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Úvod
NSDAP/AO je viac než „organizácia“, predstavuje živú komunitu mužov a žien
oddaných svetonázoru známemu ako „národný socializmus“.
Externý tvar takejto komunity je druhotný. Organizačné mapy, administratívne
procedúry a podobne sú iba nástroje, meniace sa podľa potreby. Preto sú v tejto knihe
ignorované.
To, čo je dôležité, je duch. Duch sa prejavuje v živote človeka, komunity či hnutia. Preto
sa v tejto publikácii zdôrazňuje „život“ NSDAP/AO – jej dejiny a skutky. Tieto
vyjadrujú ducha!

Náš cieľ
Náš zámer: Obrana bielej rasy. Našou „hlavnou smernicou“ je prežitie našej bielej rasy –
a rôznych bielych národov.
Náš svetonázor: nazývaný „národným socializmom“, je založený na prírodných
zákonoch a ponaučení z histórie.
Naše dve najvyššie hodnoty: Rasa a Národ.
Náš cieľ: White Power! (Biela sila!)
Naša metóda: V krajinách, v ktorých je naše hnutie „legálne“, legálny, nenásilný
politický aktivizmus. V krajinách, v ktorých je naše hnutie „zakázané“, nenásilný
ilegálny aktivizmus.
Naše nástroje: Národno-socialistické propagandistické materiály a – nadovšetko – každý
jeden národno-socialistický aktivista.
Náš sľub: Boj pokračuje!

Pozadie

NSDAP/AO bola založená v roku 1972 s cieľom poskytovať národno-socialistickému
podzemiu v Nemecku propagandistické materiály (národno-socialistická činnosť a
literatúra sú v Nemecku zakázané).
Oficiálne správy nemeckej vlády opakovane označujú NSDAP/AO za vôbec
najväčšieho dodávateľa NS literatúry v Nemecku. NSDAP/AO sa spomína v mnohých
knihách o „neo-nacizme“ v Nemecku, a NSDAP/AO bola vo veľkej miere spomínaná v
medzinárodne šírenom dokumentárnom filme Wahrheit macht frei! (Pravda
oslobodzuje!), z produkcie švédskej televízie.
Po páde Berlínskeho múra zažilo národno-socialistické hnutie v Nemecku -a s ním,
taktiež NSDAP/AO – obrovský rast. Od tej doby sa NSDAP/AO pretvorila na globálnu
propagandistickú mašinériu s publikáciami v desiatich jazykoch: anglickom, nemeckom,
dánskom, švédskom, maďarskom, holandskom, francúzskom, španielskom,
portugalskom a talianskom.
Neslýchaný únos vodcu NSDAP/AO Gerharda Laucka v roku 1995 – čo bolo porušením
amerikcého i medzinárodného práva – vyústilo v medzinárodnú solidaritu a dokonca aj
väčšiu podporu. Lauck strávil nasledujúce štyri roky v nemeckom väzení výlučne a
vydávanie novín v USA, za predpokladanej ochrany Prvým dodatkom (k americkej
ústave – pozn. prekl.)! To dokazuje strach nepriateľa z NSDAP/AO.
Národní socialisti po celom svete dnes pracujú s NSDAP/AO v propagácii White Power
(bielej sily) vo svojich národoch.
Naše motto: SPOLU SME SILNÍ!

Záznamy NSDAP/AO to potvrdzujú!
“Izolované“ skutky NS odporu sú DOBRÉ!...“Prepojené” skutky NS odporu sú
ešte LEPŠIE! ... ”Koordinované” skutky NS odporu sú NAJLEPŠIE! - Tu je PÄŤ
príkladov z reálneho života.

I. Otvorene národno-socialistické noviny v DESIATICH jazykoch
Po páde Berlínskeho múra, NS hnutie zažilo v Nemecku masívny rast.
NSDAP/AO v tej dobe už asi 15 rokov publikovalo otvorene národno-socialistické
noviny v dvoch jazykoch, v nemčine a angličtine. Mali sme zvládnuté schopnosti a
metodológiu. Ďalším logickým krokom bolo pridanie iných jazykov, no sami sme to
zvládnuť nemohli.
A tak sme vyslali naším predplatiteľom mimo nemecky a anglicky hovoriaceho sveta
výzvu.
V podstate sme povedali nasledovné:

"Chceme začať publikovať otvorene národno-socialistické noviny aj vo VAŠOM
rodnom jazyku. Ten však neovládame. Pomôžete nám?"
Reakcia bola obrovská!
Počas obdobia dvoch rokov sme prešli od vydávania DVOCH k DESIATIM otvorene
NS novín. V povojnovej histórii také čosi nemá obdoby (dokonca sme pomohli
financovať NS noviny vydávané v Rusku).
Bez NSDAP/AO a jej celosvetovej siete spolupracujúcich dobrovoľníkov by svetlo
sveta neuzrelo žiadne z týchto ÔSMYCH novín.
Pre lepšie ocenenie požadovanej snahy musí čitateľ pamätať na to, že to všetko sa dialo
PRED objavením sa internetu a e-mailovej komunikácie…. Keď desktop publishing bol
stále iba v plienkach!Osobný počítač vtedy vlastnil len relatívne malý počet ľudí.
Komunikácia zvyčajne prebiehala prostredníctvom listov, len pár spolupracovníkov
malo prístup k faxu.
Väčšina týchto spolupracovníkov zasielala články písané na písacom stroji, ktoré potom
dobrovoľníci v NSDAP/AO pripravovali do tlače … napriek tomu, že zvyčajne tenktorý jazyk NEOVLÁDALI. A to ako EXTRA prácu pri ich bežnej práci.
NSDAP/AO neskôr vybavilo svojich najlepších a najspoľahlivejších „externých“
spolupracovníkov kompatibilnými počítačmi (Atari 520 ST). Namiesto písacieho stroja
ľudia písali texty na počítačoch a zasielali nám 3.5-palcové diskety. “Interné“
osadenstvo importovalo tieto textové súbory do desktop publishing programu, tlačiac
stĺplce zarovnaného textu na laserovej tlačiarni … vystrihujúc a lepiac výslednú tlač na
tvrdený papier. Tieto printy (taktiež známe ako „mechanicals“) boli zasielané tlačiarovi,
ktorý z nich vytvoril negatívy, tlačiarenské dosky a vytlačil konečný produkt..
Tieto nové tituly vychádzali po celé ROKY, dokonca aj po „únose“ šéfa NSDAP/AO
Gerharda Laucka z Dánska do Nemecka v roku 1995, kde bol až do roku 1999 vo
väzení.
Až v roku 1999, po návrate Gerharda Laucka do Lincolnu, si neustále rastúce náklady
vynútili prechod z novinového formátu na formát newslettera (obežníka, tieto
newslettery istú dobu vychádzali vo viac ako desiatich jazykoch).
Bohužiaľ, nástup internetu viedol taktiež k útlmu printových periodík.
Navyše, taktiež poklesol – z rôznych dôvodov - príjem z „iných zdrojov“ (NSDAP/AO
fungovala v strate, ktorú sme vykrývali z našich vreciek. To viedlo k separátnym
podnikateľským aktivitám, ktoré po desaťročia poskytovali výrazný príjem). Veľká
Recesia nebola taktiež pomocou!
Internet sa zdá byť požehnaním i „kliatbou“ zároveň.
“Požehnanie“, jeho VÝHODY, sú vcelku zjavné.
Menej zjavné sú NEVÝHODY, teda „kliatba“ internetu, medzi ktoré patrí:

Za prvé, „hlad“ po informáciách sa stal „záplavou“ informácií. „Dobré“ veci sú
zatlačované do úzadia. Niekedy je to ako hľadať ihlu v kope sena. Niekedy sú
informácie naozaj totálne v úzadí..
Za druhé, namiesto predplatiteľov periodika identifikujúc sa – a finančne podporujúc –
organizáciu, ktorá ho vydáva, ľudia browsujú webom. „Voyerizmus“ surfovania po webe
ponúka okamžitú stratu pozornosti a zábavu zdarma, niečo ako „voľnú lásku“ vo forme
jednorazových vyhodení si z kopýtka v protiklade s trvalým manželstvom, ktorého
výsledkom je rodina a deti.
Za tretie, prefesionalizmus nahrádza neefektívny (aj keď dobre mienený) amatérizmus
[poznámka: hoci technická kvalita a obsah „propagandistického produktu“ je niekedy
VEĽMI dobrý, jeho umiestnenie a potenciál je len zriedka OPTIMALIZOVANÝ.
NSDAP/AO v tom môže pomôcť].
Za štvrté, mnoho národných socialistov a ďalších nacionalistov Internet PRECEŇUJE.
Namiesto vnímania Internetu ako JEDNÉHO nástroja, vnímajú ho ako CELÝ
TOOLBOX! To platí predovšetkým v Amerike, kde je dnes Hnutie oveľa slabšie než v
70. rokoch 20. storočia. V Európe je oveľa SILNEJŠIE.)
Dá sa to prirovnať k stavbe stodoly, kedy sa 20 ľudí dostaví so supernovým technickým
nástrojom, zvaným “PÍLA”...no nikto neprinesie staromódne “KLADIVO”. Iste, poreže
sa mnoho dreva, no stodola napriek tomu nestojí!
Z tohto dôvodu je model NSDAP/AO z 90. rokov 20. storočia veľmi poučný.
Propagandistický stroj NSDAP/AO sa stal celosvetovo známym medzi priateľmi aj
nepriateľmi.
Sympatizujúci jednotlivci kontaktovali NSDAP/AO s otázkou: “Ako môžem pomôcť?”.
My sme poskytovali príležitosti pre efektívny aktivizmus.
Sympatizujúce organizácie kontaktovali NSDAP/AO s otázkou: "Ako môžeme
spolupracovať?" My sme našli spôsoby, ako na to. Osoh z toho mali obe strany. Hnutie
rástlo. Šlo o win-win situáciu.
NEPRIATEĽ (mainstreamové médiá) kontaktovali NSDAP/AO s otázkou: "Môžeme
spraviť rozhovor?” (Kedykoľvek sa vo svete odohralo niečo týkajúce sa národného
socializmu, novinári kontaktovali NSDAP/AO v Lincolne a pýtali sa na to. Niekedy sme
boli zaskočení a museli sme sa najprv informovať u našich spojencov a následne volať
späť.)
“Mediálna koordinácia” bola nesmierne efektívna! Naše “mediálne balíčky” niekedy
zahŕňali rozhovory s vodcami mnohých NS organizácií, nielen NSDAP/AO, ale
TAKTIEŽ s našimi kľúčovými spojencami v Nemecku a Európe (samozrejme, dotyční
vedúci predstavitelia o tom vopred rokovali a koordinovali čo sa povie – a čo nie).
I tá najmenšia NS propagačná aktivita v zabudnutom konci sveta sa stala
VÝZNAMNOU a preto HODNOU REPORTÁŽE, ak pri nej existovala “spojitosť” s
NSDAP_AO.
Mnohokrát mala táto spojitosť formu nálepky NSDAP/AO so svastikou.

Niekedy zase formu aktivity zo strany známych spojencov NSDAP/AO. Napríklad,
veľké demonstrácie za Rudolfa Hessa v Nemecku a otvorene pro-NS rádiostanica v
Dánsku.
Toho najdramatickejším vyjadrením je švédsky dokumentárny film "Wahrheit macht
frei", v ktorom hrá NSDAP/AO prominentnú úlohu (tento dokument bol uvedený v
mnohých krajinách).
Toto sú SKUTOČNÉ ČINY a FAKTY. Nie iba “teória”. [pozri kapitoly “Chronológia
NSDAP/AO” a “Úryvky z médií”]

II. Nálepky NSDAP/AO so svastikou v miliónovych nákladoch
Keď Gerhard Lauck, budúci zakladateľ NSDAP/AO, cestoval v roku 1972 po Nemecku,
často videl NS graffiti. Slogany a dizajn niekedy naznačovali, že išlo o prácu oddaných
národných socialistov, nielen bláznivých detí.
Nevidel však v Nemecku jasné znaky ORGANIZOVANÉHO národnosocialistického
hnutia odporu (predovšetkým otvorene NS ateda illegálneho, tzn. podzemného,
underground).
Hneď po návrate do Spojených štátov nechal vytlačiť 1000 nálepiek so svastikou v
nemeckom jazyku, s menom „“NSDAPAuslandsorganisation” na spodnom okraji. Tieto
boli odoslané v niekoľkých zásielkách kolegom v Nemecku. Jedna z nálepiek sa čoskoro
objavila na zábere nemeckej televízie na volebnom plagáte Williho Brandta.
Tlačiar, George Adam Link, poznamenal: „Keby sme tak mohli namiesto tísícky vytlačiť
DESAŤ tisíc!“
Lauck bol zhrozený, mysliac si: „Ako by som si mohol dovoliť vytlačiť toľko
nálepiek?“
O rok neskôr bol priemerný náklad 100 tisíc a stál 300 dolárov.
Objavenie sa profesionálne vytlačených nálepiek so svastikou (a plagátov atď.) s
ROVNAKOU adresou čoskoro dokázalo – dramatickým a neprehliadnuteľným
spôsobom – existenciu ORGANIZOVANÉHO národno-socialistického hnutia odporu v
Nemecku. VÄČŠINA zásluh za to patrí mnohým neznámym a neidentifikovaným
národno-socialistickým bojovníkom v nemeckom undergrounde. To všetko by však
NEBOLO možné bez konceptu NSDAP/AO a jeho USKUTOČNENIA.
Výsledkom bola masívna publicita, zvyčajne sa objavujúca vo vlnách. Niekedy sa
očakávala, niekedy bola neočakávaná. Tak či tak, táto reklama zdarma vyústila v
MNOHO nových prívržencov!
To bol začiatok národno-socialistického hnutia v Nemecku, ktoré existuje dodnes!
Počas rokov sa z „nelegálnej časti“ vynorila „legálna časť“. Najznámejším vodcom
legálnej časti bol Michael Kühnen. Ten bol získaný a vycvičený jedným z prvých a
najúspešnejších podzemných bojovníkov NSDAP/AO, „Arminom“. Kühnen (a jeho
následníci) s Lauckom úzko spolupracovali.

Kühnen a Lauck sa považovali nielen za členov to istého „hnutia“, ale taktiež tej istej
„organizácie“! To sa odrazilo v malej zmenej v názve organizácie “Auslandsorganisation” sa stala “Auslands- und Aufbauorganisation”.
Ich vzťah bol opisovaný ako podobný dvom rôznym častiam služby v tom istom vojsku
(napr. námorníctvo USA a americké vzdušné sily….V ich prípade by snáď lepšími
príkladmi boli Kriegsmarine a Luftwaffe).
To bolo potvrdené Michaelom Kühnenom v jeho knihách. Rozsiahly citát sa objavuje v
autobiografii Gerharda Laucka, The Education of an Evil Genius. Ich spolupráca je
taktiež pozoruhodne zobrazená v švédskom dokumentárnom filme “Wahrheit macht
frei!” [Úvod spomínanej knihy poskytuje stručné, no osvetľujúce zhrnutie Lauckovej
minulosti].
Podobne ako vo veľmi dlhej vojne, „bojiská“ – a teda najdominantnejšia „vetva služby“
– sa podľa potreby menila. “Ilegálna časť”, stelesnená v podobne NSDAP/AO, bola
hlavnou v 70. a 90. rokoch 20. storočia. Na strane druhej, “legálna časť“ bola
dominantnou v 80. rokoch 20. storočia a v novom storočí. A je dominantnou aj dnes. To
sa však môže zmeniť. Budúcnosť nikto nepozná.

