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Boj pokračuje ! 
  

   Osm desetiletí 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 nes-

tačila 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 v minu-

losti. 

   Zoufalý nepřítel právě páchá geno-

cidu 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 propagan-

distickým materiálem nebo na bojišti 

jiného druhu: každý národní social-

ista musí plnit svou povinnost! 
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Pilíře NSDAP/AO 
  

Nejvyšší priorita! 
  

   Hlavním cílem    je přežití bílé rasy a jednotlivých bílých "lidí" či 

"národností"!!! 

   Vše ostatní je druhotné! Ideologické, taktické a etnické názorové rozdíly by 

neměly narušovat hlavní cíl! 

  

Role NSDAP/AO 
  

   Nejmenší buňkou NS-hnutí je jednotlivý národní socialista. Dokud existuje 

kdekoli na světě jediný národní socialista, boj pokračuje! 

   Poznámka: Pouhý název "Zátiší" nestačí! "Stále bojuje" je nezbytné! 

   Každý opravdový národní socialista dělá něco, čím hnutí nějak propaguje! Pou-

hé "věření" nebo "studium" není čin! Kdo to neví a nejedná podle toho, není 

žádný národní socialista. (I když umí Mein Kampf citovat zpaměti hebrejsky od 

zadu dopředu!). 

   Dva národní socialisté - i když pracují zcela nezávisle na sobě a nemají o své 

existenci ani tušení - jsou dvakrát silnější než jeden... 

...ale pokud spolupracují, nejsou jen dvakrát silnější, ale spíše čtyřikrát silnější. 

   Deset národních socialistů - nebo NS-organizací (!) - i když pracují zcela 

nezávisle na sobě a sotva vědí o své existenci - , jsou desetkrát silnější než pouhý 

jeden... 

...ale pokud pracují společně - optimálně koordinovaně - , pak nejsou jen de-

setkrát silnější, ale spíše stokrát silnější! 

   V tom spočívá význam NSDAP/AO. Nenahrazuje ani jednotlivé národní social-

isty, ani jednotlivé NS-organizace. - Doplňuje je. NSDAP/AO znásobuje jejich 

účinnost díky své klíčové roli na mezinárodní úrovni! 

 

Globální rodina národních socialistů 
  

   Národně socialistické hnutí je globální rodina. Tato rodina se skládá z mnoha 

organizací a jednotlivců. Žádná organizace ani jednotlivec není více než 

nepatrnou součástí této rodiny. 

   Byly doby, kdy tuto základní pravdu odmítali přijmout i významní představitelé 

organizací. Považovali svou vlastní organizaci za střed NS vesmíru... za srdce, 
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mysl a duši NS hnutí... za jediného dědice odkazu Adolfa Hitlera! 

   Některé z nich zakázaly svým členům vstup do jiných organizací. Některé 

nejenže vyžadovaly výlučnou loajalitu, ale označovaly své "konkurenty" za 

"nepřátele strany". 

   Poznámka: Nebudu uvádět žádná jména! Nejde o otevírání starých ran. Chci jen 

připravit nové lidi pro případ, že by narazili na nějaké hnijící části těl nebo nevy-

buchlé miny, které zůstaly ze starých občanských válek, jež napáchaly tolik škod 

na hnutí v době, kdy jsem byl mladý. Doufejme, že se poučí z našich chyb! Ne je 

opakovat! 

   Takto vidím svou vlastní pozici: 

 

   NSDAP/AO neexistuje proto, aby mi sloužila. Já existuji proto, abych sloužil 

NSDAP/AO... Hnutí NS neexistuje proto, aby sloužilo NSDAP/AO. NSDAP/AO 

existuje proto, aby sloužila hnutí NS... Bílá rasa neexistuje proto, aby sloužila 

hnutí NS. Hnutí NS existuje proto, aby sloužilo bílé rase. 

 

   Pokud s tímto přístupem souhlasíte, podívejte se na nás. Pokud ne, podívejte se 

na jinou organizaci.  

