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Вступ 



  

   НСДАП/АО - це більше, ніж "організація". Вона являє собою живу спільноту чоловіків і жінок, 

відданих світогляду, відомому як "націонал-соціалізм". 

   Зовнішня форма такої спільноти є вторинною. Організаційні схеми, адміністративні процедури 

тощо є лише інструментами. Вони змінюються відповідно до поточних потреб. Тому в цій книзі 

вони не розглядаються. 

   Дух - це те, що важливо. Дух проявляється в житті людини, спільноти чи руху. Тому тут 

підкреслюється "життя" НСДАП/АО - її історія і її справи. Вони передають дух! 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 

Наша мета 
  

Наша мета: захист Білої раси. Виживання нашої Білої раси - і різних Білих націй - є нашою 

"першочерговою директивою". 

  

Наш світогляд: Названий "націонал-соціалізмом", він ґрунтується на законах природи та 

уроках історії. 

  

Дві наші найвищі цінності: Раса і Нація.  

  

Наша мета: Біла влада! 

  

Наш метод: Легальний, ненасильницький політичний активізм в країнах, де наш рух "легальний". 

Ненасильницький підпільний активізм в країнах, де наш рух "заборонений". 

  

Наші інструменти: Націонал-соціалістичні пропагандистські матеріали і, перш за все, кожен 

націонал-соціалістичний активіст. 

  

Наша клятва: боротьба триває!  



  

 

 

  

  

  

  

  

  

  

Довідкова інформація 
  

   НСДАП/АО була заснована у 1972 році з метою забезпечення націонал-соціалістичного підпілля 

в Німеччині пропагандистськими матеріалами. (Націонал-соціалістична діяльність та література в 

країні заборонені). 

   В офіційних звітах німецького уряду неодноразово зазначалося, що НСДАП/АО є найбільшим 

постачальником націонал-соціалістичної літератури в Німеччині. Численні книги про "неонацизм" 

у Німеччині згадують НСДАП/АО. А НСДАП/АО посіла чільне місце в міжнародному 

документальному фільмі "Wahrheit macht frei!" ("Правда робить вільними!"), що отримав широке 

розповсюдження. (Правда робить вільними!), знятому шведським телебаченням. 

   Після падіння Берлінського муру націонал-соціалістичний рух у Німеччині, а разом з ним і 

НСДАП/АО, пережив потужне зростання. З того часу НСДАП/АО перетворилася на глобальну 

пропагандистську машину з виданнями десятьма мовами: англійською, німецькою, датською, 

шведською, угорською, голландською, французькою, іспанською, португальською та італійською. 

   Безпрецедентне викрадення лідера НСДАП/АО Герхарда Лаука у 1995 році - з порушенням як 

американського, так і міжнародного права - викликало міжнародну солідарність і ще більшу 

підтримку. Наступні чотири роки Лаук провів у німецькій в'язниці лише за те, що видавав газету 

В АМЕРИЦІ під нібито захистом Першої поправки! Це свідчить про страх ворога перед 

НСДАП/АО. 

   Сьогодні націонал-соціалісти в усьому світі співпрацюють з НСДАП/АО для просування білої 

влади у своїх країнах.  

   Наш девіз: РАЗОМ МИ СИЛЬНІ! 

  

 

  

  

 Послужний список НСДАП/АП доводить це! 
  

 "Ізольовані" акти спротиву НС - це ДОБРЕ!... "Зв'язані" акти спротиву НС - КРАЩЕ!... 

"Скоординовані" акти спротиву НС - НАЙКРАЩЕ! - Ось П'ЯТЬ прикладів з реального 

життя. 



  

  

I. Відкриті таблоїдні газети НС 

на ДЕСЯТИ мовах 
  

Після падіння Берлінського муру рух НС у Німеччині зазнав вибухового зростання. 

  

НСДАП/АО вже близько півтора десятиліття видавала відкриті газети-таблоїди НС двома мовами - 

німецькою та англійською. У нас були напрацьовані навички та методологія. Розширення на інші 

мови було логічним наступним кроком, але ми не могли зробити це самотужки. 

  

Тому ми надіслали звернення до наших передплатників за межами німецькомовного та 

англомовного світу. 

  

В принципі, ми говорили про це: 

"Ми хочемо запустити відкриту бульварну газету "НС" і ВАШОЮ рідною мовою. Але ми не 

знаємо вашої мови. Чи допоможете ви нам?" 

  

Реакція була приголомшливою! 

  

За два роки ми розширили з ДВОХ до ДЕСЯТИ відкритих бульварних газет НС. Це було 

абсолютно безпрецедентно в післявоєнній історії. (Ми навіть допомогли фінансувати газету "НС", 

яка друкувалася в Росії). 

  

Жодна з цих нових ВІСІМ газет не з'явилася б на світ без НСДАП/АО та її мережі співробітників-

добровольців по всьому світу. 

  

Для того, щоб краще оцінити необхідні зусилля, слід пам'ятати, що все це відбувалося ДО появи 

Інтернету та електронної пошти... і коли настільна видавнича справа була ще в зародковому стані! 

Відносно небагато людей тоді володіли персональними комп'ютерами. 

  

Спілкування зазвичай відбувалося у формі листів, надісланих поштою. Лише деякі співробітники 

мали факс. 

  

Більшість з цих співробітників надсилали ДРУКОВАНІ статті, які волонтери НСДАП/АО повинні 

були набирати... незважаючи на те, що вони, як правило, не знали мови, про яку йшлося. Ця робота 

була ДОДАТКОВОЮ до їхньої основної роботи. 

  

Пізніше НСДАП/АО забезпечила своїх найкращих і найнадійніших "позаштатних" співробітників 

сумісними комп'ютерами (Atari 520 ST). Замість того, щоб використовувати друкарську машинку, 

вони набирали текст на комп'ютері Atari і надсилали його нам на 3 1/2 дюймових дискетах. 

Персонал "на місці" імпортував ці текстові файли в настільну видавничу програму, роздруковував 

стовпчики виправленого тексту на лазерному принтері... а потім вирізав його ножицями і вручну 

наклеював на картонні макети. Ці макети (так звані "механічні") надсилалися до друкарні, яка 

знімала з них негативи, виготовляла пластини та друкувала фактично готову продукцію. 

  

Ці нові таблоїди з'являлися протягом РОКІВ. Навіть після того, як у 1995 році в Данії був 

"викрадений" лідер НСДАП/АО Герхард Лаук і екстрадований до Німеччини, де він перебував у 

в'язниці до 1999 року. 

  



Лише після повернення Герхарда Лаука до Лінкольна в 1999 році зростання витрат змусило 

перейти від формату таблоїду до формату інформаційного бюлетеня. (Деякий час ці бюлетені 

виходили навіть БІЛЬШ ніж десятьма мовами). 

  

На жаль, розвиток Інтернету призвів і до занепаду друкованих періодичних видань. 

  

Крім того, надходження з "інших джерел" скоротилися під впливом різних факторів. (НСДАП/АО 

працювала у збиток. Різницю доводилося покривати з власної кишені. Це призвело до створення 

окремих підприємств, які десятиліттями давали значні суми). - Велика рецесія не допомогла! 

  

Інтернет, схоже, став одночасно і благословенням, і "прокляттям". 

  

Частина "благословення", ПЕРЕВАГИ, досить очевидна. 

  

"Проклята" частина, або НЕДОЛІКИ, менш очевидна. До них відносяться: 

  

По-перше, "інформаційна посуха" перетворилася на "інформаційну повінь". "Хороші речі" 

потопають у ній. Іноді це схоже на спроби знайти голку в копиці сіна. Іншим разом - просто 

засипається. 

  

По-друге, замість того, щоб передплатники періодичних видань ідентифікували себе з 

організацією, яка їх видає, і фінансово підтримували її, вони просто переглядають веб-сторінки. 

"Вуайєризм" серфінгу пропонує безкоштовне і миттєве відволікання і розвагу. На кшталт "вільного 

кохання" у вигляді флірту на одну ніч без жодних зобов'язань... на противагу довготривалому, 

відданому шлюбу, що призводить до створення сім'ї і народження дітей. 

  

По-третє, на зміну професіоналізму приходить неефективна (навіть з добрими намірами) 

самодіяльність. [Примітка: Навіть якщо технічна якість і зміст "пропагандистського продукту" 

іноді ДУЖЕ хороші, його розгортання і потенціал рідко бувають ОПТИМІЗОВАНИМИ. Тут може 

допомогти НСДАП/АО]. 

  

По-четверте, багато націонал-соціалістів та інших націоналістів переоцінюють Інтернет. Замість 

того, щоб розглядати Інтернет як ОДИН інструмент, вони розглядають його як ЦІЛИЙ ЯЩИК З 

ІНСТРУМЕНТАРІЄМ! (Це особливо очевидно в Америці, де рух сьогодні набагато СЛАБШИЙ, 

ніж у 1970-х роках. В Європі - набагато СИЛЬНІШИЙ). 

  

Це схоже на підняття корівника, коли ДВАДЦЯТЬ чоловік з'являються з цим крутим, новим, 

високотехнологічним інструментом, відомим як "ПИЛА"... але НІХТО не приносить грубий, 

старомодний і "застарілий" інструмент, відомим як "МОЛОТОК". Звичайно, до біса багато 

деревини рубається. Але з якоїсь дивної причини сарай не будується! 

  

Саме тому "модель НСДАП/АО" 1990-х років (період її розквіту) є дуже повчальною. 

  

Пропагандистська машина НСДАП/АО стала всесвітньо відомою серед друзів і ворогів. 

  

До НСДАП/АО звернулися небайдужі люди і запитали: "Чим я можу допомогти!". Ми надавали 

можливості для ефективної діяльності. 

  

Співчуваючі організації зв'язалися з НСДАП/АО і запитали: "Як ми можемо співпрацювати?". Ми 

знайшли шляхи для цього. Від цього виграли обидві сторони. Рух зростав. Це була взаємовигідна 

ситуація. 



  

До НСДАП/АО звернувся ВОРОГ (основне ЗМІ) і запитав: "Чи можемо ми взяти інтерв'ю?" 

(Щоразу, коли щось пов'язане з НЯС відбувалося в будь-якій точці світу, репортери зв'язувалися з 

НСДАП/АО в Лінкольні і запитували нас про це. Іноді нас заставали зненацька, і нам доводилося 

передзвонювати їм після того, як ми зателефонували або надіслали факсом союзникові для 

отримання інформації). 

  

"Медіа-координація" була надзвичайно ефективною! Наші "медіа-пакети" іноді включали інтерв'ю 

з лідерами багатьох організацій НС, не лише НСДАП/АО, а й з її ключовими союзниками в 

Німеччині та інших країнах Європи. (Звичайно, лідери НС, що брали участь в цьому, 

обговорювали це заздалегідь і координували, що можна - і що не можна - говорити).  

  

Навіть досить невелика пропагандистська акція НС в якомусь далекому куточку світу ставала 

ЗНАЧНОЮ, а отже, і НОВИНИ, якщо до неї була "прив'язка" або "ракурс" НСДАП/АО. 

  

Часто цей зв'язок набував форми наклейки зі свастикою НСДАП/АО. 

  

Іноді це відбувалося у формі акцій відомих союзників НСДАП/АО. Наприклад, великі 

демонстрації Рудольфа Гесса в Німеччині та відкрита радіостанція NS в Данії. 

  

Найбільш драматичним вираженням цього є документальний фільм шведського телебачення 

"Wahrheit macht frei", в якому НСДАП/АО відіграє помітну роль. (Цей фільм транслювався в 

десятках країн світу). 

  

Це - РЕАЛЬНІ СПРАВИ і ФАКТИ. А не просто "теорія". [Див. розділи "Хронологія НСДАП/АО" 

та "Витяги із ЗМІ" в онлайн-книзі за посиланням Вступ до НСДАП/АО: боротьба триває! 

  

  

II. Наклейки зі свастикою НСДАП/АО 

у мільйонах 

  

Коли майбутній засновник НСДАП/АО Герхард Лаук у 1972 році подорожував Німеччиною, він 

часто бачив графіті НС. Гасла і дизайн іноді наводили на думку, що за роботою стоять щирі 

націонал-соціалісти. А не просто діти, що пустують. 

  

Разом з тим, він не побачив жодних явних ознак серйозного ОРГАНІЗОВАНОГО руху опору НС в 

Німеччині. (Зокрема, відкритого націонал-соціалістичного, а отже, нелегального, тобто 

підпільного). 

  

Одразу після повернення до США він надрукував 1000 німецькомовних наклейок зі свастикою та 

назвою "NSDAP-Auslandsorganisation", написаною внизу дрібним шрифтом. Вони були відправлені 

авіапоштою в декількох невеликих пакетах товаришам у Німеччину. Одна з них незабаром 

з'явилася на німецькому телебаченні на передвиборчому плакаті Віллі Брандта. 

  

Друкар, товариш Джордж Адам Лінк, прокоментував: "Шкода тільки, що ми не надрукували 

ДЕСЯТЬ тисяч, а не одну тисячу". 

  

Лаук жахнувся! Він подумав про себе: "Як я зможу дозволити собі надрукувати таку кількість?" 

Через рік середній тираж преси становив 100 000 примірників і коштував 300 доларів. 

  

Поява професійно надрукованих наклейок зі свастикою (і плакатів тощо) з ОДНИМ і тим же 

http://www.nazi-lauck-nsdapao.com/the-fight-goes-on.htm


ім'ям/адресою незабаром драматичним і невідворотним чином довела існування 

ОРГАНІЗОВАНОГО руху опору НС в Німеччині. Більша частина заслуги в цьому належить 

багатьом неоспіваним і неідентифікованим підпільникам НС в Німеччині. Однак, це НЕ було б 

можливим без концепції НСДАП/АО та її ВИКОНАННЯ. 

  

Результатом був масовий розголос. Зазвичай він приходив хвилями. Іноді очікуваними, іноді 

несподіваними. У всякому разі, ця безкоштовна реклама давала БАГАТО новобранців! 

  

Так було покладено початок НС-руху в Німеччині, який існує і сьогодні! 

  

З роками з "нелегальної гілки" руху виділилася "легальна гілка". Найвідомішим лідером першої 

був Міхаель Кюнен. Він був завербований і підготовлений одним з найперших і найуспішніших 

підпільників НСДАП/АО "Арміном". Кюнен (і його наступники) дуже тісно співпрацювали з 

Лауком. 

  

Кюнен і Лаук вважали себе членами не просто одного "руху", а скоріше навіть однієї "організації"! 

Це знайшло своє відображення у незначній зміні назви організації. "Auslandsorganisation" стала 

"Auslands- und Aufbauorganisation".   

  

Їхні стосунки були описані як такі, що нагадують два різні роди військ в одній армії. (Наприклад, 

ВМС США і ВПС США... У їхньому випадку, можливо, більш доречними прикладами були б 

Кригсмаріне і Люфтваффе). 

  

Це підтвердив у своїх книгах Міхаель Кюнен. Велика цитата з'являється в автобіографії Герхарда 

Лаука "Виховання злого генія". Їхня співпраця також яскраво показана у шведському телевізійному 

документальному фільмі "Wahrheit macht frei!" ("Віра робить нас вільними"). [У вступі до цієї 

книги подається короткий, але показовий огляд біографії Герхарда Лаука]. 