III. NSDAP/AO sponzorovalo verejný TV kanál
Začiatkom 90. rokov prišiel do Lincolnu balík s videokazetou. Nechápali sme úplne
dôležitosť sprievodného listu. A boli sme príliš zaneprázdnení na to, aby sme sa zastavili
a pozreli si video. Takže sa na pár dní odložila, kým ju niekto odovzdal s prosbou, aby si
ju pozrel a podal o tom správu.
Snáď o týždeň neskôr nám ten spolupracovník veľmi vzrušene zavolal. Video si pozrel.
Vyhlásil, že je to SKVELÉ! Otvorený televízny program NS priamo tu v Spojených
štátoch!
Nikdy sme nepočuli a ani sme si nevedeli predstaviť, že niečo také vôbec existuje!
(Poznámka: Program už nejaký čas existoval! Zrejme bola známa v JEJICH meste, ale
nie kdekoľvek inde!)
Štáb produkujúci túto šou požiadal NSDAP/AO, aby sa stala jej "oficiálnym
sponzorom". Súhlasili sme v okamihu! Odvtedy sa v každej epizóde tohto
TÝŽDENNÉHO programu na obrazovke objavovala krátka správa "Sponzor
NSDAP/AO".
NSDAP/AO uverejňovala články o tejto relácii na titulných stranách vo VŠETKÝCH
TEN NOVINÁCH.
Vyzvali sme súdruhov, aby sa pokúsili dostať ju do verejnoprávneho vysielania aj vo
SVOJICH mestách. Zaplatili sme za "submasterov", ktorých by potrebovali. V jednom
momente sa relácia vysielala v ŠESTIATICH rôznych mestách.
Samotná existencia tohto otvoreného televízneho programu NS bola morálnou (a
prestížnou) vzpruhou na celom svete!
Istý nemecký akademik uverejnil dizertačnú prácu o NSDAP/AO. Ako dôkaz nášho
značného financovania a vyspelosti uviedol existenciu nášho vlastného televízneho

programu!
Keď medzinárodná brigáda NS bojujúca v Chorvátsku poslala zábery z frontu
NSDAP/AO, dokonca aj bojové, odovzdali sme ich štábu televízneho programu.
Zaradili ho do svojej, teraz už "NAŠEJ" relácie.
Bola to jasná "win-win" situácia pre štáb tej relácie A pre NSDAP/AO A pre NS hnutie
na celom svete!
A teraz to najzaujímavejšie. Štáb tohto televízneho programu oslovil DVE iné HLAVNÉ
organizácie NS - ale obe ho odmietli (!) - predtým, ako prišli k nám. Dvakrát odmietnutí
sme teraz obaja našli "pravú lásku".

IV. Medzinárodný „Nazi“ Internet Video Projekt
Tento projekt bol spustený na jar 2014. Za menej ako 2 mesiace bolo vytvorených a
nahraných online 422 nových NS videí...členmi tímu NSDAP/AO na troch
kontinentoch… s veľmi obmedzenými počítačovými znalosťami, zastaralým vybavením
a ešte menej finančnými prostriedkami. Tento úspech viedol k rozhodnutiu urýchliť
ďalšiu expanziu.

V. NS NEWS BULLETIN Projekt
Tento projekt bol spustený v marci 2015. V období od marca do decembra 2015 bolo
vyprodukovaných 85 vydaní v šestnástich jazykoch.

Pohľad do vnútra NSDAP/AO (1992)
Nasledujúci článok súdruha Michaela Storma vyšiel v júlovom/augustovom čísle (č. 99)
časopisu THE NEW ORDER, anglicky vydávaných novín NSDAP/AO.
Súdruhovia! Je dobré byť späť!
Po niekoľkých rokoch strávených mimo Spojených štátov bolo dobré vrátiť sa a hlásiť
sa do služby. Hoci som počas pobytu v zámorí zostal v úzkom kontakte s NSDAP/AO,
bol som príjemne prekvapený rozsahom jej pokroku. Preto som sa rozhodol napísať
tento článok.
Najprv však niekoľko základných informácií o mne.
V národnosocialistickom boji som aktívny od roku 1973 a bol som v samom centre
monumentálneho árijského povstania v Marquette Parku (v Chicagu) v 70. rokoch. Táto
skúsenosť mi umožňuje dôkladne pochopiť, čo znamená aktivizmus vrátane
(Rockwellových) fáz 1, 2 a 3.
Marquette Park bola čisto biela štvrť obývaná pracovitými, čistotnými ľuďmi s veľkým
počtom Litovčanov, ktorí utiekli pred sladkým víťazstvom "demokracie" vo východnej

Európe. Títo ľudia poznali červený teror na vlastnej koži. Nepotrebovali žiadne ďalšie
vzdelávanie o židovskej otázke.
Títo ľudia však chceli byť len dobrými občanmi svojej adoptívnej krajiny, Spojených
štátov. Neustála vláda židovského teroru v Spojených štátoch bola pre nich veľmi reálna,
pretože mnohí z nich bojovali po boku Nemecka proti židovským boľševikom. Mnohí
čelili veľmi reálnemu riziku, že budú súdení ako "vojnoví zločinci", pretože mnohí
naturalizovaní občania USA - Litovčania, Poliaci, Ukrajinci, Rumuni a samozrejme
Nemci boli skutočne odvlečení pred židovské klokanie súdy, zbavení amerického
občianstva a deportovaní do komunistami kontrolovaných krajín, aby strávili zvyšok
života vo väzení.
Za týchto okolností nebolo prekvapením, že na seba a svoju komunitu nechceli
upozorňovať existenciou aktívnej národnosocialistickej jednotky vo svojom okolí. A
predsa sme tam boli!
Nebol to však večný Žid, kto priviedol masy k besneniu bielej revolúcie. Boli to
podľudskí čierni divosi, ktorí preliezli všetky kedysi biele mestá Ameriky. Prirodzene,
čierny mor živia a riadia Židia, ale nie otvorene. Masy reagujú len na to, čo vidia, takže
to bola invázia Čiernych, ktorá zradikalizovala ľudí.
My, národní socialisti, sme túto energiu využili a nasmerovali na sebaobranu bielych, čo
je v Amerike neslýchaný jav. Urobili sme to intenzívnym aktivizmom počas mnohých
rokov, každodenným budovaním základov sily, z ktorých sa dalo bojovať. V
počiatočných fázach sme to robili rovnakým spôsobom ako
je populárny aj dnes:
Akcie s nálepkami. Osamelí vlci a dokonca aj čaty mužov vychádzali každú noc, aby
pokryli blok za blokom nálepkami dvakrát rýchlejšie, ako ich úrady dokázali odstrániť.
Tieto nálepky čoskoro veľmi jasne vymedzili hranice hnutia a vyhlásili ho za územie
národného socializmu.
Distribúcia literatúry. Po práci sme chodili od domu k domu deň po dni, týždeň po
týždni a nakoniec rok po roku. Naši muži ručne roznášali literatúru vyrobenú na našich
vlastných tlačiarenských strojoch. Letáky a noviny po desaťtisícoch na prasknutie. Masy
začali spoznávať nepriateľa (t. j. černochov) a jeho spojenca, protibelošský židovský
systém. Konečne si uvedomili, že len my, národní socialisti, bojujeme za ich práva,
domovy a životy.
Kým naša aktivita rástla, rástla aj aktivita nepriateľa. Začalo sa nám dostávať viac
publicity, najprv v miestnej a potom v celoštátnej tlači, až to bolo takmer na dennom
poriadku. Poskytovanie rozhovorov cez telefón sa stalo vlastne rutinou. Najradšej som
mal, keď som pokojne vysvetlil reportérovi, že ma nezaujíma, koľko Židov údajne
zahynulo, ale koľko ich utieklo! Od Chicaga až po Tel Aviv sa ozývalo zavýjanie.
Zhromaždenia White Power a demonštrácie s našimi búrlivákmi v plnej uniforme sa
stali pre bielych ľudí v celom meste bežnou záležitosťou. To sa postaralo o vynikajúce
televízne spravodajstvo a nebolo ničím nezvyčajným, že boli na obrazovke niekoľkokrát
týždenne. Vyvrcholilo to prezidentskou tlačovou konferenciou, na ktorej hysterickí
židovskí reportéri otravovali prezidenta Cartera s "nacistami".

Politická mašinéria starostu Daleyho sa nás snažila - ale neúspešne - zatvoriť kvôli
podpore verejnosti. Po tom, čo v televízii sľúbil, že "zatvorí nacistickú centrálu", v
skutočnosti ustúpil, keď mu jeho vlastní okrskoví kapitáni povedali, že by ho to stálo
príliš veľa hlasov v juhozápadnej časti mesta!
Nakoniec boli masy pripravené na veľkú skúšku: voľby radných. V štyroch okrskoch po
celom meste sme bojovali zubami-nechtami a od dverí k dverám, obmedzovaní len
nedostatkom finančných prostriedkov. (Pracoval som na plný úväzok na tretiu zmenu vo
fabrike, pričom som býval v centrále a celú svoju výplatu som venoval strane. Zároveň
som pre stranu pracoval na plný úväzok na druhej zmene - bez nároku na mzdu - a snažil
som sa spať na prvej zmene).
Teraz už aj televízne programy sa pre nás stávali čoraz väčšou rutinou. Ľudia na ulici mi
hovorili: "Včera večer som v televízii videl jedného z vás!". Boli šťastní. V deň volieb
sa predsa len udialo niekoľko dobrých prekvapení.
Starosta Daley, "kráľ tvorca", ovládal svoj stroj železnou rukou. Napriek tomu sa jeho
ľudia obrátili proti nemu. Okrskoví kapitáni svojim ľuďom povedali: "Voľte Daleyho za
starostu a nacistov za radných."
Dostali sme veľa hlasov na najnižšej úrovni, ale keď išli hore na sčítanie, boli vyhodené.
Jeden z našich členov a celá jeho desaťčlenná rodina volili národného socialistu,
rovnako ako väčšina jeho susedov, ale keď sa hlasy sčítali, jeho okrsok zaznamenal nula
hlasov pre nacistov!
Ja sám som ako volebný pozorovateľ prichytil profesionálneho demokrata, ktorý v ten
deň hlasoval sedemkrát. (Počul som ho v neďalekej reštaurácii, ako pri obede
vysvetľoval svoje výkony volebnému sudcovi).
Neskôr, keď som legálne vykonával svoju povinnosť volebného pozorovateľa, ma z
volebnej miestnosti vyviedla černošská hliadka! Proti mne sa postavili dvaja špeciálni
protikorupční agenti, ktorí sa vyhrážali volebnému sudcovi (ktorý vyzeral "len trochu
židovsky"), a ja som bol znovu uvedený do služby. Ale profesionálny volič bol už dávno
preč.
Systém rozhodol, že nám v našom najsilnejšom okrsku (5 000) dá 15 % z celkového
počtu hlasov. Skutočné číslo sa nikdy nedozvieme. Na svetlejšiu stranu, druhý nezávislý
kandidát bol černoch, ktorý nám volal a plakal, že aj jeho podviedli a dali mu magických
15 %. (30 % okrsku už bolo obsadených mývalmi).
Po voľbách sme sa rozhodli zasiahnuť Hydru do srdca operáciou Skokie. Publicita bola
nekonečná a podpora rástla míľovými krokmi. Peniaze sa hrnuli - stále nie dosť, ale viac
ako v minulosti. A k búrkovej jednotke sa pridali noví muži.
Novinári sa zrazu stali priateľskými v nádeji, že sa im podarí získať lepší článok. Ale
samozrejme, nebolo to všetko na ružiach ustlané. Každý deň sme boli na súde, keď
systém chrlil jeden prípad za druhým proti nám. Fyzických útokov na naše veliteľstvo a
našich mužov pribúdalo, ale to pomáhalo vyselektovať slabých.
Bože, to boli časy! Vždy budem vďačný za tieto spomienky. To bol aktivizmus v
chicagskom štýle. Veľa som sa naučil, keď som stúpal v hodnostiach od podporovateľa
cez búrliváka až po hlavného služobného dôstojníka a hovorcu.

Ale to bolo pred 15 rokmi. A čo teraz? Existuje aktivizmus aj dnes?
Áno! Aktivizmu je toľko, že je jednoducho nemožné informovať o všetkom. Svetová
ofenzíva NSDAP/AO je presne to, aktivizmus v globálnom meradle, či už legálny alebo
nie. Národnosocialistické hnutie sa opäť posúva vpred.
Našu stranu podporujú oddaní národní socialisti, ľudia, ktorí často pracujú na plný
úväzok a potom doslova pracujú na druhý úväzok pre stranu, rok čo rok venujú čas,
energiu a peniaze pre budúcnosť našej bielej rasy.
Počas môjho opätovného oboznamovania sa s fungovaním strany som povedal
súdruhovi Lauckovi, že chcem zažiť fungovanie zdola. Začal som teda od začiatku: na
pošte a odtiaľ do podateľne. (Vopred sa ospravedlňujem každému čitateľovi, ktorého
objednávku som mohol pokaziť!) Skúsený súdruh mi ukázal, ako sa balia a spracovávajú
objednávky novín.
To nie je také ťažké, keď robíte Nový poriadok. Ale čo keď máte deväť novín v
deviatich jazykoch? A nálepky? Prestal som počítať, keď som prekročil 25 plus slogany
v jedenástich jazykoch. Musíte byť systematickí a opatrní.
Potom prišli na rad poštové známky. Lízal som síce hárok za hárkom známok - nie na
špeciálnu poštu, ale len na bežnú, každodennú poštu! Mnohí priaznivci si možno
neuvedomujú náklady na poštovné. Sťažoval som sa, že z nákladov na poštovné - najmä
pri zahraničných objednávkach predmetov, ako sú nálepky - zostalo len veľmi málo na
pokrytie nákladov na tlač.
Kam smerovala všetka táto propaganda? V ten deň išlo veľa pošty do Južnej Ameriky,
kde sa kontakty rýchlo rozrastali. A samozrejme, Severná Amerika a Európa dostávali
zásielky denne. (Dokonca v nedeľu prišla faxová objednávka z Fínska na 1000 fínskych
nálepiek).
Potom som začal baliť väčšie objednávky na odznaky, náramky, vlajky, knihy atď. Moja
obľúbená objednávka pozostávala z veľkej vzorky všetkých uvedených položiek. To
bolo dosť bežné, ale cieľová destinácia bola pre mňa prekvapením: Moskva (okľukou)!
Dokonca aj systémová tlač informovala o "antisemitizme" v Rusku, ale môžem potvrdiť
fakt, že bieli Rusi nenávidia Židov!
Balenie objednávok s nálepkou hákového kríža mi dalo ešte lepší pocit ako noviny.
Svastika je jediný pravý (árijský) medzinárodný symbol, pretože naši predkovia si ju so
sebou priniesli na všetky svoje svetové výboje! Len si to predstavte, dnes sa vlajky a
pásky so svastikou posielajú súdruhom do Kanady, Brazílie, Španielska, Nórska,
Anglicka a Austrálie. (Len v jeden deň prišla pošta zo 16 krajín.) Niektoré z vlajok,
ktoré ukazovala nemecká televízia, boli spracované práve na pracovisku, kde som
pracoval.
Cítil som, že som pripravený dať si to všetko do súvisu, pretože na rozdiel od Marquette
Parku je Svetová ofenzíva obrovská skladačka, v ktorej má každý národ mnoho menších
kúskov. V jednej kancelárii je množstvo telefónov, kopírok, faxov, počítačov a tlačiarní,
ktoré nás spájajú so svetom.
Jedného dňa som prvý balík videl z Argentíny a obsahoval veľký denník v nemeckom
jazyku. Začal som v ňom listovať. V hornej časti druhej strany som uvidel našu nemeckú

