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Stebri NSDAP/AO
Najpomembnejša prednostna naloga!
PRIMARNI CILJ je preživetje bele rase in naših posameznih belih "ljudstev" ali
"narodnosti"!!!
VSE drugo je DRUGO! Ideološke, taktične in etnične razlike v mnenjih ne smejo ovirati PRIMARNEGA CILJA!

Vloga NSDAP/AO
Najmanjša celica NS-gibanja je posamezni nacionalsocialist. Dokler obstaja
en sam nacionalsocialist kjer koli na
svetu, se boj nadaljuje!
Opozorilo: Samo "mrtva življenja" ne
zadostujejo! "Še vedno se bori" je
bistvenega pomena!
Vsak pravi nacionalsocialist naredi
nekaj, s čimer nekako promovira gibanje! Zgolj "verjeti" ali "študirati" ni
DEJANJE! Kdor tega ne ve in ne ravna
v skladu s tem, sploh ni nacionalsocialist. (Tudi če zna v hebrejščini citirati
Mein Kampf od zadaj do spredaj po spominu!)
Dva nacionalsocialista - tudi če delu-

jeta popolnoma neodvisno drug od drugega in ne vesta drug za drugega - sta
dvakrat močnejša od enega...
...če pa sodelujejo, niso le dvakrat močnejši, temveč kar štirikrat močnejši.
Deset nacionalsocialistov - ali NS-organizacij (!) - četudi delujejo popolnoma
neodvisno drug od drugega in komaj vedo drug za drugega - , je desetkrat
močnejših od enega samega...
...če pa delujejo skupaj - optimalno usklajeno - , potem niso le desetkrat močnejši,
temveč stokrat močnejši!
V tem se skriva pomen NSDAP/AO. Ta ne nadomešča niti posameznega nacionalsocialista niti posamezne NS-organizacije. - Dopolnjuje ju. NSDAP/AO zaradi
svoje ključne vloge na mednarodni ravni MNOŽI njihovo učinkovitost!

Globalna nacionalsocialistična družina
Nacionalsocialistično gibanje je GLOBALNA družina. To družino sestavljajo
mnoge organizacije in posamezniki. Nobena organizacija ali posameznik ni več
kot le Droben del te družine.
Včasih te temeljne resnice niso hoteli sprejeti niti največji voditelji organizacij.
Svojo organizacijo so imeli za središče vesolja NS ... za srce, um in dušo gibanja
NS ... za edinega dediča zapuščine Adolfa Hitlerja!
Nekatere od njih so svojim članom prepovedale včlanitev v druge organizacije.
Nekatere niso zahtevale le izključne zvestobe, temveč so svoje "konkurente" označile za "sovražnike stranke".
Opomba: NE bom omenjal imen! Ne gre za odpiranje starih ran. Nove ljudi
želim le pripraviti na to, da bodo naleteli na gnijoče dele teles ali neeksplodirane
mine, ki so ostale iz starih državljanskih vojn, ki so v času moje mladosti naredile
toliko škode gibanju. Upam, da se bodo ONI učili iz NAŠIH napak! Ne pa jih
ponavljati!
Na svoj položaj gledam takole:
NSDAP/AO ne obstaja zato, da bi mi služila. Jaz obstajam, da bi služil NSDAP/
AO ... Gibanje NS ne obstaja, da bi služilo NSDAP/AO. NSDAP/AO obstaja, da bi
služila gibanju NS ... Bela rasa ne obstaja, da bi služila gibanju NS. Gibanje NS
obstaja zato, da bi služilo beli rasi.
Če se strinjate s tem pristopom, si nas oglejte. Če ne, si oglejte drugo organizacijo.

Temelj gibanja NS:
Naši kadri

Niti vodja NS niti organizacija NS nista hrbtenica nacionalsocialističnega gibanja. Hrbtenica gibanja so kadri!
Kadri so se izoblikovali v letih intenzivnega političnega boja. Imajo brazgotine
in izkušnje. Njihovo znanje in sodelovanje sta v tem boju popolnoma odločilna!
Včasih je odnos med kadrom in "organizacijskim vodjo" podoben odnosu med
izkušenim seržantom in mladim zelenim poročnikom, ki je ravnokar prišel z akademije.
Kot "višji častnik" v gibanju svetujem svojim mlajšim kolegom na "vodilnih
položajih" naslednje: POSLUŠAJTE SVOJEGA SERŽANTA!!!

