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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 niciodată, nu numai în Ger-

mania, ci și în întreaga Europă. 

   Decenii de crime în masă, expulzări, persecuții și defăimări nu au fost sufi-

ciente pentru a distruge sămânța ideii geniale a mult iubitului nostru Führer 

Adolf Hitler. 

   Toți național-socialiștii și ceilalți 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, de asemenea, mult mai 

mare astăzi decât în trecut. 

   Dușmanul disperat este pe cale să 

comită un genocid împotriva tuturor al-

bilor. Mijloacele sale sunt imigrația non

-albă, denaturarea culturii și amestecul 

de rase.  

   Fie că este "legal" sau "ilegal", fie că 

este vorba de o luptă electorală 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! 
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 Stâlpii NSDAP/AO 
  

Prioritate maximă! 
  

   Obiectivul principal este supraviețuirea rasei albe și a "oamenilor" sau 

"naționalităților" noastre albe individuale!!!! 

   Orice altceva este secundar! Diferențele de opinie ideologice, tactice și etnice 

nu trebuie să interfereze cu obiectivul principal! 

  

Rolul NSDAP/AO 
  

   Cea mai mică celulă a mișcării NS este național-socialistul individual. Atâta 

timp cât există un singur național-socialist oriunde în lume, lupta continuă! 

   Notă: Doar "Still lives" nu este suficient! "Încă luptă" este esențial! 

   Fiecare național-socialist autentic face ceva pentru a promova cumva mișcarea! 

Simpla "credință" sau "studiu" nu înseamnă acțiune! Cine nu știe acest lucru și nu 

acționează în consecință, nu este deloc național-socialist. (Chiar dacă poate cita 

Mein Kampf de la spate la față din memorie în ebraică!) 

   Doi național-socialiști - chiar dacă lucrează în mod total independent unul de 

celălalt și nu au cunoștință de existența celuilalt - sunt de două ori mai puternici 

decât unul singur... 

...dar dacă lucrează împreună, nu sunt doar de două ori mai puternice, ci de patru 

ori mai puternice. 

   Zece național-socialiști - sau organizații NS (!) - chiar dacă lucrează total inde-

pendent unul de celălalt și abia dacă știu de existența celuilalt - sunt de zece ori 

mai puternici decât unul singur... 

...dar dacă lucrează împreună - coordonate în mod optim - , atunci nu sunt doar de 

zece ori mai puternice, ci de o sută de ori mai puternice! 

   Aici se află semnificația NSDAP/AO. Acesta nu înlocuiește nici național-

socialistul individual, nici organizația NS individuală. - El le completează. 

NSDAP/AO le multiplică eficiența datorită rolului său cheie pe plan internațional! 

 

Familia național-socialistă globală 
  

   Mișcarea național-socialistă este o familie globală. Această familie este formată 

din multe organizații și persoane. Nicio organizație sau individ nu reprezintă mai 

mult decât o mică parte din această familie. 



3 

   A fost o vreme când chiar și marii lideri organizaționali refuzau să accepte acest 

adevăr fundamental. Ei își considerau propria organizație ca fiind centrul univer-

sului NS... ca fiind inima, mintea și sufletul mișcării NS... ca fiind singurul și 

unicul moștenitor al moștenirii lui Adolf Hitler! 

   Unele dintre ele le-au interzis membrilor lor să se alăture altor organizații. 

Unele nu numai că cereau loialitate exclusivă, dar își catalogau "concurenții" 

drept "dușmani ai partidului". 

   Notă: nu voi menționa niciun nume! Nu este vorba de a deschide răni vechi. 

Doresc pur și simplu să pregătesc oamenii noi în cazul în care vor da peste părți 

de corpuri în putrefacție sau mine neexplodate rămase de la vechile războaie civi-

le care au făcut atât de mult rău mișcării pe vremea când eram tânăr. Să sperăm că 

vor învăța din greșelile noastre! Nu să le repete! 

   Iată cum îmi văd eu propria poziție: 

 

   NSDAP/AO nu există pentru a mă servi. Eu exist pentru a servi NSDAP/AO... 

Mișcarea NS nu există pentru a servi NSDAP/AO. NSDAP/AO există pentru a 

servi mișcarea NS... Rasa albă nu există pentru a servi mișcarea NS. Mișcarea NS 

există pentru a servi rasa albă. 

 

   Dacă sunteți de acord cu această abordare, verificați-ne. În caz contrar, con-

sultați o altă organizație.  

