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#1025                                                                                                                                      06.11.2022 (133) 

Мій досвід роботи в  
Націонал-соціалістичне підпілля 

у ФРН у 1970-х роках 
  

Герхард Лаук 
  
  

Частина ІІІ: 
Перший візит на Батьківщину  

  
   Вересень 1972 року.  
   Я в аеропорту Нью-Йорка. Раптом оголошення в новинах: Загинула 
ізраїльська олімпійська команда!  (Природно, мені шкода палестинців). 
   Наступного дня я вперше приїжджаю до Європи.  На залізничному вокзалі 
я чую, як хтось кличе мене по імені.  Я обертаюся і бачу привабливу молоду 
студентку, яку я знав у коледжі.  (Не в біблійному сенсі). 
   Перший товариш, якого я зустрічаю в Німеччині під час моєї першої 
поїздки, - старий есесівець.  Він втік з комуністичної зони, коли почув, що 
комуністи приїжджають заарештовувати його втретє. 
   Цього першого вечора ми гуляємо сільською стежкою.  Я нахиляюся.  Беру 
жменю землі прабатьківщини.  І цілую її.   
   Щоправда, не дуже смачно.  Неважливо.  Це символічний жест.   Від 
щирого серця.     
   На зворотному шляху до свого будинку він показує на яругу.  Ми повинні 
уникати цієї місцевості.  Кабан! 
   Його старовинне господарство скромне.  Флігель.  Єдине опалення - 
кухонна піч.   
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   Коли ми сідаємо за перший обід, він з гордістю показує на свастики на 
тарілках і столовому приладді.  Оригінали Третього Рейху! 
   Пізніше він дарує мені оригінальну, власноруч пошиту нарукавну пов'язку 
СА.  Вона стає однією з моїх найдорожчих речей.  Разом з нашою сімейною 
Біблією.   І оригінальним німецьким MEIN KAMPF, подарованим мені 
американським товаришем.  (Він придбав її в букіністичному магазині в 
Нью-Йорку за 10 доларів).  
   Протягом наступних кількох тижнів я відвідаю товаришів, розкиданих по 
всій Німеччині.  
   Коли ми дізнаємося, що товариша заарештовано, я знову їду в далеку 
дорогу, щоб повідомити товаришів (ми не довіряємо телефонам).  (Телефону 
ми не довіряємо.) Під час цієї поїздки я переживаю, що мене можуть 
заарештувати.  Але цього не відбувається.  Я виконую це завдання і 
благополучно повертаюся до США. 
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Витяги зі ЗМІ 
  

Похвала від наших друзів дає нам наснагу.  Але ще більш 

переконливим підтвердженням нашої ефективності є визнання з боку 

ворогів.  Воно, безумовно, таке ж щире, але менш заангажоване на нашу 

користь.  А отже, і більш переконливе! 

  

   "Сам факт того, що NS KAMPFRUF продовжує з'являтися, свідчить про 

те, що наша широкомасштабна акція в березні, очевидно, не дала бажаного 

результату", - прокоментував офіційний представник поліції. Фахівці поліції 

скаржаться, що НСДАП/АО продовжує свою роботу в Лінкольні, штат 

Небраска, і що вона як і раніше поширює пропагандистські матеріали для 

німецької неонацистської сцени. - Offenbach Post, 10 жовтня 1995 року 

  

   "Судовий процес веде за кордон.  Особливо американська НСДАП/АО 

розглядається як таємний уряд у вигнанні правої Німеччини і, за даними 

Відомства з охорони конституції, "у всьому світі є найбільшим виробником і 

розповсюджувачем пропагандистських матеріалів НСДАП". - Зюддойче 

Цайтунг, 13 січня 1996 року 

  

   "Гарі "Рекс" Лаук, лідер "Небраски", відвідав Хассельбах. Лаук, напевно, 

найвпливовіший нацист у світі, і чи не єдиний реальний гравець, який може 

використовувати ім'я нацист.  В Америці це легально.  Він підтримує 

пропагандистськими матеріалами кожну значну нацистську організацію на 

землі і координує незліченну кількість терористичних осередків.  (Зараз він 

перебуває під арештом у Німеччині, один з тих, проти кого Хассельбах буде 

давати свідчення).  

   "Гассельбах відкрив для себе нацистську сцену, яка була напрочуд 

великою і міцною, охоплювала весь світ, мала постійний грошовий потік, 

сильне історичне відчуття мети і надлишок зброї та досвіду.  Коли через 

роки він розповів усе це поліції, йому навряд чи повірили.  Наслідки його 

викриттів не вщухнуть ще багато років". - Спектр (Сполучене Королівство), 

3 березня 1996 року 

  

   "Центр Симона Візенталя зараховує його до "найнебезпечніших 

неонацистських терористів у світі"". - Гамбургер Моргенпост, 8 березня 

1996 року 
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   "Розподіл NS KAMPFRUF був децентралізований задовго до арешту 

Лаука.  Нелегальна структура НСДАП/АО всередині Німеччини залишилася 

майже повністю недоторканою". - die tageszeitung, 5 травня 1996 року 
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