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Experiențele mele în 

Național-Socialismul subteran 

în Germania, în anii 1970 
  

de Gerhard Lauck 
    

Continuare din numărul anterior 

  
   Țin un scurt discurs la o reuniune la care participă naționaliști din mai multe țări 

europene. 

   Din întâmplare, mă întâlnesc cu alți participanți după aceea într-o sală mare de 

bere.  Unul dintre ei face parte din Luftwaffe-ul german postbelic.  (În următorii 

câțiva ani, ne trimite o donație de fiecare dată când unitatea sa se antrenează în 

SUA). 

  Mai mulți dintre noi, printre care și câțiva spanioli, mergem pe jos până la Feld-

herrnhalle.  Ne aflăm exact în locul în care se afla cândva placa comemorativă 

pentru martirii din 9 noiembrie 1923.  Ridicăm brațele în semn de salut hitlerist.   

Și cântăm Horst Wessel Lied. 

   Oamenii care trec pe lângă mine zâmbesc. 

  

   Trei tovarăși vor să cânte un cântec.  Dar fiecare dintre ei cunoaște un text difer-

it.  Bătrânul Stormtrooper cunoaște textul național-socialist.  Tovarășul care a fu-

git din zona comunistă cunoaște textul Volksarmee.  Eu cunosc textul Bun-

deswehr-ului.  (Memorizasem textul de pe spatele unei jachete de disc).  
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   Un tovarăș și cu mine stăm în jurul mesei din bucătăria lui.  Sună soneria de la 

ușă.  El se duce la ușă și se întoarce cu un prieten.  Ne așezăm toți trei în jurul 

mesei.  Tovarășul meu ne face cunoștință. 

   "Gerhard, acesta este prietenul meu X. Este șeful poliției." 

   "X, aici Gerhard Lauck.  El este șeful NSDAP/AO." 

    Sunt surprins și șocat.  "X" este la fel de surprins.   

   "X" sare în sus.   

   Și îmi strânge mâna! 

  

   Stau cu un tovarăș în casa lui.  Sună soneria.  Poștașul livrează un pachet.  Co-

legii mei îl trimiseseră prin poșta de suprafață cu câteva săptămâni mai devreme.  

Acesta conține câteva dintre noile noastre postere mari "DIN-A2" - aproximativ 

17 x 22 inch - cu svastică. 

   Mai târziu, atârn unul dintre aceste afișe mari la fereastra trenului care trece prin 

gara din Magdeburg, în zona comunistă.   

   Din experiență știam că trenul se oprește cu puțin timp înainte de a ajunge în 

gară.  În timpul acestei opriri, am plasat rapid afișul în fața ferestrei de la baie.  

Apoi m-am grăbit spre vagonul următor.  Mi-am scos capul pe fereastră.  Și am 

văzut afișul fluturând în vânt în timp ce treceam prin gară, care era plină de oa-

meni.  

   Acest tip de afiș este folosit ulterior pentru o acțiune de propagandă de am-

ploare.  Acestea sunt amplasate pe pasajele de pe Autobahn.  O secțiune a auto-

străzii din Ruhr este închisă timp de câteva ore până când autoritățile le îndepăr-

tează. 

  

   Stau cu un tovarăș în casa lui.  Sună telefonul.   Rudele sale spun că există o 

știre despre un național-socialist american din Hamburg care a fost deportat.  

Fusesem în Hamburg cu câteva zile înainte.  Există vreo legătură? 

   Am decis să mă întorc la Hamburg și să aflu.  Pe drum cumpăr un ziar și văd un 

articol cu fotografia mea.  Legenda susține că am "dispărut fără urmă". 

   La Hamburg am întrebat un tovarăș.  El spune că am făcut titluri în Hamburger 

Morgenpost.   

   Am ținut un discurs la o adunare privată.  După ce întâlnirea a fost închisă ofi-

cial de către organizator, am acceptat să fiu fotografiat cu câțiva tovarăși.  În fața 

unui steag cu svastică.  Această fotografie a apărut în ziarul cotidian. 

   Am consultat un avocat.  Acesta fusese unul dintre avocații apărării la infamul 

tribunal de la Nürnberg. 

   Oricum, intenționez să părăsesc Germania în curând.  Dar vreau să exploatez 
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această oportunitate.  Prin urmare, anunțăm că intenționez să țin un discurs cu te-

ma "De ce nu recunosc ordinul meu de deportare".  Acest anunț include locația și 

ora.   

   Bineînțeles, știm că nu voi putea ține acest discurs.  Prin urmare, fac o înregis-

trare pe casetă.  Această înregistrare va fi ascultată în cadrul reuniunii. 

