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A Luta Continua! 
  

Oito décadas após a capitulação da Wehrmacht a 8 de Maio de 

1945, o movimento nacional-socialista do pós-guerra é mais 

forte do que nunca não só na Alemanha, mas em toda a Europa. 

  

Décadas de assassinato em massa, expulsão, perseguição e di-

famação não foram suficientes 

para destruir a semente da 

brilhante ideia do nosso muito 

amado Führer Adolf Hitler. 

  

Todos os nacional-socialistas e 

outros compatriotas e parentes 

raciais lutam lado a lado pela 

preservação da nossa gente 

branca. 

  

O movimento tornou-se de fac-

to mais forte, mas o perigo de 

morte popular biológica é tam-
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bém muito maior hoje do que no passado. 

  

O inimigo desesperado está em vias de cometer um genocídio 

contra todos os brancos. Os seus meios são a imigração não-

branca, a distorção cultural, e a mistura de raças.  

  

Seja "legal" ou "ilegal", seja em batalha eleitoral ou em batalha 

de rua, seja armado com material de propaganda ou num campo 

de batalha de um tipo diferente: cada Nacional-Socialista deve 

cumprir o seu dever! 

  

Gerhard Lauck 
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Força através do riso: 

Gestão de Cenouras e Bastão  
  

Barão 
  

Graças às fotografias comprometedoras que tirei na última festa 

do escritório, fui convidado a submeter outro artigo.  Por isso, 

decidi escrever sobre o "estilo de gestão" por aqui.  

  

Uma técnica utilizada pelo nosso Departamento de Recursos 

Humanos é geralmente referida como "a cenoura e o pau".  

  

O bom desempenho é recompensado com a promessa de even-

tual transferência para o projecto Lebensborn.  No entanto, a 

fim de encorajar o melhor desempenho, esta transferência só ac-

ontece após a reforma, após uma longa e bem sucedida carreira.  

  

O mau comportamento, por outro lado, é punido com a trans-

ferência para a nossa unidade de Tel Aviv.  (Na verdade, não sa-

bemos o que se passa lá.  Nunca ninguém regressou e nos 

disse).  

  

Naturalmente, a direcção tenta atribuir tarefas às pessoas com o 

conjunto de competências correspondente.  Mesmo as pessoas 

com poucas ou nenhumas aptidões são colocadas em bom uso.  

Afinal de contas, onde mais poderíamos encontrar o nosso pes-

soal de gestão?  

  

Medidas criativas, mesmo desesperadas, de recrutamento são 

por vezes necessárias.  Isto não tem sido fácil desde a perda de 
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Xangai.  Mas isto não nos tem impedido.  Por exemplo, mesmo 

cães, gatos, papagaios e outros membros da família desempen-

ham papéis importantes.  

  

Um cão é um gestor de escritório.  

  

Um gato é um recepcionista.  

  

Um papagaio comanda a nossa própria pequena "Luftwaffe".  

  

Três burros têm assento no nosso conselho de administração.  
  

Até temos um idiota.  (Apesar de ter apenas duas pernas, ele faz 

um trabalho notável, servindo também como o nosso sábio bur-

ro residente!  O seu talento para piadas estúpidas é lendário).  

  

Graças às nossas raízes europeias, beber em serviço não é tabu.  

É considerado como parte da nossa vida social. E uma fonte de 

inspiração acarinhada.  

  

O "Brainstorming" - com ou sem muito cérebro, mas de 

preferência com muito álcool - é encorajado.  É também muito 

divertido.  Todo o tipo de disparates pode ser dito sem vergonha 

ou constrangimento.  Só é preciso dizer a palavra mágica: 

"brainstorming".   

  

De preferência com uma cara séria.  Se possível.  
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