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Моите преживявания в  
Националсоциалистически 

ъндърграунд 
в Германия през 70-те години на 

миналия век 
  

от Герхард Лаук 
  
  

Част III: 
Първо посещение в родината  

  
   Септември 1972 г.  
   Аз съм на летището в Ню Йорк. Изведнъж се появява съобщение: 
Израелският олимпийски отбор е убит!  (Естествено, съчувствам на 
палестинците.) 
   На следващия ден пристигам за първи път в Европа.  На гарата чувам 
някой да ме вика по име.  Обръщам се и виждам привлекателна млада 
студентка, която познавах в колежа.  (Не в библейския смисъл на думата.) 
   Първият другар, когото срещам в Германия по време на първото си 
пътуване, е възрастен мъж от СА.  Той е избягал от комунистическата зона, 
когато чува, че комунистите идват да го арестуват за трети път. 
   Първата вечер се разхождаме по селска пътека.  Навеждам се.  Взимам 
шепа пръст от родината на предците.  И я целувам.   
   Признавам, че вкусът не е добър.  Няма значение.  Това е символичен жест.   
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Сърдечен.     
   На връщане към къщата си той посочва една канавка.  Трябва да избягваме 
този район.  Дива свиня! 
   Старинната му ферма е скромна.  Външна къща.  Кухненската печка 
осигурява единственото отопление.   
   Когато сядаме за първото си хранене, той гордо посочва свастиките по 
чиниите и сребърните прибори.  Оригинали от Третия райх! 
   По-късно той ми подарява оригинална, ръчно ушита лента на SA.  Тя се 
превръща в една от най-скъпите ми вещи.  Заедно със семейната ни Библия.   
И оригиналния немски MEIN KAMPF, подарен ми от един американски 
другар.  (Той го беше купил в книжарница за употребявани книги в Ню Йорк 
за 10 долара.)  
   През следващите няколко седмици посещавам другари, разпръснати из 
цяла Германия.  
   Когато научим, че някой другар е арестуван, предприемам още едно 
обширно пътуване, за да информирам другарите.  (Не се доверяваме на 
телефоните.) По време на това пътуване се притеснявам, че може да бъда 
арестуван.  Но това не се случва.  Изпълнявам тази задача и се връщам 
благополучно в САЩ. 
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Откъси от медиите 
  
Похвалите от приятелите ни ни дават кураж.  Признанието от страна 
на враговете ни обаче е още по-убедително доказателство за нашата 
ефективност.  То със сигурност е също толкова искрено, но не е толкова 
пристрастно в наша полза.  И следователно е още по-убедително! 
  

   "Самият факт, че NS KAMPFRUF продължава да се появява, показва, че 
мащабната ни акция през март очевидно не е постигнала много", коментира 
полицейски служител. Полицейските специалисти се оплакват, че НСДАП/
АО продължава да работи със седалище в Линкълн, Небраска, и че все още 
разпространява пропагандни материали за немската неонацистка сцена. - Of-
fenbach Post, 10 октомври 1995 г. 

  
   "Процесът води в чужбина.  Особено американската NSDAP/AO се 

разглежда като тайно емигрантско правителство на германската десница и 
според Службата за защита на конституцията "в световен мащаб е най-
големият производител и разпространител на НС-пропагандни материали". - 
Süddeutsche Zeitung, 13 януари 1996 г. 

  
   "Гари Рекс Лаук, лидерът на Небраскан, посети Хаселбах. Лаук вероятно 

е най-влиятелният нацист в света и почти единственият истински играч, 
който може да използва името нацист.  То е законно в Америка.  Той 
подкрепя всяка значителна нацистка организация на земята с пропагандни 
материали и координира несметен брой терористични клетки.  (В момента е 
арестуван в Германия, един от хората, срещу които Хаселбах ще 
свидетелства).  

   "Хаселбах открива нацистка сцена, която е уверено огромна и солидна, 
разположена по цялото земно кълбо, с постоянни парични потоци, силно 
историческо чувство за цел и излишък от оръжия и опит.  Когато години по-
късно разказва всичко на полицията, тя едва ли му вярва.  Последиците от 
разкритията му няма да се успокоят още дълги години." - Spectrum 
(Обединеното кралство), 3 март 1996 г. 

  
   "Центърът "Симон Визентал" го определя като "един от най-опасните 

неонацистки терористи в света". - Hamburger Morgenpost, 8 март 1996 г. 
  
   "Разпространението на NS KAMPFRUF е децентрализирано много преди 

ареста на Лаук.  Нелегалната структура на НСДАП/АО в Германия е 
останала почти напълно незасегната." - die tageszeitung, 5 май 1996 г. 
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