  

Подібно до дуже тривалої війни, "театри воєнних дій" - а отже, і найбільш домінуючий "рід військ" 

- змінювалися туди-сюди. "Нелегальна рука", уособлена НСДАП/АО, була домінуючою в 1970-х 

роках, а потім знову в 1990-х роках. З іншого боку, "легальна гілка" була домінуючою у 1980-х 

роках і знову на рубежі століть. Вона залишається такою і сьогодні. Це може змінитися, а може і не 

змінитися знову. Ніхто не знає майбутнього. 

  

  

III. Спонсори НСДАП/АО 

Суспільне телебачення 

  

Ще на початку 1990-х років до Лінкольна прибула посилка з відеокасетою. Ми не до кінця 

зрозуміли значення супровідного листа. І ми були надто зайняті, щоб зупинитися і подивитися 

відео. Тож касету відклали на кілька днів, а потім передали комусь з проханням переглянути її і 

повідомити про результати. 

  

Десь через тиждень ми отримали дуже схвильований телефонний дзвінок від цього колеги. Він 

подивився відео. Він вигукнув, що це було ВЕЛИКО! Відкрита телевізійна програма про НБ прямо 

тут, у Сполучених Штатах! 

  

Ми ніколи не чули і навіть не уявляли, що щось подібне існує! (Примітка: шоу вже існувало деякий 

час! Очевидно, воно було відоме в ЇХньому місті, але НЕ деінде!). 

  

Знімальна група цього шоу звернулася до НСДАП/АО з проханням стати його "офіційним 
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спонсором". Ми без вагань погодилися! Відтоді в кожному епізоді цієї щотижневої програми 

з'являється коротке повідомлення на екрані: "Спонсор - НСДАП/АО". 

  

НСДАП/АО опублікувала статті про цю виставу на ПЕРШІЙ СТОРІНЦІ у ВСІХ ДЕСЯТИ 

ГАЗЕТАХ. 

  

Ми закликали товаришів спробувати викласти його у відкритий доступ і в СВОЇХ містах. Ми 

оплачували "підмайстрів", які їм знадобляться. Свого часу передача транслювалася в 

ШІСТНАДЦЯТИ різних містах. 

  

Саме існування цієї відкритої телепрограми НБ було моральним (і престижним) піднесенням в 

усьому світі! 

  

Німецький академік опублікував дисертацію про НСДАП/АО. Як доказ нашого значного 

фінансування та витонченості він навів наявність власної телевізійної програми! 

  

Коли інтернаціональна бригада НС, яка воювала в Хорватії, надсилала фронтові кадри НСДАП/АО, 

навіть бойові, ми передавали їх знімальній групі телепрограми. Вони включили їх у свою, тепер 

вже "НАШУ" передачу. 

  

Це була явна "безпрограшна" ситуація і для знімальної групи цього шоу, і для НСДАП/АО, і для 

всього НС-руху в усьому світі! 

  

Тепер про найцікавіше. Ця телевізійна команда зверталася до ДВОХ інших ВЕЛИКИХ організацій 

НС - але отримала відмову від обох (!) - до того, як звернулася до нас. Двічі відкинуті, ми обидва 

тепер знайшли "справжнє кохання". 

  

  

IV. МІЖНАРОДНИЙ 

"НАЦИСТСЬКИЙ" ІНТЕРНЕТ-відеопроект 

  

Цей проект було розпочато навесні 2014 року. Менш ніж за два місяці було створено і завантажено 

422 нових інтернет-відеоролика про НС... членами команди NSDAP/AO на трьох континентах... з 

дуже обмеженими комп'ютерними навичками, застарілим обладнанням і ще меншими 

фінансовими ресурсами.  Цей успіх призвів до рішення прискорити подальше розширення.  

  

  

V. Проект "Інформаційний бюлетень НС 

  

Цей проект було започатковано у березні 2015 року. У період з березня по грудень 2015 року 

вийшло друком вісімдесят шість випусків шістнадцятьма мовами. 

 

  

  

  



Погляд на НСДАП/АО зсередини (1992) 
  

Наступна стаття товариша Міхаеля Шторма з'явилася в липнево-серпневому номері (№99) 

1992 року англомовної газети НСДАП/АО "The NEW ORDER". 

  

Товариші! Я радий повернутися! 

Після кількох років, проведених за межами Сполучених Штатів, було приємно повернутися і 

приступити до виконання службових обов'язків. Хоча я підтримував тісні контакти з НСДАП/АО, 

перебуваючи за кордоном, я був приємно здивований масштабами її прогресу. Саме тому я 

вирішив написати цю статтю. 

Але спочатку трохи довідкової інформації про себе. 

Я брав активну участь у націонал-соціалістичній боротьбі з 1973 року і був у самому центрі 

монументального арійського повстання в парку Маркетт (в Чикаго) в 1970-х роках. Цей досвід дає 

мені глибоке розуміння того, що означає активізм, включаючи 1, 2 і 3 фази (Роквелла). 

Парк Маркетт був суцільно білим районом, населеним працьовитими, охайними людьми з 

великою кількістю литовців, які втекли від солодкої перемоги "демократії" у Східній Європі. Ці 

люди знали про червоний терор не з чуток. Вони не потребували додаткової освіти з єврейського 

питання. 

Однак, ці люди лише хотіли бути добропорядними громадянами своєї приймаючої країни - 

Сполучених Штатів Америки. Постійне панування єврейського терору в Сполучених Штатах було 

для них дуже реальним, оскільки багато хто з них воював пліч-о-пліч з Німеччиною проти 

єврейських більшовиків. Багато з них зіткнулися з цілком реальним ризиком бути засудженими як 

"військові злочинці", оскільки багато натуралізованих громадян США - литовців, поляків, 

українців, румунів і, звичайно, німців - дійсно постали перед єврейськими судами-кенгуру, були 

позбавлені американського громадянства і депортовані до країн, контрольованих комуністами, 

щоб провести решту свого життя у в'язниці. 

За таких обставин не дивно, що вони не бажали привертати увагу до себе та своєї громади 

існуванням у своєму середовищі активного націонал-соціалістичного осередку. Але ми були! 

Але не вічний жид довів маси до шаленства Білої революції. Це були нелюди-негри-дикуни, які 

розповзлися по всіх колись білих містах Америки. Природно, що Чорна Чума виплекана і 

направляється євреями, але не відкрито. Маси реагують тільки на те, що бачать, тому саме Чорна 

навала радикалізувала народ. 

Ми, націонал-соціалісти, використали цю енергію і спрямували її на самооборону білих, 

нечуване явище в Америці. Ми робили це шляхом інтенсивної діяльності протягом багатьох років, 

щодня будуючи фундамент сили, з якого можна було боротися. На ранніх етапах ми робили це так 

само, як і сьогодні: 

 Стікер-акції. Вовки-одинаки і навіть загони чоловіків щоночі виходили на вулицю і 

обклеювали квартал за кварталом наліпками вдвічі швидше, ніж влада встигала їх видаляти. Ці 

наклейки незабаром дуже чітко визначили межі руху і оголосили його націонал-соціалістичною 

територією. 

 Розповсюдження літератури. Ми ходили по домівках після роботи день за днем, тиждень за 

тижнем і, нарешті, рік за роком. Наші хлопці розносили з рук літературу, виготовлену на власних 

друкарських верстатах. Листівки і газети розходилися десятками тисяч за раз. Маси почали 

розпізнавати ворога (тобто негрів) та його союзника - антибілу єврейську систему. Нарешті вони 

зрозуміли, що тільки ми, націонал-соціалісти, боремося за їхні права, їхні домівки і їхнє життя. 

В той час, як наша активність зростала, зростала і активність противника. Ми почали отримувати 

більше розголосу, спочатку місцева, а потім і національна преса висвітлювала нас, поки це не 

стало майже щоденною подією. Давати інтерв'ю по телефону стало фактично рутиною. Моїм 

улюбленим було, коли я спокійно пояснював репортерові, що мене цікавить не те, скільки євреїв 

нібито загинуло, а скільки втекло! Від Чикаго до Тель-Авіва піднялося виття. 



Мітинги та демонстрації білої влади за участю наших штурмовиків у повному обмундируванні 

стали звичним явищем для білих людей по всьому місту. Це забезпечило чудове телевізійне 

висвітлення, і не було рідкістю потрапляти на екрани телевізорів кілька разів на тиждень. 

Кульмінацією стала президентська прес-конференція, на якій істеричні єврейські репортери 

цькували президента Картера за "нацизм". 

Політична машина мера Дейлі намагалася - але не змогла - закрити нас через народну підтримку. 

Пообіцявши по телебаченню "закрити нацистський штаб", він фактично відступив, коли його 

власні керівники дільниць сказали йому, що це буде коштувати йому занадто багато голосів на 

південно-західній стороні міста! 

Нарешті, маси були готові до великого випробування: виборів до міської ради. У чотирьох 

округах по всьому місту ми боролися зубами і нігтями, від дверей до дверей, обмежені лише 

браком коштів. (Я працював повний робочий день у третю зміну на заводі, а жив у штабі і віддавав 

усю зарплату на партію. У той же час я працював повний робочий день у другу зміну на партію - 

безоплатно - і намагався виспатися в першу зміну). 

Тепер навіть телевізійні шоу ставали для нас все більш буденними. Люди на вулиці казали мені: 

"Я бачив одного з вас по телевізору вчора ввечері!". Вони були щасливі. День виборів все ж таки 

приніс кілька приємних сюрпризів. 

Мер Дейлі, "король-творець", керував своєю машиною залізною рукою. Але його люди повстали 

проти нього. Старости дільниць говорили своїм людям: "Голосуйте за Дейлі в мери, а за нацистів - 

в олдермени". 

   Ми отримали багато голосів на низовому рівні, але коли вони пішли нагору для підрахунку, їх 

просто викинули. Один з наших членів і вся його сім'я з десяти осіб проголосували за націонал-

соціалістів, як і більшість його сусідів, але при підрахунку голосів на його дільниці було 

зафіксовано нуль голосів нацистів! 

Я сам, як спостерігач на виборчій дільниці, застав професійного демократа, який проголосував 

сім разів того дня. (Я почув, як він у сусідньому ресторані пояснював свої подвиги за обідом судді 

виборчої дільниці). Пізніше, коли я законно виконував свої обов'язки спостерігача, мене 

випровадив з виборчої дільниці чорношкірий патрульний! Я контратакував двома спеціальними 

антикорупційними агентами, які погрожували дільничному судді (який виглядав "лише злегка 

євреєм"), і мене поновили на посаді. Але професійний виборець вже давно пішов. 

Система вирішила віддати нам 15% від загальної кількості голосів у нашому найсильнішому 

окрузі (5 000). Реальна цифра ніколи не буде відома. З іншого боку, іншим незалежним 

кандидатом був чорношкірий чоловік, який зателефонував нам і плакав, що його теж обдурили і 

дали чарівні 15%. (30% підопічних вже були захоплені єнотами). 

Після виборів ми вирішили вдарити гідрі в саме серце операцією "Скокі". Розголос був 

нескінченним, а підтримка зростала як на дріжджах. Потекли гроші - все ще недостатньо, але 

більше, ніж раніше. І до штурмової групи приєднувалися нові люди. 

Журналісти раптом стали дружніми в надії отримати кращий сюжет. Але, звичайно, все було не 

так райдужно. Ми щодня були в суді, коли система фабрикувала проти нас одну справу за іншою. 

Почастішали фізичні напади на наш штаб і наших людей, але це допомогло відсіяти слабких. 

Боже, що то були за часи! Я завжди буду вдячний за ці спогади. Це був активізм у стилі Чикаго. 

Я багато чому навчився, проходячи шлях від прихильника до штурмовика та старшого чергового і 

речника. 

Але це було 15 років тому. А що зараз? Чи є активність сьогодні? 

Так! Активізму настільки багато, що про нього просто неможливо розповісти. Світовий злочин 

НСДАП/АО - це саме це, активність у глобальному масштабі, легальна чи нелегальна. Націонал-

соціалістичний рух знову рухається вперед. 

Нашу партію підтримують віддані націонал-соціалісти, люди, які часто працюють на повну 

ставку, а потім буквально працюють на другій повній ставці для партії, рік за роком, жертвуючи 

час, енергію та гроші для майбутнього нашої Білої Раси. 

Під час повторного ознайомлення з партійною роботою я сказав товаришеві Лауку, що хочу 



ознайомитися з роботою знизу догори. Тому я почав з самого початку: з поштового відділення, а 

звідти - до редакції (заздалегідь прошу вибачення у читача, чиє замовлення я, можливо, 

переплутав!) Досвідчений товариш показав мені, як упаковувати і обробляти замовлення на газети. 

Це не так вже й складно, коли робиш "Новий порядок". Але що робити, якщо у вас дев'ять газет 

дев'ятьма мовами? А наклейок? Я перестав рахувати, коли перевалив за 25 плюс гасла 

одинадцятьма мовами. Треба бути системним і уважним. 

Далі були поштові марки. Я облизував аркуш за аркушем марок - не для спеціальної розсилки, а 

просто для звичайної, щоденної пошти! Багато прихильників можуть не усвідомлювати вартість 

поштових витрат. Я скаржився, що поштові витрати - особливо на закордонні замовлення на такі 

речі, як наклейки - залишають дуже мало коштів на друк. 

Куди йшла вся ця пропаганда? Саме в цей день багато пошти йшло до Південної Америки, де 

контакти стрімко зростають. І, звичайно, Північна Америка і Європа отримують відправлення 

щодня. (Навіть у неділю прийшло факсом замовлення з Фінляндії на 1000 фінських наклейок). 

Потім я почав пакувати більші замовлення на значки, нарукавні пов'язки, прапори, книги тощо. 

Моє улюблене замовлення складалося з великої вибірки всіх перерахованих вище товарів. Це було 

досить поширеним явищем, але пункт призначення був для мене несподіванкою: Москва 

(кружним шляхом)! Навіть системна преса писала про "антисемітизм" в Росії, але я можу 

підтвердити той факт, що білі росіяни ненавидять євреїв! 

Пакування орденів з наклейками зі свастикою дало мені ще більше задоволення, ніж газети. 

Свастика - єдиний справжній (арійський) інтернаціональний символ, адже наші предки брали її з 

собою на всі свої світові завоювання! Тільки уявіть, сьогодні прапори і нарукавні пов'язки зі 

свастикою надсилають товаришам у Канаду, Бразилію, Іспанію, Норвегію, Англію та Австралію. 

(Лише за один день надійшла пошта з 16 країн.) Деякі з прапорів, показаних по німецькому 

телебаченню, були виготовлені саме на тому робочому місці, де я працював. 

Я відчув, що готовий розглянути все це в перспективі, тому що, на відміну від парку Маркетт, 

Світовий наступ - це гігантський пазл, в якому кожна країна має багато дрібних частин. В одному 

офісі є безліч телефонів, копіювальних апаратів, факсів, комп'ютерів і принтерів, які з'єднують нас 

зі світом. 

Одного разу перший пакет, який я побачив, був з Аргентини і містив велику німецькомовну 

щоденну газету. Я почав її гортати. У верхній частині другої сторінки я побачив нашу німецьку 

наліпку "Wir Sind Wieder Da!" ("Ми повернулися!"), на якій було чітко видно нашу адресу. Під 

нею був лист від товариша. Решта сторінки була присвячена персоналіям Третього Рейху, хоча це 

було не рухівське видання. Вона була датована місяцем раніше, тому, ймовірно, це пояснювало 

принаймні частину збільшеної пошти з Південної Америки. 

