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Experiențele mele în  
Național-Socialismul subteran 

în Germania, în anii 1970 
  

de Gerhard Lauck 
  
  

Partea a III-a: 
Prima vizită în patrie  

  
   Septembrie 1972.  
   Mă aflu la aeroportul din New York. Dintr-o dată, un anunț de știri: Echipa 
olimpică israeliană a fost ucisă!  (Bineînțeles, îmi pare rău pentru palestinieni.) 
   A doua zi ajung pentru prima dată în Europa.  În gară aud cum cineva mă strigă 
pe nume.  Mă întorc și văd o tânără studentă atrăgătoare pe care o cunoscusem în 
facultate.  (Nu în sensul biblic al cuvântului). 
   Primul tovarăș pe care îl întâlnesc în Germania în prima mea călătorie este un 
bătrân SA.  Fugise din zona comunistă, când a auzit că comuniștii vor veni să-l 
aresteze pentru a treia oară. 
   În această primă seară facem o plimbare pe un drum de țară.  Mă aplec.  Ridic 
un pumn de pământ din pământul strămoșesc.  Și o sărut.   
   Recunosc, nu are un gust bun.  Nu contează.  Acesta este un gest simbolic.   Din 
inimă.     
   Pe drumul de întoarcere spre casă, arată spre o râpă.  Trebuie să evităm acea 
zonă.  Mistreți sălbatici! 
   Vechea sa fermă este modestă.  Casa de afară.  Soba din bucătărie asigură sin-
gura sursă de încălzire.   
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   Când ne așezăm la prima masă, arată cu mândrie svasticile de pe farfurii și 
tacâmurile de argint.  Originale din Al Treilea Reich! 
   Mai târziu, îmi dăruiește o brățară SA originală, cusută manual.  Acesta devine 
unul dintre cele mai prețioase obiecte ale mele.  Împreună cu Biblia familiei noas-
tre.   Și originalul MEIN KAMPF german, dăruit de un camarad american.  (O 
cumpărase dintr-o librărie de ocazie din New York cu 10 dolari).  
   În următoarele câteva săptămâni vizitez camarazii împrăștiați în toată Germa-
nia.  
   Când aflăm că un tovarăș a fost arestat, mai fac o călătorie amplă pentru a-i in-
forma pe tovarăși.  (Nu avem încredere în telefoane.) În timpul acestei călătorii 
sunt îngrijorat că aș putea fi arestat.  Dar acest lucru nu se întâmplă.  Îmi 
îndeplinesc această sarcină și mă întorc în siguranță în SUA. 
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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! 

  

   "´Simplul fapt că NS KAMPFRUF continuă să apară arată că acțiunea noastră 

de amploare din martie, evident, nu a adus prea multe``, a comentat un oficial al 

poliției. Specialiștii poliției se plâng de faptul că NSDAP/AO își continuă activi-

tatea cu sediul în Lincoln, Nebraska și că distribuie în continuare materiale de 

propagandă pentru scena neonazistă germană. - Offenbach Post, 10 octombrie 

1995 

  

   "Procesul duce în străinătate.  În special NSDAP/AO american este văzut ca 

guvernul secret de exil al dreptei germane și, potrivit Biroului pentru Protecția 

Constituției, "la nivel mondial, cel mai mare producător și distribuitor de mate-

riale de propagandă NS"." - Süddeutsche Zeitung, 13 ianuarie 1996. 

  

   "Gary `Rex` Lauck, liderul din Nebraska, l-a vizitat pe Hasselbach. Lauck este 

probabil cel mai puternic nazist din lume și cam singurul jucător real care poate 

folosi numele de nazist.  Este legal în America.  El susține cu materiale de propa-

gandă fiecare organizație nazistă de anvergură de pe glob și coordonează un 

număr incalculabil de celule teroriste.  (Acum este arestat în Germania, unul din-

tre oamenii împotriva cărora Hasselbach va depune mărturie).  

   "Hasselbach a descoperit o scenă nazistă care era liniștitor de imensă și solidă, 

care se întinde pe tot globul, cu un flux constant de bani, un puternic simț istoric 

al scopului și un surplus de armament și expertiză.  Când a povestit totul poliției, 

ani mai târziu, cu greu l-au crezut.  Consecințele dezvăluirilor sale nu se vor re-

zolva încă mulți ani." - Spectrum (Regatul Unit), 3 martie 1996. 

  

   "Centrul Simon Wiesenthal îl consideră "unul dintre cei mai periculoși teroriști 

neonaziști din întreaga lume"". - Hamburger Morgenpost, 8 martie 1996. 

  

   "Distribuția NS KAMPFRUF a fost descentralizată cu mult înainte de are-

starea lui Lauck.  Structura ilegală a NSDAP/AO din interiorul Germaniei a 

rămas aproape în totalitate neatinsă." - Die Tageszeitung, 5 mai 1996. 
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