nálepku "Wir Sind Wieder Da!" ("Sme späť!") s jasne viditeľnou adresou. Pod ňou bol
list od súdruha. Zvyšok strany bol venovaný osobnostiam Tretej ríše, hoci nešlo o
publikáciu hnutia. Bola datovaná o mesiac skôr, takže to pravdepodobne vysvetľovalo
aspoň časť zvýšenej pošty z Južnej Ameriky.
Potom som riešil hromadu pošty z Maďarska, Španielska, Anglicka atď. Žiadosti o
informácie, žiadosti o oficiálneho podporovateľa, platby členských príspevkov, dary a
správy o činnosti z celého sveta. Aký druh činnosti? Malý rozsah? Áno, niektoré z nich
boli akcie s nálepkami a distribúcia literatúry. Ale aj aktivity väčšieho rozsahu, ako
napríklad zatýkanie a obvinenia z politických obvinení. (Prišiel osobitný list. Ale o tom
neskôr.)
Vzhľadom na časové rozdiely prichádzajú faxy celý deň a celú noc, sedem dní v týždni.
V tento deň hromada faxov informovala o demonštrácii, ktorá sa konala popoludní v
Drážďanoch v Nemecku. Tisíc súdruhov protestovalo proti oslobodeniu vrahov Rainera
Sonntaga.
(Súdruh Sonntag bol zavraždený za svoj hrdinský národnosocialistický postoj proti
židovskej špine a pornografii v jeho milovaných Drážďanoch.) Ulice Drážďan lemovalo
sympatizujúce obyvateľstvo, zatiaľ čo naši súdruhovia pochodovali s mávajúcimi
vlajkami. Dokonca aj polícia nám bola naklonená, o čom svedčí fakt, že ani jeden
súdruh nebol zatknutý alebo zranený. Drážďany sú baštou národných socialistov!
Ďalší fax od švédskeho súdruha nás informoval, že senzačný dokumentárny film
"Wahrheit macht frei!", ktorý sa vysielal v trinástich krajinách - má teraz pokračovanie
"Wahrheit macht frei! - Druhá časť". Vo Švédsku ho odvysielali 12. apríla. Oba filmy
jasne načrtávajú globálny národnosocialistický aktivizmus a úlohu NSDAP/AO. (Škoda,
že z tejto veľmi úspešnej série nedostávame žiadne honoráre!)
Fax zrazu vytlačí ďalšiu stránku od člena z Európy: Je to oficiálne! Alessandra
Mussoliniová, kandidujúca na kandidátke otvorene fašistickej strany, vyhrala voľby do
talianskeho parlamentu. Nech žije Duce! Medzitým ďalší súdruh položil telefón.
Rozprával sa s maďarským súdruhom (na Západe) o ďalšom (štvrtom) čísle našich
maďarských novín Új Rend. NSDAP/AO dala nedávno tomuto súdruhovi k dispozícii
počítač, aby mohol robiť sadzbu v maďarčine.
Pomoc tohto dobrovoľníka zohrala veľkú úlohu pri rozhodnutí rozšíriť maďarské noviny
zo štyroch na osem strán necelý rok po vyjdení prvého čísla. Národnosocialistická
solidarita v akcii a prináša výsledky!
Potom preložil osobitný list, ktorý som už spomínal. Známka bola chorvátska. Nemal
spiatočnú adresu a nebol podpísaný. Autor v ňom uviedol, že je nemecký národný
socialista, ktorý sa zúčastňuje na dobrovoľníckej medzinárodnej jednotke v Chorvátsku.
Potom pokračoval opisom, ako jeho jednotka pri oslobodzovaní mesta zničila dve
nepriateľské guľometné hniezda. Uviedol, že chcel zdvojnásobiť veľkosť svojej
jednotky.
Pri diskusii o tomto liste sa náš rozhovor prirodzene zvrtol na Gottfrieda Küssela, ktorý
je stále vo väzení v takzvanom demokratickom Rakúsku - údajne za výroky, ktoré

poskytol francúzskej a americkej televízii, ale v skutočnosti z veľkej časti kvôli svojej
činnosti v Chorvátsku.
Na záver si pripomeňme tie skvelé dni v Chicagu. Áno, to bol aktivizmus, pokrok a sila
más v uliciach - napriek našim obmedzeným zdrojom a, pravda, mnohým chybám, ktoré
sme urobili. Teraz je to preč a nič podobné v súčasnosti na severoamerickom fronte
neexistuje. Mnohí súdruhovia - dokonca aj skúsení veteráni - sa počas "mŕtvych" 80.
rokov odradili a vzdali sa politického aktivizmu. Ale NSDAP/AO priamo pokračovala v
budovaní propagandistickej mašinérie potrebnej pre 90. roky a ďalšie roky.
Nezúfajte! Politická klíma v židovskej S. A. sa mení. Masy majú plné zuby židovských
holahoaxových nezmyslov a sú unavené z negrov.
A tentoraz sa boj neobmedzuje len na hŕstku štvrtí ako Marquette Park, Cleveland a
Južný Boston. Tentoraz je boj celosvetový!
Po celom svete sa odvážni súdruhovia stavajú na odpor a bojujú. Čas je na našej strane,
nie na strane nepriateľa. Každý deň sme silnejší, pretože sme jednotní. Víťazstvo v
Európe alebo Južnej Amerike je víťazstvom nás všetkých!
Dnes je vaša podpora potrebná viac ako kedykoľvek predtým! Zapojte sa do akcie!
Dajte o sebe vedieť! Rozširujte literatúru, verbujte, získavajte finančné prostriedky a
podporujte NSDAP/AO. Už nie sme sami, lebo spolu sme silní!
Heil Hitler!

Pohľad do vnútra dnešnej NSDAP/AO! (2016)
Predchádzajúci článok bol napísaný v roku 1992. Za ďalšie štvrťstoročie sa toho
veľa zmenilo! Ako uvádza názov, tento článok poskytuje "pohľad zvnútra na
NSDAP/AO dnes!"

Začnime analógiou!
Kedysi dávno existovala "poradenská firma". Táto firma pôsobila v celosvetovom
meradle. Samo osebe to nemusí znieť príliš nezvyčajne. Najmä dnes. Napriek tomu bola
táto firma nezvyčajná. Dokonca aj podľa dnešných štandardov.
Klientmi tejto poradenskej firmy boli predovšetkým malé podniky a neziskové
organizácie v Európe. Samotná firma sídlila v USA, kde sloboda prejavu a - podľa
európskych štandardov - minimálna vládna regulácia jej dávali veľkú výhodu oproti
firmám so sídlom v Európe.
Výkonným riaditeľom (CEO) tejto firmy bol "Američan nemeckého pôvodu". Presnejšie
povedané, bol to "Amerikadeutscher" alebo "Auslandsdeutscher".
Spolupracovníci tejto firmy patrili do rôznych kategórií: a) "obchodní partneri" a
"nezávislí dodávatelia", b) "dobrovoľníci", ktorí sympatizovali s osobným presvedčením

generálneho riaditeľa firmy, c) "dobrovoľníci", ktorí boli napojení na skupiny s
podobným presvedčením, a d) ľudia, ktorí jednoducho verili v ideál slobody prejavu a
chceli protestovať proti potláčaniu slobody prejavu. Bez ohľadu na ideológiu.
Veľmi úzka spolupráca všetkých týchto rôznorodých prvkov v rámci jednej firmy mala
svoje výhody aj nevýhody. Výhody sú zrejmé. Medzi nevýhody patrí BEZPEČNOSŤ!
Preto firma prijala veľmi prísne a rozsiahle bezpečnostné opatrenia. (Napríklad aj vo
vnútri firmy sa namiesto skutočných mien používali len "prezývky"). Tieto opatrenia sa
mohli zdať prehnané. Najmä Američanom žijúcim vo vnútri Ameriky. Napriek tomu
riziko "krížovej kontaminácie" a potenciálne "spätné sledovanie" najmä elektronickej
komunikácie prinútilo firmu prijať tieto opatrenia.

Pozrime sa teraz bližšie "dovnútra" tejto firmy!
Na ilustráciu použijeme fiktívneho Američana menom "Joe".
Joe kontaktoval firmu a povedal, že chce vykonávať dobrovoľnícku prácu.
Dostal odpoveď, ktorá obsahovala nasledovné:
Najprv sa ho opýtali na jeho schopnosti, záujmy a druh práce, ktorú by chcel vykonávať.
Po druhé, bola mu ponúknutá jeho prvá "úloha". (Samozrejme, mohol slobodne prijať
alebo odmietnuť akúkoľvek úlohu. Ak ju prijal, bol požiadaný, aby uviedol
predpokladaný čas príchodu).
Po tretie, bolo mu povedané niečo o bezpečnostných opatreniach firmy.
Keď bola opísaná Joeova prvá úloha, bolo mu povedané, že táto úloha je "ľahká, ale
nudná". Prijal ju.
Joe svedomito plnil svoju skutočne "ľahkú, ale nudnú" úlohu. Teraz mu bolo jasné, že
toto je skutočne "práca", a nie "zábava a hry". Joe bol však oddaný idealista. Žiadny
záľubár. Takže mu to nevadilo.
Joe sa na to pozeral takto. Túto "hrubú prácu" musel niekto urobiť. Okrem toho to
dávalo "nováčikovi" šancu dokázať, že je "realizátor", a nie "hovorca".
Nakoniec Joeovi ponúkli ďalšiu úlohu. Prijal ju. Táto úloha nebola ani taká jednoduchá,
ani taká nudná ako tá prvá. Ale nebola ani ťažká. Joe si povedal: "Dobre! Teraz som
absolvoval výcvikový tábor."
Prešiel rok. Joe bol veľmi spokojný. Za ten čas toho veľa urobil a naučil sa. Pochopil,
ako jeho práca prispela k pôsobivému pokroku firmy. Videl konkrétne výsledky. Vedel,
že zohral významnú úlohu. Jeho úlohy sa postupne stávali zaujímavejšími. Rád ich
robil!
Vo firme bolo veľa ľudí ako Joe.
Samozrejme, "Joe" je vymyslená postava. Ale jeho príbeh je založený na
skutočných ľuďoch a skutočných udalostiach!

Chronológia NSDAP/AO
1972
Jeseň. Založenie NSDAP/AO.
1973
Publikované prvé vydanie novín NS Kampfruf (NSK) v nemeckom jazyku. Prechod na
novinový formát v jeseni. Náklad tlačených nálepiek so svastikou sa zvyšuje z 1000 na
100 tisíc.
1974
10. november – 6. december. Lauckovmu prejavu v Hamburgu sa dostávajú palcové
titulky v Hamburger Morgenpost. Hamburgské ministerstvo vnútra nariaďuje Lauckovu
deportáciu. Lauck odchádza do ilegality a neskôr opúšťa Nemecko dobrovoľne.
1975
Apríl. Prvé vydanie novín NSDAP/AO NS REPORT v anglickom jazyku (neskôr
premenované na THE NEW ORDER).
1976
Marec - júl. Gerhard Lauck je zatknutý v Nemecku s 20 tisíc nálepkami so svastikou. Po
4 a pol mesiacoch vo väzení je odsúdený na šesťmesačný podmienečný trest a
deportovaný. Počas tej doby píše stragegický materiál NSDAP/AO “Die NSDAP/AO:
Strategie, Propaganda und Organisation”.
3. december. FBI hrozí Lauckovi jednaním pred veľkou porotou, pretože niekto polepil
dvere černošského politika v San Franciscu NSDAP/AO nálepkami.
1977
15. marec Lauck sa vracia na mesiac do Európy. Napriek policajnému sledovaniu je táto
návšteva úspechom, nezaznamenané sú žiadne straty. Behom štyroch týždňov britský
minister vnútra dvakrát zamieta Lauckovu žiadosť o povolenie vstupu a vyhosťuje ho z
krajiny. Raz je zadržaný v Belgicku a jeho batožina prehliadaná päťkrát.

Každoročná správa nemeckej politickej polície (“Der Verfassungsschutzbericht”) z roku
1977 uvádza neustály masívny NS nárast. V období rokov 1974 až 1977 ich odhad počtu
NS aktivistov vzrastá od 100 na 900, a „svastikové činy“ z 20 na 410, vo veľkej miere
vďaka NSDAP/AO.
1978
September. TNO #17 spomína správu, že Nemecko plánuje obvinenie Laucka, neskôr sa
špekuluje o možnom obvinení z „terorizmu“.
1979
Január. Počas vysielania filmu „Holokaust“ dochádza k zničeniu dvoch nemeckých
televíznych vysielačov.
21. január. Program (americkej) televíznej stanice CBS, Sixty Minutes (60 minút)
vysiela rozhovor Laucka s Danom Ratherom. Na začiatku a konci príspevku sa objavuje
poštová adresa NSDAP/AO, čo má zá následok záplavu listov. Toto interview je opäť
vysielané 15. júla
Júl. Nemecký minister vnútra Gerhard Baum a federálny žalobca Kurt Rebmann
informujú tlač o ich vyšetrovaní vedenom voči NSDAP/AO, poznamenávajúc, že v roku
1978 došlo k nárastu jej operácií a tvrdiac, že má kontakty s „neonacistickými
teroristami“.
23. august. Gerhard Lauck svedčí na najväčšom povojnovom „neonacistickom
teroristickom procese“ v Nemecku v prospech Michaela Kühnena po tom, ako mu bola
udelená dočasná amnestia.
1981
25. jún. Lauck v neprítomnosti obžalovaný v Zweibrücken kvôli distribúcii NS
propagandistických materiálov.
1982
29. jún. Laucka navštevuje agent FBI “Howard”, stíhaním, aby zastavil Lauckovo
publikovanie tvrdí, že má dôkaz o veľkých presunoch finančnej hotovosti, obviňuje ho z
terorizmu a hrozí trestným stíhaním.
1983

Martin Mendelsohn, vedúci predstaviteľ The Simon Wiesenthal Center in Los Angeles,
vyjadruje Lauckovi kompliment v liste pre sponzorov, nazývajúc ho „dnes
pravdepodobne najnebezpečnejším americkým nacistom v krajine”.
5. október. Kanadská vláda zakazuje noviny NSDAP/AO The New Order.
1988
6. decembra je Lauck vyzvaný k účasti na svojom vlastnom procese v Brémach kvôli
propagandistickej aktivite.
1989
Lauck získava ponuku „obmedzenej amnestie“ z frankfurtského súdu ako svedok v
ďalšom súde proti Michaelovi Kühnenovi (podobne ako v auguste 1979). Súd však
taktiež uvádza, že na Laucka sú ďalšími nemeckými súdmi vydané ďalšie zatykače, a
táto obmedzená amnestia sa na ne nevzťahuje. Lauck túto ponuku odmieta.
1990
Po páde Berlínskeho múra zažíva národno-socialistické hnutie a NSDAP/AO masívny
nárast.
Júl. Lauck a Kühnen poskytujú v Nemecku a vo Východnom Berlíne rozhovor pre
švédsku televíziu. Tento dokumentárny film, Wahrheit macht frei, sa neskôr vysiela v 16
krajinách.
V spolupráci so švédskou organizáciou SNF NSDAP/AO začína vydávať Sveriges
Nationella Förbund, noviny vo švédskom jazyku.
1991
August. NSDAP/AO začína vydávať Új Rend, noviny v maďarskom jazyku.
September. Lauck sa zúčastňuje série stretnutí v severnej Európe.
1992
2. január. ABC-Frontline vysiela rozhovory s Gerhardom Lauckom a Rakúšanom
Gottfriedom Küsselom (obaja boli blízkymi spolupracovníkmi vtedy už nebohého
Michaela Kühnena).

7. január. Gottfried Küssel uväznený v Rakúsku za požadovanie politickej slobody v
rozhovore pre americkú televíziu. Vo väzení do júla 1999.
Svetová ofenzíva – NSDAP/AO simultánne spúšťa vydávanie novín v piatich jazykoch:
francúzskom, holandskom, španielskom, portugalskom a talianskom.
9. marec. Po udelení dočasnej amnestie svedčí Gerhard Lauck v Stuttgarte na najdlhšom
NS procese v povojnovom Nemecku.
The Simon Wiesenthal Center cituje Lauckovo interview pre ABC Primetime z 2.
januára: “Myslím, že Adolf Hitler je najväčším človekom, aký kedy žil...ale bol príliš
humánny.”
Leto. NSDAP/AO sponzoruje otvorene národno-socialistický televízny program Race
and Reason produkovaný v meste Tampa (štát Florida, USA).
Leto. NSDAP/AO publikuje prvú „mini-edíciu“ The New Order.
Leto. Medzinárodná NS brigáda bojuje v Chorvátsku.
Júl. Nový rekord pre NSDAP/AO: deväť vydaní novín veľkého formátu – v ôsmych
rôznych jazykoch – vydaných počas jedného mesiaca.
December. NSDAP/AO spúšťa vydávanie desiatych NS novín, Faedrelandet, ako
spoločný projekt s dánskou NS organizáciou DNSB.
December. Nemecká politická polícia (VS) vytvára pracovnú skupinu proti NSDAP/AO.
Žalobca v Hamburgu otvára masívny prípad namierený proti NSDAP/AO a
prijímateľom jej materiálov.
December. V Nemecku sa zintenívňujú anti-nacionalistické represie. Počas
nasledujúcich 15 mesiacov je zakázaných 10 predtým legálnych nacionalistických
organizácií, čo má za následok mnoho nových členov v NS podzemí.
1993
Počas roka TV program Race and Reason expanduje z jedného do 16 miest po celých
USA.
5. január. Prezentácia prvej nemeckej “Legal Aid Request” (LAR, žiadosti o právnu
pomoc) vláde USA. Požadujú sa domové prehliadky v USA, zhabanie zoznamov a
extradícia vodcov NSDAP/AO do Nemecka. Previnenie? Propagandistická aktivita.
NSDAP/AO financuje ruské NS noviny Our March vydávané v Rusku.

