
Ďalšie štvrťstoročie 

a ďalej 
  

   Naším najcennejším zdrojom je 

človek. 

   Muž bez zbrane môže bojovať 

holými päsťami.  Ale zbraň bez 

muža, ktorý ju ovláda, je len kus 

zbytočnej hmoty. 

   Neozbrojený človek si môže 

vytvoriť vlastnú zbraň.  Ale zbraň 

si nemôže vytvoriť ruka, ktorá by 

ju používala. 

   Hlavný dôraz musíme klásť na 

zlepšenie našich ľudských zdrojov: 

nábor, rozvoj, využívanie a nárast 

počtu aktivistov a podporovateľov. 

   Druhý dôraz musíme klásť na 

zlepšenie našich neľudských zdro-

jov: finančných, fyzických a tech-

nologických. 

   Musíme si pestovať rozum aj 

srdce: naše ideologické dedičstvo 

a bojového ducha, ktorý jediný 

vdychuje život národno-
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socialistickej myšlienke.  Život znamená nádej do budúcnosti. 

   Myšlienka potrebuje ľudí.  Títo ľudia sú veriaci, nasledovníci, šampióni, ktorí ju 

prijímajú a šíria ďalej.  

   Ľudia potrebujú iných ľudí.  Človek nie je osamelá bytosť.  

   Národní socialisti tvoria živé spoločenstvo.  Spoločenstvo viery a spoločenstva 

boja. 

   Toto vedomie spoločenstva, tento zmysel pre cieľ a táto hlboko pociťovaná pov-

innosť vzdorovať všetkým prekážkam a bojovať proti každému nepriateľovi - 

napriek desaťročiu za desaťročím neúprosného prenasledovania, očierňovania a 

obetí - je absolútne nevyhnutné pre naše dlhodobé prežitie a konečné víťazstvo. 

   Jednotlivci odpadávajú.  Organizácie vznikajú a zanikajú.  Susedstvá a celé mes-

tá sú zničené.        

   V novom tisícročí    možno zahynú aj celé národy. 

   Preteky však musia prežiť!  

   Toto uvedomenie, toto prikázanie, je zároveň najposvätnejšie a najpri-

rodzenejšie.  To je podstata národného socializmu!   

   Toto poznanie, táto viera a táto povinnosť je našou podstatou ako národných so-

cialistov. 

   Povinnosť znamená úsilie.  Samotné úsilie prináša výsledky.  

   Snaha musí byť uznaná, ocenená, a tým aj podporovaná. 

   Musíme klásť dôraz na aktivizmus.  Aktivizmus na celom svete.  Aktivizmus 

celosvetového, panárijského národno-socialistického spoločenstva viery a boja. 

   Samozrejme, toto všetko nie je "nové".  Dominovalo to už v stratégii NSDAP/

AO počas prvého štvrťstoročia jej existencie a pokračuje to aj v druhom. 

   Organizácia, logistika a technológie sú veľmi dôležité.  Nenechajte sa mýliť.  

Ale sú len svalom, nie srdcom a dušou nášho hnutia.  

  

- Gerhard Lauck  



Úryvky z médií 
  

Pochvala od našich priateľov nám dodáva odvahu.  Uznanie od našich nepri-

ateľov však poskytuje ešte presvedčivejšie overenie našej účinnosti.  Je určite 

rovnako úprimné, ale menej zaujaté v náš prospech.  A teda o to 

presvedčivejšie! 

  

   "Nemeckí neonacisti sa obrátili na Američana známeho ako "Führer z farmár-

skeho pásu", aby im poskytol návod, ako sa vyhnúť polícii a vyhodiť budovy do 

vzduchu, tvrdí jeden z popredných nacistických dezertérov. 

   "Američan Gary Lauck z Lincolnu v štáte Nebr je známy 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 prop-



agandistického mlyna... 

   "Koncom minulého roka bol Lauck hlavnou témou diskusie riaditeľa FBI Lew-

isa Freeha s jeho nemeckými kolegami v Bonne. 

   "Nemeckí predstavitelia požiadali Freeha o pomoc pri zadržiavaní Lauckových 

materiálov mimo 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 slo-

body 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 aj posky-

tuje potrebné inštrukcie. 

   "Lauckov vplyv výrazne vzrástol po tom, ako nemecké úrady zakázali 

niekoľko pravicových strán a prinútili ich lídrov odísť do ilegality," tvrdí Hassel-

bach, ktorý minulý rok vystúpil z pravicového hnutia z dôvodu, ktorý označil za 

znechutenie z jeho nezmyselného násilia. 

   "Hasselbach, ktorý kedysi viedol najväčší berlínsky skinheadský kontingent, 

povedal, že Lauck vyzval nemeckých neonacistov, aby proti zákazu vlády bojovali 

teroristickou kampaňou. 

   "Poslal mi list, v ktorom písal, že legálny spôsob (dosiahnutia politických 

zmien) zlyhal a mali by sme uvažovať o útokoch na židovské inštitúcie... a o 

(berlínskej mestskej vláde) olympijských hrách 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 

tajných služieb." - The Buffalo News, 13. februára 1994  

  



 


