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Tinkami žmonės 
tinkamam darbui 

  
Pirmasis propagandos uždavinys - laimėti žmones vėlesnei organizacijai; pirma-
sis organizacijos uždavinys - laimėti žmones propagandos tęsimui. - Mein 
Kampf, propaganda ir organizacija 
  
   Atkreipkite dėmesį! 
   Pirmoji propagandos užduotis    - 
įdarbinti žmones organizacijoje.  O ne 
teikti "pramogas" vujeristams ir 
mėgėjams.  
   Pirmasis organizacijos uždavinys    - 
verbuoti žmones PROPAGANDOS 
kūrimui.  O ne teikti "socialinį klubą" 
fotelių generolams, filosofams ir sektan-
tams. 
   Kiekvienas tikras nacionalsocialistas 
įrodo, kad yra vertas nacionalsocialisto 
vardo, jei iš tikrųjų ką nors daro dėl sa-
vo tikslo!  Neužtenka būti "tikru tikinči-
uoju". 
   NSDAP/AO ieško DARBUOTOJŲ.  
Ne kalbėtojų! 
   Šie vykdytojai skirstomi į tris kate-
gorijas:  
 

BENDRADARBIAUTOJAI 

 

#187                                                                                                                                          10 / 2022 (133) 



2 

gaminti propagandą. 
  

AKTIVISTAI 
platinti propagandą. 

  
DONORAI 

finansų propaganda 
  
   NSDAP/AO ieško atsidavusių nacionalsocialistų!  Geriausi žmonės nori būti 
įdarbinti.  Mes būtent tai ir darome.  Ir jiems tai patinka.  Štai ką parašė vienas 
vertingiausių mūsų naujokų: 
  
   Kaip aš čia patekau? 
   Žinojau, kad televizijoje, laikraščiuose ir radijuje kažkas negerai, bet negalėjau 
to suprasti.  Viskas tiesiog nesutapo, o mano nežinojimas, ką su tuo daryti, mane 
slegia.  Dariau viską, ką turėjau daryti, bet atrodė, kad kiekvieną kartą atsilikau 
nuo ekonominio aštuoneto.  
   Ieškodamas atsakymų patekau į forumą, kuriame pradėjau studijuoti ir skaityti 
pranešimus, šaltinius ir straipsnius ir supratau, kad reikia kažką daryti, ir greitai!  
Buvau toks pat naujokas, kaip ir visi kiti, ir nežinojau, ką galėčiau padaryti, kad 
kažką pakeisčiau.  Beveik pasitraukiau iš forumo, nes buvau nusivylęs defetizmu ir 
nesibaigiančiomis kalbomis be jokių veiksmų! 
   Tada sutikau Gerhardą, kuris iš karto mane paskyrė į darbą - ir man tai patiko!  
Jis parodė man paprastus, saugius, bet veiksmingus būdus, kaip galėčiau tapti ak-
tyvus ir įsitraukti į veiklą.  Dabar priklausau pasaulinei aktyvistų komandai, ir 
mes darome darbus!   
   Pastebėjau, kad šis darbas man buvo pats naudingiausias ir didžiausią pasiten-
kinimą teikiantis savanoriškas darbas.  Kokybinis skirtumas, susijęs su grynosios 
tiesos kūrimu ir skleidimu, verčia mano širdį džiaugtis! 
   Dirbau su mūsų Gerhardu prie įvairių projektų, todėl žinau, kaip jis mąsto, ir 
žinau, kad jam padeda keli tie patys komandos nariai, kurie sėkmingai įgyvendino 
kitus projektus!  Nieko nėra sėkmingesnio už sėkmę! 
   Kasmet minėdamas savo politinio prabudimo metines, atsigręžiu atgal ir stebiu 
žingsnius, kuriuos žengiau nuo naujoko iki aktyvisto, kuriuo tapau.  Niekas nepri-
lygsta tam jausmui, kai iš tikrųjų padarai kažką išmatuojamo ir reikšmingo.   
Daugiau mūsų žmonių nei bet kada anksčiau atsibunda ir pastebi, kad atėjo laikas 
ką nors daryti, kad užtikrintume ne tik mūsų protėvių palikimą, bet ir mūsų 
palikuonių ateitį!  Užuot kalbėję ir skundęsi, metas veikti.  Ši neįtikėtinai išlais-
vinanti ir jaudinanti ideologinio atsinaujinimo ir realių veiksmų kelionė yra 
didžiulė, ir ji dar tik prasideda. 
   Ar neprisijunkite prie manęs? 
  