19. máj. Stretnutie amerických a nemeckých vládnych predstaviteľov v Kolíne.
Americkí predstavitelia navrhujú úpravu LAR.
28. máj. Nemecká kriminálna polícia (BKA) uvádza, že neexistuje žiaden dôkaz o
spojitosti medzi materiálmi NSDAP/AO a násilím.
21. jún. Druhá LAR. Ďalšie obvinenie: navádzanie k vrade, zabitiu, podpaľačstvu a
ublíženiu na zdraví. (Všimnite si americký „návrh“ z 19. mája!)
3. júl. Vypočúvanie zradcu Hasselbacha.
20. júl. Nemecká politická polícia (“VS”) klamlivo uvádza, že NSDAP/AO rozširuje
počítačové diskety s inštrukciami k výrobe bômb.
August. Výročný pochod na pamiatku Rudolfa Hessa mobilizuje viac ako 6000
patriotov, napriek prítomnosti 10 tisíc policajtov.
August. Gerhard Lauck navštevuje NS dobroľovníkov v Chorvátsku a poskytuje
rozhovor pre maďarskú televíziu.
1. september. Nemecké ministerstvo zahraničných vecí zdôrazňuje dôležitosť
Lauckovho prpadu svojmu veľvyslanectvu vo Washingtone, DC.
15. november. Nemecko-americké stretnutie. Americkí predstavitelia ponúkajú možné
vyšetrovanie „terorizmu“.
24. november. Nemeckí predstavitelia akceptujú vyššie ponúknutú možnosť.
2. - 19. december. Ďalšie tri Hasselbachove výsluchy.
22. december. Tretia LAR, tentoraz na základe terorizmu.
December. Nemecká vláda oficiálne obviňuje NSDAP/AO z „medzinárodného
terorizmu“.
Koniec 1993. Riaditeľ FBI Freeh navštevuje Nemecko. Prosby o pomoc proti
NSDAP/AO zo strany nemeckých orgánov.
1994
20. február. O Globo (brazílska televízia) vysiela rozhovor s Lauckom.

1. marec. Žalobca žiada šéfa BND (nemecká obdoba CIA) o pomoc s odposluchmi,
pretože BKA chýba vybavenie.
2. marec. Člen NSDAP/AO Martin Freling zvolený do mestskej rady v Rotterdame.
17. marec. Americká ambasáda v Bonne podáva Nemcom informácie o Lauckovi.
23. marec. BND odmieta pomôcť. Kópia rozhodnutia smeruje ku kancelárovi Helmutovi
Kohlovi.
31, máj. Traja ministri – vrátane ministra vnútra, spravodlivosti a pošty – debatujú o
odposluchoch telefónnych liniek NSDAP/AO v Amerike. Niečo také sa nikdy predtým
neudialo. Pilotný projekt.
August-December. Odposluchy na štyroch, neskôr piatich telefónnych linkách
NSDAP/AO. Môžu však odpočúvať len 2 linky naraz, preto dochádza k alternácii. Po
pár mesiacoch projekt zrušený kvôli slabým výsledkom.
Na stretnutí európskych ministrov vnútra Nemecko žiada svojich susedov o pomoc pre
zastavenie toku materiálu NSDAP/AO do Nemecka.
7. september. Nemecká vláda vydáva zatykač na Laucka potom, ako sa dozvedá o jeho
plánovanej návšteve Dánska.
22. november. Maďarská televízia vysiela interview s Lauckom filmované v Chorvátsku.
28. november. Rozhodnutie mestskej rady v Lincolne je pre NSDAP/AO „poctou“..
Kontakty v nemeckých médiách oznamujú, že nemecká vláda každý mesiac žiada
americkú vládu o pomoc proti NSDAP/AO.
1995
Vyšetrovanie FBI proti Lauckovi pre údajné kontakty s teroristami spúšťa operáciu
NSDAP/AO "Fire Drill".
6. marca. Obnovenie nemeckého zatykača na Laucka.
7. marca. Lauck oznamuje reportérovi CBS, že očakáva zatknutie približne v
nasledujúcom týždni, ale sľubuje, že zavolá späť 5. marca, aby rozhovor preložil, ak to
bude možné.

12. marca. Lauck prichádza do Dánska.
15. marca. Lauck zámerne naplánuje rozhovor pre CBS v Dánsku na nasledujúci deň, t.
j. na ten istý deň ako vyhlásenie zákonodarného zboru štátu Nebraska odsudzujúce
NSDAP/AO. DNSB (dánsky spojenec NSDAP/AO) posiela množstvo faxov aj iným
médiám.
15. marca. Nemecko vydáva medzinárodný zatykač na Laucka, ktorý je teraz hľadaný v
20 krajinách.
16. marca. CBS robí rozhovor s Lauckom v sídle DNSB v Dánsku. Lauck hovorí, že
hrozia razie a zatýkanie, ale NSDAP/AO je pripravená, prežije a bude bojovať ďalej.
17. - 20. marca. Nacionalistické telefónne informačné linky v Hamburgu a inde varujú,
že sa blížia razie proti príjemcom materiálu NSDAP/AO. (To neskôr vyvolá
vyšetrovanie frakcie Zelených v Spolkovom sneme o infiltrácii NS do polície).
20. marca. Lauck zatknutý v Dánsku na základe medzinárodného zatykača vydaného
Nemeckom. (O jeho zatknutí sa nemecká tlač až do razie 23. marca nezmieňuje.)
Nasledujúce štyri roky strávi v šiestich rôznych väzniciach v Dánsku a Nemecku.
23. marca. 800 policajných razií vo viac ako 60 budovách, v tlači vyhlasuje veľké
víťazstvo. V skutočnosti sa zhabalo len veľmi málo materiálu. Neskôr je menej ako tucet
marginálnych osobností iba pokutovaných (nie uväznených) za držbu materiálov
NSDAP/AO.
28. marec. Nemecko žiada Dánsko o vydanie Laucka.
28. marca. Správa prokuratúry tvrdí, že teroristická organizácia NSDAP/AO pôsobí
najmenej v piatich krajinách: Nemecko, Rakúsko, Dánsko, Holandsko a Španielsko.
(Poznámka: v rovnaký deň ako žiadosť o vydanie.)
Máj. NSDAP/AO expanduje na internet.
Máj 4. Dánsky minister spravodlivosti nariaďuje Lauckovo vydanie. Lauck to
spochybňuje.
6. júna. Miestny dánsky súd zamieta Lauckov pokus o zablokovanie vydania. Lauck sa
odvoláva.

8. júna. Interná správa BKA uvádza, že VS a FBI podcenili NSDAP/AO, čo sa prejavilo
v jej pokračujúcich operáciách niekoľko mesiacov po Lauckovom zatknutí.
23. júna. Dánsky krajský súd zamieta Lauckovo odvolanie. Lauck sa odvoláva na
dánsky najvyšší súd.
24. augusta. Dánsky najvyšší súd schvaľuje vydanie Laucka do Nemecka.
24. augusta. Lauck žiada o politický azyl. Zamietnutý.
1. septembra. Lauck žiada o azyl z humanitárnych dôvodov. Zamietnutý.
5. septembra. Lauck letí do Hamburgu súkromným lietadlom v sprievode pol tucta
dánskych policajtov a potom ho v obrnenej limuzíne odvezú do väznice IA. Nasledujúci
deň ho prevezú do väznice VI - oddelenia s maximálnou ostrahou.
Jeseň. Začala sa protestná kampaň Travellers Alert zameraná na nemecký cestovný ruch.
10. októbra. Noviny Offenbach Post citujú úradníka VS, ktorý priznáva neúspech, o
ktorom svedčí pokračovanie operácie NSDAP/AO napriek Lauckovmu zatknutiu.
1996
január 25. Lauck je obvinený. (Hlavný spis má viac ako 3600 strán. Plus 159
doplnkových spisov.)
28. február. Rádio Oáza, otvorene NS rozhlasová stanica DNSB v Dánsku, začína
vysielať.
8. marca. Súd nariadi pokračovanie Lauckovho zadržiavania s odvolaním sa na
nebezpečenstvo úteku na Blízky východ.
16. marca. Podľa agentúry DPA nemecký minister spravodlivosti Schmidt-Jorzig
oznamuje, že v roku 1995 bolo vedených 5 570 konaní proti osobám za nelegálnu
propagandu NS.
8. mája. Hamburská tlač cituje Wiesenthala, ktorý tvrdí, že Lauck je jedným z
najnebezpečnejších neonacistických teroristov na svete, ktorý vydal 20 000 NS
Kampfrufs atď.
9. mája. V Hamburgu sa za vysokého záujmu bezpečnostných zložiek a medzinárodných
médií začína Lauckov predvádzací proces.

10. mája. Nemecký sudca nerešpektuje podmienky vydania a vyhlasuje, že maximálny
trest proti Lauckovi môže byť 14 rokov plus 11 mesiacov oproti piatim rokom.
22. augusta. Lauck je odsúdený na štyri roky väzenia v jednom konsolidovanom
(propagandistickom) bode obžaloby: legálne vydanie šiestich čísel novín na území
Ameriky! Bezprecedentný rozsudok. Reakcia médií: Minister vnútra Kanter a ďalší
politici mu tlieskajú. Hovorca ADL vyjadruje obavy, že to len zvýši Lauckov vplyv v
budúcnosti. Frankfurter Allgemeiner Zeitung v Nemecku a The Spotlight v Amerike
spochybňujú zákonnosť prípadu. Ľavicová tlač sa sťažuje, že úzke zameranie na Laucka
ponechalo štruktúry NSDAP/AO nedotknuté.
November. Nemecký minister spravodlivosti Nehm verejne hrozí (v Der Spiegel č.
46/1996), že zatkne Američanov, ktorých internetové stránky sú v Amerike legálne, ale v
Nemecku "nelegálne". Tvrdí, že je to v jeho právomoci, pretože tieto stránky sú
"prístupné" v Nemecku.
11. decembra. Novozélandský vládny úradník píše NSDAP/AO, že jej literatúra je tam
nezákonná.
1997
5. marca. Lauckovo federálne odvolanie zamietnuté.
Apríl. Lauck (nefajčiar) premiestnený do väzenia a umiestnený do haly pre osem ľudí s
fajčiarmi, narkomanmi a homosexuálmi. Napriek zhoršeniu zdravotného stavu
spôsobeného týmito životnými podmienkami a hrozbe jeho právnika, že podá žalobu na
väznicu, zostáva tam dva mesiace. Nakoniec sa "mimoriadnymi" opatreniami zabezpečí
jeho premiestnenie do cely pre jedného človeka.
8. apríl. Podmienečné prepustenie na polovicu trestu, bežné pre občanov iných štátov,
zamietnuté s odôvodnením, že Lauck po návrate do USA obnoví svoju publikačnú
činnosť.
4. júna. Nemecký najvyšší súd sa odmieta zaoberať Lauckovým odvolaním.
August 1. Lauck sa postavil pred súd v Drážďanoch, ale odmietol vypovedať. Namiesto
toho vyzýva úrady, aby buď priznali, že ich obvinenia z terorizmu voči nemu sú lži,
alebo aby ho na mieste obvinili z terorizmu.
1998

29. január. Podmienečné prepustenie z 2/3 trestu zamietnuté, pretože Lauck sa odmieta
vzdať práv vyplývajúcich z prvého dodatku.
August. Cenzúra pošty v Lauckovom väzení sa sprísňuje.
25. august. Lauck sa vyhráža ďalšími právnymi krokmi, keď sa v liste dánskemu
právnikovi označuje za "politického väzňa" v súvislosti s nemeckým nedodržiavaním
podmienok vydania.
6. novembra. Lauckovi sa vyhrážajú ďalšími právnymi krokmi za list o príprave jeho
právnej kampane v USA.
1999
Nový rekord štyroch vydaní NS-Kampfruf (NSK) uverejnených počas posledných
šiestich mesiacov pred Lauckovým prepustením.
23. marec. Lauck eskortovaný z Hamburgu cez Paríž na medzinárodné letisko Chicago
O'Hara dvoma nemeckými policajtmi. Okamžite obnovuje aktivitu za slobodu prejavu.
Apríl. NSK#125 zverejňuje právne varovanie, že predstavitelia BRD sú osobne
zodpovední za svoju účasť na zločinoch režimu BRD, a plánuje (prísne legálne)
protiopatrenia.
Jar. Americká federálna vláda vyhlasuje Laucka za "odsúdeného zločinca" výlučne na
základe "nemeckého odsúdenia" za legálne vydávanie novín v Amerike! Lauck iniciuje
právne protiopatrenia. ACLU preberá prípad.
3. júla Lauck vystúpi na svetovom kongrese Árijských národov v Idahu a počas toho
istého víkendu poskytne tri televízne rozhovory.
30. júla. Miestny súd zamieta Lauckovo odvolanie proti zamietnutiu jeho žiadosti o
povolenie na držbu zbrane, ale otázku prvého dodatku ponecháva bez odpovede. Právny
poradca polície citovaný v článku na prvej strane miestnej tlače 31. júla uvádza, že tento
prípad by sa mohol dostať na Najvyšší súd USA.
14. augusta. Po dvojhodinovom televíznom rozhovore Lauck vystúpi na Národnostnom
fóre v južnej Kalifornii.
15. augusta. Kampaň TRAVELLERS ALERT sa začína distribúciou letákov na
medzinárodnom letisku v Los Angeles pred pokladňou spoločnosti Lufthansa. Túto

akciu a Lauckov prejav a rozhovor z predchádzajúceho dňa nakrúca televízia KETV z
Omahy. Ich reportáž bola odvysielaná 9. septembra 1999.
17. augusta. ACLU sa odvoláva na okresný súd v Lancasteri aj na ministerstvo financií.
September. Predstavené CD PROPAGANDA v niekoľkých jazykových verziách, čím sa
umožňuje výroba propagandistických materiálov NSDAP/AO na viacerých miestach vrátane bulletinov, nálepiek so svastikou a plagátov/letákov - na lacných laserových
tlačiarňach kdekoľvek na svete.
6. október. NSDAP/AO spúšťa druhú dvojjazyčnú webovú stránku so sídlom vo
Švédsku. Neskôr v tom istom mesiaci sa obe webové stránky rozšíria na desať jazykov.
15. októbra. Okresný súd zamieta Lauckovo odvolanie z formálnych dôvodov.
Prekvapujúce je, že Lauck ani jeho právny zástupca nie sú informovaní až do
nasledujúceho týždňa. Právnik ACLU začína pripravovať ďalšie odvolanie.
27. októbra. Švédska televízia informuje o desaťjazyčnej webovej stránke NSDAP/AO
so sídlom vo Švédsku. (Lincolnská pobočka ABC urobí to isté 2. novembra.)
24. októbra - 3. novembra. Nový rekord: počas desiatich dní vychádza šesť vydaní
bulletinu NSNews, každé v inom jazyku.
4. novembra. Po tom, ako sa Lauck dozvedel o zatykači, sa sám vydáva lincolnskej
polícii. Je formálne obvinený z "trestného činu krivej prísahy štvrtej triedy" - trestá sa
piatimi rokmi väzenia a/alebo pokutou 10 000,00 USD - za nezverejnenie "odsúdenia"
za myšlienkový zločin v Nemecku. V ten istý deň je prepustený na kauciu. (Denník
Lincoln Journal Star 8. novembra uverejňuje úvodník, v ktorom kritizuje miestne orgány
ako "príliš agresívne" za to, že podali trestné oznámenie skôr, ako boli uspokojivo
zodpovedané ústavné otázky).
13. novembra. Rozhlasové vysielanie Dr. Williama Piercea (Národná aliancia) sa
Lauckovmu prípadu venuje veľmi ústretovo.
26. novembra. Miguel Serrano, bývalý veľvyslanec Čile v Rakúsku (v rokoch 1964 1970), poveruje svojho osobného tajomníka, aby doručil na veľvyslanectvo USA v
Santiagu oficiálny protestný list proti poslednému obvineniu Gerharda Laucka.
5. decembra. Japonské národnosocialistické hnutie (JNSM) organizuje protestnú
demonštráciu proti Lauckovmu obvineniu pred veľvyslanectvom USA v Tokiu.

