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Boj pokračuje! 
  

Osm desítek let po kapitulaci wehrmachtu 8. května 1945 je 

poválečné nacionálněsocialistické hnutí nejen v Německu, ale v 

celé Evropě silnější než kdykoli předtím. 

  

Desetiletí masového vraždění, vyhánění, pronásledování a 

hanobení nestačila k tomu, aby 

zničila zárodek geniální 

myšlenky našeho milovaného 

Vůdce Adolfa Hitlera. 

  

Všichni národní socialisté a 

další rasově uvědomělí krajané 

a rasově spříznění lidé bojují 

bok po boku za zachování 

našeho bílého lidu. 

  

Hnutí skutečně zesílilo, ale ne-

bezpečí biologické lidové smrti 

je dnes také mnohem větší než 
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v minulosti. 

  

Zoufalý nepřítel právě páchá genocidu všech bělochů. Jeho 

prostředky jsou imigrace nebílých, deformace kultury a míšení 

ras.  

  

Ať už "legálně" nebo "ilegálně", ať už ve volebním boji nebo v 

pouliční bitvě, ať už vyzbrojen propagandistickým materiálem 

nebo na bojišti jiného druhu: každý národní socialista musí plnit 

svou povinnost! 

  

Gerhard Lauck 
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Síla skrze smích: 

Řízení mrkví a klackem  
  

Baron 
  

Díky těm kompromitujícím fotografiím, které jsem pořídil na 

posledním večírku v kanceláři, jsem byl vyzván, abych před-

ložil další článek.  Tak jsem se rozhodl napsat o zdejším "stylu 

řízení".  

  

Jedna z technik, kterou používá naše personální oddělení, se 

běžně označuje jako "mrkev a klacek".  

  

Dobrý výkon je odměněn příslibem případného přechodu do 

projektu Lebensborn.  Aby se však podpořila co nejlepší výkon-

nost, dochází k tomuto převodu až po odchodu do důchodu po 

dlouhé a úspěšné kariéře.  

  

Naopak špatné chování se trestá přeložením do naší jednotky v 

Tel Avivu.  (Co se tam děje, vlastně nevíme.  Nikdo se nikdy 

nevrátil a neřekl nám to.)  

  

Vedení se samozřejmě snaží přidělovat úkoly lidem s odpovída-

jícími dovednostmi.  I lidé s malými nebo žádnými doved-

nostmi jsou dobře využiti.  Koneckonců, kde jinde bychom našli 

naše vedoucí pracovníky?  

  

Někdy je nutné přijmout kreativní, až zoufalá náborová 

opatření.  Od ztráty Šanghaje to není snadné.  Ale to nás 

nezastavilo.  Například i psi, kočky, papoušci a další členové 
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rodiny hrají důležitou roli.  

  

Pes je vedoucí kanceláře.  

  

Kočka je recepční.  

  

Papoušek velí naší malé "Luftwaffe".  

  

V naší správní radě zasedají tři osli.  
  

Máme dokonce i osla.  (Přestože má jen dvě nohy, odvádí vyni-

kající práci i jako náš rezidentní moudrý osel!  Jeho talent na 

hloupé vtipy je legendární.)  

  

Díky našim evropským kořenům není pití alkoholu na 

pracovišti tabu.  Je považováno za součást našeho 

společenského života. A je ceněným zdrojem inspirace.  

  

"Brainstorming" - s velkým množstvím mozku nebo bez něj, ale 

nejlépe s dostatkem alkoholu - je podporován.  Je to také velmi 

zábavné.  Bez studu a rozpaků lze vypustit z úst nejrůznější 

nesmysly.  Stačí říct kouzelné slůvko: "brainstorming".   

  

Nejlépe s vážnou tváří.  Pokud je to možné.  
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