
Õiged inimesed õigele tööle 
  

Propaganda esimene ülesanne on inimeste võitmine hilisema organi-
satsiooni jaoks; organisatsiooni esimene ülesanne on inimeste 
võitmine propaganda jätkamiseks. - Mein Kampf, propaganda ja or-
ganisatsioon 

  

   Võtke teadmiseks! 

   Propaganda esimene ülesanne on in-
imeste värbamine organisatsiooni jaoks.  
Mitte "meelelahutuse" pakkumine vo-
yeuridele ja harrastajatele.  

   Organisatsiooni esimene ülesanne on 
inimeste värbamine PROPAGANDA 
tegemiseks.  Mitte pakkuda 
"seltskondlikku klubi" tugitool-
kindralitele, filosoofidele ja kultistidele. 

   Iga tõeline natsionaalsotsialist tõestab 
end "natsionaalsotsialist" nime vääri-
liseks sellega, et ta teeb midagi selle as-
ja heaks!  "Tõelise uskliku" olemisest ei 
piisa. 

   NSDAP/AO otsib TEGIJAT.  Mitte 
TEGIJAT! 

   Need tegijad jagunevad kolme kate-
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gooriasse:  

  

CO-WORKERS 

toota propagandat 

 

AKTIVISTID 

levitada propagandat 

 

DONORS 

finantspropaganda 

  

   NSDAP/AO otsib üles pühendunud natsionaalsotsialistid!  Parimad inimesed ta-
havad tööle saada.  Me teeme täpselt seda.  Ja see meeldib neile.  Siin on see, mida 
üks meie kõige väärtuslikum uus värbamineja kirjutas: 

  

   Kuidas ma siia sattusin? 

   Ma teadsin, et midagi oli televisiooni, ajalehtede ja raadio jutustuses valesti, 
kuid ma ei osanud seda täpselt määratleda.  Asjad lihtsalt ei klappinud ja minu 
teadmatus, mida selle suhtes ette võtta, masendas mind.  Ma tegin kõik, mida pidin 
tegema, ja tundus, et olin alati majanduslikust 8-pallist maha jäänud.  

   Minu vastuste otsimine viis mind foorumisse, kus ma hakkasin uurima ja lugema 
postitusi, ressursse ja artikleid ning hakkasin aru saama, et midagi on vaja teha, 
ja seda varsti!  Ma olin alles algaja ja ma ei teadnud, mida ma saaksin teha, et 
midagi muuta.  Ma peaaegu loobusin foorumist, sest mind heidutas defetism ja 
lõputu jutt, kuid mitte tegutsemine! 

   Siis kohtusin Gerhardiga, kes pani mind kohe tööle - ja see meeldis mulle!  Ta 
näitas mulle lihtsaid, turvalisi, kuid tõhusaid viise, kuidas ma saaksin olla aktiivne 
ja kaasatud.  Nüüd olen osa ülemaailmsest aktivistide meeskonnast ja me saame 
asju korda!  Olen leidnud, et selle töö tegemine on olnud kõige rahuldust pak-
kuvam ja rahuldust pakkuvam vabatahtlik töö, mida ma kunagi teinud olen.   Pu-
hta tõe loomisega ja levitamisega seotud kvalitatiivne erinevus paneb mu südame 
lendu! 

   Olen töötanud koos meie Gerhardiga erinevate projektide kallal, nii et ma tean, 
kuidas ta mõtleb, ja ma tean, et teda toetavad mitmed samad meeskonnaliikmed, 
kes on edukalt ellu viinud ka teisi projekte!  Mitte miski ei ole nii edukas kui edu! 

   Oma poliitilise ärkamise aastapäeval vaatan igal aastal tagasi ja jälgin samme, 



mis ma astusin algajast kuni aktivistini, kelleks ma olen saanud.  Mitte miski ei ole 
lähedane sellele tundele, et ma tegelikult midagi mõõdetavat ja olulist teen.   Roh-
kem meie inimesi kui kunagi varem on ärkamas ja märkamas, et on aeg teha 
midagi, et kindlustada mitte ainult meie esiisade pärand, vaid ka meie järeltulijate 
tulevik!  Rääkimise ja kaebamise asemel on aeg TEGEVUS.  See uskumatult va-
bastav ja põnev ideoloogilise uuenduse ja tegeliku tegevuse teekond on tohutu ja 
see alles algab. 

   Kas sa ei liitu minuga? 

  

   Meie meeskonnaga liitub üha rohkem õigeid inimesi.  Iga uus projekt toob 
juurde rohkem häid inimesi.  Meie värbajate hulka kuuluvad: 

 

Ärimehed Euroopas ja Ameerikas 

hallata meie kirjastusrajatisi 

 

Meditsiinitöötaja Põhja-Ameerikas 

teeb teadusuuringuid 

 

Vabatahtlikuna Lõuna-Ameerikas 

tõlgib raamatuid 

 

IT-spetsialist Kaug-Idas 

loob koolitusjuhendid 

 

   Mõned "vana kaardivägi" on meiega töötanud juba 1970ndatest aastatest alates!   

   Noored ja vanad, uuskursuslased ja vana kaardivägi, eurooplased ja ameeri-
klased (põhja ja lõuna), germaanlased ja slaavlased ja "romaani" maad, paganad ja 
kristlased ja "teised"... me kõik töötame koos NSDAP/AO ridades.  

   Sina saad meie meeskonnaga liituda! 

  

Gerhard Lauck  



Fredi Odüsseia 
 

4. osa 

Ettevaatust: Veidrik 

 

Tavaliselt mind ei huvita, kes kus kohvikus istub.  Kuid on kaks rühma, mida ma 
väldin.  Nad on lihtsalt liiga imelikud: 

 

Juhatuse liikmed  

 

ja 

 

Uurimis- ja arendustegevuse poisid 

[R&D = teadus- ja arendustegevus] 

 

Õnneks ei söö juhid meie kohvikus.  Neil on oma väga uhke ja väga privaatne 
"juhtkonna salong". 

 

Siiski söövad teadus- ja arendustegevuse töötajad mõnikord siin.   

 

Enamik suhteliselt terve mõistusega inimesi eelistab istuda ruumi vastaspoolel.  
Need kohad on kiiresti hõivatud.  Nii et mul ei ole sageli õnne. 

 

Kui see juhtub, kuulen pealt kummalisi vestlusi. 

 

Mõned arutelud hõlmavad numbreid. 

 

Üks teadus- ja arendustegevuse spetsialist ütles, et talle meeldib number "1" selle 
lihtsuse tõttu.  Üks teine teadus- ja arendustegevuse töötaja vastas, et talle ei 
meeldi number "1", sest seda on liiga lihtne segi ajada väiketähega "L". 

    



Üks teine teadus- ja arendustegevuse mees ütles, et talle meeldib number "8", sest 
see meenutab talle naise keha.  Talle ei meeldinud number "3", sest see nägi välja 
nagu pooleks lõigatud naine. 

 

Üks teine teadus- ja arendustegevusega tegelev mees vastas, et talle ei meeldi 
number "8", sest see näeb välja nagu lõpmatuse sümbol, mis on pööratud 90 kraa-
di. 

 

Kõige kummalisem oli see: 

 

Nad ei olnud IT-mehed! 

 




