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Lupta continuă! 
  

La opt decenii de la capitularea Wehrmachtului, la 8 mai 1945, 

mișcarea național-socialistă postbelică este mai puternică ca ni-

ciodată, nu numai în Germania, ci și în întreaga Europă. 

  

Decenii de crime în masă, expulzări, persecuții și defăimări nu 

au fost suficiente pentru a dis-

truge sămânța ideii geniale a 

mult iubitului nostru Führer 

Adolf Hitler. 

  

Toți național-socialiștii și cei-

lalți compatrioți și rude rasiale 

conștienți de rasă luptă cot la 

cot pentru păstrarea albilor 

noștri. 

  

Mișcarea a devenit într-adevăr 

mai puternică, dar pericolul 

morții populare biologice este, 
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de asemenea, mult mai mare astăzi decât în trecut. 

  

Dușmanul disperat este pe cale să comită un genocid împotriva 

tuturor albilor. Mijloacele sale sunt imigrația non-albă, denatu-

rarea culturii și amestecul de rase.  

  

Fie că este "legal" sau "ilegal", fie că este vorba de o luptă elec-

torală sau de o luptă de stradă, fie că este înarmat cu material de 

propagandă sau pe un câmp de luptă de un alt fel: fiecare 

național-socialist trebuie să-și facă datoria! 

  

Gerhard Lauck 
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Putere prin râs: 

Managementul morcovului și al 

bățului  
  

Baron 
  

Mulțumită fotografiilor compromițătoare pe care le-am făcut la 

ultima petrecere de la birou, am fost invitată să prezint un alt ar-

ticol.  Așa că am decis să scriu despre "stilul de management" 

de aici.  

  

Una dintre tehnicile utilizate de departamentul nostru de resurse 

umane este denumită în mod obișnuit "morcovul și bățul".  

  

Performanțele bune sunt recompensate cu promisiunea unui 

eventual transfer la proiectul Lebensborn.  Cu toate acestea, 

pentru a încuraja cele mai bune performanțe, acest transfer are 

loc numai la pensionare, după o carieră lungă și de succes.  

  

Pe de altă parte, un comportament neadecvat este pedepsit cu 

transferul la unitatea noastră din Tel Aviv.  (De fapt, nu știm ce 

se întâmplă acolo.  Nimeni nu s-a întors vreodată să ne spună).  

  

În mod firesc, conducerea încearcă să repartizeze sarcinile per-

soanelor cu setul de competențe corespunzător.  Chiar și per-

soanele cu abilități reduse sau fără abilități sunt puse în valoare.  

La urma urmei, unde altundeva am putea găsi personalul de 

conducere?  
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Uneori sunt necesare măsuri creative, chiar disperate, de recru-

tare.  Acest lucru nu a fost ușor de la pierderea orașului Shang-

hai.  Dar acest lucru nu ne-a oprit.  De exemplu, chiar și câinii, 

pisicile, papagalii și alți membri ai familiei joacă un rol im-

portant.  

  

Un câine este un manager de birou.  

  

O pisică este o recepționeră.  

  

Un papagal comandă mica noastră "Luftwaffe".  

  

În consiliul nostru de administrație se află trei bouri.  
  

Avem chiar și un măgar.  (În ciuda faptului că are doar două pi-

cioare, face o treabă extraordinară în calitate de fundul nostru 

înțelept!  Talentul său pentru glume proaste este legendar).  

  

Datorită rădăcinilor noastre europene, consumul de alcool la 

locul de muncă nu este un tabu.  Este considerată parte a vieții 

noastre sociale. Și o sursă prețioasă de inspirație.  

  

"Brainstormingul" - cu sau fără prea mult creier, dar de prefer-

ință cu mult alcool - este încurajat.  Este, de asemenea, foarte 

distractiv.  Tot felul de prostii pot fi debitate fără rușine sau 

jenă.  Trebuie doar să se rostească cuvântul magic: 

"brainstorming".   

  

De preferință cu o față serioasă.  Dacă este posibil.  
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