Потім я взявся за стос пошти з Угорщини, Іспанії, Англії тощо. Запити на інформацію, заяви на 

отримання статусу офіційного прихильника, сплата внесків, пожертви та звіти про діяльність з 

усього світу. Якого роду діяльність? Невеликого масштабу? Так, деякі з них були акціями з 

роздачі наклейок та літератури. Але також і більш масштабні заходи, такі як арешти та 

звинувачення за політичними звинуваченнями. (Про це надійшов спеціальний лист, але про це 

пізніше). 

Через різницю в часі факси надходять весь день і всю ніч, сім днів на тиждень. Цього дня купа 

факсів повідомляла про демонстрацію, що відбулася вдень у Дрездені, Німеччина. 1000 товаришів 

протестували проти виправдання вбивць Райнера Зоннтага. (Товариш Зоннтаг був убитий за його 

героїчну націонал-соціалістичну позицію проти єврейського бруду і порнографії в його 

улюбленому Дрездені). Вулиці Дрездена були заповнені співчуваючим населенням, поки наші 

товариші проходили з розгорнутими прапорами. Навіть поліція ставилася з розумінням, про що 

свідчить той факт, що жоден товариш не був заарештований або поранений. Дрезден - оплот 

націонал-соціалізму! 

Ще один факс від шведського товариша повідомив нам, що сенсаційний документальний фільм 

"Хвилювання робить вільними", який вийшов в ефір у тринадцяти країнах світу, має продовження 

- "Хвилювання робить вільними". - Частина друга". Він вийшов в ефір у Швеції 12 квітня. Обидва 



фільми чітко окреслюють глобальну націонал-соціалістичну діяльність та роль НСДАП/АО. 

(Шкода, що ми не отримуємо жодних роялті від цього надзвичайно успішного серіалу!) 

Раптом факс роздруковує чергову сторінку від члена партії з Європи: це офіційно! Алессандра 

Муссоліні, яка балотувалася за відверто фашистським партійним списком, перемогла на виборах 

до італійського парламенту. Хай живе Дуче! Тим часом інший товариш поклав слухавку. Він 

обговорював з угорським товаришем (на Заході) черговий (четвертий) номер нашої угорської 

газети "Уй Ренд". Нещодавно НСДАП/АО надала в розпорядження цього товариша комп'ютер, 

щоб він міг набирати текст угорською мовою. 

Допомога цього волонтера зіграла велику роль у прийнятті рішення про розширення угорської 

газети з чотирьох до восьми сторінок менш ніж через рік після виходу першого номера. Націонал-

соціалістична солідарність в дії і досягає результатів! 

Потім він переклав спеціальний лист, про який я згадував раніше. Штемпель був хорватський. 

Він не мав зворотної адреси і не був підписаний. Автор стверджував, що він був німецьким 

націонал-соціалістом, який брав участь у добровольчому інтернаціональному підрозділі в 

Хорватії. Далі він описав, як його підрозділ знищив два ворожих кулеметних гнізда під час 

звільнення міста. Він сказав, що хотів би подвоїти чисельність свого підрозділу. 

Під час обговорення цього листа наша розмова закономірно повернулася до Готфріда Кюсселя, 

який досі перебуває у в'язниці у так званій демократичній Австрії - нібито за заяви, зроблені ним 

на французькому та американському телебаченні, але насправді значною мірою через свою роботу 

в Хорватії. 

На завершення, давайте згадаємо ті чудові дні в Чикаго. Так, це був активізм, прогрес і сила мас 

на вулицях - незважаючи на наші обмежені ресурси і, слід визнати, багато помилок, яких ми 

припустилися. Зараз цього вже немає, і нічого подібного на північноамериканському фронті наразі 

не існує. Багато товаришів - навіть досвідчених ветеранів - зневірилися і відмовилися від 

політичної активності протягом "мертвих" 1980-х років. Але НСДАП/АО продовжувала будувати 

пропагандистську машину, необхідну для 1990-х років і далі. 

Не впадайте у відчай! Політичний клімат в єврейській С.А. змінюється. Масам остогидла 

жидівська холуйська маячня і набридли негри. 

І цього разу боротьба не обмежується кількома районами на кшталт Маркетт-Парку, Клівленду 

та Південного Бостону. Цього разу боротьба йде у світовому масштабі! 

По всій земній кулі мужні товариші піднімаються і дають відсіч. Час грає на нашому боці, а не на 

боці ворога. З кожним днем ми стаємо сильнішими, бо ми єдині. Перемога в Європі чи Південній 

Америці - це перемога всіх нас! 

Сьогодні ваша підтримка потрібна як ніколи! Дійте! Розповідайте про це! Розповсюджуйте 

літературу, вербуйте, збирайте кошти та підтримуйте НСДАП/АО. Ми більше не самотні, бо разом 

ми сильні! 

Хайль Гітлер! 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  



  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

Погляд зсередини на НСДАП/АО сьогодні! (2016) 
  

Попередня стаття була написана у 1992 році.  За наступні чверть століття багато чого 

змінилося!  Як зазначено в назві, ця стаття - "погляд зсередини на НСДАП/АО сьогодні"! 

  

   Почнемо з аналогії!  

  

   Жила-була одна "консалтингова фірма".  Ця фірма працювала у світовому масштабі.  Саме по 

собі це, можливо, і не звучить надто незвично.  Особливо сьогодні.  Проте, ця фірма була 

незвичайною.  Навіть за сьогоднішніми мірками. 

   Клієнтами цієї консалтингової фірми були переважно малий бізнес та неприбуткові організації 

Європи.  Сама фірма базувалася в США, де свобода слова і, за європейськими стандартами, 

мінімальне державне регулювання давали їй значну перевагу перед європейськими фірмами. 

  Головним виконавчим директором (CEO) цієї фірми був "німець-американець".  Або, точніше, 

"американець" чи "австронімець". 

   Співробітники цієї фірми поділялися на різні категорії: а) "ділові партнери" та "незалежні 

підрядники", б) "волонтери", які симпатизували особистим переконанням керівника фірми, в) 

"волонтери", які були пов'язані з групами зі схожими переконаннями, і г) люди, які просто вірили 

в ідеал свободи слова і хотіли висловити протест проти придушення свободи слова.  Незалежно 

від ідеології.  

   Дуже тісна співпраця всіх цих різноманітних елементів всередині однієї фірми мала як переваги, 

так і недоліки.  Переваги очевидні. До недоліків можна віднести БЕЗПЕКУ!  

   Тому фірма вжила дуже суворих і масштабних заходів безпеки.  (Наприклад, навіть всередині 

фірми замість справжніх імен використовувалися лише "псевдоніми").  Ці запобіжні заходи могли 

здатися надмірними.  Особливо для американців, що живуть всередині Америки.  Тим не менш, 

ризик "перехресного забруднення" і потенційного "відстеження", особливо електронних 

повідомлень, змусив фірму вжити цих заходів обережності. 

  

А тепер давайте заглянемо ближче "всередину" цієї фірми! 

  

   Для ілюстрації тут ми використаємо вигаданого американця на ім'я "Джо". 



   Джо зв'язався з фірмою і сказав, що хоче займатися волонтерською діяльністю.  

   Він отримав відповідь, яка містить наступне: 

   По-перше, його запитали про його навички, інтереси, а також про те, якою роботою він хотів би 

займатися. 

   По-друге, йому запропонували перше "завдання".  (Звичайно, він був вільний прийняти або 

відхилити будь-яке завдання.  Якщо він погоджувався, його просили повідомити час прибуття). 

   По-третє, йому трохи розповіли про заходи безпеки фірми. 

   Коли Джо отримав своє перше завдання, йому сказали, що воно "легке, але нудне". Він 

погодився. 

   Джо старанно виконував своє дійсно "легке, але нудне" завдання.  Тепер йому було зрозуміло, 

що це дійсно "робота", а не "забави та ігри".  Але Джо був відданим ідеалістом.  А не хобістом.  

Тому він не заперечував. 

   Джо дивився на це так.  Цю "чорну роботу" хтось повинен був виконувати.  До того ж, це давало 

шанс "новенькому" довести, що він "ділок", а не "балакун".  

   Згодом Джо запропонували інше завдання.  Він погодився. Це завдання було не таким легким і 

не таким нудним, як перше.  Але воно не було складним. Джо сказав собі: "Гаразд! Тепер я 

закінчив навчальний табір".  

   Минув рік.  Джо був дуже задоволений. За цей час він багато чого зробив і багато чому навчився.  

Він розумів, як його робота сприяла вражаючому прогресу фірми. Він бачив конкретні результати.  

Він знав, що відіграє важливу роль.  Його завдання поступово ставали все цікавішими.  Йому 

подобалося їх виконувати! 

   Таких людей, як Джо, у фірмі було багато. 

  

Звичайно, "Джо" - вигаданий персонаж. Але його історія заснована на реальних людях і 

реальних подіях! 
  

 

 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  



  

  

  

  

  

  

  

Хронологія НСДАП/АО 
  

  

1972 

  

Осінь. Заснована НСДАП/АО.  

  

  

1973 

  

Вийшов перший номер німецькомовної газети NS Kampfruf (NSK). До осені вона стає таблоїдом. 

Тиражі наклейок зі свастикою збільшуються з 1000 до 100 000 примірників за один раз. 

  

  

1974 

  

10 листопада - 6 грудня. Виступ Лаука в Гамбурзі потрапляє на перші шпальти газети Hamburger 

Morgenpost. Міністерство внутрішніх справ Гамбурга видає наказ про депортацію Лаука. Лаук 

переходить у підпілля, а згодом добровільно залишає Німеччину.  

  

  

1975 

  

Квітень. Вийшов перший номер англомовної газети НСДАП/АО "NS REPORT". (Пізніше 

перейменована на "Новий порядок"). 

  

  

1976 

  

Березень - липень. Герхард Лаук заарештований у Німеччині з 20 000 наклейок зі свастикою. 

Після 4,5 місяців ув'язнення його засуджують до шести місяців умовно і депортують. У цей час він 

пише стратегічний документ НСДАП/АО "Die NSDAP/AO: Strategie, Propaganda und Organisation" 

("Стратегія, пропаганда та організація НСДАП/АО").  

  

3 грудня. ФБР погрожує Лауку розслідуванням у суді присяжних через наклейки зі свастикою 

НСДАП/АО на дверях чорношкірого політика в Сан-Франциско.  

  

   

1977 

  

15 березня. Лаук повертається до Європи на місяць. Масштабна акція на континенті проходить без 

втрат, незважаючи на поліцейське стеження. Протягом чотирьох тижнів міністр внутрішніх справ 

Великобританії двічі відмовляє Лауку у дозволі на в'їзд і висилає його з країни, один раз його 



затримують у Бельгії, п'ять разів обшукують його багаж.  

  

Щорічний звіт політичної поліції ФРН за 1977 рік ("Der Verfassungsschutzbericht") повідомляє про 

подальше масове зростання НС. У період з 1974 по 1977 рік кількість активістів НС зросла зі 100 

до 900, а "свастичних акцій" - з 20 до 410, в основному за рахунок НСДАП/АО. 

  

  

1978 

  

Вересень. TNO №17 згадує повідомлення про те, що Німеччина планує пред'явити Лауку 

звинувачення, і висловлює припущення про можливі "терористичні" звинувачення пізніше.  

  

  

1979 

  

Січень. Під час трансляції фільму "Голокост" зруйновано дві німецькі телевежі.  

  

21 січня. Інтерв'ю Лаука з Деном Ретером з'явилося в програмі CBS "Шістдесят хвилин". 

Поштова адреса НСДАП/АО була помітна на початку і в кінці, що призвело до потоку пошти. 

Повторний ефір відбувся 15 липня. 

  

Липень. Міністр внутрішніх справ ФРН Герхард Баум та федеральний прокурор Курт Ребманн 

інформують пресу про розслідування проти НСДАП/АО, зазначаючи, що вона активізувала свою 

діяльність у 1978 році та стверджуючи, що має зв'язки з "неонацистськими терористами".  

  

23 серпня. Герхард Лаук дає свідчення на найбільшому в повоєнній Німеччині "неонацистському 

терористичному процесі" у справі Міхаеля Кюнена після його тимчасової амністії.  

  

  

1981 

  

25 червня. Лауку заочно пред'явлено звинувачення в Цвайбрюккені за розповсюдження 

пропаганди НСДАП.  

  

  

1982 

  

29 червня. Агент ФБР "Говард" відвідує Лаука, вимагає доказів великих грошових переказів, 

звинувачує в тероризмі і погрожує судовим позовом, щоб припинити публікацію.  

  

  

1983 

  

Мартін Мендельсон, керівник Центру Симона Візенталя в Лос-Анджелесі, робить компліменти 

Лауку в листі по збору коштів, називаючи його "ймовірно, найнебезпечнішим американським 

нацистом в країні на сьогоднішній день".  

  

5 жовтня. Уряд Канади заборонив газету НСДАП/АО "Новий порядок".  

  

  

1988 



  

Лаука викликали на власний судовий процес у Бремені за звинуваченням у пропагандистській 

діяльності 6 грудня.  

  

  

1989 

  

Лаук отримує пропозицію "обмеженої амністії" від Франкфуртського суду, щоб дати свідчення на 

ще одному процесі проти Міхаеля Кюнена (як він це зробив у серпні 1979 року). Однак суд також 

заявляє, що існує кілька ордерів на арешт Лаука, виданих іншими німецькими судами, і що ця 

пропозиція про обмежену амністію на них не поширюється. Лаук відмовляється її прийняти.  

  

  

1990 

  

Націонал-соціалістичний рух і НСДАП/АО переживають масове зростання після падіння 

Берлінського муру. 

  

Липень. Лаук і Кюнен дають інтерв'ю шведському телебаченню як у Данії, так і в Східному 

Берліні. Цей документальний фільм "Wahrheit macht free" ("Віра робить вільними") пізніше 

транслюється в шістнадцяти країнах.  

  

НСДАП/АО засновує шведськомовну газету Sveriges Nationella Förbund як спільний проект зі 

шведською НС-організацією SNF.  

  

  

1991 

  

Серпень. НСДАП/АО видає угорськомовну газету Új Rend.  

  

Вересень. Лаук відвідав низку зустрічей у Північній Європі.  

  

1992 

  

2 січня. Телеканал ABC-Frontline транслює інтерв'ю з Герхардом Лауком та австрійцем 

Готфрідом Кюсселем (обидва були близькими соратниками загиблого Міхаеля Кюнена).  

  

7 січня. Готфрід Кюссель ув'язнений в Австрії за вимогу політичних свобод в інтерв'ю 

американському телебаченню. Звільнений лише в липні 1999 року.  

  

Світовий наступ - НСДАП/АО одночасно випускає газети п'ятьма мовами: французькою, 

голландською, іспанською, португальською та італійською.  

  

9 березня. Герхард Лаук дав свідчення на найдовшому в повоєнній історії Німеччини судовому 

процесі над нацистами в Штутгарті після тимчасової амністії.  

  

Центр Симона Візенталя цитує інтерв'ю Лаука, яке він дав 2 січня в прайм-тайм телеканалу ABC: 

"Я думаю, що Адольф Гітлер - найбільша людина, яка коли-небудь жила... але він був занадто 

гуманним".  

  

Літо. НСДАП/АО спонсорує відкриту для громадськості телевізійну програму "Раса і розум", що 



виходить в Тампі, штат Флорида.  

  

Літо. НСДАП/АО видає перше "міні-видання" ТНО.  

