
Eroism autentic 
  

   Național-socialismul nu suferă de o lipsă de eroi și eroine.  Faptele lor, real-

izările lor și, mai presus de toate, sacrificiile lor ne servesc drept exemplu, ob-

ligație și sursă de putere. 

   Generația mea, prima "generație postbelică", a avut încă șansa de a se întâlni 

personal cu mulți dintre acești eroi.  Îmi amintesc că l-am vizitat pe faimosul colo-

nel Hans-Ulrich Rudel în casa sa din Kufstein, Tirol, în anii 1970.  O mare onoare! 

   Dar sunt mulți alți tovarăși care au avut o influență și mai mare asupra mea.  În 

primul rând, am petrecut mai mult timp cu ei decât cu colonelul și, în al doilea 

rând, erau "doar oameni normali", chiar dacă au făcut mult mai mult decât 

"normal". 

   Erau vechii tovarăși SA 

Walter Luttermann și Karl

-Ferdinand Schwarz, 

cuplul căsătorit Müller și 

"Armin" din generația 

Tineretului hitlerist, Thies 

Christophersen, luptătorii 

din generația postbelică, 

precum Michael Kühnen, 

Gottfried Küssel și alții 

care nu au fost numiți 

decât din motive de secu-

ritate. 

   Unii dintre acești cama-

razi și viețile lor m-au im-
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presionat în mod deosebit. 

  

   ...1945.  Războiul s-a terminat.  Totul este pierdut.  Viața a devenit lipsită de 

sens.  "Gretchen" merge în pădure până la calea ferată.  Se așează pe șine și 

așteaptă un tren, care va pune capăt acestei vieți triste.  Ea meditează.  Apoi ia o 

altă decizie.  Dacă va supraviețui, poate că într-o zi va putea face ceva în spiritul 

Fuhrerului.  Se ridică în picioare și se duce acasă.  Anii trec.  În primăvara anului 

1972, un expulzat din Breslau spune că există un NSDAP/AO.   Ea devine unul 

dintre primii membri, unul dintre cei mai harnici voluntari și un generos susținător 

financiar, deși nu este bogată și are un stil de viață foarte modest.  Ea face muncă 

voluntară an de an, deceniu după deceniu.  La o vârstă înaintată, se instalează orbi-

rea.  Dar ea continuă să muncească - încă mai poate împături și împături bucăți de 

corespondență. 

   ...bolnav de cancer.  Abia dacă mai poate mânca sau dormi.  Mersul pe jos este 

dificil și obositor.  Dar "FW" încă mai poate face ceva: se târăște până la birou și 

lucrează la calculator.  Ore îndelungate.  Pentru că este greu să se ridice și să se 

întoarcă în fotoliu.  Zi după zi.  An după an.  În dimineața ultimei zile de viață, 

aceasta este încă rutina.  În acea după-amiază vine moartea.  

   ...1945.  Tânărul soldat, "Armin", continuă să lupte și după armistițiu.  Mai târ-

ziu este capturat, dar nu este identificat ca fiind un luptător Vârcolac.  Patru ani 

într-un lagăr special pentru naziști nepocăiți.  În cele din urmă, libertate.  Imediat 

își reia activismul politic.  Închisoare.  Soția îl părăsește.  Din nou libertate, activ-

ism politic și un rol major în extinderea NSDAP/AO în anii 1970.  Dar un trădător 

înseamnă închisoare.  A doua soție pleacă. 

   ...Patru ani de închisoare politică - fără eliberare condiționată până în ultima zi.  

Apoi, ziua libertății.  Înapoi la munca politică.  Un an de activitate intensă.  Urmat 

de încă patru ani de închisoare. Din nou liber, din nou activ, până la moarte.  Nu-

mele lui: Michael Kühnen.  A fost cel mai important lider național-socialist al gen-

erației sale din Germania. 

   ... "B." dorește să se căsătorească, dar partidul are nevoie de muncitori și de ba-

ni.  O familie va trebui să mai aștepte câțiva ani.  Dar boala vine în ciuda tinereții.  

O familie nu mai vine, ci mai degrabă moartea. 

   ... "R." este schilodit în războiul din Vietnam.  Nu mai are ambele picioare.  Un 

braț a dispărut.  Celălalt braț este rănit.  Totuși nu este neajutorat.  Munca la tele-

fon este posibilă.  Datorită acestei activități telefonice, NSDAP/AO își extinde 

programul de televiziune de la unul la șaisprezece orașe într-un an. 

  ...O criză.  "M." intervine și preia sarcinile fără pregătire.  Timpul liber și profesia 

sunt schimbate cu munca politică, agravarea, îngrijorarea și stresul.  Rezistă ani de 

zile până când criza se termină și familia sa numeroasă poate avea din nou priori-



tate. 

  

   Tovarăși! 

