
Noi suntem purtătorii de 

torțe! 
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În anii 1920, Adolf Hitler a creat 

mișcarea popoarelor albe a național-

socialismului, care a devenit cel mai 

puternic fenomen ideologic din istorie.  

În anii 1930, a condus-o la putere 

politică și a creat primul stat rasial alb 

din lumea modernă.  În anii 1940, 

național-socialiștii au mers până la ul-

tima lovitură împotriva forțelor spon-

sorizate de evrei ale capitalismului oc-

cidental și ale comunismului estic.  În 

anii 1950, George Lincoln Rockwell a 

replantat svastica în America și a 

înălțat-o spre primul succes postbelic 

în anii 1960.  În anii 1970, Mișcarea și

-a revenit după asasinarea sa, a des-

fășurat acțiuni de masă la o scară fără 

precedent până atunci și a obținut 
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recunoaștere la nivel mondial.  În anii 1980, din cauza unor defecte umane, a sub-

versiunii și a haosului intern, Mișcarea s-a prăbușit practic, dar a fost salvată de 

persistența ziarului în limba engleză al NSDAP/AO, The New Order, care a re-

zistat furtunii și a devenit un bastion fix în jurul căruia se puteau aduna vechii to-

varăși și cei noi.  La începutul anilor '90, național-socialismul se reafirmă la nivel 

internațional, în Europa de Est deschizându-se zone vaste și neexploatate de spri-

jin. 

Aceasta este, pe scurt, istoria mișcării național-socialiste.  Niciun individ care s-a 

întâmplat să trăiască într-un anumit moment al dezvoltării sale nu ar fi putut ghici 

ce evenimente cutremurătoare urmau să aibă loc, atât bune, cât și rele.  Un bavarez 

de provincie care s-a alăturat lui Adolf Hitler în 1921 nu a visat niciodată că Ger-

mania, călcată în picioare după Primul Război Mondial, va conduce continentul 

european într-o cruciadă împotriva Rusiei sovietice doar douăzeci de ani mai târ-

ziu.  Odată cu moartea comandantului Rockwell, orice speranță de a recâștiga 

masele albe la care a ajuns părea pierdută pentru totdeauna; totuși, câțiva ani mai 

târziu, acestea s-au întors să ne încurajeze, și în număr și mai mare.  Pentru oricine 

se afla printre mulțimile de tricouri cu Puterea Albă, victoria finală părea doar o 

chestiune de timp.  Dar nu a fost să fie.  Iar Mișcarea a trecut printr-un lung de-

ceniu de supraviețuire, luminat mai ales de luptele clandestine ale Ordinului de la 

mijlocul anilor 1980.  Acum se vede lumină la orizont, iar Cauza noastră prinde 

din nou avânt. 

  

Ce înseamnă cu adevărat lupta noastră 
  

Propriul nostru trecut ne învață că 1) nimeni nu poate anticipa ceea ce ne așteaptă 

și 2) fiecare generație are propria sarcină de îndeplinit. 

   Cămășile brune germane din anii '20, detașamentele internaționale S.S. din cel 

de-al Doilea Război Mondial, trupele de asalt ale comandantului Rockwell și 

mulțimile din Marquette Park îmbrăcate în tricouri White Power au luptat cu toții 

pentru același scop - victoria albilor.  Și fiecare a obținut o parte din triumful final 

pe care a contribuit la a-l face posibil în viitor.  Numai că sarcinile specifice pe 

care le-au primit pentru a obține acea victorie au fost diferite.  Tricourile maro au 

permis liderilor lor să fie aleși.  Oamenii S.S. europeni au apărat civilizația prin 

rezistență armată.  Trupele de asalt ale lui Rockwell au făcut posibile discursurile 

sale publice.  Activiștii în tricouri White Power au luptat pentru familiile și co-

munitatea lor împotriva invaziei negrilor.  Care este, așadar, sarcina noastră?  Cum 

trebuie să lucrăm pentru Victoria Albilor? 

  



Noi suntem generația purtătoare de torțe 
  

Acest lucru înseamnă că sarcina noastră este să menținem vie ideea național-

socialistă pentru următoarea fază care va veni în curând, când masele poporului 

nostru vor fi din nou receptive la conceptul de Victorie Albă.  Acel moment este 

chiar după colț, pe măsură ce americanii ajung la capătul răbdării cu sălbăticia ne-

grilor și cu haosul economic.  Milioane de unguri, croați, sloveni, români, polonezi 

și chiar ruși se trezesc la bacilul evreiesc și încep să se uite la noi ca la un lider. 

Generațiile viitoare își vor aminti de noi cu compasiune, admirație și invidie.  

Compasiune pentru trecerea noastră dificilă printr-o epocă întunecată de ignoranță 

și teroare.  Admirație pentru curajul și determinarea noastră de a ne susține ide-

alurile în fața unei opoziții copleșitoare.  Invidie pentru oportunitatea pe care o 

avem în aceste vremuri grele de a ne dovedi incontestabil puterea voinței și loiali-

tatea față de rasa noastră, câștigându-ne astfel o poziție unică și venerată în istoria 

național-socialismului. 

Nu ne este permis să vedem ce ne așteaptă.  Dar când am pornit în această căuta-

re revoluționară, fiecare dintre noi a primit un instinct de victorie, spre care trebuie 

să mărșăluim.  Pentru noi, cuvintele noastre de veghe sunt: "Victorie sau moarte!"  

Victoria Mișcării înseamnă viață pentru rasa noastră albă; eșecul nostru (și nu 

putem eșua decât dacă renunțăm) înseamnă moartea poporului nostru.  Dar stați 

liniștiți: O Idee care poate supraviețui devastării celui de-al Doilea Război Mondi-

al va supraviețui cu siguranță epocii întunecate actuale! 