   Prie mūsų komandos prisijungia vis daugiau tinkamų žmonių.  Kiekvienas 
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naujas projektas pritraukia vis daugiau gerų žmonių.  Tarp mūsų darbuotojų yra: 
  

Verslininkai Europoje ir Amerikoje 
valdyti mūsų leidybos priemones. 

  
Medicinos specialistas Šiaurės Amerikoje 

atlieka mokslinius tyrimus. 
  

Savanorystė Pietų Amerikoje 
verčia knygas 

  
IT specialistas Tolimuosiuose Rytuose 

kuria mokymo vadovus. 
  

   Kai kurie iš "senosios gvardijos" su mumis dirba nuo 1970-ųjų!   
   Jauni ir seni, nauji konvertitai ir senoji gvardija, europiečiai ir amerikiečiai 
(šiaurės ir pietų), germanai ir slavai bei "romanų" kraštai, pagonys ir krikščionys 
bei "kiti"... mes visi kartu dirbame NSDAP/AO gretose.  
   JŪS galite prisijungti prie mūsų komandos! 
  
Gerhardas Lauckas  
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Mažų miestelių Amerika: 
Tikra istorija 

  
   Į pensiją išėjęs draugas, gyvenantis gerokai žemiau skurdo ribos, eina į paštą.   
Stovėdamas eilėje jis išgirsta, kaip priešais jį sėdinti senutė užsimena, kad jos 
dukra dirbo Australijoje.  Jis jai pasako, kad turi draugų Australijoje.  Jie net 
atsiuntė jam dėžę maisto Kalėdoms.  
   Moteris akivaizdžiai pažįsta už jo stovintį pagyvenusį vyrą.  Ji išreiškia 
užuojautą, kad neseniai mirė jo motina.  Jis pastebi, kad jai buvo 94 metai ir ji bu-
vo silpnos sveikatos.  Taigi galbūt tai buvo palaiminimas.  Prieš išeidamas mūsų 
bendražygis taria keletą paguodos žodžių. 
   Maždaug už kvartalo jis išgirsta, kaip iš apygardos teismo pastato garsiakalbių 
skamba Beethoveno Devintosios simfonijos penktoji dalis.  Dabar jis yra priešais 
parduotuvę, kurioje dirba bažnyčios vargonininkas.  Jis įeina ir užsimena apie tai 
vyrui. 
   Už kelių kvartalų jis sustoja prie taupyklės ir paprašo pasisveikinti su katėmis.  
Jos miega ir jis nenori jų trukdyti.  Todėl vietoj to jis tik pamoja.  Jis pasako par-
duotuvės savininkui, kad yra labai patenkintas neseniai įsigytu naudotu televizori-
umi. 
   Kita stotelė - sporto prekių parduotuvė.  Jis pastebi patrauklią jauną 
šviesiaplaukę moterį, laikančią lanką ir strėlę.  Jis prieina prie vidutinio amžiaus 
poros, kuriai priklauso parduotuvė, ir išreiškia susirūpinimą: "Žinote, kai ateis Val-
entino diena, bus pavojinga leisti moteriai laikyti lanką ir strėlę!"  Jie nusijuokia.  
Beveik atsiprašydamas jis prisipažįsta, kad žmona negali pakęsti tų pačių kvailų jo 
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pokštų dešimtmetį po dešimtmečio.  Tad jam tenka varginti kitus žmones. 
   Visa tai trunka mažiau nei valandą.  Tai niekuo nesiskiria nuo jo įprastos 
kasdienės rutinos.  Žmonės jį mėgsta.  Jiems nerūpi jo politika. Nors daugelis žino, 
kad jis yra užkietėjęs nacionalsocialistas! 
   Kartais į pokalbius jis įterpia kruopščiai suformuluotą politinį komentarą ar du.  
Tačiau dažniausiai to nedaro.  Jis tiesiog malonus senas džentelmenas, kurį 
žmonės mato mieste ir mojuoja rankomis. 
   Kai jis kalba apie politiką, savo požiūrį jis pritaiko auditorijai.  Dažniausiai kal-
bama apie ekonomiką, politikų išpardavinėjimą ir Volstrito parazitizmą.  Nebaltųjų 
imigracija, juodaodžių nusikalstamumas ir užsienis atsiranda vėliau, kai jau 
užmezgamas tam tikras ryšys ir jis geriau jaučia savo auditoriją.   
   Atvira nacionalsocialistinė propaganda paprastai paliekama vėlesniems pokalbi-
ams.  Net ir tada ji prasideda labiau "istorine" nei "politine" dabarties problemų ir 
sprendimų prasme. 
   Laikui bėgant vis daugiau žmonių supranta, kad jis iš tikrųjų yra užkietėjęs 
nacionalsocialistas.  Bet jiems tai, atrodo, nerūpi.  Net žymūs piliečiai vadina jį 
draugu.  Be to, jie pritaria daugeliui jo žodžių.  Jie mato jį kaip žmogų, kuris yra 
toje pačioje pusėje kaip ir jie.  O vyriausybę - kaip bendrą priešą. 
   Trumpai tariant, yra laikas ir vietos, kur galima pasipriešinti žmonėms su 
šventąja svastika ir iššaukiančiu pasveikinimu.  Tačiau taip pat yra laikas ir vietos, 
kur pirmiausia reikia paruošti dirvą. 
   Šis patyręs aktyvistas taikė abu metodus.  Netgi demonstracijas su šturmo karių 
uniformomis.  Jis vis dar turi savo senąją šturmo kario uniformą!) 
   Tai tiesiog taktikos klausimas.  Ne dogmos. 
   Jūs taip pat galite tai padaryti! 
    Paruoškite dirvą.  Pasodinkite sėklą.  Palaistykite augalą.  Stebėkite, kaip jis au-
ga.   Nuimkite derlių, kai ateis laikas. 
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Sakytinis žodis 
  