  

Літо. Міжнародна бригада НС воює в Хорватії.  

  

Липень. Новий рекорд НСДАП/АО: дев'ять великоформатних газетних номерів - вісьмома 

різними мовами - надруковано за один місяць.  

  

Грудень. НСДАП/АО запускає десяту газету націонал-соціалістів "Федреландет" як спільний 

проект з данською організацією націонал-соціалістів DNSB.  

  

Грудень. Німецька політична поліція (VS) створює оперативну групу проти НСДАП/АО. 

Прокуратура Гамбурга порушує масову справу проти НСДАП/АО та одержувачів її матеріалів.  

  

Грудень. Посилюються антинаціоналістичні репресії в Німеччині. Протягом наступних 15 місяців 

забороняються десять раніше легальних націоналістичних організацій, що призвело до значного 

поповнення підпілля НСДАП.  

  

  

1993 

  

Протягом 1993 року телепрограма Race and Reason поширюється з одного до шістнадцяти міст по 

всій території США. 

  

5 січня. Перший німецький "Запит про правову допомогу" (LAR) представлений уряду США. 

Прохання про проведення рейдів у США, вилучення списків та екстрадицію лідерів НСДАП/АО 

до Німеччини. Злочин: пропагандистська діяльність. 

  

НСДАП/АО фінансує газету російських націоналістів "Наш марш", що видається в Росії.  

  

19 травня. Кельнська зустріч урядовців США та ФРН. Представники США пропонують 

модифікацію ДРСМД.  

  

28 травня. Кримінальна поліція Німеччини (BKA) повідомляє про відсутність доказів зв'язку між 

матеріалами НСДАП/АО та насильством.  

  

21 червня. Другий ЛАР. Додаткове звинувачення: підбурювання до вбивства, ненавмисного 

вбивства, підпалу і нанесення тілесних ушкоджень. (Зверніть увагу на "пропозицію" США від 19 

травня!)  

  

3 липня. Допит перебіжчика Гассельбаха.  

  

20 липня. Німецька політична поліція ("VS") неправдиво стверджує, що НСДАП/АО поширює 

комп'ютерні диски з інструкціями по виготовленню бомб.  

  

Серпень. Щорічний мітинг Рудольфа Гесса мобілізує понад 6000 патріотів, незважаючи на 

контрмобілізацію 10 000 поліцейських.  

  

Серпень. Герхард Лаук відвідав добровольців НС в Хорватії та дав інтерв'ю угорському 

телебаченню.  



  

1 вересня. Міністерство закордонних справ Німеччини наголошує на важливості справи Лаука 

для свого посольства у Вашингтоні.  

  

15 листопада. Німецько-американська зустріч. Американські офіційні особи пропонують можливе 

"терористичне" розслідування.  

  

24 листопада. Німецькі офіційні особи визнали вищезгаданий варіант тероризму.  

  

2-19 грудня. Ще три допити у справі Гассельбаха.  

  

22 грудня. Третій ЛАР. Тепер за ознакою тероризму.  

  

Грудень. Уряд ФРН офіційно звинувачує НСДАП/АО в "міжнародному тероризмі".  

  

Кінець 1993 року. Директор ФБР Фріх відвідує Німеччину. Благає німецьку владу про допомогу 

проти НСДАП/АО. 

  

  

1994 

  

20 лютого. Бразильське телебачення "O Globo" транслює інтерв'ю з Лауком.  

  

1 березня. Прокурор просить президента БНД (ЦРУ Німеччини) допомогти з прослуховуванням, 

оскільки БКА не має обладнання.  

  

2 березня. Член НСДАП/АО товариш Мартін Фрелінг обраний до міської ради Роттердама.  

  

17 березня. Посольство США в Бонні передало німцям інформацію про Лаука.  

  

23 березня. БНД відмовляється від допомоги. Копія в канцелярію канцлера Гельмута Коля.  

  

31 травня. Три міністри - внутрішніх справ, юстиції та пошти - обговорюють прослуховування 

телефонних ліній НСДАП/АО в Америці. Ніколи раніше такого не робилося. Пілотний проект.  

  

Серпень-грудень. Прослуховування чотирьох, пізніше п'яти ліній НСДАП/АО. Але може 

прослуховувати лише дві лінії одночасно, отже, почергово. Скасовано через кілька місяців через 

слабкі результати.  

  

На зустрічі міністрів внутрішніх справ європейських країн Німеччина просить сусідів про 

допомогу у припиненні потоку матеріалів НСДАП/АО до ФРН.  

  

7 вересня. Уряд Німеччини видав ордер на арешт Лаука, дізнавшись, що він планує поїздку до 

Данії.  

  

22 листопада. Угорське телебачення транслює інтерв'ю Лаука, зняте в Хорватії.  

  

28 листопада. Лінкольнська міська рада прийняла резолюцію про "вшанування" НСДАП/АО.  

  

Німецькі ЗМІ повідомляють, що уряд ФРН щомісяця звертається до уряду США з проханням про 

допомогу у боротьбі з НСДАП/АО.  



  

  

1995 

  

Розслідування ФБР проти Лаука за підозрою у зв'язках з терористами розпочало операцію 

НСДАП/АО "Пожежна тривога".  

  

6 березня. Німецький ордер на арешт Лаука поновлено.  

  

7 березня. Лаук повідомив журналісту CBS, що очікує, що його заарештують наступного тижня 

або близько того, але обіцяє передзвонити 5 березня, щоб за можливості перенести інтерв'ю на 

більш пізній термін.  

  

12 березня. Лаук прибув до Данії.  

  

15 березня. Лаук навмисно призначив інтерв'ю для CBS в Данії на наступний день, тобто в той 

самий день, коли законодавчі збори штату Небраска ухвалили декларацію, що засуджує 

НСДАП/АО. DNSB (датський союзник НСДАП/АО) також надсилає багато факсів до інших ЗМІ.   

  

15 березня. Німеччина видала міжнародний ордер на арешт Лаука, якого розшукують у 20 країнах 

світу.  

  

16 березня. Телекомпанія CBS взяла інтерв'ю у Лаука в штаб-квартирі DNSB в Данії. Лаук 

заявив, що рейди і арешти неминучі, але НСДАП/АО готова, вона виживе і буде боротися далі.   

  

17-20 березня. Націоналістичні телефонні інформаційні лінії в Гамбурзі та інших містах 

попереджають про неминучість рейдів проти одержувачів матеріалів НСДАП/АО. (Пізніше 

фракція "зелених" у Федеральному парламенті ініціює розслідування щодо проникнення НС в 

поліцію). 

  

20 березня. Лаука заарештовано в Данії за міжнародним ордером на арешт, виданим Німеччиною. 

(Про його арешт не повідомлялося в німецькій пресі до закінчення рейдів 23 березня.) Наступні 

чотири роки він проведе в шести різних в'язницях Данії та Німеччини.  

  

23 березня. 800 міліціонерів провели обшуки в 60 будівлях, заявляють про велику перемогу в 

пресі. Насправді вилучено дуже мало матеріалів. Пізніше менше десятка маргінальних фігур були 

лише оштрафовані (не ув'язнені) за зберігання матеріалів НСДАП/АО.  

  

28 березня. Німеччина вимагає від Данії екстрадиції Лаука.  

  

28 березня. У звіті прокуратури йдеться про те, що НСДАП/АО є терористичною організацією, 

яка діє щонайменше в п'яти країнах: Німеччині, Австрії, Данії, Голландії та Іспанії. (Примітка: в 

той же день, що і запит на екстрадицію).  

  
Травень. НСДАП/АО виходить в Інтернет. 

  

4 травня. Міністр юстиції Данії видає наказ про екстрадицію Лаука. Лаук оскаржує його.  

  

6 червня. Місцевий суд Данії відхилив спробу Лаука заблокувати екстрадицію. Лаук подає 

апеляцію.  

  



8 червня. У внутрішньому звіті БКА зазначається, що VS і ФБР недооцінили НСДАП/АО, про що 

свідчить продовження її діяльності через кілька місяців після арешту Лаука.  

  

23 червня. Регіональний суд Данії відхилив апеляцію Лаука. Лаук подає апеляцію до Верховного 

суду Данії.   

  

24 серпня. Верховний суд Данії схвалив екстрадицію Лаука до Німеччини.  

  

24 серпня. Лаук подав прохання про політичний притулок. Відхилено. 

  

1 вересня. Лаук подав заяву про надання притулку на гуманітарних підставах. Відмовлено. 

  

5 вересня. Лаук прилітає до Гамбурга на приватному літаку у супроводі півтора десятка данських 

поліцейських, після чого в броньованому лімузині доставляється до в'язниці IA. Наступного дня 

його переводять до в'язниці VI - відділення суворого режиму.  

  

Осінь. Розпочато кампанію протесту з Travellers Alert, спрямовану проти німецького туризму.  

  

10 жовтня. Газета "Оффенбах Пост" цитує офіційного представника НСДАП, який визнав 

провал, про що свідчить продовження діяльності НСДАП/АО, незважаючи на арешт Лаука. 

  

  

1996 

  

25 січня. Лауку пред'явлено звинувачення. (Основна справа понад 3600 сторінок. Плюс 159 

додаткових файлів). 

  

28 лютого. Радіо Оазис, відкрита радіостанція DNSB в Данії, розпочинає мовлення.  

  

8 березня. Рішенням суду Лаука продовжили утримання під вартою, посилаючись на небезпеку 

втечі на Близький Схід.  

  

16 березня. Міністр юстиції ФРН Шмідт-Йорзіг заявив, що в 1995 році було порушено 5570 справ 

проти осіб за незаконну пропаганду нацизму, повідомляє агентство DPA.  

  

8 травня. Гамбурзька преса цитує Візенталя, який називає Лаука одним з найнебезпечніших 

неонацистських терористів у світі, який видав 20 000 "Кампфруфів НСДАП" і т.д.. 

  

9 травня. У Гамбурзі розпочався показовий судовий процес над Лауком в умовах підвищеної 

безпеки та інтересу з боку міжнародних ЗМІ.  

  

10 травня. Німецький суддя не взяв до уваги умови екстрадиції і оголосив, що максимальний 

термін покарання для Лаука може становити 14 років плюс 11 місяців проти п'яти років.  

  

22 серпня. Лаука засуджено до чотирьох років ув'язнення за одним зведеним (пропагандистським) 

пунктом звинувачення: легальне видання шести номерів газети на території Америки! 

Безпрецедентний вирок. Реакція ЗМІ: Міністр внутрішніх справ Кантер та інші політики 

аплодують. Речник АДЛ висловлює занепокоєння, що це лише посилить вплив Лаука в 

майбутньому. Frankfurter Allgemeiner Zeitung в Німеччині та The Spotlight в Америці ставлять під 

сумнів законність справи. Ліва преса нарікає на те, що вузька спрямованість на Лаука залишила 

структури НСДАП/АО недоторканими. 



  

Листопад. Міністр юстиції Німеччини Нем публічно погрожує (в Der Spiegel #46/1996) 

заарештувати американців, інтернет-сайти яких є легальними в Америці, але "нелегальними" в 

Німеччині. Претендує на юрисдикцію, оскільки ці сайти "доступні" в Німеччині.  

  

11 грудня. Урядовий чиновник Нової Зеландії пише НСДАП/АО про те, що її література там є 

незаконною.  

  

  

1997 

  

5 березня. Федеральна апеляція Лаука відхилена. 

  

Квітень. Лаука (некурящого) переводять до в'язниці I, і поміщають у восьмимісний зал з курцями, 

наркоманами і гомосексуалістами. Незважаючи на погіршення здоров'я, викликане такими 

умовами утримання, та погрози адвоката подати позов до суду на в'язницю, він залишається там 

два місяці. Нарешті, "надзвичайні" заходи забезпечують його переведення до одиночної камери.  

  

8 квітня. Умовно-дострокове звільнення від відбування покарання на половину терміну, 

звичайне для негромадян Німеччини, було відхилено на підставі того, що Лаук відновить свою 

видавничу діяльність після повернення на батьківщину.  

  

4 червня. Верховний суд Німеччини відмовився розглядати апеляцію Лаука.  

  

1 серпня Лаука доставили до суду в Дрездені, але він відмовляється давати свідчення. Замість 

цього він вимагає від влади або визнати звинувачення в тероризмі, висунуті проти нього, брехнею, 

або пред'явити йому звинувачення в тероризмі на місці.  

  

  

1998 

  

29 січня. Відмовлено в умовно-достроковому звільненні за 2/3 вироку, оскільки Лаук 

відмовляється відмовитися від прав, передбачених Першою поправкою. 

  

Серпень. Посилення цензури пошти у в'язниці Лаука. 

  

25 серпня. Лаук погрожував додатковими судовими позовами, називаючи себе "політичним 

в'язнем" у листі до свого данського адвоката щодо ігнорування Німеччиною умов екстрадиції. 

  

6 листопада. Лауку пригрозили додатковими судовими позовами за лист про підготовку до його 

юридичної кампанії в США. 

  

  

1999 

  

Новий рекорд - чотири випуски NS-Kampfruf (NSK), опубліковані протягом останніх шести місяців 

перед виходом Лаука. 

  

23 березня. Лаука супроводжують з Гамбурга через Париж до міжнародного аеропорту Чикаго 

О'Хара у супроводі двох німецьких поліцейських. Відразу ж відновлює активну діяльність у сфері 

свободи слова.  



  

Квітень. NSK №125 публікує юридичне попередження про те, що посадові особи БНР несуть 

персональну відповідальність за свою участь у злочинах режиму БНР і планують (суворо законні) 

контрзаходи. 

  

Весна. Федеральний уряд США оголошує Лаука "засудженим злочинцем" виключно на підставі 

"німецького вироку" за легальне видання газети в Америці! Лаук ініціює юридичну протидію. 

Американський союз громадянських свобод (ACLU) береться за справу.  

  

3 липня Лаук виступив на Всесвітньому конгресі арійських народів в Айдахо і дав три 

телевізійних інтерв'ю протягом цих вихідних. 

  

30 липня. Місцевий суд відхилив апеляцію Лаука на відмову у видачі дозволу на носіння зброї, 

але залишив питання щодо Першої поправки без відповіді. У статті на першій шпальті місцевої 

преси від 31 липня юридичний радник поліції повідомив, що ця справа може дійти до Верховного 

Суду США.  

  

14 серпня. Після двогодинного телевізійного інтерв'ю Лаук виступив на Націоналістичному 

форумі в Південній Каліфорнії.  

  

15 серпня. Кампанія TRAVELLERS ALERT розпочалася з роздачі флаєрів у міжнародному 

аеропорту Лос-Анджелеса перед стійкою продажу квитків авіакомпанії Lufthansa. Цю акцію, а 

також виступ та інтерв'ю Лаука напередодні, знімало телебачення KETV з Омахи. Їх репортаж 

вийшов в ефір 9 вересня 1999 року. 

  

17 серпня. ACLU звернувся до окружного суду округу Ланкастер та до Міністерства фінансів 

США.  

  

вересень. PROPAGANDA CD представлений у декількох мовних версіях, що дозволяє виробляти 

пропагандистські матеріали НСДАП/АО, включаючи інформаційні бюлетені, наклейки зі 

свастикою та плакати/листівки, на недорогих лазерних принтерах у будь-якій точці світу.  

  

6 жовтня. НСДАП/АО запускає другий, двомовний веб-сайт, який базується у Швеції. Пізніше 

того ж місяця обидва веб-сайти були розширені до десяти мов. 

