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Boj se nadaljuje!
Osem desetletij po kapitulaciji Wehrmachta 8. maja 1945 je
povojno nacionalsocialistično gibanje močnejše kot kdaj koli
prej, ne le v Nemčiji, temveč po vsej Evropi.
Desetletja množičnih umorov,
obrekovanja niso bila dovolj,
da bi uničila seme genialne
ideje našega tako ljubljenega
führerja Adolfa Hitlerja.
Vsi nacionalsocialisti in drugi
rasno ozaveščeni rojaki ter rasno sorodni ljudje se z ramo ob
rami borijo za ohranitev naših
belcev.
Gibanje
je
res
postalo
močnejše, vendar je nevarnost
biološke ljudske smrti danes
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izgonov,

preganjanja

in

tudi veliko večja kot v preteklosti.
Obupani sovražnik izvaja genocid nad vsemi belci. Njegova
sredstva so priseljevanje nebelcev, izkrivljanje kulture in mešanje ras.
Ne glede na to, ali gre za "legalno" ali "ilegalno" delovanje, za
volilni ali ulični boj, za oborožitev s propagandnim gradivom
ali za drugačno bojišče: vsak nacionalsocialist mora opraviti
svojo dolžnost!
Gerhard Lauck

2

Moč skozi smeh:
Upravljanje s korenčkom in palico
Baron
Zaradi kompromitantskih fotografij, ki sem jih posnel na zadnji
zabavi v pisarni, sem bil povabljen k oddaji še enega članka.
Zato sem se odločil, da bom pisal o "slogu vodenja" tukaj.
Ena od tehnik, ki jo uporablja naš kadrovski oddelek, se
običajno imenuje "korenček in palica".
Dobro delo je nagrajeno z obljubo o morebitnem prenosu na
projekt Lebensborn. Da bi spodbudili najboljšo uspešnost, pa se
ta premestitev zgodi šele ob upokojitvi po dolgi in uspešni karieri.
Slabo vedenje pa se kaznuje s premestitvijo v enoto v Tel Avivu.
(Pravzaprav ne vemo, kaj se tam dogaja. Nihče se še ni vrnil in
nam povedal.)
Vodstvo seveda poskuša dodeliti naloge ljudem z ustreznim
naborom znanj in spretnosti. Tudi ljudje z malo ali nič znanja in
spretnosti so dobro uporabni. Konec koncev, kje drugje bi našli
vodstvene kadre?
Včasih so potrebni ustvarjalni, celo obupni ukrepi za zaposlovanje. To po izgubi Šanghaja ni bilo lahko. Vendar nas to ni
ustavilo. Tudi psi, mačke, papige in drugi družinski člani imajo
na primer pomembno vlogo.
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Pes je vodja pisarne.
Mačka je receptorka.
Papiga poveljuje naši mali "Luftwaffe".
V našem upravnem odboru so trije burroši.
Imamo celo osla. (Kljub temu, da ima le dve nogi, odlično
opravlja tudi vlogo našega stalnega modreca! Njegov talent za
neumne šale je legendaren.)
Zaradi naših evropskih korenin pitje na delovnem mestu ni tabu.
Velja za del našega družabnega življenja. In dragocen vir navdiha.
Spodbujamo "možgansko nevihto" - z možgani ali brez njih,
vendar po možnosti z veliko alkohola. Prav tako je zelo zabavno. Brez sramu ali zadrege lahko izrečeš vse vrste neumnosti. Treba je le izreči čarobno besedo: "brainstorming".
Po možnosti z jasnim obrazom. Če je mogoče.
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