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Experiențele mele în 
Național-Socialismul subteran 

în Germania, în anii 1970 
  

de Gerhard Lauck 
    

Continuare din numărul anterior 
  

   Bat la ușa apartamentului.  Mi-o deschide un bărbat brunet.  Acesta zâmbește.  
Își pune mâinile pe umerii mei.  Și îmi sărută cecul. 
   Exclam: "Bine că știu că ești francez.   Altfel ți-aș fi tras un pumn în nas!". 
   Amândoi râdem. 
   Apoi am cunoscut-o pe soția lui.  Și pisica. (Pisica îmi fură mai târziu o pereche 
de șosete din valiză.  Este returnată în timpul următoarei mele vizite). 
    Acest veteran al diviziei franceze Waffen-SS Charlemagne a luptat în bătălia de 
la Berlin.  El are multe povești interesante! 
    După război, s-a înrolat în Legiunea străină franceză.  A luptat în Algeria.  S-a 
alăturat revoltei OAS.   A fugit în Germania.   
   Sună telefonul.  El răspunde.  Conversație scurtă.   
   El explică:  "A fost un camarad.  Vine poliția.  Avem timp să terminăm acest pa-
har de vin.  Dar apoi trebuie să plecăm".       
   Noi facem asta.  Apoi mergem la o tavernă din apropiere.  Este deținută de un 
alt tovarăș. Petrecem câteva ore acolo.  Conversația noastră îl șochează pe un alt 
client.  Dar nimeni nu cheamă poliția. 
   Altă dată îmi întinde o foaie mică de hârtie.  Pe ea sunt câteva simboluri ne-
obișnuite.  Îmi spune să o păstrez.  Dar nu-mi explică semnificația lor.  Iar eu nu-l 
întreb.   
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   O mare onoare! Sunt invitat în casa legendarului as Stuka, colonelul Hans-
Ulrich Rudel. (După o jumătate de secol, încă îmi amintesc adresa.) 
   Rudel a zburat în peste 2.000 de misiuni de luptă.  A distrus 500-600 de tancuri.  
A scufundat un cuirasat și un crucișător.  A fost cel mai decorat soldat german în 
cel de-al Doilea Război Mondial.  (Hitler a făcut să fie creată o medalie specială 
doar pentru el). 
   Rudel a rămas un național-socialist loial chiar și după război. 
   Când intru în casa lui, îi văd medaliile într-o vitrină pe perete. 
   Fiul său mai mic vrea o plimbare cu porcușorul.  Sunt fericit să i-o ofer.   
   Acest fan al lui Tarzan îmi fură stiloul și îl ascunde într-o cușcă de hamster.  Dar 
mama lui îl găsește și mi-l returnează. 
   În timp ce ne plimbam împreună cu Rudel pe o potecă de munte, el mă întreabă 
dacă mi-e frică de înălțime.  Sunt nedumerit de această întrebare.  Apoi mă uit în 
lateral.  Și văd o stâncă abruptă chiar după tufișuri! 
   Spune că uneori își dorește să aibă ochii oblici.  Pentru că japonezii au mai mult 
respect pentru soldații lor. 
   Rudel și cu mine suntem de acord că Hitler a fost prea uman.  El comentează: 
"Altfel, am fi câștigat războiul." 
   La el acasă, luăm un ceai cu soția și soacra lui.  Toți naționali socialiști loiali! 
  
      Otto Riehs îmi înmânează un exemplar al revistei DER LANDSER.  Acest 
număr descrie modul în care a devenit unul dintre puținii soldați care au primit 
Crucea Cavalerilor la Crucea de Fier.   
   Singur.  Rănit.  Manevrează un tun antitanc avariat.  A distrus zece tancuri 
rusești.   
   Acum este șofer de taxi.  Are un boa constrictor ca animal de companie.  Și este 
activ în mișcarea național-socialistă.  
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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! 

  

   "Am fost rugat de procurorul general să depun mărturie.  Scrisoarea îl descria 

pe Lauck ca fiind "liderul NSDAP/AO".  Statul îi dă acest titlu!  NSDAP/AO este 

recunoscut oficial.  Este acceptat ca organizație - chiar dacă este interzis în Ger-

mania." - Fostul informator VS, Peter Schulz, într-un interviu în tageszeitung, 8 

mai 1996.     

  

   "(Purtătorul de cuvânt al guvernului german) Wulf a declarat că unele dovezi 

împotriva lui Lauck au fost compilate prin intermediul unor interceptări telefonice 

autorizate de instanță ale convorbirilor telefonice transatlantice efectuate din Ger-

mania către cinci numere Nebraska care ar avea legătură cu organizația lui 

Lauck." - Washington Post, 9 mai 1996 

  

   "Lauck, unul dintre cei mai mari producători de material NS din întreaga lume, 

este considerat o figură cheie pe scena neonazistă internațională." - Süddeutsche 

Zeitung, 10 mai 1996.  

  

   "Procesul este văzut de anchetatorii germani ca fiind punctul culminant al unei 

campanii de 20 de ani pentru a pune capăt activităților domnului Lauck... 

   "Potrivit anchetatorilor, publicația domnului Lauck, NS Kampfruf, sau 

Strigătul de luptă național-socialist, apare la fiecare două luni în 10 limbi.  Aprox-

imativ 20.000 de numere sunt trimise prin poștă la adrese din întreaga lume, în 

principal în Germania... 

   "...și joacă un rol important în aprovizionarea grupurilor germane cu materiale 

de propagandă pe care nu le puteau produce decât cu mari riscuri în această țară.  

'Gary Lauck este principalul furnizor de corespondență instigatoare la ură în Ger-

mania', a declarat rabinul Abraham Cooper de la Centrul Simon Wiesenthal din 

Los Angeles, care monitorizează grupurile neonaziste." - The New York Times, 10 

mai 1996 

  

   "Procurorul a declarat că marea majoritate a materialelor pro-naziste confis-

cate provin din Statele Unite și că Lauck a fost principalul distribuitor." - Omaha 
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World-World, 20 august 1996. 
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