  

Viitorul: Doar pentru albi! 
  

Nu suntem deloc singuri.  Uitați-vă peste umăr și veți vedea masele în tricourile 

lor cu White Power.  În spatele lor se află trupele de asalt ale lui Rockwell.  Mai în 

spate se află milioanele de europeni care au luptat sub steagul rasial cu svastică 

din Africa de Nord până la Stalingrad.  În spatele lor sunt legionarii cu tricouri 

maro care au câștigat străzile pentru Führerul lor.  Noi ne aflăm în fruntea acelui 

marș lung de jumătate de secol.  Nu îndrăznim să ne împiedicăm sau să renunțăm! 

Și ce dacă milioane dintre noi au fost uciși?  Mișcarea continuă să meargă înainte 

și nimic pe pământ nu a putut să o oprească!  Și ce dacă negrii și spurcații ne-au 

distrus orașele?  Cu atât mai bine să construim altele noi și mai frumoase într-un 

viitor doar pentru albi!  Și ce dacă am făcut greșeli grave, și chiar mai grave?  

Suntem doar niște ființe umane muritoare care se străduiesc să ajungă la supraom! 

Am avut epoci de aur minunate în scurta noastră istorie - cel de-al Treilea Reich, 

anii Rockwell și triumfurile din Chicago.  Vor mai fi și altele, și nu mai puțin 



splendide.  O planetă complet albă ne așteaptă în următorul secol.  Ne așteaptă lu-

cruri mărețe - nu departe.  Chiar acum începem să le zărim în strălucirea torței no-

astre.  Într-o zi va veni vremea când cei care vor veni după noi vor privi înapoi la 

determinarea noastră neclintită din punctul de vedere al unui Pământ complet alb 

și își vor aminti de noi cu cel mai profund respect - "Ei au fost purtătorii de torțe!" 



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! 

 

   "În mod deschis și fără a fi deranjat de autorități, el tipărește peste 20.000 de 

exemplare ale ziarului interzis NS-Kampfruf la fiecare două luni și îl introduce ile-

gal în Germania. Produce autocolante cu svastici cu milioanele... 

   "Din punctul de vedere al Oficiului german pentru protecția Constituției, 

NSDAP-ul lui Lauck este cel mai important furnizor de publicații fasciste pentru 

scena nazistă germană.  Gary Rex Lauck însuși estimează că 95% din toată litera-

tura clandestină de extremă dreapta provine de la el.  Cu tonele, el face rost de ma-

teriale tipărite pe teritoriul Reich-ului.  Materialele de propagandă de la Lincoln au 

fost legate de 72 de crime violente numai în 1992." - Süddeutsche Zeitung Maga-

zin, 4 martie 1994. 

  

   "În Germania, (directorul FBI) 

Freeh va discuta despre cum să opre-

ască fluxul de propagandă, de bani - 

și, poate, chiar de asistență paramili-

tară - de la grupările americane de su-

premație a albilor către neonaziștii și 

skinheads germani... 

   "Potrivit unor surse germane de 

aplicare a legii, Freeh va discuta, de 

asemenea, dacă legile privind con-

spirația pot fi folosite împotriva 

americanilor care încearcă să încalce 

legislația germană prin contrabandă 

nazistă. 

   "´Freeh va face din acest lucru o 

temă majoră a călătoriei sale`, a adău-

gat un înalt oficial american... 

   "FBI are deja agenți detașați în 

Germania pentru a asigura legătura în 

probleme precum jafurile bancare, 



crima organizată, interceptările telefonice și creșterea numărului de căsuțe poștale 

care leagă grupurile de extremă dreapta din întreaga lume." - Chicago Tribune, 27 

iunie 1994 

  

   "Poliția federală germană face aluzie la acțiuni împotriva lui Gary Lauck din 

Nebraska..."  

   "FBI-ul a declarat că investighează un caz de profil înalt "pe baza unor indicii 

furnizate de germani"." Freeh nu a identificat cazul. 

   "   Dar Hans-Ludwig Zachert, șeful Poliției Federale Penale Germane, a decla-

rat în cadrul conferinței de presă că ´Gary Lauck (din Nebraska) a răspândit în 

Germania, încă din anii '80, o propagandă, o broșură militantă, extremistă, cu texte 

polemice`... 

   "Într-un interviu acordat în drum spre Berlin, Freeh a declarat că FBI ar putea fi 

în măsură să ofere în mod legal poliției germane adresele la care sunt expediate 

din Statele Unite materiale cu mesaje de incitare la ură.  Acest lucru ar facilita 

confiscările de către poliția germană." - The Lincoln Star, 29 iunie 1994  

   

   "Dar autoritățile germane nu pot face mare lucru în privința lui Gary Lauck, re-

zident în SUA, identificat de (vicepreședintele Oficiului Federal pentru Protecția 

Constituției) Frisch ca fiind cel mai mare furnizor de propagandă pentru neona-

ziștii germani... 

   "La o expoziție despre extremism, Frisch a declarat că a avut "discuții intense" 

cu FBI în legătură cu Lauck. 

   "´Ei (FBI-ul) subliniază că libertatea de exprimare este un drept absolut în 

Statele Unite și nu există nicio șansă de a lua măsuri legale împotriva lui´, a spus 

Frisch. 

   "Singura noastră șansă este să o interceptăm.  Dar el (Lauck) nu pune o adresă 

de retur pe plicuri, așa că este greu de reperat.  Reușim să confiscăm o parte, dar 

sume uriașe trec``, a declarat Frisch." - The Lincoln Star, 21 februarie 1995  



 


