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Taistelu jatkuu!
Kahdeksan vuosikymmentä sen jälkeen, kun Wehrmacht antautui 8. toukokuuta 1945, sodanjälkeinen kansallissosialistinen
liike on vahvempi kuin koskaan paitsi Saksassa myös koko Euroopassa.
Vuosikymmeniä
kestäneet
joukkomurhat,
karkotukset,
vainot ja kunnianloukkaukset
eivät ole riittäneet tuhoamaan
suuresti rakastamamme Führer
Adolf
Hitlerin
nerokkaan
ajatuksen siementä.
Kaikki kansallissosialistit ja
muut rotutietoiset maanmiehet
ja rotusukulaiset taistelevat
rinta rinnan valkoisten kansojemme säilymisen puolesta.
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Liikkeestä on todellakin tullut vahvempi, mutta biologisen kansankuoleman vaara on nykyään myös paljon suurempi kuin
aiemmin.
Epätoivoinen vihollinen on toteuttamassa kansanmurhaa kaikkia
valkoisia vastaan. Hänen keinonsa ovat ei-valkoisten maahanmuutto, kulttuurin vääristyminen ja rotujen sekoittuminen.
Olipa se sitten "laillista" tai "laitonta", vaali- tai katutaistelussa,
propagandamateriaalin kanssa varustautuneena tai toisenlaisella
taistelukentällä: jokaisen kansallissosialistin on tehtävä velvollisuutensa!
Gerhard Lauck
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Voimaa naurun kautta:
Porkkana ja keppi -johtaminen
Paroni
Viime toimistojuhlissa ottamieni kompromisseja tekevien
valokuvien ansiosta minua on pyydetty toimittamaan toinenkin
artikkeli. Niinpä päätin kirjoittaa "johtamistyylistä" täällä.
Yksi henkilöstöosastomme käyttämä tekniikka on yleisesti
käytetty nimitystä "porkkana ja keppi".
Hyvästä suorituksesta palkitaan lupaamalla mahdollinen siirto
Lebensborn-hankkeeseen.
Parhaiden suoritusten kannustamiseksi siirto tapahtuu kuitenkin vasta pitkän ja menestyksekkään uran jälkeen eläkkeelle siirtymisen yhteydessä.
Huonosta käytöksestä taas rangaistaan siirtämällä hänet Tel
Avivin yksikköömme. (Emme oikeastaan tiedä, mitä siellä
tapahtuu. Kukaan ei ole koskaan palannut ja kertonut meille.)
Johto pyrkii luonnollisesti jakamaan tehtäviä henkilöille, joilla
on sopivia taitoja. Jopa vähän tai ei lainkaan taitoja omaavat ihmiset otetaan hyötykäyttöön. Mistä muualta me muuten löytäisimme johtohenkilöstömme?
Joskus tarvitaan luovia, jopa epätoivoisia rekrytointitoimenpiteitä. Tämä ei ole ollut helppoa Shanghain menetyksen jälkeen. Mutta se ei ole estänyt meitä. Esimerkiksi jopa koirilla,
kissoilla, papukaijoilla ja muilla perheenjäsenillä on tärkeä
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rooli.
Koira on toimistopäällikkö.
Kissa on vastaanottovirkailija.
Papukaija komentaa omaa pientä "Luftwaffeamme".
Hallituksessamme istuu kolme aasinsorkkaa.
Meillä on jopa ääliö. (Vaikka hänellä on vain kaksi jalkaa, hän
tekee erinomaista työtä myös asukkaan viisastelijana! Hänen
kykynsä tyhmiin vitseihin on legendaarinen.)
Eurooppalaisten juuriemme ansiosta juominen työpaikalla ei ole
tabu. Sitä pidetään osana sosiaalista elämäämme. Ja arvostettu
inspiraation lähde.
"Aivoriihi" - aivojen kanssa tai ilman, mutta mieluiten runsaan
alkoholin kera - on suositeltavaa. Se on myös hauskaa.
Kaikenlaista hölynpölyä voi vuodattaa ilman häpeää tai nolostumista. On vain sanottava taikasana: "aivoriihi".
Mieluiten kasvot suorina. Jos mahdollista.
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