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Борбата продължава! 
  

Осем десетилетия след капитулацията на Вермахта на 8 май 

1945 г. следвоенното националсоциалистическо движение е 

по-силно от всякога не само в Германия, но и в цяла Европа. 

  

Десетилетията на масови убийства, изселвания, 

преследвания и клевети не са 

достатъчни, за да унищожат 

семето на гениалната идея на 

нашия много обичан фюрер 

Адолф Хитлер. 

  

Всички националсоциалисти 

и други расово осъзнати 

сънародници и расови 

роднини се борят рамо до 

рамо за запазването на 

нашите бели хора. 

  

Движението наистина е 
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станало по-силно, но и опасността от биологична народна 

смърт днес е много по-голяма, отколкото в миналото. 

  

Отчаяният враг е в процес на геноцид срещу всички бели 

хора. Средствата му са имиграцията на небели хора, 

изкривяването на културата и смесването на раси.  

  

Независимо дали е "легално" или "нелегално", дали е в 

предизборна или улична битка, дали е въоръжен с 

пропагандни материали или е на бойно поле от друг вид: 

всеки националсоциалист трябва да изпълни дълга си! 

  

Герхард Лаук 
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Сила чрез смеха: 

Управление с моркови и пръчки  
  

Барон 
  

Благодарение на компрометиращите снимки, които 

направих на последното парти в офиса, бях поканен да 

изпратя още една статия.  Затова реших да напиша за "стила 

на управление" тук.  

  

Една от техниките, използвани от нашия отдел "Човешки 

ресурси", обикновено се нарича "морков и тояга".  

  

Доброто представяне се възнаграждава с обещание за 

евентуално прехвърляне към проекта Lebensborn.  Въпреки 

това, за да се насърчат най-добрите резултати, това 

прехвърляне става само при пенсиониране след дълга и 

успешна кариера.  

  

От друга страна, лошото поведение се наказва с 

преместване в нашия отдел в Тел Авив.  (Всъщност не 

знаем какво се случва там.  Никой никога не се е връщал и 

не ни е разказвал.)  

  

Естествено, ръководството се опитва да възлага задачи на 

хората с подходящ набор от умения.  Дори хора с малки или 

никакви умения се използват добре.  В края на краищата, 

къде другаде бихме намерили нашите ръководни кадри?  

  

Понякога са необходими креативни, дори отчаяни мерки за 
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набиране на персонал.  Това не е лесно след загубата на 

Шанхай.  Но това не ни спря.  Например, дори кучетата, 

котките, папагалите и други членове на семейството играят 

важна роля.  

  

Кучето е офис мениджър.  

  

Котката е рецепционист.  

  

Един папагал командва нашето малко "Луфтвафе".  

  

В нашия борд на директорите има трима носачи.  
  

Имаме си дори и магаре.  (Въпреки че има само два крака, 

той се справя отлично и с ролята на нашия мъдрец!  

Талантът му за глупави шеги е легендарен.)  

  

Благодарение на европейските ни корени пиенето на 

работното място не е табу.  То се смята за част от нашия 

социален живот. И е ценен източник на вдъхновение.  

  

Насърчава се "мозъчната атака" - със или без много мозък, 

но за предпочитане с достатъчно алкохол.  Освен това е 

много забавно.  Могат да се изричат всякакви глупости, без 

да се срамувате или притеснявате.  Трябва само да се каже 

вълшебната дума: "мозъчна атака".   

  

За предпочитане е да се държиш честно.  Ако е възможно.  
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