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Experiențele mele în 
Național-Socialismul subteran 

în Germania, în anii 1970 
  

de Gerhard Lauck 
  

Partea a V-a: 
Experiențele altor tovarăși 

  
   Poliția militară interoghează un tovarăș cunoscut ca fiind naționalist.  Aceștia îl 
informează că un afiș al NSDAP/AO a apărut pe peretele unei cazărmi militare.  
Acesta le spune sincer că nu are nicio idee cine l-a pus acolo.  Săptămâna 
următoare, el pune un autocolant cu svastica NSDAP/AO în același loc.  Tova-
rășul necunoscut va ști că mai există un național-socialist în bază. 
   Nu este neobișnuit ca tovarășii să vadă abțibilduri cu svastici pe care nu le-au 
lipit acolo.  Ei știu: Nu suntem singuri! 
  
   Unul dintre angajații civili ai Bundeswehr-ului are pe birou o fotografie cu 
Groβadmiral Karl Dönitz. Nici o problemă! 
  
   Un național-socialist se căsătorește cu o comunistă.  În 1933, o scoate din 
închisoare.  În 1945, ea îl scoate pe el din închisoare.  Un aranjament practic!   
  
   Un național-socialist plasează un steag cu svastică imens în vârful unui coș de 
fum industrial înalt.  La coborâre, el îndepărtează mai multe inele de treaptă.  În 
dimineața următoare, acest steag este vizibil în tot orașul.  Pompierii au nevoie de 
câteva ore pentru a-l îndepărta. 
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   Șoferul meu arată spre dealul cu iarbă de lângă autostradă.  "Cu ani în urmă, 
niște tovarăși au ars acolo o svastică de cincizeci de metri în iarbă.  Era vizibilă de 
la kilometri întregi". 
  
  Un tovarăș spune că a participat la o petrecere de ziua lui Hitler 
(Führersgeburtstagtsfeier).  Tot satul a fost acolo.  Inclusiv primarul.      
  
   Un tovarăș este invitat să se înscrie la școala de oratori a unui partid naționalist.   
Dar el nu poate spune "național-democrat".  El poate spune doar "național-
socialist". 
  
   Un alt tovarăș devine purtător de cuvânt public al unui partid politic naționalist.  
El poartă întotdeauna o insignă cu svastică pe partea INTERIOARĂ a reverului 
hainei.  În timpul unui interviu televizat, reverul este întors.   Svastica este vi-
zibilă.   La televiziune. 
  
   Un membru al parlamentului german (Bundestag) a băut prea mult.  El merge 
pe stradă.  Cântă un cântec național-socialist.  Și este arestat. 
  
   Un tovarăș pune autocolante cu zvastica NSDAP/AO pe stadionul din Nürn-
berg.  El vede trei polițiști apropiindu-se.  E prea târziu să fugă.  Stă cu spatele la 
perete.  Speră să ascundă autocolantele.  Polițiștii îi cer să se dea la o parte.  Și el 
o face.  Și se așteaptă să fie arestat imediat.    
   Cei trei polițiști stau în gardă.  Pocnesc din tocuri.  Fac salutul lui Hitler.   Se 
întorc.  Și pleacă.  
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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! 

   

   "Un editor din Nebraska a fost condamnat la patru ani pentru că a practicat 

Primul Amendament. 

   "Sentința a ridicat probleme constituționale serioase în America. De exemplu, 

unde este guvernul american atunci când drepturile americane sunt înlocuite de o 

lege străină?  Și de ce li s-a permis danezilor să răpească un cetățean american?  

De ce li s-a permis germanilor să îl rețină? 

   "Sieg a susținut că procesul a fost ilegal, deoarece Germania nu are dreptul să 

spună unui cetățean american ce să facă în Statele Unite și nici pentru acțiuni 

întreprinse în SUA care sunt infracțiuni în Germania.  Dar Departamentul de Stat 

al SUA a refuzat să ia apărarea lui Lauck." - The Spotlight, 23 septembrie 1996  

  

   "După mai bine de patru ani petrecuți în șase închisori europene diferite, Gary 

Lauck este mai hotărât ca niciodată să aducă Partidul Național-Socialist în prim-

planul politicii globale... 

   "Dacă e să spun ceva, sunt chiar mai determinat și mai fanatic decât înainte", a 

spus Lauck... 

   "În timpul unui interviu acordat joi dimineață la Lincoln, Lauck a declarat că 

guvernul german a încălcat atât legea americană, cât și cea internațională, 

încălcând suveranitatea și Constituția Statelor Unite. 

   "Nu este vorba despre mine sau despre opiniile mele politice", a spus el.  Este 

vorba despre dreptul fiecărui cetățean american de a practica libertatea de ex-

primare fără ca o țară străină să-și revendice jurisdicția și fără ca ticăloșii de la 

Washington să-i lase să scape basma curată.  Noi (NSDAP/AO) pregătim acțiuni 

legale masive împotriva răpitorilor mei, atât aici, cât și în străinătate.` 

   "Lauck a spus că nu va înceta niciodată să-și provoace dușmanii. 

   "Dacă mor și Sfântul Petru mă întreabă dacă vreau să mă duc în rai sau să mă 

întorc să lupt, vreau să mă întorc să lupt." - Lincoln Journal Star, 2 aprilie 1999. 

   O glumă? Nu a fost niciodată o glumă", a declarat Bob Wolfson, fost director al 

Ligii Anti-Defăimare din regiunea Plains States, când am pus la îndoială semnifi-

cația lui Lauck.  "Dacă vorbim despre naziștii americani care au avut un impact la 

nivel internațional în ultimii 50 de ani, Gerhard este probabil numărul unu." - The 
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Guardian (Marea Britanie), 6 iulie 2017 
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