21. decembra. Jonni Hansen, šéf DNSB (sesterskej organizácie NSDAP/AO v Dánsku),
je zatknutý za sebaobranu. Sám vo svojom aute a obklopený dvadsiatimi až tridsiatimi
komunistami ozbrojenými železnými tyčami a dokonca aj motorovými pílami urobí
jedinú možnú vec: prejde priamo cez nich, čím poslal šiestich útočníkov do nemocnice.
2000
14. január. Prvé vydanie novej publikácie NSDAP/AO vo fínskom jazyku. Ide o prvé
periodikum NSDAP/AO v novom miléniu.
20. január. NSDAP/AO spúšťa nový web.
Marec. NSJAP v Japonsku a NSDAP/AO spúšťajú spoločný projekt NS NEWS
BULLETIN v japonskom jazyku. Japončina sa stáva 12. jazykom na stránke
NSDAP/AO.
Marec. K webu NSDAP/AO pridané tri švédske záložné weby a publikovaných je
sedem novín v siedmych rôznych jazykoch, všetko v jednom mesiaci.
21. máj. Na stránke NSDAP/AO pribúda materiál v ruskom jazyku.
Júl 2000. Na stránku je pridaná prvá počítačová hra – Nazi Doom. Najprv v dvoch
jazykových verziách, teda anglicky a nemecky, neskôr pribúdajú verzie vo francúzštine,
španielčine, maďarčine, holandčine, portugalčine, ruštine a fínštine.
Polovica septembra. Na webe NSDAP/AO pribúdajú srbská a nórska sekcia.
17. september. Na web pridaná ďalšia počítačová hra.
4. október. Na web NSDAP/AO pridaná bulharská sekcia, ako aj “Nazi Internet Radio”
v angličtine a nemčine (neskôr nasledované verziami vo francúzštine, španielčine,
maďarčine, dánčine, ruštine a japončine).
19. december. Na webe NSDAP/AO sa objavuje NS počítačová hra KZ-RATTENJAGD.
2001
17. februára. Na webovú stránku NSDAP/AO pridaná prvá prezentácia.
6. marca. Nový rekord 150 000 zobrazení webovej stránky za jeden deň. MEIN KAMPF
stiahnutý viac ako 1 000-krát v ten istý deň. Počet prístupov na webovú stránku

NSDAP/AO v prvom štvrťroku 2001 sa pohybuje v miliónoch, najmä vďaka veľkej
publicite, vrátane dvoch televíznych programov v hlavnom vysielacom čase v Nemecku.
21. marca. Na webovú stránku NSDAP/AO bola pridaná rumunčina.
8. apríl. Odvysielanie rozhovoru SPIEGEL s Gerhardom Lauckom.
15. apríla. Na webovú stránku NSDAP pridaná poľština.
6. mája. Na webovú stránku NSDAP/AO pridaná čeština.
Júl. Vydanie knihy "Hitlerov vírus" s kapitolou o NSDAP/AO.
5. august. DIE WELT AM SONNTAG informuje, že nemecký minister vnútra Otto
Schily plánuje začiatkom septembra rokovať s americkou vládou o možných
občianskych žalobách proti webovým stránkam so sídlom v USA na základe ich "vplyvu
na Nemecko". Americký aktivista za slobodu prejavu Gerhard Lauck protestuje
registráciou názvov domén veľmi podobných nemeckým ministerstvám, vrátane
"bundesinnenministerium.com".
12. augusta. Na webovú stránku NSDAP/AO pridané logá NS mobilných telefónov a
zvonenia na stiahnutie.
12. - 19. augusta. Nová počítačová hra DER SA-MANN zaznamenáva počas prvého
týždňa na webovej stránke NSDAP/AO viac ako 1 000 stiahnutí.
17. august. Viac ako 100 000 zobrazení webovej stránky po správach nemeckých médií
o webovej stránke NSDAP/AO. Počet zobrazení v nasledujúcom týždni bol v priemere
približne 100 000 denne.
23. augusta. Viac kníh, hier a hudby ako kedykoľvek predtým stiahnutých z webovej
stránky NSDAP/AO.
26. augusta. Názov domény "Bundesinnenministerium.com" registrovaný Lauckom
udrie do očí. "Už sme nadviazali kontakt s renomovanou právnickou firmou v USA. V
prípade potreby sa obrátime aj na nemecké veľvyslanectvo vo Washingtone." - Dirk
Inger, hovorca nemeckého ministerstva vnútra, v novinách BERLINER MORGENPOST
26. augusta 2001.
9. a 12. septembra. "Nacistická internetová televízia" pridaná na webovú stránku
NSDAP/AO v anglickom, resp. nemeckom jazyku. Japončina je pridaná 19. decembra.

22. septembra. V St. Louis sa spúšťa program nacistickej verejnoprávnej televízie
WHITE POWER, sponzorovaný NSDAP/AO.
23. novembra. Nemecká provincia Nordrhein/Westfalen oznamuje, že nariadi tamojším
serverom zablokovať prístup na štyri webové stránky so sídlom v USA vrátane stránky
NSDAP/AO. Dňa 8. februára 2002 nakoniec skutočne nariadi osemdesiatim serverom
zablokovať prístup na webovú stránku NSDAP/AO.
4. decembra. Po dvadsiatich piatich mesiacoch od vznesenia obvinenia sa začína súdny
proces s Lauckom, ktorý sa za necelú hodinu končí zamietnutím obžaloby.
2002
5. - 7. január. Nový rekord: 850 000 prístupov na webovú stránku za tri dni, s maximom
350 000. Celkovo má webová stránka NSDAP/AO v januári tri milióny návštev.
1. február. Gerhard Lauck podáva trestné oznámenie na mestskú samosprávu v
Düsseldorfe kvôli jej snahe zablokovať prístup na webovú stránku NSDAP/AO.
13. marca. Na webovú stránku NSDAP/AO pribudla dvojjazyčná počítačová animátorka
Erika. Dňa 19. marca sa k nej pridáva Gebhardt Schrott, ktorý sa nápadne podobá na
nemeckého kancelára Gerharda Schrödera. V priebehu nasledujúcich mesiacov
nasleduje niekoľko desiatok ďalších postáv - vzhľadovo veľmi podobných politikom z
celého sveta - hovoriacich niekoľkými rôznymi jazykmi.
Apríl. Najnovšia počítačová hra na webovej stránke NSDAP/AO, GHETTOBLASTER,
teraz dostupná v angličtine,. nemčine, francúzštine a češtine.
Máj 3. Na webovú stránku NSDAP/AO pridaná slovinčina.
Začiatok augusta. Ďalší príkaz nemeckého súdu v rámci prebiehajúcej kampane za
doménové meno. Rutinne, vždy keď sa stratí jedno doménové meno, sú zaregistrované
ďalšie
Začiatok augusta. Prvé DVD vyrobené vo vlastnej réžii. Spočiatku v nemčine, anglické
verzie budú nasledovať v priebehu niekoľkých nasledujúcich mesiacov. Do konca roka
vzniknú desiatky nových titulov.
25. august. FRANKFURTER ALLGEMEINE ZEITUNG informuje, že nemecká vláda
sa nepokúsi skonfiškovať niektoré druhy názvov domén registrovaných spoločnosťou
Lauck, pretože by si to vyžadovalo právne kroky na americkom súde.

10. decembra. Viac ako 100 000 návštev webových stránok sleduje vysielanie nemeckej
televízie ZDF, ktorá tvrdí, že NSDAP/AO udržiava ducha SS pri živote.
31. decembra. Webová stránka NSDAP/AO má počas roka 2002 24 miliónov návštev.
MEIN KAMPF je stiahnutý 50 000-krát.
2003
Začiatok januára. Kúpa obojstrannej tlačiarne formátu A3 rozširuje interné publikačné
kapacity.
10. január. Na webovú stránku NSDAP/AO sa pridáva ukrajinčina ako 21. jazyk.
Jún. Dosiahnutie vlastnej kapacity na plnofarebnú tlač plagátov formátu A3 (približne 11
x 17 palcov). Do konca roka pribudne viac ako 100 plnofarebných plagátov s politickou,
vojenskou a kultúrnou tematikou.
Jún. Veľká reklama v Maďarsku. Návštevnosť webových stránok z Maďarska dosahuje
rovnakú úroveň ako návštevnosť zo Spojených štátov.
August. Správa českej vlády o extrémizme za rok 2002 potvrdzuje, že NSDAP/AO a jej
česká sesterská organizácia NSEC sú dôležitými zdrojmi materiálov NS v tejto krajine.
Október. Veľká publicita v Českej Republike. Návštevy z Čiech v danom mesiaci
predčia návštevy z USA.
2008
NSDAP/AO publikuje 100 NOVÝCH kníh v ôsmych jazykoch.
2014
NSDAP/AO produkuje 422 internetových videí v 25 jazykoch.
Okrem toho je všetkých 282 starých diapozitívov NSDAP/AO prevedených na video a
umiestnených na internete.
Vydáva sa autobiografia Gerharda Laucka s názvom Výchova zlého génia.
2015
V marci sa oživujú naše periodiká. Pôvodne sa plánuje štvrťročné vydávanie, ale takmer
okamžite prechádzajú na mesačník. Do konca roka vychádza viac ako 80 čísel v 16
jazykoch. V tomto roku vychádza 134 kníh v štyroch jazykoch vrátane niekoľkých

nových titulov, konkrétne našich prvých osem kníh v taliančine sedem ďalších v
angličtine.
2016
V tomto roku vychádza 121 nových kníh v 16 jazykoch. (Do tohto počtu nie je
započítaných 12 elektronických kníh v piatich jazykoch a 49 vydaní tlačených na
požiadanie alias POD). V novembri sa získavajú vlastné kapacity na viazanie kníh. Na
portáli Renegade Tribune sa úspešne testuje PROMÓCIA KNÍH ZDARMA.
2017
Naša webhostingová divízia zažíva v tomto roku významné rozšírenie vďaka akvizícii
vlastného servera a serverového špecialistu. Len v decembri je spustených 100 nových
webových stránok v 36 jazykoch.
Produkcia kníh zaznamenáva nové rekordy.
V tomto roku vychádza 48 čísel bulletinu NS NEWS BULLETIN v ôsmich jazykoch.
2018
Spustené desiatky nových webstránok. Odvrátené bezprecedentné hackerské útoky,
vrátane niekoľkých “ZDE” (ZED = zero day event). Naše servery teraz zahŕňajú AI
(artificial intelligence, umelú inteligenciu).
V období od 30. júna do 22. júla dostáva takmer 100 „malých slobodných knižníc“ v
Omahe a Lincolne zdarma kópie NS knihy You and Your Folk. Distribúciu a dokonca i
produkciu týchto kníh zabezpečujú dobrovoľníci vo veku od teenagerov po 60tnikov.
Naše publikačné oddelenie len poskytuje papier a atrament.
Pre spriaznené organizácie sú vytlačené stovky kníh.
V danom roku je publikovaných 57 vydaní NS NEWS BULLETIN v jedenástich
jazykoch.

Úryvky z médií
Pochvala od našich priateľov nám dodáva odvahu. Uznanie od našich nepriateľov však
poskytuje ešte presvedčivejšie overenie našej účinnosti. Je určite rovnako úprimné, ale
menej zaujaté v náš prospech. A teda o to presvedčivejšie!
"Podzemná činnosť NSDAP/AO za znovuvytvorenie fašistického systému v Nemecku a
západnej Európe čerpá svoju účinnosť v boji proti západoeurópskym štátnym
bezpečnostným policajným zložkám zo svojej prísne konšpiračnej činnosti. Ako hovorí
samotný názov, mladí národní socialisti bojujú za zrušenie zákazu NSDAP a za

legalizáciu svojej metodológie, ideológie a politiky, ktorá je štvavá, zameraná proti
menšinám a ktorá podporuje rasovú nenávisť.
"Ďalšie prísne dôverné materiály o tejto organizácii, ktorá agituje na širokom fronte
prostredníctvom svojho bunkového systému, dávajú istotu, že prevažne mladí členovia
sú zodpovední za terorizmus, ktorý má na svedomí vypaľovanie domovov utečencov,
útoky na kancelárie ľavicových strán/organizácií, cudzincov a iné nezákonné akcie, ako
sú vlámania.
"Škody spôsobené NSDAP/AO je ťažké odhadnúť. O tom, že musí byť značná, svedčia
pomerne vysoké tresty odňatia slobody mladým aktivistom, ak ich polícia dokáže - čo sa
stáva len zriedka - chytiť, ako aj obrovská distribúcia propagandistických materiálov a
regálií NS, ktorá zaplavuje západnú Európu a je riadená z USA.
"Dlhý zoznam aktivistov NSDAP/AO, ktorí zomreli alebo spáchali samovraždu, je
najistejším meradlom toho, že títo bojovníci za národnosocialistickú vec sú
najzatvrdnutejšími a najfanatickejšími stúpencami Hitlera." - Die Reihen fest
geschlossen od Georga Christiansa (strana 249)
"V osobitnej správe o nemeckých neonacistoch zo začiatku tohto roka ADL označila
Laucka za najnebezpečnejšieho propagandistu tohto hnutia. - Los Angeles Times, 7.
septembra
1993
"Rastúci problém neonacizmu v Nemecku, sporadické výbuchy násilia v Amerike a
Lauckova nedávna expanzia na nové trhy nenávisti v iných krajinách vyvolali poplach v
agentúrach, ktoré monitorujú extrémistické aktivity…
"Agentúra (Germany`s Office for the Protection of the Constitution) tvrdí, že Lauck je
hlavným dodávateľom propagandy pre nemecké nacistické podzemie…
"V minulom roku sa kancelár Helmut Kohl ´niekoľkokrát pokúsil presvedčiť
Američanov, aké dôležité je zastaviť buď tlač materiálov, alebo ich vývoz,´ uviedla
Hannelore Kohlerová z Nemeckého informačného centra nemeckej vlády v New
Yorku…"
"Z Midlands sa Lauckova sieť kontaktov tiahne po celej Európe a Severnej a Južnej
Amerike. Dodáva propagandu, povzbudenie, pokyny a v niektorých prípadoch aj
peniaze rasistom na radikálne pravicových okrajoch prevažne bielych krajín…
"V snahe udržať ho mimo svojej krajiny nemecké úrady kedysi uväznili Laucka na štyri
mesiace. Zakázali mu to na celý život. Nepotlačili však jeho angažovanosť. Od pádu
Berlínskeho múru sa ich problém - a Lauckova nemecká sieť – rozrástol.
"Navyše, za posledné dva roky Lauck expandoval do viac ako 30 krajín. Jeho
organizácia vydáva štvrťročníky v novinovom formáte v angličtine, nemčine, švédčine,
dánčine, maďarčine, holandčine, francúzštine, španielčine, portugalčine a taliančine. Do
Ruska tiež posiela americké doláre a nemecké marky na financovanie ruskojazyčné
noviny, ktoré sa tam tlačia…
"V minulom roku Lauck posilnil aj svoje aktivity v USA. Sponzoruje dve televízne
relácie "bielej sily" na verejnoprávnych kanáloch v 15 amerických mestách.