  

15 жовтня. Районний суд відхиляє апеляцію Лаука з формальних причин. Дивно, але ні Лаука, ні 

його адвоката навіть не повідомляють про це до наступного тижня. Адвокат ACLU починає 

підготовку нової апеляції. 

  

27 жовтня. Шведське телебачення повідомляє про десятимовний веб-сайт НСДАП/АО, що 

базується у Швеції. (Лінкольнська філія ABC зробила те ж саме 2 листопада).  

  

24 жовтня - 3 листопада. Новий рекорд: протягом десяти днів випущено шість випусків 

"Інформаційного бюлетеня НС-Новини", кожен з яких іншою мовою.  

  

4 листопада. Дізнавшись про ордер на арешт, Лаук з'явився до поліції Лінкольна. Йому висунуто 

офіційне звинувачення у "неправдивих свідченнях четвертого класу", що карається п'ятьма роками 

ув'язнення та/або штрафом у розмірі 10 000 доларів США, за нерозголошення інформації про 

"засудження" у Німеччині за "мислезлочин". Того ж дня він був звільнений під заставу. (8 

листопада "Lincoln Journal Star" друкує редакційну статтю, в якій критикує місцеву владу як 

"занадто агресивну" за порушення кримінальної справи до того, як будуть отримані задовільні 



відповіді на конституційні питання). 

  

13 листопада.  Радіопередача д-ра Вільяма Пірса (Національний Альянс) дуже прихильно 

висвітлює справу Лаука. 

  

26 листопада. Колишній посол Чилі в Австрії (1964-1970 рр.) Мігель Серрано доручив своєму 

особистому секретарю передати до посольства США в Сантьяго офіційний лист протесту проти 

останнього звинувачення Герхарда Лаука.  

  

5 грудня. Японський націонал-соціалістичний рух (JNSM) проводить демонстрацію протесту 

проти обвинувального вироку Лауку перед посольством США в Токіо. 

  

21 грудня. Йонні Хансен, голова DNSB (сестринської організації НСДАП/АО в Данії), 

заарештований з метою самозахисту. Один у своїй машині в оточенні двадцяти-тридцяти 

комуністів, озброєних залізними прутами і навіть бензопилами, він робить єдино можливе: 

проїжджає прямо крізь них, в результаті чого шестеро нападників потрапляють до лікарні.  

  

  

2000 

  

14 січня. Вийшов перший номер нового фінськомовного видання НСДАП/АО. Це перше 

періодичне видання НСДАП/АО, що виходить у новому тисячолітті. 

  

20 січня. НСДАП/АО відкриває новий, "доменний" веб-сайт. 

  

Березень. NSJAP в Японії та НСДАП/АО започатковують спільний проект - японськомовний 

інформаційний бюлетень NS NEWS BULLETIN. Японська мова стає 12-ю мовою на сайті 

НСДАП/АО. 

  

Березень. Три шведські дзеркальні веб-сторінки додано до веб-сайту НСДАП/АО та видано сім 

газет сімома різними мовами, і все це протягом одного місяця. 

  

21 травня. На сайті НСДАП/АО з'явилися російськомовні матеріали. 

  

Липень 2000 року. На сайті НСДАП/АО з'явилася перша комп'ютерна програма NAZI DOOM. 

Спочатку було дві мовні версії - англійська та німецька. Пізніше були додані інші: французька, 

іспанська, угорська, голландська, португальська, російська та фінська. 

  

Середина вересня. На сайті НСДАП/АО з'явилися сербська та норвезька мови.  

  

17 вересня. На сайті НСДАП/Ао з'явилася ще одна комп'ютерна гра. 

  

4 жовтня. На сайті НСДАП/О з'явилася болгарська мова... "Нацистське інтернет-радіо" 

англійською та німецькою мовами. (Пізніше - французькою, іспанською, угорською, датською, 

російською та японською мовами). 

  

19 грудня. На сайті додано нацистську комп'ютерну гру KZ-RATTENJAGD. 

  

   

2001 

  



17 лютого. На сайті NSDAP/AO з'явилося перше слайд-шоу. 

  

6 березня. Новий рекорд - 150 000 відвідувань сайту за один день. MEIN KAMPF було завантажено 

понад 1.000 разів того ж дня. Кількість відвідувань сайту НСДАП/АО у першому кварталі 2001 

року обчислюється мільйонами, що значною мірою пов'язано з широкою рекламою, в тому числі 

двома телевізійними програмами в прайм-тайм в Німеччині. 

  

21 березня. На сайті НСДАП/АО з'явилася румунська мова. 

  

8 квітня. Інтерв'ю з Герхардом Лауком в ефірі SPIEGEL. 

  

15 квітня. На сайті НСДАП з'явилася польська мова. 

  

6 травня. На сайті НСДАП/АО з'явилася чеська мова. 

  

Липень. Вийшла друком книга "Вірус Гітлера" з розділом про НСДАП/АО. 

  

5 серпня. DIE WELT AM SONNTAG повідомляє, що міністр внутрішніх справ Німеччини Отто 

Шилі планує на початку вересня обговорити з урядом США можливі цивільні позови проти 

американських веб-сайтів, виходячи з їх "впливу на Німеччину". Американський захисник 

свободи слова Герхард Лаук висловлює свій протест шляхом реєстрації доменних імен, дуже 

схожих на назви німецьких міністерств, зокрема "bundesinnenministerium.com". 

  

12 серпня. На сайті НСДАП/АО з'явилися логотипи та рінгтони мобільних телефонів НС для 

завантаження. 

  

12-19 серпня. Нова комп'ютерна гра "DER SA-MANN" за перший тиждень набрала понад 1 000 

завантажень на сайті НСДАП/АО. 

  

17 серпня. Понад 100 000 відвідувань сайту після повідомлень німецьких ЗМІ про сайт 

НСДАП/АО. Наступного тижня відвідуваність сайту становила в середньому близько 100 000 

відвідувань на день. 

  

23 серпня. З сайту НСДАП/АО завантажено більше книг, ігор та музики, ніж будь-коли раніше. 

  

26 серпня. Доменне ім'я "Bundesinnenministerium.com", зареєстроване Лауком, б'є по нервах. "Ми 

вже встановили контакт з відомою юридичною фірмою в США. У разі необхідності ми також 

звернемося до посольства Німеччини у Вашингтоні". - Дірк Інгер, речник Міністерства внутрішніх 

справ Німеччини, в газеті BERLINER MORGENPOST від 26 серпня 2001 року. 

  

9 та 12 вересня. "Нацистське інтернет-телебачення" додано на сайт NSDAP/AO англійською та 

німецькою мовами відповідно. Японська мова додана 19 грудня. 

  

22 вересня. У Сент-Луїсі стартувала нацистська телепрограма громадського доступу "БІЛА 

СИЛА", спонсором якої є НСДАП/АО. 

  

23 листопада. Німецька провінція Нордрейн/Вестфален оголосила, що розпорядилася заблокувати 

на своїх серверах доступ до чотирьох американських веб-сайтів, у тому числі й до сайту 

НСДАП/АО. 8 лютого 2002 року вона, нарешті, дійсно наказала вісімдесяти серверам заблокувати 

доступ до веб-сайту НСДАП/АО. 

  



4 грудня. Через двадцять п'ять місяців після пред'явлення обвинувачення розпочався судовий 

процес у справі Лаука, який завершився менш ніж за годину зняттям обвинувачення. 

  

  

2002 

  

5-7 січня. Новий рекорд: 850 000 відвідувань сайту за три дні, пік - 350 000. Загалом за січень сайт 

НСДАП/АО має три мільйони відвідувань 

  

1 лютого. Герхард Лаук подав кримінальну заяву проти муніципальної влади Дюссельдорфа через 

спробу заблокувати доступ до сайту НСДАП/АО.  

  

13 березня. На сайті НСДАП/АО з'явилася двомовна комп'ютерна анімаційна речниця на ім'я 

Еріка. До неї 19 березня приєднався Гебхардт Шротт, який має вражаючу схожість з Канцлером 

Німеччини Герхардом Шредером. Протягом наступних кількох місяців з'являться ще кілька 

десятків персонажів, дуже схожих зовні на політиків різних країн світу, які розмовляють кількома 

мовами. 

  

Квітень. Остання комп'ютерна гра на сайті НСДАП/АО, GHETTO-BLASTER, тепер доступна 

англійською,. німецькою, французькою та чеською мовами. 

  

3 травня. На сайті НСДАП/АО з'явилася словенська мова. 

  

Початок серпня. Чергова судова заборона німецького суду в рамках триваючої кампанії щодо 

доменних імен. Як правило, щоразу, коли втрачається одне доменне ім'я, реєструється більше 

  

Початок серпня. Перші DVD-диски власного виробництва. Спочатку німецькою мовою, 

протягом наступних кількох місяців з'являються англійські версії. До кінця року створено десятки 

нових назв. 

  

25 серпня. FRANKFURTER ALLGEMEINE ZEITUNG повідомляє, що уряд Німеччини не 

намагатиметься конфіскувати певні види доменних імен, зареєстрованих компанією Lauck, 

оскільки це вимагатиме судового позову в американському суді.  

  

10 грудня. Понад 100 000 відвідувань веб-сайту після сюжету німецького телеканалу ZDF, в 

якому стверджується, що НСДАП/АО зберігає дух СС. 

  

31 грудня. Веб-сайт НСДАП/АО за 2002 рік відвідано 24 мільйони разів. MEIN KAMPF 

завантажено 50 000 разів.  

  

  

2003 

  

Початок січня. Придбання двостороннього принтера формату А3 розширює можливості власної 

друкарні.  

  

10 січня. На сайті НСДАП/АО додано українську мову як 21 мовуst . 

  

Червень. Досягнуто власної потужності для повнокольорового друку плакатів формату А3 

(приблизно 11 х 17 дюймів). До кінця року на лінію буде випущено понад 100 повнокольорових 

плакатів на політичну, військову та культурну тематику.  



  

Червень. Великий розголос в Угорщині. Відвідуваність веб-сайту з Угорщини досягає такого ж 

рівня, як і з США.  

  

Серпень. Звіт чеського уряду про екстремізм за 2002 рік підтверджує, що НСДАП/АО та її чеська 

сестринська організація NSEC є важливими джерелами матеріалів для НС в цій країні. 

  

Жовтень. Найбільший розголос у Чеській Республіці. Відвідуваність веб-сайтів звідти перевищує 

відвідуваність з США в цьому місяці. 

  

  

2008  

  

НСДАП/АО видає близько 100 НОВИХ книг вісьмома мовами. 

  

  

  

2014 

  

NSDAP/AO виробляє 422 інтернет-відео на 25 мовах. Крім того, всі 282 старі слайд-шоу 

НСДАП/АО конвертовані у відео та розміщені в Інтернеті. 

  

Вийшла друком автобіографія Герхарда Лаука "Виховання злого генія". 

  

  

2015 

  

У березні відроджуються наші періодичні видання.  Спочатку планується щоквартальний вихід, 

але майже одразу вони переходять на щомісячний.  До кінця року вийшло понад 80 номерів на 16 

мовах.  Цього року надруковано 134 книги чотирма мовами, в тому числі кілька нових назв, а саме 

наші перші вісім книг італійською мовою, ще сім - англійською. 

  

  

2016 

  

Цього року видано 121 нову книгу 16 мовами.  (Це без урахування 12 електронних книг п'ятьма 

мовами та 49 видань на замовлення (POD)).  У листопаді придбано власні палітурні потужності.  

Успішно апробовано БЕЗКОШТОВНУ КНИЖКОВУ ПРОМОЦІЮ на Renegade Tribune. 

  

  

2017 

  

Цього року наш підрозділ веб-хостингу значно розширився завдяки придбанню власного сервера 

та спеціаліста з хостингу.  Лише у грудні було запущено 100 нових веб-сайтів 36 мовами. 

  

Книжкова продукція встановлює нові рекорди. 

  

Цього року вісьмома мовами вийшло сорок вісім випусків NS NEWS BULLETET. 

  

  

2018  



  

Запущено десятки нових веб-сайтів. Відбито безпрецедентні хакерські атаки, в тому числі кілька 

"ZDE" (ZED = zero day event). Захист наших серверів тепер включає "AI" (AI = штучний інтелект). 

  

Близько 100 "Маленьких безкоштовних бібліотек" в Омасі та Лінкольні отримують безкоштовні 

примірники націонал-соціалістичної книги "Ти і твій народ" в період з 30 червня по 22 липня.  

Волонтери віком від підлітків до середини 60-х років розповсюджують і навіть допомагають у 

виробництві цих книг.  Наш видавничий відділ просто надає папір та чорнило.  

  

Сотні книг друкуються безкоштовно для організацій-однодумців. 

  

Цього року вийшло друком 57 випусків NS NEWS BULLETINESS одинадцятьма мовами.  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

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! 

  

   "Підпільна діяльність НСДАП/АО з відтворення фашистського ладу в Німеччині та Західній 

Європі черпає свою ефективність у боротьбі проти західноєвропейських сил державної безпеки з 

суворо конспіративної роботи. Як свідчить сама назва, молоді націонал-соціалісти борються за 

зняття заборони НСДАП та легалізацію їхньої методології, ідеології та політики, які мають 

підбурювальний, антинаціональний характер і пропагують расову ненависть. 

   "Подальші суворо конфіденційні матеріали про цю організацію, яка веде агітацію на широкому 

фронті через свою мережу осередків, дають впевненість у тому, що переважно молоді члени 

борються з терористами, які несуть відповідальність за спалення будинків біженців, напади на 

офіси лівих партій/організацій, іноземців та інші протиправні дії, такі як проникнення в житло", - 

зазначається у повідомленні. 

   "Збитки, завдані НСДАП/АО, важко оцінити. Про те, що вона має бути значною, свідчать 

відносно великі терміни ув'язнення молодих активістів, якщо поліції вдається - що трапляється 

рідко - їх зловити, а також величезне розповсюдження пропагандистських матеріалів та регалій 

НСДАП, які заполонили Західну Європу і спрямовуються зі Сполучених Штатів. 

   "Довгий список активістів НСДАП/АО, які померли або покінчили життя самогубством, є 

найвірнішим доказом того, що ці борці за націонал-соціалістичну справу є найбільш 

загартованими і фанатичними послідовниками Гітлера". - Георг Крістіанс, "Святкове закриття 

Рейну" (стор. 249)   

  



   "У спеціальній доповіді про німецьких неонацистів на початку цього року АДЛ назвала Лаука 

найнебезпечнішим пропагандистом руху. - Лос-Анджелес Таймс, 7 вересня 1993 року 

  

   "Зростання проблеми неонацизму в Німеччині, спорадичні спалахи насильства в Америці та 

нещодавня експансія Лаука на нові ринки ненависті в інших країнах викликали тривогу у 

відомствах, які займаються моніторингом екстремістської діяльності... 

   "Відомство (Відомство з охорони конституції Німеччини) стверджує, що Лаук є головним 

постачальником пропаганди для німецького нацистського підпілля... 

   "У минулому році канцлер Гельмут Коль зробив кілька спроб переконати американців, 

наскільки важливо зупинити або друк матеріалу, або його експорт", - заявила Ханнелоре Колер з 

Німецького інформаційного центру уряду ФРН в Нью-Йорку..." 

   "З Мідленда павутина контактів Лаука простягається по всій Європі, Північній і Південній 

Америці. Він постачає пропаганду, заохочення, керівництво, а в деяких випадках і гроші расистам 

на радикально-правих периферіях переважно білих країн... 

