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Boj pokračuje! 
  

Osem desaťročí po kapitulácii Wehrmachtu 8. mája 1945 je 

povojnové národnosocialistické hnutie silnejšie ako kedykoľvek 

predtým nielen v Nemecku, ale v celej Európe. 

  

Desaťročia masového vraždenia, vyháňania, prenasledovania a 

hanobenia nestačili na to, aby 

zničili zárodok geniálnej 

myšlienky nášho milovaného 

führera Adolfa Hitlera. 

  

Všetci národní socialisti a 

ďalší rasovo uvedomelí kra-

jania a rasovo spriaznení ľudia 

bojujú bok po boku za za-

chovanie našich bielych ľudí. 

  

Hnutie skutočne zosilnelo, ale 

nebezpečenstvo biologickej ľu-

dovej smrti je dnes tiež oveľa 
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väčšie ako v minulosti. 

  

Zúfalý nepriateľ práve pácha genocídu na všetkých bielych 

ľuďoch. Jeho prostriedkami sú nebiela imigrácia, deformácia 

kultúry a miešanie rás.  

  

Či už "legálne" alebo "ilegálne", či už vo volebnom boji alebo v 

pouličnom boji, či už vyzbrojený propagandistickým mate-

riálom alebo na bojisku iného druhu: každý národný socialista 

musí plniť svoju povinnosť! 

  

Gerhard Lauck 

  

  

  

  

Sila cez smiech: 

Riadenie pomocou mrkvy a palice  
  

Baron 
  

Vďaka kompromitujúcim fotografiám, ktoré som urobil na 

poslednom večierku v kancelárii, som bol pozvaný, aby som 

predložil ďalší článok.  Tak som sa rozhodol napísať o "štýle ri-

adenia" v tejto spoločnosti.  

  

Jedna z techník, ktorú používa naše oddelenie ľudských zdro-

jov, sa bežne nazýva "mrkva a palica".  

  

Dobrý výkon je odmenený prísľubom prípadného prechodu do 
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projektu Lebensborn.  Aby sa však podporila najlepšia výkon-

nosť, tento presun sa uskutoční až po odchode do dôchodku po 

dlhej a úspešnej kariére.  

  

Na druhej strane, zlé správanie sa trestá presunom do našej jed-

notky v Tel Avive.  (V skutočnosti nevieme, čo sa tam deje.  

Nikto sa nikdy nevrátil a nepovedal nám to.)  

  

Vedenie sa prirodzene snaží prideľovať úlohy ľuďom so 

zodpovedajúcim súborom zručností.  Dokonca aj ľudia s 

malými alebo žiadnymi zručnosťami sú dobre využití.  Veď kde 

inde by sme našli našich riadiacich pracovníkov?  

  

Niekedy sú potrebné kreatívne, dokonca zúfalé náborové 

opatrenia.  Od straty Šanghaja to nebolo ľahké.  Ale to nás 

nezastavilo.  Napríklad aj psy, mačky, papagáje a ďalší členovia 

rodiny zohrávajú dôležitú úlohu.  

  

Pes je manažér kancelárie.  

  

Mačka je recepčná.  

  

Papagáj velí našej malej "Luftwaffe".  

  

V našej správnej rade sú traja osli.  
  

Máme dokonca aj osla.  (Napriek tomu, že má len dve nohy, 

výborne plní úlohu nášho múdreho osla!  Jeho talent na hlúpe 

vtipy je legendárny.)  

  

Vďaka našim európskym koreňom nie je pitie alkoholu na 
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pracovisku tabu.  Považuje sa za súčasť nášho spoločenského 

života. A cenený zdroj inšpirácie.  

  

"Brainstorming" - s veľkým množstvom mozgu alebo bez neho, 

ale najlepšie s dostatočným množstvom alkoholu - je podpo-

rovaný.  Je to aj veľká zábava.  Bez hanby a rozpakov sa dajú 

vypúšťať všelijaké nezmysly.  Stačí povedať čarovné slovo: 

"brainstorming".   

  

Najlepšie s vážnou tvárou.  Ak je to možné.  
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