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Moje skúsenosti v  
Národnosocialistické podzemie 

v Nemecku v 70. rokoch 20. storočia 
  

Gerhard Lauck 
  
  

Časť III: 
Prvá návšteva vlasti  

  
   September 1972.  
   Som na letisku v New Yorku. Zrazu sa ozve správa: Izraelský olympijský tím 
bol zabitý!  (Prirodzene, ľutujem Palestínčanov.) 
   Nasledujúci deň prichádzam prvýkrát do Európy.  Na vlakovej stanici počujem, 
ako niekto volá moje meno.  Otočím sa a vidím atraktívnu mladú študentku, ktorú 
som poznal na vysokej škole.  (Nie v biblickom zmysle.) 
   Prvý súdruh, ktorého stretávam v Nemecku na svojej prvej ceste, je starý muž z 
SA.  Utiekol z komunistickej zóny, keď sa dozvedel, že ho komunisti idú zatknúť 
po tretí raz. 
   Prvý večer sa prejdeme po poľnej ceste.  Skláňam sa.  Zoberiem si za hrsť pôdy 
z vlasti predkov.  A pobozkám ju.   
   Priznávam, že nechutí dobre.  Nevadí.  Je to symbolické gesto.   Srdečné.     
   Cestou späť k domu ukáže na roklinu.  Musíme sa tej oblasti vyhnúť.  Diviaky! 
   Jeho starobylý statok je skromný.  Vonkajší dom.  Jediné kúrenie zabezpečujú 
kuchynské kachle.   
   Keď si sadáme k prvému jedlu, hrdo ukazuje na hákové kríže na tanieroch a 
príboroch.  Originály z Tretej ríše! 
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   Neskôr mi dáva originálnu, ručne šitú pásku SA.  Stáva sa jednou z mojich 
najcennejších vecí.  Spolu s našou rodinnou Bibliou.   A originál nemeckého 
MEIN KAMPF, ktorý mi daroval jeden americký súdruh.  (Kúpil ho v jednom 
použitom kníhkupectve v New Yorku za 10 dolárov.)  
   Počas nasledujúcich týždňov navštevujem kamarátov roztrúsených po celom 
Nemecku.  
   Keď sa dozvieme, že súdruha zatkli, podniknem ďalšiu rozsiahlu cestu, aby 
som informoval súdruhov.  (Telefónom nedôverujeme.) Počas tejto cesty sa 
obávam, že by ma mohli zatknúť.  To sa však nestane.  Túto úlohu dokončujem a 
bezpečne sa vraciam do USA. 
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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! 

  

   "Samotný fakt, že sa NS KAMPFRUF naďalej objavuje, ukazuje, že naša 

rozsiahla marcová akcia zrejme veľa nepriniesla", komentoval to jeden z poli-

cajných predstaviteľov. Policajní špecialisti sa sťažujú, že NSDAP/AO pokračuje 

vo svojej činnosti so sídlom v Lincolne v Nebraske a že stále distribuuje propa-

gandistické materiály pre nemeckú neonacistickú scénu. - Offenbach Post, 10. ok-

tóbra 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 NS-propagandistických materiálov´." - 

Süddeutsche Zeitung, 13. januára 1996 

  

   "Gary `Rex` Lauck, vodca z Nebrasky, navštívil Hasselbach. Lauck je prav-

depodobne 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 Hasselbach svedčiť).  

   "Hasselbach objavil nacistickú scénu, ktorá bola upokojujúco obrovská a 

pevná, rozprestierajúca sa na 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 odhalení sa 

ešte roky neusadia." - Spectrum (Spojené kráľovstvo), 3. marca 1996 

  

   "Centrum Simona Wiesenthala ho zaraďuje medzi "najnebezpečnejších ne-

onacistických 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 
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