   "Намагаючись не пустити його в свою країну, німецька влада свого часу ув'язнила Лаука на 

чотири місяці. Вони заборонили йому в'їзд довічно. Але вони не припинили його діяльність. Після 

падіння Берлінської стіни їхня проблема - і німецька мережа Лаука - зросла. 

   "Більше того, за останні два роки Лаук розширив свою діяльність на понад 30 країн світу. Його 

організація видає щоквартальники таблоїдного формату англійською, німецькою, шведською, 

датською, угорською, голландською, французькою, іспанською, португальською та італійською 

мовами. Він також надсилає долари США і німецькі марки в Росію для фінансування 

російськомовної газети, яка там друкується... 

   "За останній рік Лаук також активізував свою діяльність у США. Він спонсорує дві 

телепередачі на тему "білої влади" на загальнодоступних каналах 15 американських міст. 

   "Єврейська антидифамаційна ліга "Бнай Бріт", яка спостерігала за Лауком протягом його 

кар'єри, називає його расистом "світового класу", чия експансія викликає занепокоєння на 

міжнародному рівні. 

   "У нього є всі елементи для того, щоб бути важливим у світі ненависті, - сказав І. Роберт 

Вульфсон з Омахи, директор рівнинного регіону Антидифамаційної ліги. Тобто, велика 

чисельність, добре фінансована операція, яка має міжнародний характер, досить витончене 

уявлення про свої цілі і тактику, а також засоби для того, щоб щось з цим зробити. 

   "Вольфсон прогнозує, що Лаук буде використовувати свої нові європейські та скандинавські 

плацдарми, щоб спробувати легітимізувати нацизм як політичний вибір на міжнародному рівні і 

посилити тиск на Німеччину з метою легалізації партії. 

   "Це збіг обставин, який робить такого хлопця, як він, набагато важливішим, ніж він був 20 

років тому", - сказав Вулфсон... 

   "У більш ніж 200 кримінальних розслідуваннях 1992 року пропаганда Лаука була знайдена на 

місці злочину або під час обшуків за місцем проживання підозрюваних. 

   "Раз на три дні ми випускаємо або бульварну газету у професійному форматі, або телевізійне 

шоу", - сказав Лаук, - "плюс обробка поштових замовлень, факсів, інтерв'ю і т.д.".    

   "Його претензії підтримуються агентствами, які є його ворогами". - Sunday World-Herald 

(Омаха) 26 вересня 1993 року 

  

   "Німецькі неонацисти звернулися до американця, відомого як "фермерський фюрер", за 

інструкціями про те, як ухилятися від поліції і підривати будівлі, за словами високопоставленого 

нацистського перебіжчика. 

   "Американець Гері Лаук з Лінкольна, штат Небраска, відомий як найбільший у світі друкар 

неонацистської пропаганди... 

   "Я думаю, що це (звинувачення у причетності до насильства) є частиною кампанії німецького 

уряду", - сказав він. Вони роками намагаються поставити нас поза законом. Німецька концепція 

демократії дуже відрізняється від нашої. 



   "Німецькі офіційні особи, по суті, закликали придушити пропагандистську фабрику Лаука. 

   "Наприкінці минулого року Лаук був центральною темою обговорення в Бонні між директором 

ФБР Льюїсом Фріхом та його німецькими колегами. 

   "Німецькі чиновники звернулися до Фріха з проханням допомогти не допустити потрапляння 

матеріалів Лаука до Німеччини. 

   "Фріх висловив думку, що Сполучені Штати можуть зробити більше, якщо буде доведено, що 

Лаук був більше, ніж політичним пропагандистом. 

   "Існує досить тонка межа, коли людина може вийти за рамки простої свободи слова чи 

вираження поглядів і почати допомагати чи підбурювати (злочин у Німеччині)", - сказав він. 

   За словами колишнього неонациста Інго Хассельбаха, саме це Лаук і зробив. У нещодавньому 

інтерв'ю Хассельбах стверджував, що Лаук став провідною фігурою в німецькому правому русі, не 

тільки закликаючи до тероризму, але й надаючи необхідні інструкції. 

   "Вплив Лаука значно зріс після того, як німецька влада заборонила кілька правих партій і 

змусила їхніх лідерів піти у підпілля", - сказав Хассельбах, який минулого року вийшов з правого 

руху через огиду до безглуздого насильства, яке він описав як "безглузде насильство". 

   "Хассельбах, який свого часу очолював найбільший берлінський контингент скінхедів, заявив, 

що Лаук закликав німецьких неонацистів боротися з урядовою забороною за допомогою 

терористичної кампанії. 

   "Він надіслав мені листа, в якому говорилося, що легальний шлях (досягнення політичних 

змін) провалився, і нам слід подумати про напади на єврейські установи... і про заявку (міської 

влади Берліна на проведення Олімпіади 2000 року)", - сказав Хассельбах. Разом з цим листом я 

отримав комп'ютерний диск (з документом під назвою "Збройний рух")". 

   "Лаук також надав групі детальні інструкції про те, як виготовити бомби і де їх розмістити для 

досягнення максимального ефекту, - сказав Хассельбах... 

   "Лаук назвав Гассельбаха зрадником справи і, можливо, інструментом німецьких спецслужб". - 

The Buffalo News, 13 лютого 1994 року  

  

   "Відкрито і абсолютно безперешкодно для влади він друкує понад 20 000 примірників 

забороненої газети NS-Kampfruf кожні два місяці і контрабандою переправляє її до Німеччини. 

Він мільйонами виготовляє наклейки зі свастикою... 

   "На думку німецького відомства із захисту конституції, НСДАП Лаука є найважливішим 

постачальником фашистських видань для німецької нацистської сцени. За оцінками самого Гарі 

Рекса Лаука, 95% всієї правоекстремістської підпільної літератури надходить від нього. Він 

тоннами постачає друковану продукцію на територію Рейху. Пропагандистські матеріали з 

Лінкольна були пов'язані з 72 насильницькими злочинами тільки в 1992 році". - Журнал "Зюддойче 

Цайтунг", 4 березня 1994 року 

  

   "У Німеччині (директор ФБР) Фріх обговорить, як зупинити потік пропаганди, грошей - і, 

можливо, навіть воєнізованої допомоги - від американських груп білого расизму до німецьких 

неонацистів і скінхедів... 

   "За даними джерел у правоохоронних органах Німеччини, Фріх також обговорить можливість 

застосування законів про змову проти американців, які намагаються порушити німецьке 

законодавство шляхом контрабанди нацистської контрабанди. 

   "Фрі зробить це головною темою своєї поїздки", - додав високопоставлений американський 

чиновник... 

   "ФБР вже має агентів у Німеччині для зв'язку з такими питаннями, як пограбування банків, 

організована злочинність, прослуховування телефонних розмов і зростання кількості 

комп'ютерних поштових скриньок, що зв'язують праві екстремістські групи в усьому світі". - 

Chicago Tribune, 27 червня 1994 року 

  

   "Федеральна поліція Німеччини натякає на дії проти небраскинця Гері Лаука..."  



   "ФБР заявило, що розслідує одну резонансну справу, "засновану на зачіпках від німців". Фріх 

не назвав цю справу. 

   "Але Ганс-Людвіг Захерт, керівник Федеральної кримінальної поліції Німеччини, заявив на 

прес-конференції, що "Гері Лаук (з Небраски) з 1980-х років поширював у Німеччині пропаганду, 

войовничі, екстремістські листівки з полемічними текстами"... 

   "В інтерв'ю по дорозі до Берліна Фріх сказав, що ФБР, можливо, зможе легально надати 

німецькій поліції адреси, на які зі Сполучених Штатів надсилаються матеріали, що розпалюють 

ненависть. Це полегшило б вилучення матеріалів німецькою поліцією". - The Lincoln Star, 29 

червня 1994 року  

   

   "Але німецька влада мало що може зробити з громадянином США Гері Лауком, якого Фріш 

назвав найбільшим постачальником пропаганди для німецьких неонацистів... 

   "На виставці, присвяченій екстремізму, Фріш заявив, що мав "інтенсивні переговори" з ФБР 

щодо Лаука. 

   "Вони (ФБР) вказують на те, що свобода слова є абсолютним правом у Сполучених Штатах і 

немає жодних шансів порушити проти нього судову справу", - сказав Фріш. 

   "Наш єдиний шанс - перехопити його. Але він (Лаук) не ставить зворотної адреси на конвертах, 

тому його важко виявити. Нам вдається конфісковувати деякі з них, але проходять величезні 

суми", - сказав Фріш". - The Lincoln Star, 21 лютого 1995 року  

   

   "Найрозшукуваніша людина Європи заарештована в Данії - розшукується Інтерполом у 15 

країнах!" - заголовок данської газети після арешту Герхарда Лаука 20 березня 1995 року 

   

   "Антидифамаційна ліга назвала Лаука найнебезпечнішим пропагандистом ультраправих". - 

Лос-Анджелес Таймс, 25 липня 1995 року 

  

   "Співробітник посольства США в Бонні заявив, що американський уряд ще не звертався до 

нього з проханням допомогти надати докази проти Лаука. "У нас немає собаки в цій боротьбі", - 

сказав чиновник. Данці і німці повинні вирішити це питання. Наш початковий інтерес буде 

полягати в тому, щоб з ним поводилися так само добре, як і з будь-ким в Німеччині, щоб його 

права були повністю дотримані". Вашингтон Пост, 25 серпня 1995 року 

  

   "Але ми хочемо в будь-який час захистити право будь-кого - навіть нацистів, включаючи Гері 

Лаука - викладати свої погляди в усній і письмовій формі. До того, як Верховний суд Данії виніс 

своє рішення, ми дійсно вважали, що найвища судова інстанція в цій країні буде розглядати захист 

свободи слова в нашій Конституції як своє найблагородніше завдання. 

   "Як наївно. Вирок був суддівським слаломом з метою замаскувати той факт, що сьогодні 

Верховний суд Данії більше цінує політкоректність і політичну слухняність, ніж Конституцію. 

   "Вирок є політично слухняним, оскільки з моменту арешту Гарі Лаука було зрозуміло, що для 

міністра закордонних справ було важливо задовольнити прохання Німеччини про екстрадицію, і 

тому він зібрав найкращі уми Міністерства юстиції для невдячного завдання зібрати юридичні 

засоби, щоб легітимізувати екстрадицію. 

   "Минуло кілька місяців, перш ніж вони були готові, і найгірше, що вони змогли знайти в цій 

купі нісенітниць, які Лаук писав роками, і які Високий суд використовував для виправдання 

екстрадиції, були заяви на кшталт: "Євреї - це наше нещастя. Геть єврея. ", заяви, текст яких навіть 

з точки зору антирасистського статуту 266b щонайбільше призвів би до штрафу або кількох 

тижнів ув'язнення. Тим не менш, Верховний суд видав чоловіка Німеччині і виніс вирок, ймовірно, 

на кілька років ув'язнення". - Morgenposten Fyens Stiftstidende (данська газета), 27 серпня 1995 р.  

  

   "Протягом перших двох років соціальних потрясінь після об'єднання Німеччини він розгорнув 

масовану пропагандистську атаку на Німеччину. Зросла кількість ультраправих злочинів, 



особливо у східних землях. Між 1991 і 1992 роками кількість вилучених поліцією матеріалів 

Лаука зросла майже втричі. По всій країні з'явилися расистські наклейки НСДАП/АО... 

   "Тим не менш, в останні роки рух Лаука переживає сплеск членства та фінансової підтримки. 

Зараз він видає нацистські газети десятьма мовами. 

   "Експерти Федерального відомства з охорони конституції визнають, що матеріали Лаука 

продовжують надходити до Німеччини. Експерти поліції підтверджують, що протидіяти цій 

контрабандній тактиці практично неможливо, зважаючи на величезний обсяг легальної пошти, яка 

щодня надходить зі США...  

   "У Лаука більше грошей, ніж будь-коли раніше, значна частина з них - внески від симпатиків 

нацизму", - зазначає Абрахам Фоксман, директор Антидифамаційної ліги Бнай Бріт в Америці, яка 

вивчала фінансування НСДАП/АО. Своєю чергою, він має можливість підтримувати своїх 

європейських послідовників. 

   "Багато експертів переконані, що Лаук і його пропагандистська мережа становлять серйозну 

загрозу. Говорить відставний журналіст, який вивчав НСДАП/АО протягом 20 років, про загрозу 

правого екстремізму: "Я не бачу великої небезпеки в тому, що сьогоднішні освічені дорослі 

проковтнуть спотворення історії, але Лаук планує майбутнє і впливає на нашу молодь". - Злий 

геній німецьких неонацистів у британському виданні "Рідерс Дайджест", вересень 1995 року 

  

   "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 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 про все це поліції, йому навряд чи повірили. 

Наслідки від його висловлювань 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 

  

   "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 

  

   "Генеральний прокурор попросив мене дати свідчення. У листі Лаук був названий "лідером 

НСДАП/АО". Держава дає йому цей титул! НСДАП/АО офіційно визнана. Вона прийнята як 

організація - навіть незважаючи на те, що вона заборонена в Німеччині". - Колишній інформатор 

VS Петер Шульц в інтерв'ю газеті "Тагесцайтунг", 8 травня 1996 року     



  

   "(Представник німецького уряду) Вульф заявив, що деякі докази проти Лаука були зібрані за 

допомогою санкціонованого судом прослуховування трансатлантичних телефонних дзвінків з 

Німеччини на п'ять номерів у штаті Небраска, які нібито пов'язані з організацією Лаука". - 

Вашингтон Пост, 9 травня 1996 року 

  

   "Лаук, один з найбільших виробників НС-матеріалів у світі, вважається ключовою фігурою на 

міжнародній неонацистській сцені". - Зюддойче Цайтунг, 10 травня 1996 року  

  

   "Цей судовий процес розглядається німецькими слідчими як кульмінація 20-річної кампанії з 

припинення діяльності пана Лаука... 

   "За даними слідства, видання пана Лаука "NS Kampfruf", або "Бойовий клич націонал-

соціалістів", виходить кожні два місяці 10 мовами. Близько 20 000 випусків розсилаються поштою 

на адреси по всьому світу, переважно в Німеччині... 

   "...і він відіграє значну роль у постачанні німецьким групам пропагандистських матеріалів, які 

вони могли б виробляти в цій країні лише з великим ризиком. Гері Лаук є головним 

постачальником пошти ненависті в Німеччину, - сказав рабин Абрахам Купер з Центру Симона 

Візенталя в Лос-Анджелесі, який відстежує неонацистські угруповання". - The New York Times, 10 

травня 1996 року 

  

   "Прокурор заявив, що переважна більшість конфіскованих пронацистських матеріалів 

походить зі Сполучених Штатів і що Лаук був головним розповсюджувачем". - Омаха Уорлд-

Ворлд, 20 серпня 1996 року 

       

   "Під час арешту судді постановили вилучити десятки номерів газет НСДАП/АО різними 

мовами - всі вони були видані вже ПІСЛЯ арешту Герхарда Лаука і надіслані до його тюремної 

камери на знак солідарності. Лаук отримав письмове підтвердження цих вилучень і, таким чином, 

доказ невпинної діяльності НСДАП/АО. - die tageszeitung, 21 серпня 1996 року 

  

      "Німецька прокуратура стверджує, що Лаук протягом 20 років був основним постачальником 

неонацистської літератури, нарукавних пов'язок, прапорів, плакатів і відеоматеріалів до 

Німеччини". - The News Herald, 23 серпня 1996 року 

  

   "43-річний Лаук побудував неонацистську видавничу імперію у своєму рідному місті Лінкольн, 

штат Небраска, захищений від переслідування Конституцією США". - Independent (Велика 

Британія), 23 серпня 1996 року 

  

   "Але німецькі федеральні слідчі вже давно звинувачують пана Лаука в організації 

контрабандної операції, в результаті якої заборонені брошури, банери, книги та наклейки 

потрапляли до неонацистського руху в Німеччині". 

