrurile se înrăutățesc.  Și că sistemul nu dorește și/sau nu este 

capabil să oprească acest declin.  Că sistemul este, în cel mai bun caz, 

disfuncțional și, cel mai probabil, de-a dreptul ostil intereselor națiunii și 

poporului său.  

   Omul obișnuit trebuie să considere agitatorul național-socialist local ca făcând 

parte din comunitatea sa.  Iar guvernul ca pe un străin.  El trebuie să simtă că 

suntem de aceeași parte și că ne confruntăm cu același dușman.  Dacă doar ca 

"aliat" sau "tovarăș de partid" este secundar.   

   Îndoctrinarea ideologică poate fi rezervată simpatizanților care sunt pregătiți să 

evolueze în național-socialiști cu drepturi depline.  

   Chiar și tovarășii care nu se pot dezvălui în mod deschis ca național-socialiști se 

pot angaja într-o agitație preliminară eficientă.   

   Tema este că guvernul este distrus, că partidele principale sunt controlate de gru-

puri de interese speciale și că este necesară o schimbare majoră.  

   Revizionismul istoric și chestiunea evreiască pot aștepta.  Acestea sunt desert.  

Nu aperitiv sau fel principal. 



Odiseea lui Fred 
  

Partea a noua 

Agent dublu 

  
Secția de securitate (SS) a unității noastre a decis că cineva ar trebui să suprave-

gheze clubul lui Elmer.  Doar din principiu.   

  

Personalul SS a tras la sorți.  Câștigătorul s-a "infiltrat" în clubul lui Elmer.  Să se 

dea drept "agent dublu". 

  



Această sarcină a fost ușoară.  Și amuzantă!   

  

Clubul lui Elmer s-a antrenat pentru munca de contrainformații urmărind filmele 

lui James Bond.  Admirând femeile frumoase.  Și mâncând popcorn și pizza. 

  

"Informațiile" pe care le adunau includeau zvonuri nebunești despre terorism inter-

național, trafic de arme, spălare de bani, călătorii globale, avioane private și femei 

frumoase.  (Modele lituaniene, prințese italiene și fete de pe plajă din California.  

Fără fiice de fermieri.  Prea periculoase). 

  

Singura amenințare potențială era atenția pe care o acordau glumelor stupide ale 

lui Gebhardt.  Acest lucru ar putea duce la o punere sub acuzare pentru crime 

împotriva umanității! 

  

Bineînțeles, personalul nostru medical ar susține apărarea pe motiv de nebunie.  

Nimeni în deplinătatea facultăților mintale nu ar putea pune la îndoială acest lucru.   

  

Din nefericire, sistemul judiciar nu este cunoscut ca fiind în toate mințile!  Așadar, 

orice este posibil într-o instanță de judecată. 

  



 