"Židovská liga proti hanobeniu B`nai B`rith, ktorá Laucka počas jeho kariéry
monitorovala, ho nazýva rasistom svetovej triedy, ktorého expanzia je dôvodom na
medzinárodné znepokojenie.
"Má všetky prvky toho, že je dôležitý vo svete nenávisti,´ povedal I. Robert Wolfson z
Omahy, riaditeľ Plains Region of the Anti-Defamation League. ´To znamená veľké
počty, dobre financovanú operáciu s medzinárodným dosahom, pomerne prepracovanú
predstavu o svojich cieľoch a taktike a prostriedky, ktoré mu umožňujú niečo urobiť.
" Wolfson predpovedá, že Lauck využije svoje nové európske a škandinávske oporné
body, aby sa pokúsil legitimizovať nacizmus ako politickú možnosť na medzinárodnej
úrovni a zvýšiť tlak na Nemecko, aby stranu legalizovalo.
"Existuje súhra udalostí, ktorá robí človeka ako tento oveľa dôležitejším, než bol pred 20
rokmi," povedal Wolfson…
"Vo viac ako 200 kriminálnych vyšetrovaniach v roku 1992 sa Lauckova propaganda
našla na mieste činu alebo pri prehliadkach obydlí podozrivých.
"Každé tri dni pripravujeme buď bulvárne noviny v profesionálnom formáte, alebo
televíznu reláciu," povedal Lauck, "okrem toho vybavujeme poštové objednávky, faxy,
rozhovory a podobné veci.
"Jeho tvrdenia podporujú agentúry, ktoré sú jeho nepriateľmi." - Sunday World-Herald
(Omaha) 26. septembra 1993
"Nemeckí neonacisti sa obrátili na Američana známeho ako ´Führer z farmárskej oblasti´
pre inštrukcie, ako sa vyhýbať polícii a vyhadzovať budovy do vzduchu, tvrdí špičkový
nacistický zbeh.
"Američan Gary Lauck z Lincolnu v štáte Nebr sa preslávil ako najväčší tlačiar
neonacistickej propagandy na svete…
"Myslím si, že toto (obvinenie z jeho spojenia s násilím) je súčasťou kampane nemeckej
vlády,´ povedal.
Už roky sa nás snažia postaviť mimo zákon. Nemecké poňatie demokracie je
jednoducho také odlišné od nášho.
"Nemeckí predstavitelia v skutočnosti vyzývali na potlačenie Lauckovho
propagandistického mlyna...
"Koncom minulého roka bol Lauck hlavnou témou diskusie v Bonne medzi riaditeľom
FBI Lewisom Freehom a jeho nemeckými kolegami.
"Nemeckí predstavitelia požiadali Freeha o pomoc, aby sa Lauckove materiály nedostali
do Nemecka.
"Freeh naznačil, že Spojené štáty by mohli urobiť viac, ak sa preukáže, že Lauck bol
viac ako len politický propagandista.
"Existuje pomerne tenká hranica, kedy jednotlivec môže prekročiť hranice slobody
prejavu alebo vyjadrovania a začať napomáhať alebo podnecovať (trestný čin v
Nemecku)," povedal.

Podľa bývalého neonacistu Inga Hasselbacha Lauck urobil presne to. V nedávnom
rozhovore Hasselbach tvrdil, že Lauck sa stal vedúcou osobnosťou nemeckého
pravicového hnutia, ktorá nielen vyzýva na terorizmus, ale dodáva aj potrebné
inštrukcie.
"Lauckov vplyv výrazne vzrástol po tom, ako nemecké úrady zakázali niekoľko
pravicových strán a prinútili ich lídrov odísť do ilegality." Podľa Hasselbacha, ktorý
minulý rok vystúpil z pravicového hnutia z dôvodu, ktorý označil za znechutenie z jeho
nezmyselného násilia.
"Hasselbach, ktorý kedysi viedol najväčší berlínsky kontingent skinheadov, povedal, že
Lauck vyzval nemeckých neonacistov, aby proti zákazu vlády bojovali teroristickou
kampaňou.
"Poslal mi list, v ktorom písal, že legálny spôsob (dosiahnutia politickej zmeny) zlyhal a
mali by sme premýšľať o útokoch na židovské inštitúcie... a proti návrhu berlínskeho
mestského úradu na usporiadanie olympijských hier v roku 2000," povedal Hasselbach.
"Spolu s týmto listom som dostal počítačový disk (obsahujúci dokument s názvom )
"Ozbrojené hnutie"."
"Lauck tiež poskytol skupine podrobné inštrukcie, ako vyrobiť bomby a kam ich
umiestniť, aby mali čo najväčší účinok," povedal Hasselbach…
"Lauck označil Hasselbacha za zradcu veci a možno za nástroj nemeckých
spravodajských služieb." - The Buffalo News, 13. februára 1994
"Otvorene a úplne nerušený úradmi tlačí každé dva mesiace viac ako 20 000 výtlačkov
zakázaných novín NSKampfruf a pašuje ich do Nemecka. Vyrába milióny nálepiek s
hákovým krížom...
"Podľa názoru nemeckého Úradu na ochranu ústavy je Lauckova NSDAP
najdôležitejším dodávateľom fašistických publikácií pre nemeckú nacistickú scénu.
Samotný Gary Rex Lauck odhaduje, že 95 % všetkej pravicovo-extrémistickej
podzemnej literatúry pochádza od neho. Po tonách dostáva tlačoviny na územie Ríše.
Propagačné materiály od Lincolna boli len v roku 1992 spojené so 72 násilnými
trestnými činmi." - Süddeutsche Zeitung Magazin, 4. marca 1994
"V Nemecku bude (riaditeľ FBI) Freeh diskutovať o tom, ako zastaviť tok propagandy,
peňazí - a možno aj polovojenskej pomoci - od amerických skupín nadradenosti bielej
rasy k nemeckým neonacistom a skinheadom…
"Podľa zdrojov z nemeckých orgánov činných v trestnom konaní bude Freeh diskutovať
aj o tom, či sa môžu použiť zákony o sprisahaní proti Američanom, ktorí sa pokúšajú
porušiť nemecké zákony pašovaním nacistického kontrabandu.
"Freeh z toho urobí hlavnú tému svojej cesty," dodal vysokopostavený americký
predstaviteľ…
"FBI už má v Nemecku vyslaných agentov pre styk s takými otázkami, ako sú bankové
lúpeže, organizovaný zločin, odpočúvanie a nárast počítačových schránok spájajúcich
pravicovo-extrémistické skupiny po celom svete." - Chicago Tribune, 27. júna 1994

"Nemecká federálna polícia naznačila kroky proti Gary Lauckovi z Nebrasky…"
"FBI uviedla, že vyšetruje jeden vysokopostavený prípad ´na základe stôp od Nemcov´."
Freeh tento prípad neidentifikoval.
"Ale Hans-Ludwig Zachert, šéf nemeckej Spolkovej kriminálnej polície, na tlačovej
konferencii povedal, že ´Gary Lauck (z Nebrasky) od 80. rokov minulého storočia šíril
do Nemecka propagandu, militantný, extrémistický leták s polemickými textami´…
"V rozhovore cestou do Berlína Freeh povedal, že FBI by mohla nemeckej polícii
legálne poskytnúť adresy, na ktoré sa zo Spojených štátov posielajú nenávistné
materiály. To by nemeckej polícii uľahčilo zabavovanie." - The Lincoln Star, 29. júna
1994
"Nemecké úrady však môžu urobiť len málo v prípade Garyho Laucka, ktorý žije v USA
a ktorého (viceprezident Spolkového úradu na ochranu ústavy) Frisch označil za
najväčšieho dodávateľa propagandy nemeckým neonacistom…
"Na výstave o extrémizme Frisch povedal, že o Lauckovi viedol ´intenzívne rozhovory´
s FBI.
"Oni (FBI) poukazujú na to, že sloboda prejavu je v Spojených štátoch absolútnym
právom a nie je šanca podniknúť proti nemu právne kroky,´ povedal Frisch.
"Našou jedinou šancou je zachytiť ho. Ale on (Lauck) na obálky nedáva spiatočnú
adresu, takže je ťažké to odhaliť. Niektoré sa nám podarí zabaviť, ale obrovské
množstvá sa dostanú ďalej,` povedal Frisch." - The Lincoln Star, 21. februára 1995
"Najhľadanejší muž v Európe zatknutý v Dánsku - hľadaný Interpolom v 15 krajinách!"
- titulok dánskych novín po zatknutí Gerharda Laucka 20. marca 1995
"Liga proti hanobeniu označila Laucka za najnebezpečnejšieho propagandistu krajnej
pravice." - Los Angeles Times, 25. júla 1995
"Predstaviteľ amerického veľvyslanectva v Bonne uviedol, že americká vláda zatiaľ
nebola požiadaná o pomoc pri poskytovaní dôkazov proti Lauckovi. 'Nemáme v tomto
boji žiadneho psa,' povedal úradník. "Musia to vyriešiť Dáni a Nemci. Naším prvotným
záujmom bude zabezpečiť, aby sa s ním zaobchádzalo tak dobre ako s každým v
Nemecku, aby sa plne dodržiavali jeho práva." The Washington Post, 25. augusta 1995
"Chceme však kedykoľvek brániť právo kohokoľvek - aj nacistov vrátane Garyho
Laucka - prezentovať svoje názory slovom a písmom. Kým dánsky Najvyšší súd neprijal
svoje rozhodnutie, skutočne sme verili, že najvyššia právna autorita v tejto krajine bude
považovať obranu slobody prejavu v našej ústave za svoju najušľachtilejšiu úlohu.
"Aké naivné. Rozsudok bol súdnym slalomom s cieľom zakryť skutočnosť, že dánsky
najvyšší súd si dnes viac cení politickú korektnosť a politickú poslušnosť než ústavu.
"Rozsudok je politicky poslušný, pretože od chvíle, keď bol Gary Lauck zatknutý, bolo

jasné, že pre ministra zahraničných vecí je dôležité vyhovieť nemeckému želaniu o
vydanie, a preto zhromaždil najlepšie mozgy ministerstva spravodlivosti na nevďačnú
úlohu vyškrabať súdne prostriedky na legalizáciu vydania.
"Trvalo niekoľko mesiacov, kým boli pripravení, a to najhoršie, čo v tej hromade
nezmyslov, ktoré Lauck napísal za celé roky a ktorými Najvyšší súd zdôvodnil vydanie,
našli, boli výroky ako 'Židia sú naše nešťastie. Von so Židom.", výroky, ktorých znenie
by aj z hľadiska protirasistického zákona 266b viedlo nanajvýš k pokute alebo
niekoľkotýždňovému väzeniu. Napriek tomu Najvyšší súd vydal muža do Nemecka a
odsúdil ho pravdepodobne na niekoľko rokov väzenia." - Morgenposten Fyens
Stiftstidende (dánske noviny), 27. augusta 1995.
"Počas prvých dvoch rokov spoločenských otrasov po zjednotení Nemecka spustil
masívny propagandistický útok na Nemecko. Extrémne pravicové zločiny explodovali
najmä vo východných štátoch. V rokoch 1991 až 1992 sa počet policajných záchytov
Lauckových materiálov takmer strojnásobil. Po celej krajine sa objavili rasistické
nálepky NSDAP/AO…
"Napriek tomu v posledných rokoch Lauckovo hnutie zaznamenalo prudký nárast počtu
členov a finančnej podpory. V súčasnosti vydáva nacistické noviny v desiatich jazykoch.
"Odborníci zo Spolkového úradu na ochranu ústavy priznávajú, že Lauckove materiály
naďalej zaplavujú Nemecko. Policajní experti potvrdzujú, že je takmer nemožné čeliť
tejto pašeráckej taktike vzhľadom na obrovské množstvo legálnej pošty, ktorá denne
prichádza z USA…
"Lauck má viac peňazí ako kedykoľvek predtým, veľkú časť z nich tvoria príspevky od
sympatizantov nacizmu,´ poznamenáva Abraham Foxman, riaditeľ americkej Ligy proti
hanobeniu B`nai B`rith, ktorá skúmala financovanie NSDAP/AO. Na druhej strane je
schopný podporovať svojich európskych stúpencov.
"Mnohí odborníci sú presvedčení, že Lauck a jeho propagandistická sieť predstavujú
vážnu hrozbu. O hrozbe pravicového extrémizmu hovorí novinár na dôchodku, ktorý 20
rokov študoval NSDAP/AO: "Nevidím veľké nebezpečenstvo, že dnešní vzdelaní
dospelí prehltnú prekrúcanie histórie, ale Lauck plánuje budúcnosť a ovplyvňuje našu
mládež." - Evil Genius of German Neonazis v britskom vydaní Readers Digest,
september 1995
"Samotný fakt, že NS KAMPFRUF sa naďalej objavuje, ukazuje, že naša rozsiahla
marcová akcia zrejme veľa nedosiahla," komentoval to jeden z policajných
predstaviteľov. Policajní špecialisti sa sťažujú, že NSDAP/AO pokračuje vo svojej
činnosti so sídlom v Lincolne v Nebraske a že stále distribuuje propagandistické
materiály pre nemeckú neonacistickú scénu. - Offenbach Post, 10. októbra 1995
"Súdny proces vedie do zahraničia. Najmä americká NSDAP/AO je vnímaná ako tajná
exilová vláda nemeckej pravice a podľa Úradu na ochranu ústavy ´svetovo najväčší

výrobca a distribútor propagandistických materiálov NS´." - Süddeutsche Zeitung, 13.
januára,
1996
"Gary ´Rex´ Lauck, nebraský vodca, navštívil Hasselbach. Lauck je pravdepodobne
najmocnejší nacista na svete a asi jediný skutočný hráč, ktorý môže používať meno
nacista. V Amerike je to legálne. Propagandistickými materiálmi podporuje každú
väčšiu nacistickú organizáciu na svete a koordinuje nespočetné množstvo teroristických
buniek. (V súčasnosti je zatknutý v Nemecku, je jedným z mužov, proti ktorým bude
svedčiť Hasselbach).
"Hasselbach objavil nacistickú scénu, ktorá bola upokojujúco obrovská a pevná,
rozprestierajúca sa po celom svete, so stabilným peňažným tokom, silným historickým
zmyslom pre cieľ a prebytkom zbraní a odborných znalostí. Keď to všetko po rokoch
povedal polícii, sotva mu uverili. Dôsledky jeho výpovedí sa ešte roky neusadia." Spectrum (Spojené kráľovstvo), 3. marca 1996
"Centrum Simona Wiesenthala ho zaraďuje medzi 'najnebezpečnejších neonacistických
teroristov na svete'". - Hamburger Morgenpost, 8. marca 1996
"Distribúcia NS KAMPFRUF bola decentralizovaná dávno pred Lauckovým zatknutím.
Ilegálna štruktúra NSDAP/AO vo vnútri Nemecka zostala takmer úplne nedotknutá". Die Tageszeitung, 5. mája 1996
"Generálny prokurátor ma požiadal, aby som vypovedal. V liste bol Lauck označený za
'vodcu NSDAP/AO'. Tento titul mu udeľuje štát! NSDAP/AO je oficiálne uznaná. Je
akceptovaná ako organizácia - aj keď je v Nemecku zakázaná." - Bývalý informátor VS
Peter Schulz v rozhovore pre Tageszeitung, 8. mája 1996.
"(Hovorca nemeckej vlády) Wulf uviedol, že niektoré dôkazy proti Lauckovi boli
zhromaždené prostredníctvom súdom povolených odpočúvaní transatlantických
telefonických hovorov z Nemecka na päť nebraských čísel údajne spojených s
Lauckovou organizáciou." - Washington Post, 9. mája 1996
"Lauck, jeden z najväčších producentov NS-materiálu na svete, je považovaný za
kľúčovú postavu medzinárodnej neonacistickej scény." - Süddeutsche Zeitung, 10. mája
1996
"Súdny proces považujú nemeckí vyšetrovatelia za vyvrcholenie 20-ročnej kampane,
ktorej cieľom bolo zastaviť aktivity pána Laucka…

