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Kampen fortsätter!
Åtta decennier efter Wehrmachts kapitulation den 8 maj 1945 är
den nationalsocialistiska rörelsen efter kriget starkare än
någonsin, inte bara i Tyskland utan i hela Europa.
Decennier av massmord, fördrivning, förföljelse och förtal har
inte räckt för att förstöra fröet
till den briljanta idén från vår
mycket älskade Führer Adolf
Hitler.
Alla nationalsocialister och andra rasmedvetna landsmän och
rasfränder kämpar sida vid sida
för att bevara vårt vita folk.
Rörelsen har visserligen blivit
starkare, men risken för biologisk folkdöd är också mycket
större idag än tidigare.
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Den desperata fienden håller på att begå folkmord på alla vita
människor. Hans medel är invandring av icke-vita, kulturförvrängning och rasblandning.
Oavsett om det är "lagligt" eller "olagligt", om det är i valkamp
eller gatustrider, om det är beväpnat med propagandamaterial
eller på ett slagfält av annat slag: varje nationalsocialist måste
göra sin plikt!
Gerhard Lauck
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Styrka genom skratt:
Förvaltning med morot och piska
Baron
Tack vare de komprometterande bilderna jag tog på den senaste
kontorsfesten har jag blivit inbjuden att lämna in ytterligare en
artikel. Så jag bestämde mig för att skriva om "ledarstilen" här.
En teknik som används av vår personalavdelning brukar kallas
"moroten och pinnen".
Goda prestationer belönas med ett löfte om att de eventuellt ska
överföras till Lebensborn-projektet. För att uppmuntra de bästa
prestationerna sker denna överföring dock först när man går i
pension efter en lång och framgångsrik karriär.
Dåligt uppförande bestraffas däremot med förflyttning till vår
enhet i Tel Aviv. (Vi vet faktiskt inte vad som händer där. Ingen
har någonsin återvänt och berättat det för oss.)
Naturligtvis försöker ledningen tilldela uppgifter till personer
med motsvarande kompetens. Även personer med liten eller ingen kompetens används på ett bra sätt. Var skulle vi annars hitta våra chefer?
Ibland krävs kreativa och till och med desperata rekryteringsåtgärder. Detta har inte varit lätt sedan förlusten av Shanghai. Men det har inte stoppat oss. Till exempel spelar även
hundar, katter, papegojor och andra familjemedlemmar viktiga
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roller.
En hund är en kontorschef.
En katt är en receptionist.
En papegoja leder vårt eget lilla Luftwaffe.
Tre åsnor sitter i vår styrelse.
Vi har till och med en åsna. (Trots att han bara har två ben gör
han ett utmärkt jobb som vår klokaste åsna också! Hans talang
för dumma skämt är legendarisk.)
Tack vare våra europeiska rötter är det inte tabu att dricka på
jobbet. Det betraktas som en del av vårt sociala liv. Och en
uppskattad källa till inspiration.
"Brainstorming" - med eller utan hjärna, men helst med mycket
alkohol - uppmuntras. Det är också mycket roligt. Alla typer
av nonsens kan spottas ut utan att man behöver skämmas eller
skämmas.
Man behöver bara säga det magiska ordet
"brainstorming".
Helst med ett rakt ansikte. Om möjligt.
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