   Acestea sunt povești adevărate! 

   Am lucrat îndeaproape cu acești tovarăși, uneori timp de zeci de ani.  Le datorăm 

realizările NSDAP/AO din ultimele trei decenii. 

   Fie ca ele să vă servească drept exemplu și obligație, ca mângâiere și inspirație, 

așa cum mi-au servit mie. 

   Fie ca unii dintre voi să devină exemple pentru cei care se vor alătura mai târziu 

rândurilor noastre și vor purta steagul sfânt al svasticii atunci când și noi vom fi 

chemați la acea mare trupă de furtună din cer. 

   ...Pentru că steagul înseamnă mai mult decât moartea! 

  

- Gerhard Lauck 



Extras din presă 
  

Laudele din partea prietenilor noștri ne încurajează.  Cu toate acestea, recu-

noașterea din partea dușmanilor noștri oferă o verificare și mai convingătoare 

a eficienței noastre.  Este cu siguranță la fel de sinceră, dar mai puțin păr-

tinitoare în favoarea noastră.  Și, prin urmare, cu atât mai convingătoare! 

 

   "Problema în creștere a neonazismului în Germania, izbucnirile sporadice de 

violență în America și recenta expansiune a lui Lauck către noi piețe ale urii în alte 

țări au declanșat alarma în agențiile care monitorizează activitatea extremistă... 

   "Agenția (Oficiul pentru Protecția Constituției din Germania) spune că Lauck 

este cel mai important furnizor de propagandă pentru rezistența nazistă germană... 

   "În ultimul an, cancelarul Helmut Kohl a făcut "mai multe încercări de a-i con-

vinge pe americani cât de important este să oprească fie tipărirea materialului, fie 

exportul acestuia", a declarat Hannelore Kohler de la Centrul de Informații Ger-

mane al guvernului german din New York..." 

   "Din Midlands, rețeaua de contacte a lui Lauck se întinde în toată Europa și în 

America de Nord și de Sud.  El furnizează propagandă, încurajare, îndrumare și, în 

unele cazuri, bani pentru rasiștii de la 

marginile radicale de dreapta din țările 

predominant albe... 

   "Încercând să îl țină departe de țara 

lor, autoritățile germane l-au întemnițat 

o dată pe Lauck timp de patru luni.  L-au 

interzis pe viață.  Dar nu i-au înăbușit 

implicarea.  De la căderea zidului Ber-

linului, problema lor - și a rețelei ger-

mane a lui Lauck - a crescut. 

   "În plus, în ultimii doi ani, Lauck s-a 

extins în peste 30 de țări.  Organizația sa 

publică reviste trimestriale în format 

tabloid în engleză, germană, suedeză, 

daneză, maghiară, olandeză, franceză, 

spaniolă, portugheză și italiană.  De ase-

menea, el trimite dolari americani și 

mărci germane în Rusia pentru a finanța 

un ziar în limba rusă tipărit acolo... 

   "În ultimul an, Lauck și-a întărit și 



operațiunile din SUA.  El sponsorizează două emisiuni TV de "putere albă" pe 

canalele de acces public din 15 orașe americane. 

   "Liga evreiască anti-defăimare, B`nai B`rith, care l-a monitorizat pe Lauck de-a 

lungul carierei sale, îl numește un rasist de "clasă mondială" ale cărui expansiuni 

reprezintă un motiv de îngrijorare internațională. 

   "Are toate elementele pentru a fi important în lumea urii", a declarat I. Robert 

Wolfson din Omaha, director al regiunii Plains a Ligii Anti-Defăimare.  ´Acest lu-

cru înseamnă un număr mare de oameni, o operațiune bine finanțată, de anvergură 

internațională, o idee destul de sofisticată despre obiectivele și tacticile sale și 

mijloacele de a face ceva în acest sens. 

   "Wolfson prezice că Lauck se va folosi de noile sale puncte de sprijin europene 

și scandinave pentru a încerca să legitimeze nazismul ca opțiune politică la nivel 

internațional și să crească presiunea asupra Germaniei pentru a legaliza partidul. 

   "Există o confluență de evenimente care face ca un tip ca acesta să fie mult mai 

important decât era acum 20 de ani", a declarat Wolfson... 

   "În mai mult de 200 de anchete penale din 1992, propaganda lui Lauck a fost 

găsită la locul crimei sau în timpul perchezițiilor la domiciliile suspecților. 

   "O dată la trei zile producem fie un ziar tabloid în format profesional, fie o 

emisiune TV", a spus Lauck, "plus că ne ocupăm de comenzile prin poștă, de fax-

uri, de interviuri și de alte chestii de genul ăsta".    

   "Afirmațiile sale sunt susținute de agenții care îi sunt dușmani." - Sunday World

-Herald (Omaha) 26 septembrie 1993 



 