"Podľa vyšetrovateľov vychádza publikácia pána Laucka NS Kampfruf, teda
Národnosocialistický bojový pokrik, každé dva mesiace v 10 jazykoch. Približne 20 000
výtlačkov sa rozosiela na adresy po celom svete, najmä v Nemecku…
"...a zohráva významnú úlohu pri zásobovaní nemeckých skupín propagandistickým
materiálom, ktorý by v tejto krajine mohli produkovať len s veľkým rizikom. 'Gary
Lauck je hlavným dodávateľom nenávistnej pošty do Nemecka,' povedal rabín Abraham
Cooper z Centra Simona Wiesenthala v Los Angeles, ktoré monitoruje neonacistické
skupiny." - The New York Times, 10. mája 1996
"Prokurátor uviedol, že prevažná väčšina skonfiškovaných pronacistických materiálov
pochádza zo Spojených štátov a že Lauck bol ich hlavným distribútorom." - Omaha
World-World, 20. augusta 1996
"Počas jeho zatknutia sudcovia nariadili zhabať desiatky čísel novín NSDAP/AO v
rôznych jazykoch - všetky boli vydané PO zatknutí Gerharda Laucka a na znak
solidarity mu boli zaslané do väzenskej cely. Lauck dostal písomné potvrdenie o týchto
konfiškáciách, a teda dôkaz o neutíchajúcej činnosti NSDAP/AO. - Die Tageszeitung,
21. augusta 1996
"Nemeckí prokurátori tvrdia, že Lauck bol 20 rokov hlavným dodávateľom
neonacistickej literatúry, pások, vlajok, plagátov a videozáznamov do Nemecka." - The
News Herald, 23. augusta 1996
"43-ročný Lauck vybudoval vo svojom rodnom meste Lincoln v Nebraske neonacistické
vydavateľské impérium, ktoré pred stíhaním chránila americká ústava." - Independent
(Spojené kráľovstvo), 23. augusta 1996
"Nemeckí federálni vyšetrovatelia však už dlho obviňujú pána Laucka z toho, že riadil
pašerácku operáciu, ktorá prinášala zakázané brožúry, transparenty, knihy a nálepky
neonacistickému hnutiu v Nemecku."
"Štvrtkové odsúdenie zavŕšilo desaťročný hon nemeckých úradov na pána Laucka,
ktorého považujú za jednu z hybných síl obnovy nacistickej ideológie v Nemecku po
páde Berlínskeho múru v roku 1989…
"Noviny pána Laucka, NS Kampfruf alebo Národnosocialistický bojový pokrik, čítalo
podľa odhadov 10 000 Nemcov," uviedli prokurátori…
"Vo svojich pamätiach, Fuehrer-Ex, pán Hasselbach o pánovi Lauckovi hovorí: "Bol
zdrojom prakticky všetkej neonacistickej propagandy nalepenej na stenách a oknách od
Berlína po Sao Paolo."" - The Dallas Morning Star, 23. augusta 1996
"Lauck disponoval dobre naolejovaným propagandistickým strojom, ktorý sa
zdokonaľoval viac ako 20 rokov,´ povedal súdu predsedajúci sudca Guenther Bertram.
"Nastavil propagandistické delo a vystrelil ho na Nemecko." - The Washington Post, 23.
augusta 1996

"Súd výrazne obmedzil materiál, ktorý bol do prípadu vložený. Väčšina ton propagandy,
ktorú Lauck konšpiračným spôsobom pašoval do Nemecka dvadsať rokov, bola
premlčaná...
"Napriek tomu je Lauck NS-odborníkmi hodnotený ako celosvetovo najvýznamnejší
neonacista súčasnosti." - Süddeutsche Zeitung, 23. augusta 1996
"Aj keby Američan dostal päť rokov - vzhľadom na jeho agitáciu, kriminálnu energiu,
úlohu v medzinárodnej sieti neonacistov by to nebolo ani zďaleka toľko, koľko si takáto
postava zaslúži." - Der Tagesspiegel, 23. augusta 1996
"Pľujúc na nemeckú justíciu, americký neonacistický vodca Gary Lauck včera
vypochodoval zo súdnej siene v Hamburgu, aby nastúpil na štvorročný trest odňatia
slobody za vývoz rasistickej propagandy... ´Boj pokračuje´, kričal v nemčine, keď ho
odvádzali. "Ani národní socialisti, ani komunisti sa nikdy neodvážili uniesť amerického
občana." - Independent (Londýn), 23. augusta 1996
"Rozsudok sa opiera o veľmi pochybný právny základ. Obvinený nebol odsúdený za to,
čo urobil, skôr len za to, čo povedal prostredníctvom NS Kampfruf. Ak by bol Lauck
potrestaný za dovoz srpu a kladiva namiesto hákového kríža, potom by sa jeho terajší
kritici sťažovali na cenzúru." - Die Tageszeitung, 23. augusta 1996
"Jeho vydanie, súdny proces a odsúdenie sa považujú za vytvorenie medzinárodného
právneho precedensu. Jeho zatknutie v Dánsku, ktoré má liberálne zákony o politických
materiáloch a pornografii, nasledovalo až po silnom tlaku Nemecka a sťažnosti, že
porušuje dánsky zákon o rasovom podnecovaní. Zatiaľ čo Lauck počas väčšiny súdneho
procesu mlčal, jeho právnik Hans-Otto Sieg tvrdil, že nemôže byť súdený v Nemecku za
zverejnenie materiálu v Amerike." - The Times (Spojené kráľovstvo), 23. augusta 1996
"Bolo to prvýkrát, čo Dánsko, ktoré má v tejto oblasti liberálne zákony, vydalo
neonacistu." - Berliner Zeitung, 23. augusta 1996
"V meste Omaha v štáte Neb. regionálny riaditeľ Ligy proti hanobeniu uviedol, že je s
rozsudkom spokojný, ale obáva sa budúcnosti.
"Mohlo by to posilniť jeho status mučeníka, najmä v Európe, kde je jeho vplyv
najsilnejší," povedal Bob Wolfson. "Dáva mu to bojové jazvy a to v určitých kruhoch
potrebuje. Nepredpokladám, že by ho návšteva nemeckého väzenského systému
odradila." - Associated Press, Hamburg, 23. augusta 1996
"Čo si má človek myslieť - či má nemecká justícia právomoc nad trestným činom, ktorý
nie je trestným činom tam, kde sa stal." - Frankfurter Allgemeiner Zeitung, 24. augusta
1996

"Politici všetkých strán verdikt privítali. Minister vnútra Manfred Kanther povedal, že
odsúdenie ´jedného z vodcov medzinárodného neonacizmu a najväčšieho šíriteľa
zlomyseľných rasistických publikácií´ je ´adekvátnou reakciou´ nemeckej justície. Židovská kronika, 30. augusta 1996
"Rozsudok treba považovať za vysoký, pretože sa zakladá len na šiestich z 38 bodov
obžaloby...
"Svedkovia boli považovaní za zbytočných. Prokurátor nemal v úmysle odhaliť
štruktúru NSDAP/AO vo vnútri Nemecka. Namiesto toho bol Lauck vybudovaný ako
osamelý páchateľ a najnebezpečnejší neonacista, aby ho potom odsúdili s maximálnym
mediálnym efektom.
"Štátna kalkulácia úplne zafungovala. Lauck bol odsúdený ako celosvetovo jediný
nebezpečný a organizovaný neonacista. To je dobré pre imidž tu i v zahraničí a
umožňuje, aby sa opatrenia proti NSDAP/AO zdali zbytočné, akoby uväznenie jej
údajne jediného manažéra všetko vyriešilo. Počas súdneho procesu si zrejme nikto
nevšimol, že sa nejako... rozšíril NS Kampfruf". - Antifaschistische Nachrichten, 5.
septembra 1996
"V Spolkovej republike je najväčším dodávateľom materiálov NS a jeho stály prísun
materiálov po viac ako dve desaťročia vytváral kontinuitu pre militantnú mladú
generáciu NS vznikajúcu od 70. rokov...
"NSDAP/AO nemá pevnú organizačnú štruktúru, preto je pre orgány ťažko
uchopiteľná...
"Medzitým jeho spoločníci v Lincolne vybavujú prácu za neho. Vďaka viac ako
dvadsaťročnej tolerancii zo strany Spolkovej republiky je nemecká neonacistická scéna
dostatočne silná na to, aby rozvíjala nové zásobovacie linky.
"To, čo by tunajšej scéne uškodilo, by boli ďalšie obvinenia z vytvorenia zločineckej
organizácie." - Antifaschistisches INFO-Blatt, september - október 1996
"Vydavateľ z Nebrasky bol odsúdený na štyri roky, pretože praktizoval Prvý dodatok.
"Rozsudok vyvolal v Amerike vážne ústavné otázky. Napríklad, kde je vláda USA, keď
sú americké práva nahrádzané zahraničným právom? A prečo bolo Dánom dovolené
uniesť občana USA? Prečo ho mohli zadržiavať Nemci?
"Sieg tvrdil, že súdny proces bol nezákonný, pretože Nemecko nemá právo prikazovať
občanovi USA, čo má robiť v Spojených štátoch, ani za činy vykonané v USA, ktoré sú
v Nemecku zločinmi. Americké ministerstvo zahraničných vecí sa však odmietlo Laucka
zastať." - The Spotlight, 23. septembra 1996
"Po viac ako štyroch rokoch strávených v šiestich rôznych európskych väzniciach je
Gary Lauck odhodlaný viac ako kedykoľvek predtým dostať národno-socialistickú
stranu do popredia svetovej politiky...
"Ak niečo, tak som ešte odhodlanejší a fanatickejší ako predtým," povedal Lauck…

"Počas rozhovoru v Lincolne vo štvrtok ráno Lauck povedal, že nemecká vláda porušila
americké aj medzinárodné právo a porušila suverenitu a ústavu Spojených štátov.
"Nejde o mňa ani o moje politické názory,´ povedal. Ide o právo každého amerického
občana na slobodu prejavu bez toho, aby si cudzia krajina nárokovala jurisdikciu a aby
im to bastardi vo Washingtone dovolili. My (NSDAP/AO) pripravujeme rozsiahle
právne kroky proti mojim únoscom tu aj v zahraničí.
"Lauck povedal, že nikdy neprestane vyzývať svojich nepriateľov.
“Ak zomriem a sv. Peter sa ma opýta, či chcem ísť do neba alebo späť a bojovať, chcem
ísť späť a bojovať.`” – Lincoln Journal Star, April 2, 1999
Smiešny? Nebol nikdy na smiech,” uviedol Bob Wolfson, bývalý riaditeľ regiónu Plains
States organizácie Anti-Defamation League, keď som sa ho opýtal na Lauckov význam.
“Ak hovoríte o amerických nacistoch, ktorí mali v posledných 50 rokoch medzinárodný
vplyv, Gerhard je pravdepodobne číslom jeden.” – The Guardian (UK), July 6, 2017

Vybrané články
Nikdy sa nevzdávajte!
Nasledujúci článok Gerharda Laucka vyšiel v poslednom čísle NS KAMPFRUF (č.
115 marec-apríl 1995), ktoré vyšlo krátko pred jeho druhým politickým väzením
(1995-1999).
Počas viac ako dvadsiatich rokov nepretržitej politickej činnosti som zažil veľa
úspechov a veľa neúspechov. Je ľahké oslavovať víťazstvá. Ťažšie, ale oveľa dôležitejšie
je pokračovať napriek neúspechom.
Tu je niekoľko myšlienok, ktoré mi pomáhajú prekonať zlé časy. Chcem sa o ne podeliť
s vami, moji drahí súdruhovia, v nádeji, že jedného dňa pomôžu aj vám.
Po prvé: Ak národnosocialistická idea dokáže prežiť vojenskú porážku v druhej svetovej
vojne, zničenie Tretej ríše a smrť nášho milovaného vodcu Adolfa Hitlera, potom určite
dokáže prežiť aj akýkoľvek iný neúspech - dokonca aj stratu dôležitého bojovníka,
vodcu alebo dokonca celej skupiny bojovníkov.
Pokiaľ žije čo i len JEDEN národný socialista, BOJ pokračuje!
Po druhé: Pokiaľ zostane jeden Biely muž a jedna Biela žena, boj o prežitie Bielej rasy
pokračuje. Aj keď je Biela rasa na tejto planéte v menšine, stále existujú stovky
miliónov Bielych ľudí.
Po tretie: Veľké, neuveriteľné svetodejinné zmeny sú vždy možné. Nikto nepozná
budúcnosť. Samotné nemecké dejiny poskytujú mnoho takýchto príkladov: Kto by si v

hrdej a silnej Nemeckej ríši v roku 1910 dokázal predstaviť poníženie v roku 1919? V
chaose 20. rokov znovuzrodenie v 30. rokoch? Po víťazstvách v roku 1940 katastrofu v
roku 1945? Po roku 1945 hospodársky zázrak
50. a 60. rokov? V roku 1985 blížiaci sa pád Berlínskeho múru, komunistickej "DDR" a
dokonca Sovietskeho zväzu? (Nikdy som nečakal, že sa týchto vecí dožijem počas
svojho života. Vy áno?)
Po štvrté: Dejiny vždy tvoria menšiny: menšiny, ktoré bojujú!
Adolf Hitler začal so siedmimi men....Americkú revolúciu proti globálnemu britskému
impériu podporovalo len 10 % amerického obyvateľstva - porovnateľný počet
sympatizoval s Britmi a väčšina nerobila nič a len sa prizerala... Malé Prusko s počtom
obyvateľov sotva 4,5 milióna
zadržalo počas sedemročnej vojny (1756 - 1763) nepriateľskú koalíciu s 200 miliónmi
obyvateľov (!).
Po piate: Nezáleží na tom, koľko si človek myslí, že urobil pre hnutie. Iný súdruh,
mnohí iní súdruhovia urobili oveľa, oveľa viac! Nikto by si nemal hovoriť: "Ja som
urobil viac ako ostatní!" (Ani vtedy, keď je to pravda.) Namiesto toho sa vždy snaží
urobiť ešte viac. Nesťažujte sa na nedostatky iných súdruhov, namiesto toho sa pozrite
do zrkadla a spýtajte sa sami seba: "Čo som doteraz urobil? Čo môžem urobiť dnes?"
Nemecký vlastenec Fichte raz povedal, že každý jednotlivec by mal konať tak, akoby
osud jeho národa závisel len od jeho vlastného konania.
Po šieste: Každý malý kúsok pomáha. Nikto nevie, ktorá slamka zlomí ťavám chrbát...
ktorá nálepka alebo noviny naverbujú nového aktivistu... ktorý skutok zvráti priebeh
bitky.
Ak celý život politického aktivizmu môže prispieť k prežitiu Bielej rasy tak, ako jedno
zrnko piesku prispieva k celej pláži alebo jedna kvapka vody k obrovskému oceánu,
potom to stále stojí za to. A je to morálna nevyhnutnosť.
Po siedme: Skutočný národný socialista je bojovník. Nebojuje len preto, že je to jeho
povinnosť, skôr preto, že by nemohol žiť sám so sebou, keby sa vzdal.
Život je boj. V hrobe budeme mať dosť času na pokoj. Napoleonova stará garda
povedala: "Garda môže zomrieť, ale nemôže sa vzdať!"
Po ôsme: Naši mučeníci sú našou povinnosťou.
Ja sám cítim svätú a OSOBNÚ povinnosť voči každému jednému súdruhovi, ktorý
bojoval, pracoval, trpel, krvácal alebo dokonca zomrel za národnosocialistickú ideu. A
nemyslím to len v nejakom abstraktnom, filozofickom zmysle pochopiteľnom len v
mysli, skôr vo veľmi duchovnom zmysle hlboko v srdci.
Myslím napríklad na nášho súdruha Gottfrieda Küssela, ktorý bol v Rakúsku jedenásť
rokov väznený len za nenásilnú politickú činnosť. Obrázok, keby sa ma po tom, ako sa
dostal z väzenia, spýtal, čo robím pre hnutie, a ja by som musel odpovedať: "Ach,
politika nás už pred časom omrzela, a tak sme organizáciu rozpustili. Dnes vediem
pohodlný život podnikateľa a ako koníček zbieram známky."