  

Coloana vertebrală a mișcării NS: Cadrele noastre 
  

   Nici liderul NS, nici organizația NS nu reprezintă coloana vertebrală a mișcării 

național-socialiste. Cadrele sunt coloana 

vertebrală a mișcării! 

   Cadrele au fost forjate în ani de luptă 

politică intensă. Ei poartă cicatrici și au 

experiență. Know-how-ul și colaborarea 

lor sunt absolut decisive în această 

luptă!  

   Uneori, relația dintre cadre și "liderul 

organizațional" este asemănătoare cu 

relația dintre un sergent experimentat și 

un tânăr locotenent proaspăt ieșit din 

academie.  

   Sfatul meu, în calitate de "ofițer supe-

rior" în cadrul mișcării, pentru colegii 
Gerhard Lauck 
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mei mai tineri aflați în "poziții de comandă" este următorul: Ascultați-vă ser-

gentul!!! 

  

Modelele mele de rol 
  

   Modelele mele au fost educatorii, colegii și camarazii mei! 

   Erau, în parte, oameni care participaseră la Primul Război Mondial, la (prima) 

perioadă de luptă, la cel de-al Doilea Război Mondial și la (a doua) perioadă de 

luptă de după 1945! Prin urmare, în parte, germani din Reich și emigranți... Dar 

erau, de asemenea, în parte, vechi colegi de luptă din Bund germano-american. 

   Noi, național-socialiștii din generația postbelică, nu am trăit și nu am îndurat 

nimic comparabil! Trebuie să ne plecăm capetele în reverență în fața lor! 

   Singurul lucru de care avem de reproșat este că nu am avut parte de experiența 

Führerului și a celui de-al Treilea Reich! 

   Pierderea unei organizații postbelice sau a unui lider de organizație poate fi 

foarte dureroasă și descurajantă pentru NOI, dar în comparație cu drumul lor de 

suferință, sacrificiu și statornicie, este o banalitate!  

   Trebuie să ne dovedim demni de ei - și de milioanele de căzuți! Există un singur 

mod de a face acest lucru: Să luptăm până la ultima suflare! 

  

Vechea gardă 
  

   Vechea gardă de astăzi este formată în cea mai mare parte din liderii NS din 

generația mea postbelică. Trăsăturile lor distinctive sunt decenii de activism și (în 

Germania), în majoritatea cazurilor, și câțiva ani de închisoare politică. 

   Cu toate acestea, ne considerăm, în cel mai bun caz, niște copii slabe ale cama-

razilor din generația războiului, proprii noștri mentori.  

   Considerăm aproape rușinos faptul că tinerii tovarăși, ai căror educatori trebuie 

să fim, trebuie să suporte, din nefericire, modele atât de mizerabile - în com-

parație cu educatorii și modelelenoastre -, și anume cu noi.   

   Fără proteste! Cerința minimă pentru îndeplinirea datoriei este lupta până la 

moarte! Cine mai trăiește încă nu a atins această cerință minimă și nu are pretenția 

de a se lăsa slăvit peste măsură! (Pentru generațiile viitoare de luptători NS, acest 

lucru nu ar trebui să pară doar o formulare frumoasă, ci mai degrabă ca ceva care 

este de la sine înțeles)! 

   Urmașii noștri trebuie să devină cu siguranță naționaliști mai buni decât noi! - 

În caz contrar, mișcarea nu va dispune de materialul uman de mare valoare, nece-

sar pentru îndeplinirea misiunii sale istorice! 

   Urmașii lor trebuie să continue această dezvoltare superioară a caracterului!  
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   Aprecierea și recunoașterea justificată sunt bune. Da, ele sunt utile pentru istoria 

mișcării și pentru educația tinerilor. Dar nu și atunci când sunt excesive. 

   Neajunsurile noastre prea umane nu trebuie să fie ținute secrete! În primul rând, 

de dragul adevărului istoric... în al doilea rând, de dragul unei practici de succes... 

și în al treilea rând, de dragul educației tinerilor. 

   Oricine luptă cu onestitate, loialitate, curaj și tenacitate nu trebuie să se îngri-

joreze de onoarea și de "faima după moarte".  

   Viața sa eternă este întruchipată în sângele copiilor săi, iar moștenirea sa în spir-

itul generațiilor viitoare de tovarăși din NS! 

  

Gerhard Lauck 
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