Moji vzorniki
Moji vzorniki so bili vzgojitelji, sodelavci in tovariši!
Deloma so bili to moški, ki so sodelovali v prvi svetovni vojni, (prvem) obdobju
boja, drugi svetovni vojni in (drugem) obdobju boja po letu 1945! Zato so bili deloma Nemci iz Reicha in izseljenci ... Deloma pa so bili tudi stari sodelavci
nemško-ameriškega banda.
Mi, nacionalsocialisti povojne generacije, nismo doživeli in pretrpeli NIČ primerljivega! Pred njimi moramo v spoštovanju skloniti glavo!
Pritožujemo se le nad tem, da nismo doživeli Führerja in tretjega rajha!
Izguba povojne organizacije ali organizacijskega voditelja je za NAS lahko zelo
boleča in neprijetna, vendar je v primerjavi z NJIHOVO potjo trpljenja, žrtvovanja
in vztrajnosti nepomembna!
Dokazati moramo, da smo vredni njih - in milijonov padlih! To lahko storimo le
na en način: Boj do zadnjega diha!

Stara garda
Današnjo staro gardo večinoma sestavljajo voditelji NS moje povojne generacije. Njihove značilnosti so desetletja aktivizma in (v Nemčiji) v večini primerov
tudi večletni politični zapor.
Kljub temu se imamo v najboljšem primeru za slabe kopije tovarišev vojne generacije, naših mentorjev.
Skoraj sramotno se nam zdi dejstvo, da morajo mladi tovariši, katerih vzgojitelji
moramo biti, žal prenašati tako bedne vzornike - v primerjavi z našimi vzgojitelji
in vzorniki -, namreč z nami.
Brez protestov! Minimalna zahteva za izpolnitev dolžnosti je boj na življenje in
smrt! Kdor še živi, še ni dosegel te minimalne zahteve in nima pravice, da bi se
preveč proslavljal! (Prihodnjim generacijam borcev NS se to ne bi smelo zdeti le

lepa formulacija, temveč nekaj samoumevnega!)
Naši nasledniki morajo vsekakor postati boljši nacionalsocialisti od nas! - V
nasprotnem primeru gibanje ne bo imelo dragocenega človeškega materiala, ki je
potreben za izpolnitev njegovega zgodovinskega poslanstva!
NJIHOVI nasledniki morajo nadaljevati ta višji razvoj značaja!
Utemeljena pohvala in priznanje sta dobra. Da, koristni so za zgodovino gibanja
in izobraževanje mladih. Vendar ne, če so pretirani.
Naše preveč človeške pomanjkljivosti ne smejo ostati skrivnost! Prvič, zaradi
zgodovinske resnice, drugič, zaradi uspešne prakse in tretjič, zaradi vzgoje mladih.
Kdor se bori pošteno, zvesto, pogumno in vztrajno, mu ni treba skrbeti za svojo
čast in "slavo po smrti".
Njegovo večno življenje je utelešeno v krvi njegovih otrok, njegova zapuščina
pa v duhu prihodnjih generacij tovarišev NS!
Gerhard Lauck

Fredova odisejada
1. del

Velika hiša ali hiša norcev?
Izbrala sem Nut House (boljši življenjski pogoji, morda privlačna medicinska
sestra!).
Vožnja z avtobusom je trajala nekaj ur. Videli smo veliko koruznih polj. Nič nenavadnega.
Nazadnje smo se ustavili na umazanem parkirišču sredi ničesar. Poleg nečesa, kar
je bilo videti kot stara železniška proga. Le da ni bilo tirnic.
Naš vodič nam je naročil, naj izstopimo iz avtobusa in mu sledimo. Peš.
Umazana pot ... Betonski most čez
strmo sotesko s potokom na dnu ... Veliko izrabljenih nabojev. (Različni kalibri.)... Še nekaj sto metrov in že smo
bili na velikem rastišču divje konoplje...
Sledila je zelo ozka pešpot ob strmi, a
ne previsoki pečini.
Končno smo prispeli na cilj. Dvosobni
mavzolej, ročno vklesan (!) v steno apnenčaste skale!
V prvi komori so nam zavezali oči, nato
pa so nas odpeljali v drugo komoro.
Nato je vse postalo temno. Ne vem,
kako dolgo sem bil v nezavesti.

Ko sem se prebudil, sem se znašel znotraj obsežnega podzemnega kompleksa.
Večina osebja je nosila uniforme. Nekateri so bili bele barve. Kot medicinsko osebje. Druge so bile črne. Kot varnostniki.
Večina je govorila nemško. Ali angleško z nemškim naglasom.
Zdaj sem že postajal živčen. Vprašal sem se: Ali sem na robu tega, da postanem
del zloveščih poskusov na ljudeh?!?
Morda nekaj, kar je povezano z biološkim vojskovanjem? Ali psihološko vojskovanje?
Nato je v sobo vstopila ONA.

VALKIRIE!
To je bila ljubezen na prvi pogled.
Človeška laboratorijska podgana ali ne. Preživeli ali ne. Dokler bo HELGA (alias
"Wölfin" / "volkulja") na dosegu roke, bom umrl srečen!