Mal som tú česť a šťastie spolupracovať s mnohými skutočne úprimnými národnými
socialistami - nielen so zdravými mladými mužmi, ale aj so ženami, mladíkmi, a
dokonca aj so staršími ľuďmi -, ktorých neúnavné úsilie pre našu vec ich robí
porovnateľnými s najvyššie vyznamenanými vojnovými hrdinami!
Vždy, keď sa cítim skľúčený, spomeniem si na týchto veľkých národných socialistov.
Vtedy ma premôže hanba za to, že som sa čo i len na sekundu ľutoval. Dávam si
kopanec do nohavíc a hovorím si: "Nie, nemôžem ich sklamať! Keď oni dokázali
vydržať a bojovať ďalej, potom to dokážem aj ja!"
Deviaty: Nepriazeň osudu je na to, aby sa prekonala, problémy sú na to, aby sa vyriešili,
nepriatelia sú na to, aby sa porazili, Židia sú na to, aby sa...

Skutočné hrdinstvo
Národný socializmus netrpí nedostatkom hrdinov a hrdiniek. Ich činy, úspechy a
predovšetkým obete nám slúžia ako príklad, záväzok a zdroj sily.
Moja generácia, prvá "povojnová generácia", mala ešte možnosť osobne sa stretnúť s
mnohými z týchto hrdinov. Spomínam si na návštevu slávneho plukovníka HansaUlricha Rudela v jeho dome v tirolskom Kufsteine v 70. rokoch minulého storočia.
Veľká česť!
Ale je mnoho ďalších súdruhov, ktorí mali na mňa ešte väčší vplyv. Po prvé, strávil som
s nimi viac času ako s plukovníkom, a po druhé, boli to "obyčajní ľudia", hoci robili
oveľa viac ako "obyčajní".
Boli to starí súdruhovia z SA Walter Luttermann a Karl -Ferdinand Schwarz, manželia
Müllerovci a "Armin" z generácie Hitlerjugend, Thies Christophersen, bojovníci
povojnovej generácie ako Michael Kühnen, Gottfried Küssel a ďalší, ktorí zostávajú
nemenovaní len z bezpečnostných dôvodov.
Niektorí z týchto kamarátov a ich životy na mňa urobili mimoriadne silný dojem.
...1945. Vojna sa skončila. Všetko je stratené. Život stratil zmysel. "Gretchen" kráča do
lesa k železničnej trati. Sadne si na koľaje a čaká na vlak, ktorý ukončí tento smutný
život. Rozmýšľa. Potom sa rozhodne inak. Ak prežije, možno sa jej jedného dňa podarí
niečo v duchu führera. Vstane a ide domov. Prechádzajú roky. Na jar 1972 vyhnanec z
Breslau hovorí, že existuje NSDAP/AO. Stáva sa jedným z prvých členov, jedným z
najpracovitejších dobrovoľníkov a štedrým finančným podporovateľom, hoci nie je
bohatý a má veľmi skromný životný štýl. Dobrovoľnícku prácu vykonáva rok čo rok,
desaťročie čo desaťročie. Vo vysokom veku oslepne. Ale ona pokračuje v práci - stále
dokáže skladať a plniť poštové zásielky.
...Smrteľne chorá na rakovinu. Takmer nemôže jesť ani spať. Chôdza je ťažká a únavná.
Ale "FW" ešte stále niečo dokáže: vlečie sa k stolu a robí prácu na počítači. Hodiny sú

dlhé. Pretože je ťažké vstať a vrátiť sa do kresla. Deň za dňom. Rok čo rok. Ráno v
posledný deň života je to stále rutina. V to popoludnie prichádza smrť.
...1945. Mladý vojak "Armin" pokračuje v boji aj po prímerí. Neskôr je zajatý, ale nie je
identifikovaný ako bojovník Vlkolaka. Štyri roky strávi v špeciálnom pow tábore pre
nenapraviteľných nacistov. Nakoniec sloboda. Okamžite obnovuje politickú činnosť.
Väzenie. Manželka ho opúšťa. Opäť sloboda, politický aktivizmus a významná úloha pri
rozširovaní NSDAP/AO v 70. rokoch. Ale zradca znamená väzenie. Druhá manželka
odchádza.
...Štyri roky politického väzenia - bez možnosti podmienečného prepustenia do
posledného dňa. Potom deň slobody. Návrat k politickej práci. Rok intenzívnej činnosti.
Nasledujú ďalšie štyri roky väzenia. Opäť sloboda, opäť aktivita až do smrti. Jeho meno:
Michael Kühnen. Bol najvýznamnejším vodcom národných socialistov svojej generácie
v Nemecku.
... "B." sa chce oženiť, ale strana potrebuje pracovníkov a peniaze. Rodina bude musieť
ešte pár rokov počkať. Choroba však prichádza napriek mladosti. Rodina už
neprichádza, skôr smrť.
... "R." je zmrzačený vo vietnamskej vojne. Obe nohy má preč. Jedna ruka je preč.
Druhá ruka zranená. Napriek tomu nie je bezmocný. Práca s telefónom je možná. Vďaka
tejto telefonickej práci NSDAP/AO v priebehu jedného roka rozširuje svoj televízny
program z jedného do šestnástich miest.
...Kríza. "M." nastupuje a preberá úlohy bez výcviku. Voľný čas a profesiu vymieňa za
politickú prácu, zhoršenie, starosti a stres. Vydrží roky, kým sa kríza skončí a jeho veľká
rodina bude mať opäť prednosť.
Súdruhovia!
Toto sú skutočné príbehy!
S týmito súdruhmi som úzko spolupracoval, niekedy celé desaťročia. Za úspechy
NSDAP/AO v posledných troch desaťročiach vďačíme práve im.
Nech vám slúžia ako príklad a záväzok, ako útecha a inšpirácia, tak ako slúžili mne.
Nech sa niektorí z vás stanú príkladom pre tých, ktorí neskôr vstúpia do našich radov a
ponesú svätú zástavu so svastikou, keď aj my budeme povolaní do tej veľkej búrkovej
jednotky na nebi.
... Pretože zástava znamená viac ako smrť!
- Gerhard Lauck

Ďalšie štvrťstoročie a ďalej

Naším najcennejším zdrojom je človek.
Človek bez zbrane môže bojovať holými päsťami. Ale zbraň bez človeka, ktorý ju
ovláda, je len kusom zbytočnej hmoty.
Človek bez zbrane si môže vytvoriť vlastnú zbraň. Ale zbraň nemôže vytvoriť ruka,
ktorá by ju používala.
Hlavný dôraz musíme klásť na zdokonaľovanie našich ľudských zdrojov: nábor, rozvoj,
využívanie a rozmnožovanie aktivistov a podporovateľov.
Sekundárny dôraz musíme klásť na zlepšenie našich neľudských zdrojov: finančných,
fyzických a technologických.
Musíme sa starať o náš rozum aj srdce: o naše ideologické dedičstvo a bojového ducha,
ktorý jediný vdychuje život národnosocialistickej myšlienke. Život znamená nádej do
budúcnosti.
Idea potrebuje ľudí. Títo ľudia sú veriaci, nasledovníci, šampióni, ktorí ju prijímajú a
šíria ďalej.
Ľudia potrebujú ďalších ľudí. Človek nie je osamelá bytosť.
Národní socialisti tvoria živé spoločenstvo. Spoločenstvo viery a spoločenstvo boja.
Toto vedomie spoločenstva, tento zmysel pre cieľ a táto hlboko pociťovaná povinnosť
vzdorovať všetkým prekážkam a bojovať proti každému nepriateľovi - napriek
desaťročiu za desaťročím neúprosného prenasledovania, osočovania a obetí - je
absolútne nevyhnutné pre naše dlhodobé prežitie a konečné víťazstvo.
Jednotlivci odpadávajú. Organizácie prichádzajú a odchádzajú. Susedstvá a celé mestá
sú zničené.
V novom tisícročí možno zahynú aj celé národy.
Ale Rasa musí prežiť!
Toto uvedomenie, toto prikázanie, je zároveň najsvätejšie a najprirodzenejšie. To je
podstata národného socializmu!
Toto poznanie, táto viera, táto povinnosť je našou podstatou ako národných socialistov.
Povinnosť znamená úsilie. Len úsilie prináša výsledky.
Úsilie musí byť uznané, ocenené a tým aj podporované.
Náš dôraz musí byť kladený na aktivitu. Aktivizmus na celom svete.
Aktivizmus celosvetového, panárijského národnosocialistického spoločenstva viery a
boja.
Samozrejme, toto všetko nie je "nové". Dominovalo to už v stratégii NSDAP/AO počas
jej prvého štvrťstoročia a pokračuje to aj v druhom.
Organizácia, logistika a technika sú veľmi dôležité. Nemýľte sa v tom. Sú však len
svalom, nie srdcom a dušou nášho hnutia.
- Gerhard Lauck

My sme fakľonosiči!
Tento článok od A. V. Schaerffenberga bol pôvodne publikovaný v THE NEW
ORDER #94.
V 20. rokoch 20. storočia vytvoril Adolf Hitler hnutie národného socializmu bielych,
ktoré sa postupne stalo najmocnejším ideologickým fenoménom v dejinách. V 30.
rokoch ho viedol k politickej moci a založil prvý biely rasový štát moderného sveta. V
40. rokoch národní socialisti padli v boji proti Židmi-sponzorovaným silám západného
kapitalizmu a východného komunizmu. V 50. rokoch George Lincoln Rockwell znovu
oživil svastiku v USA a viedol ju k svojmu prvému povojnovému úspechu v 60. rokoch.
V 70. rokoch sa Hnutie zotavilo z jeho zavraždenia, vykonávalo masové akcie v predtým
nemysliteľnom rozsahu a získalo si celosvetové uznanie. V 80. rokoch, kvôli ľudským
nedostatkom, subverzii a vnútornému chaosu Hnutie doslova skolabovalo, no bolo
zachránené vďaka vytvralosti anglického vydania The New Order vydávaného
NSDAP/AO, ktorá zdolala búrku a stala sa pevnou baštou, vôkol ktorej sa starí i noví
kamaráti mohli združovať. Začiatkom 90. rokov sa národný socializmus opäť presadzuje
na medzinárodnej úrovni, s rozsiahlymi, predtým nedostupnými oblasťami podpory vo
východnej Európe.
To je v skratke história národno-socialistického hnutia. Žiadny človek, ktorý žil v
určitom okamihu jej vývoja, nemohol tušiť, aké udalosti, dobré aj zlé, sa stanú.
Provinčnému Bavorákovi, ktorý sa v roku 1921 pridal k Adolfovi Hitlerovi, sa ani
nesnívalo, že Nemecko, pošliapané po prvej svetovej vojne, bude len o dvadsať rokov
neskôr viesť európsky kontinent v križiackej výprave proti sovietskemu Rusku. Po smrti
veliteľa Rockwella sa zdalo, že akákoľvek nádej na znovuzískanie bielych más, ktoré
oslovil, je navždy stratená; o niekoľko rokov neskôr sa však vrátili, aby nás povzbudili,
a to v ešte väčšom počte. Každému, kto stál medzi davmi v tričkách White Power, sa
konečné víťazstvo zdalo byť len otázkou času. Ale nemalo sa tak stať. A Hnutie prešlo
dlhým desaťročím prežívania, ktoré rozjasnili najmä podzemné boje Rádu v polovici 80.
rokov. Teraz sa na obzore objavilo svetlo a naša Vec opäť naberá na sile.

Čo náš zápas naozaj znamená
Naša vlastná minulosť nás učí, že 1) nik nemôže predpovedať, čo nás čaká, a 2) každá
generácia má pred sebou svoju vlastnú úlohu.
Nemecké hnedé košele z 20. rokov, medzinárodné oddiely SS v 2. svetovej vojne,
prívrženci Commandera Rockwella a davy vo White Power tričkách v Marquette Park –
tí všetci bojovali za rovnaký cieľ – biele víťazstvo. A každý z nich má účasť na
konečnom triumfe, ktorý pomohli v budúcnosti dosiahnuť. Líšili sa len špecifickými
úlohami, ktoré im boli dané, aby toto víťazstvo zabezpečili. Hnedé košele umožnili, aby
ich vodcovia boli volení vo voľbách. Európski príslušníci SS bránili civilizáciu

ozbrojeným odporom. Rockwellovi stúpenci umožnili jeho verejné prejavy. Aktivisti vo
White Power tričkách bojovali za svoje rodiny a komunitu proti invázii černochov. Aká
je naša úloha? Čo máme robiť pre biele víťazstvo?

Sme generáciou fakľonosičov
To znamená, že je našou úlohou udržiavať ideu národného socializmu nažive pre ďalšiu
fázu, ktorá čoskoro nastane, keď sa masy nášho ľudu opäť stanú vnímavými voči
konceptu bieleho víťazstva. Tá doba je už blízko, keď Američanom dôjde trpezlivosť s
černošskou divokosťou a ekonomickým chaosom. Milióny Maďarov, Chorvátov,
Slovincov, Rumunov, Poliakov a dokonca i Rusov sa prebúdzajú voči existencii
židovského bacilu a začínajú v nás hľadať svojich vodcov.
Budúce generácie na nás budú spomínať so súcitom, obdivom a závisťou. Súcit s naším
ťažkým prechodom cez temný vek nevedomosti a teroru. Obdiv za našu odvahu a
odhodlanie presadzovať naše ideály tvárou v tvár zdrvujúcej opozícii. Závisť za
príležitosť, ktorú sme v tomto ťažkom období dostali, aby sme nespochybniteľne
dokázali silu našej vôle a vernosť našej rase, a získali si tak jedinečné a úctyhodné
postavenie v dejinách národného socializmu.
Nie je nám dovolené vidieť, čo nás čaká. Ale keď sme sa vydali na túto revolučnú
výpravu, každému z nás bol daný inštinkt víťazstva, ku ktorému musíme kráčať. Pre nás
sú naše strážne slová: "Víťazstvo alebo smrť!" Víťazstvo Hnutia znamená pre našu bielu
rasu život; náš neúspech (a my môžeme zlyhať len vtedy, ak sa vzdáme) znamená smrť
nášho ľudu. Ale buďte si istí: Idea, ktorá dokáže prežiť devastáciu druhej svetovej vojny,
určite prežije aj súčasnú dobu temna!

Budúcnosť: len pre bielych!
Nie sme v žiadnom prípade osamotení. Len sa pozrite za seba, a uvidíte masy v ich
White Power tričkách. Za nimi sú Rockwellovi stúpenci. A za nimi milióny Európanov,
ktorí bojovali pod rasovou štandardou so svastikou od severnej Afriky po Stalingrad. Za
nimi sú legionári v hnedých košeliach, ktorí pre svojho Führera vybojovali ulice. Sme na
čele pochodu trvajúceho pol storočia. Neopovážme sa zakopnúť alebo prestať kráčať
ďalej!
Ak z nás milióny pozabíjajú, tak čo? Hnutie bude stále napredovať, a nič ho nedokázalo
zastaviť! Černosi a Mexičania zničia naše mestá? Nuž, aspoň bude miesto na
vybudovanie oveľa krajších v budúcnosti len pre bielych! Dopúšťali sme sa chýb? Sme
len smrteľníci usilujúci sa o nadčloveka!
V našej krátkej histórii sme mali nádherné zlaté časy – Tretia Ríša, Rockwellova doba a
úspechy v Chicagu. Mnohé ďalšie nastanú, a nemenej úžasné. Do budúceho storočia nás
láka biela planéta. Onedlho nás čakajú veľké veci. Teraz ich dokonca začíname vidieť v
zábleskoch našich faklí. Jedného dňa budú na nás spomínať tí, čo prídu po nás, budú na

nás hľadieť po celej bielej Zemi s neochvejným rozhodnutím a pamätať na nás s
najhlbším rešpektom – „Oni boli fakľonosičmi!“
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