   "Винесений у четвер вирок завершує десятирічне полювання німецької влади на пана Лаука, 

якого вони вважають однією з рушійних сил відродження нацистської ідеології в Німеччині після 

падіння Берлінської стіни у 1989 році...", - йдеться у повідомленні. 

   "Газета пана Лаука, NS Kampfruf, або Націонал-соціалістичний бойовий клич, читали 

приблизно 10 000 німців, заявили в прокуратурі... 

   "У своєму спогаді "Фюрер-Екс" пан Хассельбах пише про пана Лаука: "Він був джерелом 

практично всієї неонацистської пропаганди, розклеєної на стінах і вікнах від Берліна до Сан-

Паулу" - "Даллас Морнінг Стар", 23 серпня 1996 р. 

  

   "Лаук володів добре налагодженою пропагандистською машиною, відточеною протягом більш 

ніж 20 років, - заявив суду головуючий суддя Гюнтер Бертрам. Він створив пропагандистську 



гармату і вистрілив з неї по Німеччині" - "Вашингтон Пост", 23 серпня 1996 р. 

  

   "Суд значно обмежив долучені до справи матеріали. Більшість тонн пропаганди, які Лаук 

протягом двадцяти років конспіративним шляхом переправляв до Німеччини, підпадали під термін 

давності... 

   "Тим не менш, Лаук оцінюється експертами з НС як найважливіший у світі неонацист 

сучасності". - Зюддойче Цайтунг, 23 серпня 1996 року   

  

   "Навіть якби американець отримав п'ять років - враховуючи його агітацію, його злочинну 

енергію, його роль у міжнародній мережі неонацистів, це було б далеко не так багато, як 

заслуговує така фігура". - Der Tagesspiegel, 23 серпня 1996 року  

  

   "Кинувши виклик німецькому правосуддю, американський неонацистський лідер Гері Лаук 

вчора вийшов із зали суду в Гамбурзі, щоб почати відбувати чотирирічний термін ув'язнення за 

експорт расистської пропаганди... "Боротьба триває", - вигукнув він німецькою мовою, коли його 

виводили з зали суду. Ні націонал-соціалісти, ні комуністи ніколи не наважувалися викрасти 

американського громадянина". - Independent (Лондон), 23 серпня 1996 року    

  

   "Вирок ґрунтується на дуже сумнівній правовій базі. Обвинувачений був засуджений не за те, 

що він зробив, а лише за те, що він сказав через NS Kampfruf. Якби Лаука покарали за ввезення 

серпа і молота замість свастики, то його нинішні критики скаржилися б на цензуру". - die 

tageszeitung, 23 серпня 1996 року 

  

   "Його екстрадиція, судовий розгляд і винесення обвинувального вироку розглядаються як такі, 

що створюють міжнародні правові прецеденти. Його арешт в Данії, яка має ліберальні закони 

щодо політичних матеріалів і порнографії, відбувся лише після сильного тиску з боку Німеччини і 

скарги на те, що він порушує данське законодавство про расові підбурювання. Хоча Лаук мовчав 

протягом більшої частини судового процесу, його адвокат Ганс-Отто Зіг стверджував, що його не 

можна судити в Німеччині за публікацію матеріалів в Америці". - The Times (Великобританія), 23 

серпня 1996 року 

  

   "Це був перший випадок, коли Данія, яка має ліберальні закони в цій сфері, видала 

неонациста". - Берлінер Цайтунг, 23 серпня 1996 року 

  

   "В Омасі, штат Небраска, регіональний директор Антидифамаційної ліги заявив, що він 

задоволений вироком, але стурбований майбутнім.  

   "Це могло б додати йому статусу мученика, особливо в Європі, де його вплив найсильніший", - 

сказав Боб Вульфсон. Це додасть йому бойових шрамів і в певних колах йому це потрібно. Я не 

думаю, що візит до німецької тюремної системи зупинить його", - Ассошіейтед Прес, Гамбург, 23 

серпня 1996 р. 

  

   "Що слід думати - чи має німецька юриспруденція юрисдикцію над правопорушенням, яке не є 

правопорушенням там, де воно сталося". - Frankfurter Allgemeiner Zeitung, 24 серпня 1996 року 

  

   "Політики всіх партій привітали вирок. Міністр внутрішніх справ Манфред Кантер заявив, що 

засудження "одного з лідерів міжнародного неонацизму і найбільшого розповсюджувача злісних 

расистських публікацій" стало "адекватною відповіддю" німецького правосуддя. - Єврейська 

хроніка, 30 серпня 1996 року 

  

   "Вирок слід вважати суворим, оскільки він ґрунтується лише на шести з 38 пунктів 

обвинувачення... 



   "Свідки були визнані зайвими. Прокурор не мав наміру розкривати структуру НСДАП/АО 

всередині Німеччини. Натомість, Лаука виставили одиноким злочинцем і найнебезпечнішим 

неонацистом, щоб потім засудити його з максимальним медійним ефектом. 

   "Державний розрахунок спрацював повністю. Лаука засудили як єдиного у світі небезпечного і 

організованого неонациста. Це добре для іміджу всередині країни і за кордоном, і дозволяє 

вважати дії проти НСДАП/АО зайвими, ніби ув'язнення її нібито єдиного керівника все вирішило. 

Під час судового процесу ніхто, здається, не помітив, що якимось чином ... NS Kampfruf 

розповсюджувався". - Антифашистські новини, 5 вересня 1996 року 

  

   "У Федеративній Республіці він є найбільшим постачальником НС-матеріалів, і його 

безперервний потік матеріалів протягом більш ніж двох десятиліть створив безперервність для 

войовничого молодого покоління НС, що з'явилося в 1970-х роках... 

   "НСДАП/АО не має жорсткої організаційної структури, тому владі важко зрозуміти, що 

відбувається... 

   "Тим часом, його компаньйони в Лінкольні виконують роботу за нього. Завдяки більш ніж 

двадцятирічній толерантності з боку Федеративної Республіки, німецька неонацистська сцена 

досить сильна, щоб розвивати нові лінії постачання. 

   "Що могло б тут зашкодити, так це додаткові звинувачення у створенні злочинної організації". 

- Антифашистський інформаційний бюлетень, вересень-жовтень 1996 року 

  

   "Видавець зі штату Небраска був засуджений до чотирьох років за те, що практикував Першу 

поправку. 

   "Цей вирок поставив в Америці серйозні конституційні питання. Наприклад, де американський 

уряд, коли американські права підміняються іноземним законодавством? І чому данцям дозволили 

викрасти громадянина США? Чому німцям дозволили його утримувати? 

   "Зіг стверджував, що судовий процес був незаконним, оскільки Німеччина не має права 

вказувати громадянину США, що йому робити в США, а також за дії, вчинені в США, які є 

злочинами в Німеччині. Але Державний департамент США відмовився заступитися за Лаука". - 

The Spotlight, 23 вересня 1996 року  

  

   "Після більш ніж чотирьох років, проведених у шести різних європейських в'язницях, Гарі 

Лаук як ніколи рішуче налаштований вивести націонал-соціалістичну партію в авангард світової 

політики... 

   "Якщо вже на те пішло, то я ще більш рішучий і фанатичний, ніж раніше", - сказав Лаук... 

   "Під час інтерв'ю в Лінкольні в четвер вранці Лаук заявив, що німецький уряд порушив як 

американське, так і міжнародне право, порушивши суверенітет і Конституцію США. 

   "Справа не в мені чи моїх політичних поглядах, - сказав він. Йдеться про право кожного 

американського громадянина на свободу слова без того, щоб іноземна держава претендувала на 

юрисдикцію і щоб виродки у Вашингтоні не спускали їм це з рук. Ми (НСДАП/АО) готуємо 

масові судові позови проти моїх викрадачів як тут, так і за кордоном". 

   "Лаук сказав, що він ніколи не перестане кидати виклик своїм ворогам. 

   "Якщо я помру і святий Петро запитає мене, чи хочу я потрапити до раю, чи повернутися і 

воювати, я хочу повернутися і воювати" - Lincoln Journal Star, 2 квітня 1999 року 

   Жарт? Він ніколи не був жартом", - сказав Боб Вульфсон, колишній директор Антидифамаційної 

ліги в регіоні рівнинних штатів, коли я поставив під сумнів значення Лаука. "Якщо ви говорите 

про американських нацистів, які мали вплив на міжнародному рівні за останні 50 років, то 

Герхард, мабуть, номер один". - The Guardian (Велика Британія), 6 липня 2017 року 

 

  



Вибрані статті 

  
Ніколи не здавайся! 

  

Наступна стаття Герхарда Лаука з'явилася в останньому номері NS KAMPFRUF (№115 

березень-квітень 1995 р.), опублікованому незадовго до його другого політичного ув'язнення 

(1995-1999 рр.). 

  

   За більш ніж двадцятирічний період безперервної політичної діяльності я пережив багато успіхів 

і багато невдач.  Легко святкувати перемоги.  Складніше, але набагато важливіше - не зупинятися 

на досягнутому, незважаючи на невдачі. 

   Ось кілька думок, які допомагають мені пережити важкі часи.  Хочу поділитися ними з вами, мої 

дорогі товариші, в надії, що колись вони допоможуть і вам. 

   Перше: Якщо націонал-соціалістична ідея змогла пережити військову поразку у Другій світовій 

війні, знищення Третього Рейху і смерть нашого улюбленого Вождя Адольфа Гітлера, то вона, 

безумовно, зможе пережити і будь-яку іншу невдачу - навіть втрату важливого бійця, лідера або 

навіть цілої групи бійців.  Поки живий хоча б ОДИН націонал-соціаліст - БОРОТЬБА ТРИВАЄ! 

   Друге: Поки залишається один Білий чоловік і одна Біла жінка, боротьба за виживання Білої 

Раси триває.  Незважаючи на те, що Біла раса є меншістю на цій планеті, все ще існують сотні 

мільйонів Білих людей. 

   Третє: завжди можливі великі, неймовірні всесвітньо-історичні зміни.  Ніхто не знає 

майбутнього. Сама німецька історія дає багато таких прикладів: 

   У гордому і могутньому Німецькому Рейху 1910 року хто б міг уявити собі приниження 1919 

року?  У хаосі 1920-х - відродження у 1930-х?  Після перемог 1940 року - катастрофа 1945 року?  

Після 1945 року - економічне диво 1950-1960-х років?  У 1985 році прийдешній крах Берлінського 

муру, комуністичної "НДР" і навіть Радянського Союзу?  (Я ніколи не сподівався побачити такі 

речі за свого життя. А ви?) 

   Четверте: Історію завжди роблять меншини: меншини, які борються! 

   Адольф Гітлер починав з семи чоловік....Американську революцію проти глобальної Британської 

імперії підтримало лише 10% американського населення - приблизно стільки ж симпатизувало 

британцям, а більшість нічого не робила і просто спостерігала...Маленька Пруссія з населенням 

заледве 4,5 млн. чоловік стримувала ворожу коаліцію з населенням 200 млн. чоловік (!) під час 

Семирічної війни (1756-1763). 

   П'яте: не має значення, скільки людина вважає, що вона зробила для руху.  Інший товариш, 

багато інших товаришів зробили набагато, набагато більше!  Ніхто не повинен говорити собі:  

"Я зробив більше, ніж інші!".  (Навіть якщо це правда.) Замість цього він завжди намагається 

зробити ще більше.  Не нарікайте на недоліки інших, натомість подивіться в дзеркало і запитайте 

себе: "Що я вже зробив?  Що я можу зробити сьогодні?"  

   Німецький патріот Фіхте якось сказав, що кожна людина повинна діяти так, ніби доля її нації 

залежить виключно від її власних дій. 

   Шосте: Допомагає кожна дрібниця.  Ніхто не знає, яка соломинка переламає спину верблюду... 

яка наліпка чи газета завербує нового активіста... який вчинок переломить хід битви.  

   Якщо все життя політичної активності може внести такий же внесок у виживання Білої Раси, як 

одна піщинка - у цілий пляж або одна крапля води - у величезний океан, то це все одно варто 

робити.  І це моральна необхідність. 

   Сьоме: Справжній націонал-соціаліст - це борець.  Він бореться не тільки тому, що це його 

обов'язок, а тому, що він не зміг би жити з собою, якби здався.  

   Життя - це боротьба.  Для спокою у нас буде достатньо часу в могилі.  Стара гвардія Наполеона 

говорила: "Гвардія може загинути, але не може здатися!". 



   Восьме: Наші мученики - це наш обов'язок.  

   Я сам відчуваю священний і ОСОБИСТИЙ обов'язок перед кожним товаришем, який боровся, 

працював, страждав, проливав кров або навіть загинув за націонал-соціалістичну ідею.  І я маю на 

увазі це не в якомусь абстрактному, філософському сенсі, зрозумілому лише розумом, а скоріше в 

дуже духовному сенсі, глибоко в серці.  

   Наприклад, я думаю про нашого товариша Готфріда Кюсселя, який був ув'язнений в Австрії на 

одинадцять років лише за ненасильницьку політичну діяльність.  Уявляю, якби після виходу з 

в'язниці він запитав мене, що я роблю для руху, а я мав би відповісти: "О, ми втомилися від 

політики деякий час тому, тому розпустили організацію.  Сьогодні я веду комфортне життя 

бізнесмена і колекціоную марки як хобі". 

   Я мав честь і щастя працювати з багатьма справжніми націонал-соціалістами - не тільки 

здоровими молодими чоловіками, але й жінками, юнаками і навіть літніми людьми, які своєю 

невтомною працею на благо нашої справи ставлять їх у один ряд з найбільш нагородженими 

героями війни!  

   Щоразу, коли мені стає сумно, я згадую про цих великих націонал-соціалістів.  Тоді мене 

охоплює сором за те, що я хоч на секунду пожалів себе.  Я даю собі стусана і кажу собі: "Ні, я не 

можу їх підвести!  Якщо вони змогли вистояти і боротися далі, то і я зможу!". 

   Дев'яте: негаразди - для того, щоб їх долати, проблеми - для того, щоб їх вирішувати, ворогів - 

для того, щоб їх перемагати, євреїв - для того, щоб вони були... 

  

  

Справжній героїзм 

  
   Націонал-соціалізм не страждає від нестачі героїв і героїнь.  Їхні вчинки, їхні досягнення і, перш 

за все, їхні жертви служать нам прикладом, обов'язком і джерелом сили. 

   Моє покоління, перше "повоєнне покоління", ще мало можливість особисто познайомитися з 

багатьма з цих героїв.  Пам'ятаю, як у 1970-х роках відвідував знаменитого полковника Ганса-

Ульріха Руделя в його будинку в Куфштайні, Тіроль.  Велика честь! 

   Але є багато інших товаришів, які справили на мене ще більший вплив.  По-перше, з ними я 

проводив більше часу, ніж з полковником, а по-друге, вони були "просто нормальні люди", хоча 

робили набагато більше, ніж "нормальні". 

