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Experiențele mele în 

Național-Socialismul subteran 

în Germania, în anii 1970 
  

de Gerhard Lauck 

  

Continuare din numărul anterior 
    

   Este prima zi din prima mea vacanță plătită de stat.  Unul dintre angajații ho-

telului de lux mă întreabă dacă fumez.  Eu spun că nu.  El zâmbește și spune: 

"Nici măcar hașiș?".  Eu dau din cap. 

  Un alt membru al personalului mă însoțește în camera mea privată.  Pare sur-

prins și mă întreabă: "Ce cauți aici?"   

   Când îi dau un indiciu, el exclamă. "Oh, cele 20.000 de abțibilduri cu svastici!  

Am citit despre asta în ziar." 

   În curând, tot personalul este conștient de statutul meu de celebritate.   

   Mi se adresează cu "Herr Lauck". 

   Personalul din alte aripi ale hotelului mă vizitează în camera mea privată.   

   Mai târziu, camera mea este decorată cu o mică pancartă cu svastică trimisă de 

un tovarăș din Argentina. 

   În timpul șederii mele, scriu o scurtă broșură în germană despre NSDAP/AO. 

   După câteva luni, sunt transferat la un alt hotel de lux.  Personalul de aici este 

mai puțin înțelegător.  Mi-au confiscat chiar și steagul cu svastica argentiniană.  

(Îl primesc înapoi când plec.) 
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   Acest hotel oferă o oră comună.  Toți oaspeții sunt invitați într-o cameră mare 

cu televizor.   

   Când corespondența este distribuită, un alt oaspete întreabă personalul de ce am 

primit toată corespondența.  Personalul îi răspunde că nu am primit TOATĂ 

corespondența.  Am primit doar corespondența MEA.  (Am primit mai multe 

scrisori decât toți ceilalți la un loc).  

  Într-o zi, unul dintre jucătorii de cărți de la o altă masă se uită la mine și mă în-

treabă: "Mord?" ("Crimă?") 

   Zâmbesc și scutur din cap.    

   După 4 luni și jumătate, vacanța mea se încheie.   

   Dar, mai întâi, există un proces politic.   

   La un moment dat, sunt lăsat singur într-o cameră de la etajul doi al tribunalu-

lui.  Sunt tentat să mă cațăr pe fereastra deschisă, dar nu o fac.  

   În timpul procesului, avocatul meu mă descrie ca fiind "un cetățean civilizat din 

Europa Centrală, chiar dacă m-am născut în America". 

   Când judecătorul fredonează imnul Tineretului hitlerist, mă gândesc că sentința 

va fi blândă.   

   Câteva zile mai târziu, mă plimbam prin curtea hotelului.  O voce cunoscută mă 

strigă pe nume.  Este un camarad!  Face lucrări de construcție.  Îi mulțumesc 

pentru oportunitatea de a evada.  Dar îi explic că oricum voi pleca în curând. 

   Când mă întorc în Nebraska, mă confrunt pentru prima dată cu febra fânului. 

   Tratamentul: whisky! 

  

   Când vizitez celule subterane, sunt uneori întrebat dacă cunosc o anumită per-

soană.  Eu fac pe prostul.   

   Dacă persoanele în cauză se cunosc deja și au încredere una în cealaltă, atunci 

pot decide singure dacă doresc sau nu să lucreze împreună.   

   În orice caz, nu voi încălca măsurile de securitate ale sistemului nostru celular.  

   Uneori sunt "avertizat" împotriva celeilalte persoane. 

   Uneori AMBELE persoane mă pun în gardă împotriva celeilalte! 

   Mă gândesc că este vorba doar de un conflict de personalitate. 

   Uneori glumesc: Dacă toată lumea s-ar aduna, probabil că s-ar omorî între ei! 

  

   Unii tovarăși nu au încredere în nimeni decât DUPĂ ce s-au îmbătat împreună.   

   Alți tovarăși nu au încredere în nimeni care bea prea mult.   

   La început, trebuie să iau în considerare acest lucru la prima întâlnire cu un to-

varăș.   

   Ulterior, acest lucru devine inutil. 

   În orice caz, mă bucur de o mulțime de bere și de vinuri germane bune! 
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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! 

   

   "Ce ar trebui să se gândească - dacă jurisprudența germană are jurisdicție 

asupra unei infracțiuni care nu este o infracțiune în locul în care a avut loc." - 

Frankfurter Allgemeiner Zeitung, 24 august 1996. 

  

   "Politicienii din toate partidele au salutat verdictul.  Ministrul de interne 

Manfred Kanther a declarat că condamnarea "unuia dintre liderii neonazismului 

internațional și cel mai mare distribuitor de publicații rasiste vicioase" a fost un 

"răspuns adecvat" al justiției germane. - Jewish Chronicle, 30 august 1996 

  

   "Sentința trebuie să fie considerată ridicată, pentru că se bazează doar pe șase 

din cele 38 de capete de acuzare... 

   "Martorii au fost considerați superflui.  Procurorul nu a avut nicio intenție de a 

descoperi structura NSDAP/AO din interiorul Germaniei. În schimb, Lauck a fost 

construit ca fiind un infractor singuratic și cel mai periculos neonazist, pentru ca 

apoi să fie condamnat cu un efect mediatic maxim. 

   "Calculul statului a funcționat complet.  Lauck a fost condamnat ca fiind sin-

gurul neo-nazist periculos și organizat din lume.  Acest lucru este bun pentru 

imaginea de aici și din străinătate și lasă ca acțiunile împotriva NSDAP/AO să 

pară superflue, ca și cum încarcerarea presupusului său unic manager ar fi re-

zolvat totul.  În timpul procesului, nimeni nu a părut să observe că, cumva... NS 

Kampfruf a fost distribuit." - Antifaschistische Nachrichten, 5 septembrie 1996. 

  

   "În Republica Federală, el este cel mai mare furnizor de materiale NS și fluxul 

său constant de materiale timp de mai bine de două decenii a creat continuitate 

pentru tânăra generație militantă NS care a apărut începând cu anii 1970.... 

   "NSDAP/AO nu are o structură organizatorică rigidă, de aceea este dificil 

pentru autorități să înțeleagă... 

   "Între timp, tovarășii săi din Lincoln se ocupă de treabă pentru el.  Grație celor 

peste douăzeci de ani de toleranță din partea Republicii Federale, scena neona-

zistă germană este suficient de puternică pentru a dezvolta noi linii de 

aprovizionare. 

   "Ceea ce ar afecta scena aici ar fi inculpări suplimentare pentru crearea unei 
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organizații criminale". - Antifaschistisches INFO-Blatt, septembrie-octombrie 

1996. 
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