  

Páteř hnutí NS: 

Naši kádři 
  

   Vůdce NS ani organizace NS nejsou páteří národně socialistického hnutí. Páteří 

hnutí jsou kádry! 

   Tyto kádry byly zformovány v letech intenzivního politického boje. Mají jizvy a 

zkušenosti. Jejich know-how a spolup-

ráce jsou v tomto boji naprosto rozh-

odující!  

   Někdy se vztah mezi kádrem a 

"organizačním vedoucím" podobá vzta-

hu mezi zkušeným seržantem a mladým 

zeleným poručíkem, který právě přišel z 

akademie.  

   Jako "vyšší důstojník" v hnutí radím 

svým mladším kolegům na 

"velitelských pozicích" toto: 

Poslouchejte svého seržanta!!! 

  

 
Gerhard Lauck 
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Moje vzory 
  

   Mými vzory byli moji pedagogové, spolupracovníci a kamarádi! 

   Byli to zčásti muži, kteří se účastnili první světové války, (prvního) období 

bojů, druhé světové války a (druhého) období bojů po roce 1945! Tedy zčásti 

říšští Němci a emigranti... Ale byli to také zčásti staří spolubojovníci německo-

amerického Svazu. 

   My, národní socialisté poválečné generace, jsme nic podobného nezažili a 

nevydrželi! Musíme před nimi s úctou sklonit hlavu! 

   Jediné, na co si můžeme stěžovat, je, že jsme nezažili Vůdce a Třetí říši! 

   Ztráta poválečné organizace nebo organizačního vůdce může být pro NÁS 

velmi bolestná a skličující, ale ve srovnání s jejich cestou utrpení, obětí a nezlom-

nosti je to maličkost!  

   Musíme dokázat, že jsme jich - a milionů padlých - hodni! Existuje jen jeden 

způsob, jak to udělat: Bojovat do posledního dechu! 

  

Stará garda 
  

   Dnešní starou gardu tvoří z velké části vedoucí představitelé NS mé poválečné 

generace. Jejich charakteristickými rysy jsou desetiletí aktivismu a (v Německu) 

ve většině případů také několikaleté politické věznění. 

   Přesto se považujeme přinejlepším za slabé kopie soudruhů z válečné generace, 

našich vlastních učitelů.  

   Považujeme téměř za ostudné, že mladí soudruzi, jejichž vychovateli musíme 

být, musí bohužel snášet tak mizerné vzory - ve srovnání s našimi vychovateli a 

vzory -, totiž s námi.   

   Žádný protest! Minimálním požadavkem pro splnění povinnosti je boj na život 

a na smrt! Kdo ještě žije, ten tohoto minimálního požadavku ještě nedosáhl a 

nemá nárok nechat se příliš oslavovat! (Nastupujícím generacím bojovníků NS by 

to nemělo připadat jen jako hezká formulace, spíše jako něco, co je samozřejmé!) 

   Naši nástupci musí být rozhodně lepšími národními socialisty než my! - Jinak 

hnutí nebude disponovat vysoce hodnotným lidským materiálem, který je 

nezbytný pro naplnění jeho historického poslání! 

   Jejich nástupci musí pokračovat v tomto vyšším rozvoji charakteru!  

   Oprávněné ocenění a uznání jsou dobré. Ano, jsou užitečné pro historii hnutí a 

výchovu mládeže. Ale ne, když jsou přehnaná. 

   Naše až příliš lidské nedostatky nesmí zůstat utajeny! Za prvé, v zájmu his-

torické pravdy... za druhé, v zájmu úspěšné praxe... a za třetí, v zájmu výchovy 

mládeže. 
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   Kdo bojuje čestně, věrně, statečně a houževnatě, nemusí se obávat o svou čest a 

"posmrtnou slávu".  

   Jeho věčný život je ztělesněn v krvi jeho dětí a jeho odkaz v duchu příštích gen-

erací soudruhů NS! 

  

Gerhard Lauck 
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