   Серед них були старі товариші по СА Вальтер Люттерманн і Карл-Фердинанд Шварц, подружжя 

Мюллерів і "Армін" з покоління гітлерюгенду Тіс Крістоферсен, бійці післявоєнного покоління 

Міхаель Кюнен, Готфрід Кюссель та інші, чиї імена не називаються з міркувань безпеки. 

   Деякі з цих товаришів та їх життя справили на мене особливо сильне враження. 

  

   ...1945.  Війна закінчилася.  Все втрачено.  Життя втратило сенс.  "Гретхен" йде в ліс до 

залізничних колій.  Вона сідає на рейки і чекає на потяг, який покладе край цьому сумному життю.  

Вона роздумує.  Потім приймає інше рішення.  Якщо вона виживе, то, можливо, колись можна 

буде зробити щось в дусі фюрера.  Вона встає і йде додому.  Минають роки.  Навесні 1972 року 

вигнана з Бреслау розповідає, що існує НСДАП/АО.   Вона стає одним з перших членів, одним з 

найпрацьовитіших волонтерів, щедрим фінансовим спонсором, хоча й небагатим і дуже скромним 

у способі життя.  Вона займається волонтерською роботою рік за роком, десятиліття за 

десятиліттям.  У похилому віці до неї приходить сліпота.  Але вона продовжує працювати - ще 

може складати і набивати поштові відправлення. 

   ...Смертельно хворий на рак.  Майже не може ні їсти, ні спати.  Ходити важко і виснажливо.  Але 

дещо "ФВ" ще може: тягнеться до письмового столу і виконує комп'ютерну роботу.  Годинами.  

Тому що важко встати і повернутися у м'яке крісло.  День за днем.  Рік за роком.  Вранці 

останнього дня життя - це все ще буденність.  А вдень приходить смерть.  

   ...1945.  Молодий солдат "Армін" продовжує воювати і після перемир'я.  Згодом він потрапляє в 



полон, але його не впізнають як бійця "Перевертня".  Чотири роки в спеціальному таборі для 

нерозкаяних нацистів.  Нарешті свобода.  Одразу ж відновлює політичну діяльність.  В'язниця.  

Дружина йде.  Знову свобода, політична діяльність і головна роль в експансії НСДАП/АО в 1970-х 

роках.  Але зрадник означає в'язницю.  Друга дружина йде. 

   ...Чотири роки політичного ув'язнення - без права дострокового звільнення до останнього дня.  

Потім день свободи.  Повернення до політичної роботи.  Рік інтенсивної діяльності.  Потім ще 

чотири роки ув'язнення. Знову на волі, знову активна діяльність, аж до самої смерті.  Його ім'я: 

Міхаель Кюнен.  Він був найважливішим націонал-соціалістичним лідером свого покоління в 

Німеччині. 

   ... "Б." хоче одружитися, але партії потрібні працівники і гроші.  Сім'ї доведеться почекати кілька 

років.  Але хвороба приходить, незважаючи на молодість.  Сім'я вже не приходить, скоріше 

смерть. 

   ... "Р." отримав каліцтво на війні у В'єтнамі.  Без обох ніг.  Однієї руки немає.  Друга рука 

поранена.  Але не безпорадний.  Телефонний зв'язок можливий.  Завдяки цій телефонній роботі 

НСДАП/АО розширює свою телевізійну програму з одного до шістнадцяти міст протягом одного 

року. 

  ...Криза.  "М." втручається і бере на себе завдання без підготовки.  Вільний час і професія 

обмінюються на політичну роботу, загострення, тривогу і стрес.  Він тримається роками, поки 

криза не закінчиться і його велика родина знову зможе мати пріоритет. 

  

   Товариші! 

   Це реальні історії! 

   З цими товаришами я тісно співпрацював, іноді десятиліттями.  Саме їм ми зобов'язані 

досягненнями НСДАП/АО за останні три десятиліття. 

   Нехай вони служать вам прикладом і обов'язком, розрадою і натхненням, як служили мені. 

   Нехай дехто з вас стане прикладом для тих, хто згодом поповнить наші ряди і підніме святий 

прапор свастики, коли нас теж покличуть до того великого штурмового загону в небі. 

   ...Бо прапор значить більше, ніж смерть! 

  

- Герхард Лаук 
  

  

Наступна чверть століття 

і не тільки 
  

   Наш найцінніший ресурс - це людина. 

   Людина без зброї може битися голими кулаками.  Але зброя без людини, яка нею володіє, - це 

просто шматок непотрібної матерії. 

   Беззбройна людина може створити собі зброю.  Але зброя не може створити руку, яка нею 

скористається. 

   Основний акцент має бути зроблений на покращенні наших людських ресурсів: залучення, 

розвиток, використання та примноження активістів та прихильників. 

   Наш вторинний акцент має бути зроблений на покращенні наших нелюдських ресурсів: 

фінансових, фізичних та технологічних. 

   Ми повинні плекати як розум, так і серце: нашу ідеологічну спадщину та бойовий дух, який 

тільки й вдихає життя в націонал-соціалістичну ідею.  Життя означає надію на майбутнє. 

   Ідея потребує людей.  Ці люди - віруючі, послідовники, чемпіони, які її приймають і поширюють.  

   Люди потребують інших людей.  Людина не є самотньою істотою.  

   Націонал-соціалісти утворюють живу спільноту.  Спільноту віри і спільноту боротьби. 

   Ця свідомість спільноти, це почуття мети і цей глибоко усвідомлений обов'язок кинути виклик 



усім труднощам і боротися з кожним ворогом - незважаючи на десятиліття за десятиліттям 

невпинних переслідувань, очорнення і жертв - є абсолютно необхідними для нашого 

довгострокового виживання і остаточної перемоги. 

   Люди відпадають.  Організації з'являються і зникають.  Знищуються мікрорайони і цілі міста.        

   Можливо, в новому тисячолітті загинуть навіть цілі народи. 

   Але Раса повинна вижити!  

   Це усвідомлення, ця заповідь є одночасно найсвятішим і найприроднішим.  У цьому суть 

націонал-соціалізму!   

   Це знання, ця віра, цей обов'язок є нашою сутністю як націонал-соціалістів. 

   Обов'язок означає зусилля.  Тільки зусилля дають результат.  

   Зусилля мають бути визнані, оцінені і тим самим заохочені. 

   Наш акцент має бути на активізмі.  Активізм у всьому світі.  Діяльність всесвітньої, панарійської 

націонал-соціалістичної спільноти віри та боротьби. 

   Звичайно, все це не є "новим".  Це вже домінувало в стратегії НСДАП/АО протягом першої 

чверті століття її існування і продовжує домінувати у другій. 

   Організація, логістика і технології - все це дуже важливо.  Не треба в цьому помилятися.  Але це 

лише м'язи, а не серце і душа нашого руху.  

  

- Герхард Лаук  
  

  

Ми - Факелоносці! 
  

Ця стаття А. В. Шерффенберга спочатку була опублікована в "НОВОМУ ЗАКОНОДАВСТВІ" 

№ 94. 

  

У 1920-х роках Адольф Гітлер створив рух білих народів націонал-соціалізму, який став 

найпотужнішим ідеологічним явищем в історії.  У 1930-х роках він привів його до політичної 

влади і створив першу в сучасному світі державу білої раси.  У 1940-х роках націонал-соціалісти 

до останнього пострілу боролися проти спонсорованих євреями сил західного капіталізму та 

східного комунізму.  У 1950-х роках Джордж Лінкольн Роквелл знову висадив свастику в Америці 

і підняв її до свого першого повоєнного успіху в 1960-х роках.  У 1970-х роках Рух оговтався після 

його вбивства, провів безпрецедентні за масштабами масові акції і завоював світове визнання.  У 

1980-х роках через людські помилки, підривну діяльність та внутрішній хаос Рух фактично 

розпався, але його врятувала наполегливість англомовної газети НСДАП/АО "Новий порядок", яка 

витримала шторм і стала тим непорушним оплотом, навколо якого змогли згуртуватися старі та 

нові товариші.  На початку 1990-х років націонал-соціалізм знову заявляє про себе на 

міжнародному рівні, відкриваючи величезні, ще не освоєні території підтримки у Східній Європі. 

Такою, в двох словах, є історія націонал-соціалістичного руху.  Жодна людина, якій випало жити 

в той чи інший момент його розвитку, не могла здогадуватися про майбутні потрясіння, як добрі, 

так і злі.  Провінційний баварець, який приєднався до Адольфа Гітлера у 1921 році, ніколи не 

думав, що Німеччина, розтоптана після Першої світової війни, лише через двадцять років очолить 

хрестовий похід проти Радянської Росії на європейському континенті.  Зі смертю командувача 

Роквелла будь-яка надія на повернення білих мас, яких він досяг, здавалося, була втрачена 

назавжди; проте, через кілька років вони повернулися, щоб підтримати нас, і в ще більшій 

кількості.  Кожному, хто стояв серед натовпу в футболках Білої сили, остаточна перемога 

здавалася лише питанням часу.  Але не судилося.  І Рух пройшов через довге десятиліття 

виживання, скрашене здебільшого підпільними боями Ордену в середині 1980-х років.  Зараз на 

горизонті з'явилося світло, і наша Справа знову набирає обертів. 
  



Що насправді означає наша боротьба 
  

Наше власне минуле вчить нас, що: 1) ніхто не може передбачити, що чекає на нас попереду, і 2) 

кожне покоління має своє завдання, яке має виконати. 

   Німецькі коричневорубашечники 1920-х років, інтернаціональні загони СС у Другій світовій 

війні, штурмовики коммандера Роквелла та натовп у футболках білогвардійців у Маркетт-парку - 

всі вони боролися за одну і ту ж мету - Білу Перемогу.  І кожен з них домігся тієї частини 

остаточного тріумфу, яку допоміг зробити можливим у майбутньому.  Різними були лише 

конкретні завдання, які вони виконували для досягнення цієї перемоги.  Коричневі сорочки дали 

можливість своїм лідерам бути обраними.  Європейські спецназівці захищали цивілізацію, чинячи 

збройний опір.  Штурмовики Роквелла зробили можливими його публічні виступи.  Активісти у 

футболках White Power боролися за свої сім'ї та громади проти вторгнення негрів.  Яке ж тоді 

наше завдання?  Як ми повинні працювати для перемоги білих? 
  

Ми - покоління факелоносців 
  

Це означає, що наше завдання - зберегти націонал-соціалістичну ідею живою для наступного 

етапу, який незабаром настане, коли маси нашого народу знову стануть сприйнятливими до 

концепції "Білої перемоги".  Цей час вже не за горами, коли американцям увірветься терпець 

терпіти негритянську дикість і економічний хаос.  Мільйони угорців, хорватів, словенців, румунів, 

поляків і навіть росіян прокидаються від єврейської бацили і починають шукати в нас лідерства. 

Майбутні покоління будуть згадувати нас зі співчуттям, захопленням і заздрістю.  Співчуттям до 

нашого важкого проходження через темну добу невігластва і терору.  Захопленням - за нашу 

мужність і рішучість у відстоюванні своїх ідеалів перед обличчям непереборної опозиції.  

Заздрість до можливості, яку ми маємо в цей важкий час, беззаперечно довести нашу силу волі і 

нашу вірність нашій расі, тим самим завоювавши собі унікальне і шановане місце в історії 

націонал-соціалізму. 

Нам не дано бачити, що нас чекає попереду.  Але коли ми вирушили в цей революційний похід, 

кожному з нас було дано інстинкт перемоги, до якої ми повинні йти.  Для нас нашим гаслом є: 

"Перемога або смерть!"  Перемога Руху означає життя для нашої Білої Раси; наша поразка (а ми 

можемо зазнати поразки, тільки якщо здамося) означає смерть нашого народу.  Але будьте 

впевнені: Ідея, яка змогла пережити руйнування Другої світової війни, неодмінно переживе 

нинішню Темну епоху! 
  

Майбутнє: Тільки для білих! 
  

Ми аж ніяк не самотні.  Лише озирніться через плече, і ви побачите масу людей у футболках з 

написом "Біла сила".  За ними стоять штурмовики Роквелла.  Ще далі - мільйони європейців, які 

воювали під свастикою від Північної Африки до Сталінграду.  За ними - легіонери в коричневих 

сорочках, які завойовували вулиці для свого фюрера.  Ми стоїмо на чолі цього півстолітнього 

маршу.  Ми не сміємо оступитися або зійти з дистанції! 

Що з того, що мільйони з нас загинули?  Рух все одно котиться вперед, і ніщо на землі не змогло 

його зупинити!  Що з того, що чорношкірі та негри прогнили наші міста?  Тим краще побудувати 

нові, більш красиві міста в майбутньому тільки для білих!  Що з того, що ми робили погані 

помилки, і навіть гірші?  Ми всього лише смертні люди, які прагнуть до надлюдського! 

У нашій короткій історії були чудові золоті часи - Третій Рейх, роки Роквелла, тріумфи в Чикаго.  

Попереду буде ще більше, і не менш чудових.  Суцільно біла планета вабить у прийдешнє 

Століття.  Великі справи чекають попереду - недалеко.  Ми вже зараз починаємо розрізняти їх у 

відблисках нашого смолоскипа.  Колись настане час, коли ті, хто прийде після нас, озирнувшись 

на нашу непохитну рішучість з висоти всієї Білої Землі, згадають про нас з найглибшою повагою: 

"Вони були факелоносцями!" 
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того ж року. 

  

Spiegel Fernsehen в Німеччині. Знято в Лінкольні в листопаді 1993 року, вийшов в ефір наступного 

року. 

  

Угорське державне телебачення. Знятий у Хорватії в серпні 1993 року, вийшов в ефір наступного 

року. 

  

CBS News. Знятий у Лінкольні наприкінці 1992 року, транслювався у програмі "Гітлер і Сталін" 

наприкінці 1994 року. 

  

Прайм-тайм телеканалу ABC. Знято у Вашингтоні, округ Колумбія, наприкінці 1991 року, вийшов 

в ефір у січні 1992 року. 

  

Документальний фільм шведського державного телебачення "Wahrheit Macht frei! ". Знятий у Данії 

та Східному Берліні в липні 1990 року, транслювався у 1991/1992 роках у десятках країн світу. 



  

CBS "Шістдесят хвилин". Знято в Лінкольні та Чикаго наприкінці 1978 року, транслювався в січні 

1979 року та липні 1979 року. 

  

  

ІНТЕРВ'Ю ДЛЯ ДРУКОВАНИХ ЗМІ  

  

Лінкольн Джорнал-Стар. 2 квітня 1999 року. 

The Spotlight (Вашингтон, округ Колумбія). 23 червня 1997 року. 

Vrij Nederland (Голландія) 19 червня 1996 року. 

Ридерз Дайджест (британське видання). Вересень 1995 року. 

Газета "Зюддойче Цайтунг" (Мюнхен). 4 березня 1994 року. 

Омаха Уорлд Геральд. 26 вересня 1993 року. 

Лос-Анджелес Таймс. 7 вересня 1993 року. 

  

  

ФОТОГРАФІЇ 

  

Sipa Press, 101 bd Murat, 75016 Paris. Тел. 47434743 або  

Sipa Press Inc., 30 W. 21st Street #6, New York, NY 10010. Тел. 1-212-463-0150, факс -0160. 

  

  

   

  

  

  

  

  

  

  

  
  

  

 