   Žodis yra veiksmingiausia propagandos priemonė įtikinti ir atversti.  Geriausia - 
akis į akį.  Ir vienas prieš vieną.  Pritaikykite savo požiūrį auditorijai.  Sutelkite 
dėmesį į pagrindinius jos rūpesčius.  O ne savo ideologines preferencijas.  
   Lankstinukais, plakatais, lipdukais ir pan. net nereikėtų bandyti "paaiškinti" ar 
"įtikinti".  Jų tikslas - atkreipti dėmesį, sukelti susidomėjimą ir sukelti užklausas.  
Arba rašytinių užklausų, arba interneto srauto.  Svastika yra itin veiksminga!  
   Periodiniai leidiniai pirmiausia skirti esamiems simpatikams ir rėmėjams.  
Pagrindinis jų tikslas - ne tiek "šviesti", kiek paversti bendrą pritarimą konkrečia 
parama.  Tai reiškia aktyvumą, darbą arba pinigus. ("Moralinės paramos" pap-
rasčiausiai nepakanka!) 
   Knygos tarnauja švietimui.  
   Interneto plėtra pakenkė tradicinei žiniasklaidai.  Tačiau internetas jos nepakeitė!  
Internetas yra vertinga priemonė.  Tačiau jis nėra universalus vaistas.  Laikykite 
savo įrankių dėžutę pilnai pripildytą visų įrankių.  Ir kiekvieną įrankį naudokite 
tinkamai. 
   Įsivaizduokite tokį scenarijų: 
  
Dvidešimt vyrų susirenka statyti namo.  Kiekvienas atsineša pjūklą.  Niekas 
nesineša plaktuko. Paklausti, kodėl 
neatsinešė plaktuko, visi atsako vienodai: 
"Plaktukas yra primityvus ir 
senamadiškas.  Pjūklas - tai aukštosios 
technologijos ir modernumas!" 
  
   Taip nutinka pernelyg dažnai.  Per-
nelyg didelis pasitikėjimas internetu ken-
kia judėjimui.  Lygiai taip pat kaip plak-
tuko trūkumas trukdo pastatyti namą 
pirmiau aprašytame scenarijuje. 
   Vienas iš svarbiausių šiandienos klau-
simų yra šis: Kaip sukurti ekonomiškai 
efektyviausią žiniasklaidos priemonių ir 
metodų derinį?  Kiek ir kokių pjūklų ir 
plaktukų turi būti mūsų įrankių dėžėje, 
jei norime tinkamai atlikti darbą? 
   Šią problemą sprendžiame jau daugelį 
metų.  Iki šiol padaryta didelė pažanga, 
tačiau dar laukia ilgas kelias.  Laimei, 
esame ne vieni.  Daug žmonių dirba 
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kartu, kad rastų geriausią sprendimą.  
   Prisijunkite prie mūsų! 
  
Gerhardas Lauckas    
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