
Următorul sfert de secol 

și mai departe 
  

   Cea mai prețioasă resursă a no-

astră este omul. 

   Un om fără armă poate lupta cu 

pumnii goi.  Dar o armă fără un 

om care să o mânuiască este doar o 

bucată de materie inutilă. 

   Un om neînarmat își poate crea 

propria armă.  Dar o armă nu poate 

crea mâna care să o folosească. 

   Trebuie să punem accentul în 

primul rând pe îmbunătățirea 

resurselor noastre umane: recruta-

rea, dezvoltarea, utilizarea și mul-

tiplicarea activiștilor și a 

susținătorilor. 

   Accentul    nostru secundar 

trebuie să fie pus pe îmbunătățirea 

resurselor noastre non-umane: fi-

nanciare, fizice și tehnologice. 

   Trebuie să ne hrănim atât mintea, 

cât și inima: moștenirea noastră 

ideologică și spiritul de luptă, sin-
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gurul care dă viață ideii național-socialiste.  Viața înseamnă speranță pentru viitor. 

   O idee are nevoie de oameni.  Acești oameni sunt credincioși, adepți, campioni, 

care o îmbrățișează și care răspândesc vestea.  

   Oamenii au nevoie de alți oameni.  Omul nu este o ființă solitară.  

   Național-socialiștii formează o comunitate vie.  O comunitate de credință și o 

comunitate de luptă. 

   Această conștiință a comunității, acest simț al scopului și această datorie profund 

simțită de a sfida toate șansele și de a lupta împotriva oricărui inamic - în ciuda 

deceniilor de persecuții, denigrări și sacrificii necruțătoare - sunt absolut esențiale 

pentru supraviețuirea noastră pe termen lung și pentru victoria finală. 

   Indivizii se îndepărtează.  Organizațiile apar și dispar.  Vecinătăți și orașe întregi 

sunt distruse.        

   Poate chiar națiuni întregi vor pieri în timpul noului mileniu. 

   Dar Cursa trebuie să supraviețuiască!  

   Această realizare, această poruncă, este în același timp cea mai sacră și cea mai 

naturală.  Aceasta este esența național-socialismului!   

   Această cunoaștere, această credință, această datorie reprezintă esența noastră ca 

național-socialiști. 

   Datoria înseamnă efort.  Doar efortul produce rezultate.  

   Efortul trebuie să fie recunoscut, recunoscut și, prin urmare, încurajat. 

   Trebuie să punem accentul pe activism.  Activism la nivel mondial.  Activismul 

unei comunități național-socialiste pan-ariene de credință și de luptă la nivel 

mondial. 

   Desigur, toate acestea nu sunt "noi".  Ea a dominat deja strategia NSDAP/AO în 

primul sfert de secol și continuă să o facă și în al doilea. 

   Organizarea, logistica și tehnologia sunt toate foarte importante.  Nu faceți nicio 

greșeală în această privință.  Dar ele sunt doar mușchii, nu inima și sufletul 

mișcării noastre.  

  

- 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! 

  

   "Neonaziștii germani au apelat la un american cunoscut sub numele de 

"Führerul cu centură de fermă" pentru instrucțiuni despre cum să se ferească de 

poliție și să arunce în aer clădiri, potrivit unui transfug nazist de top. 

   "Americanul Gary Lauck din Lincoln, Nebraska, este cunoscut ca fiind cel mai 

mare tipograf de propagandă neonazistă din lume... 

   "´Cred că acest lucru (acuzația privind legătura sa cu violența) face parte dintr-

o campanie a guvernului german`, a spus el.  "Ei încearcă de ani de zile să ne 

scoată în afara legii.  Conceptul german de democrație este atât de diferit de al 

nostru. 

   



"Oficialii germani, de fapt, au cerut să se ia măsuri împotriva fabricii de propagan-

dă a lui Lauck... 

   "La sfârșitul anului trecut, Lauck a fost un subiect central de discuție la Bonn 

între directorul FBI, Lewis Freeh, și omologii săi germani. 

   "Oficialii germani i-au cerut ajutorul lui Freeh pentru a împiedica materialele 

lui Lauck să iasă din Germania. 

   "Freeh a lăsat să se înțeleagă că Statele Unite ar putea face mai mult dacă se 

poate dovedi că Lauck a fost mai mult decât un propagandist politic. 

   "Există o linie destul de fină în care un individ poate depăși simpla libertate de 

exprimare și începe să ajute sau să complice (o infracțiune în Germania)", a spus 

el. 

   Potrivit fostului neonazist Ingo Hasselbach, Lauck a făcut exact acest lucru.  

Într-un interviu recent, Hasselbach a afirmat că Lauck a devenit o figură de prim 

rang în mișcarea de dreapta germană, nu numai că a îndemnat la terorism, ci și a 

furnizat instrucțiunile necesare. 

   "Influența lui Lauck a crescut substanțial după ce autoritățile germane au inter-

zis mai multe partide de dreapta și i-au forțat pe liderii acestora să intre în clandes-

tinitate, potrivit lui Hasselbach, care a demisionat din mișcarea de dreapta anul 

trecut din cauza a ceea ce el a descris ca fiind dezgust față de violența inutilă a 

acesteia. 

   "Hasselbach, care a condus cândva cel mai mare contingent de skinheads din 

Berlin, a declarat că Lauck i-a îndemnat pe neonaziștii germani să lupte împotriva 

interdicției guvernamentale printr-o campanie de terorism. 

   "Mi-a trimis o scrisoare în care îmi spunea că modalitatea legală (de a obține o 

schimbare politică) a eșuat și că ar trebui să ne gândim la atacuri împotriva in-

stituțiilor evreiești... și la (propunerea primăriei din Berlin pentru) Jocurile 

Olimpice din 2000", a declarat Hasselbach.  ´Cu această scrisoare am primit o 

dischetă de calculator (care conținea un document numit ), ´O mișcare armată``." 

   "De asemenea, Lauck a furnizat grupului instrucțiuni detaliate despre cum să 

facă bombe și unde să le plaseze pentru un efect maxim, a declarat Hasselbach... 

   "Lauck l-a numit pe Hasselbach un trădător al cauzei și, probabil, o unealtă a 

serviciilor secrete germane." - The Buffalo News, 13 februarie 1994  



 