   Când am ajuns la fața locului, am văzut că aveam mai mulți "oameni" decât 

poliția.  Nu se așteptau ca eu să mă prezint.   Cea mai mare gardă de corp a mea 

este mai mare decât cel mai mare coleg al lor.  Băiatul meu rânjește ca și cum ar 

spune: "Pot să-l omor acum, șefu'?"  În loc să mă aresteze, poliția mă ROAGĂ să 

îi însoțesc.  Sunt de acord.   

   La secția de poliție le arăt biletul meu de avion.  Icelandic Airlines.  De la Lux-

emburg la Chicago.  Plecare în dimineața următoare.  Le explic că am verificat 

deja toate opțiunile de călătorie.  Singurul mod în care pot ajunge la acel zbor este 

să plec din Hamburg cu trenul în 45 de minute.  Poliția mă escortează până la gara 

din Hamburg.  Un polițist se urcă în tren cu mine.   Dar coboară din tren când 

acesta ajunge la ultima stație din Hamburg.   De acolo încolo sunt singur.  

   Câteva luni mai târziu, în SUA, am citit un articol în buletinul filialei din Ber-

linul de Vest a partidului comunist din Berlinul de Est (!) despre acest lucru.  

Acesta afirma în mod fals că mă aflu încă în Germania. 

  

   Spălătoria este o complicație, pentru că rareori stau suficient de mult timp într-

un singur loc. Soluția mea este să mituiesc soțiile tovarășilor fie cu vin de Mosel, 

fie cu rom de Flensburg.  

   O dată am încercat să transport prea mult.  Și mi-am rupt balamaua de la valiză. 

  

   După ce am petrecut o noapte în casa unei tovarășe foarte atrăgătoare, aștept cu 

nerăbdare a doua noapte.   

   Din păcate, ofițerul nostru de securitate consideră că este prea periculos pentru 

mine să petrec mai mult de o noapte în aceeași locație.   

   Bineînțeles, sunt foarte dezamăgit! 

  

   Altă dată sunt cazat cu o tovarășă mai în vârstă, dar încă atrăgătoare.  Ea 

zâmbește și mă asigură că nu mă va molesta.  

   Din păcate, nu reușesc să vă răspund că nu m-ar deranja. 

   A doua zi vizităm o văduvă SS.  Ea îmi dă o fotografie frumoasă în culori a lui 

Adolf Hitler.  Fusese decupată dintr-un ziar german postbelic (!).  
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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! 

  

   "Dar anchetatorii federali germani l-au acuzat de mult timp pe domnul Lauck 

că a fost creierul unei operațiuni de contrabandă care a adus broșuri, bannere, 

cărți și autocolante interzise mișcării neonaziste din Germania." 

   "Condamnarea de joi încheie o vânătoare de zece ani a autorităților germane 

pentru domnul Lauck, pe care îl consideră una dintre forțele motrice din spatele 

reapariției ideologiei naziste în Germania după căderea Zidului Berlinului în 

1989.... 

   "Ziarul    domnului Lauck, NS Kampfruf, sau Strigătul de luptă național-

socialist, era citit de aproximativ 10.000 de germani, au declarat procurorii... 

   "În cartea sa de memorii, Fuehrer-Ex, dl Hasselbach spune despre dl Lauck: 

"El a fost sursa practic a întregii propagande neonaziste lipite pe pereții și 

ferestrele din Berlin până la Sao Paolo".`" - The Dallas Morning Star, 23 august 

1996. 

  

   "Lauck deținea o mașinărie de propagandă bine unsă, perfecționată pe parcur-

sul a peste 20 de ani", a declarat Guenther Bertram, judecătorul care a prezidat 

ședința, în fața instanței.  ´A pregătit un tun de propagandă și a tras cu el în Ger-

mania.`" - The Washington Post, 23 august 1996 

  

   "Instanța a restrâns foarte mult materialul introdus în dosar.  Cea mai mare 

parte din tonele de propagandă pe care Lauck le introdusese în Germania prin 

mijloace conspirative timp de douăzeci de ani au căzut sub incidența termenului 

de prescripție... 

   "Cu toate acestea, Lauck este catalogat de către experții NS ca fiind cel mai 

important neonazist la nivel mondial din prezent." - Süddeutsche Zeitung, 23 au-

gust 1996.   

  

   "Chiar dacă americanul ar fi primit cinci ani - având în vedere agitația sa, ener-

gia sa criminală, rolul său în rețeaua internațională de neonaziști, nu ar fi fost nici 

pe departe atât cât merită o asemenea figură." - Der Tagesspiegel, 23 august 1996.  
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