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Nuodingasis pasaulio marazmas
Dr. Robertas L jus
Amžinasis žydas

Šis karas yra karas tarp pasaul ži

r ir toji pus , kuri tur s stipriausi tik jim , nugal s. Tik tas, kuris yra
sitikin s savo tikslo teisingumu ir kuris, iš ties , turi teisyb savo pus je, kuris elgiasi atsakingai ir teisingai, kuris
seka gamtos statymais, gali tur ti stipriausi tik jim .
Visas nat ralus gyvenimas yra amžina kova ir kova yra vis daikt t vas. Ta%iau kova yra manoma tik tarp
dvej išsiskirian%i poli ir j g . Žmonija pavadino šiuos kovojan%ius pasaulius „g riu“ ir „blogiu“, „Dievu“ ir
„Š tonu“, „kilniu“, „konstrukcija“ ir „dekonstrukcija“, „gyvybe“, ar „mirtimi“. Visada yra b d pasakyti, kad
gamta yra pastovus at jimo ir iš jimo procesas, pastovi j g ir medžiag transformacija. Tikslieji mokslai turi
chemin ir fizin d sn , kuris sako: niekas nedingsta, viskas pastoviai kinta. Kad ir kaip mes tai bevadintum me, ar
mes tai vadintum me mokslu, ar pasakytum m tai primityviau, amžina, neišviangiama gyvenimo taisykl reiškia
kov , ta kova ateina iš besivaržan%i j g ir kažkas naujo ateina iš j s ly%io.
Šios žinios yra vienas iš pagrindini nacionalsocializmo princip , principas, kur jis vykdo. Mes teigiame,
kad žmoni visuomen , valdžia, ekonomika ir kult ra ateina iš bendro kraujo ir bendros ras s harmonijos ir, kad
žmonijos antipolius yra žydija, kuri k nija besivaržan%i ras . Nacionalsocialistinis mastymas, taipogi, yra
antisemitinis, kadangi jis kovoja prieš žydij ne d l religini priežaš%i , bet, tiksliau, tik iš savo rasinio žinojimo, iš
savo pasaul ži ros gelmi , nes jis žino, kad tautos negali gyventi kaip rasin s bendruomen s, jeigu jos negina
sav s nuo žydijos. Žydas yra priešas ne tik savo asmenin je formoje, bet labiau pa%iame žydiškame mentalitete ir
žydiškame poži ryje pasaul . Nacionalsocialistin pasaul ži ra geriau b t vadinama nacionalsocialistiniu
pasaulio suvokimu! Tai n ra filosofin konstrukcija pad ti individui suprasti pasaul , duoti jam viet stov ti, bet
tiksliau, tai yra žinios, faktai apie tai, koks pasaulis yra iš ties , nepriklausomai nuo steb tojo pažvalg . K mes
matome kaip ras ir krauj ir prieš k mes kovojame kaip did j šio kraujo prieš , yra paremta ne m s nuomone, o
moksliškai rodytomis žiniomis.
Viskas gamtoje klauso sen ir nekintan%i d sni . Niekas ne vyksta atskirai nuo ši nat rali d sni . D sniai
eina link harmoniškumo ir konstrukcijos. Kiekviena nat rali b tyb privalo laikytis kai kuri iš ši
nesuskai%iuojam d sni . Ji turi misij , taipogi, pakl sta savo j goms, savo instinktams ir savo supratimui, jei
gamta yra tai suteikusi. Harmonijos priešingyb yra chaosas ir disharmonija. Jeigu rasin bendruomen rodo
harmonij kraujyje ir nat roje, žydas yra chaotiškasis, disharmoniškasis faktorius tokioje žmogiškoje harmonijoje.
Nacionalsocializmas nori paleisti energij , skatindamas ras s ir kraujo bendruomenes, tam, kad žmonija gal t
lavinti savo sugeb jimus ir vertybes iki aukš%iausio lygio. Nacionalsocializmas taipogi stengiasi d l aukš%iosiojo
lygio kult ros. Jis gerbia grož ir džiaugsm , sveikat ir žmogišk pasitenkinim , j g , vystymasi ir progres .
Kiekvienas iš šit , b damas vienas, yra nepakankamas be valios apginti š ideal nuo chaoso ir naikinimo
pavojaus. Taigi, pirmasis klausimas, kur turime užduoti, kad gyvendintum me savo nacionalsocialistin ideal yra
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šis: Kas yra žydas? Tas, kuris nesupranta žyd klausimo, kuris nenagrin ja jo ir pilnai jo nesupranta, nesupras
pasaulio, jo vystymosi ir jo kov .
Kas yra žydas? Žydas irgi yra savo j g produktas ir jis pakl sta savo nat raliems d sniams. Fiureris tai
vadina „Liuciferio tragedija“! Taip ir yra! Mes destruktyvius elementus gamtoje vadiname parazitais. Jie yra
gyviai, kurie nebegali išgyventi patys, d l tam reikaling organ atrofavimosi, kaip plau%i , virškinamosios
sitemos, lytini organ , arba negalintys jud ti. Jie toliau neb ra paj g s užsitikrinti savo pa%i maisto ir virškinti j
ir yra, taipogi, priklausomi nuo kit gyv augal ir gyv n . Jie su da savo šeimininkus. Jie juos užgula kaip
sk riai, iš%iulpia j gyvyb , sunaikina juos. J tragedija yra, kad, taip darydami, jie patys susinaikins pabaigoje.
Gamta visuomet padeda. Kai parazitai paima virš , jie su da vienas kit .
Žydas yra b tent toks parazitas!
Žydas vyst si kaip bet koks kitas parazitas. Parazitai vystosi per koki nors nenat rali kraujomaiš ,
paveldint praš%iausius bruožus. Parazitai vystosi po kokiu nors nat raliu spaudimu, per nenat ral , iškrypus
paveldimum . Per priverstin atrofavimasi - kitaip tariant, kaip ligotumo, prastos aplinkos ir paveldimumo
rezultat . Žydas, atsižvelgiant jo kilm , vystymasi ir biologin nat r , yra tokia b tyb .
Žydija ankš%iau buvo susitelkusi viduriniuosiuose rytuose. Kadangi tada nebuvo joki geležinkeli , ar
l ktuv , tai buvo nat ralus pasaulio komercijos centras, esantis tarp Europos, Azijos ir Afrikos. Tai buvo vieta,
kruioje baltieji žmon s iš miest prie Baltijos j ros ir Šiaur s j ros vykdavo prekiauti su Afrikos negrais ir Azijos
gyventojais. Neišvengiamai, išsivyst rasin pelk , sudaryta iš trij pagrindini ir visiškai skirting žmonijos dali .
Genetikos d sniai mus moko, kad gamta nepageidauja t , kurie yra maišytos ras s, toleruodama juos tik,
jeigu kai kurios dalys atrofuoja, arba tampa praskiestos. Metisai ir mulatai yra menkai vaisingi ir mišr nai ne
visadasusilaukia palikuoni . Rasin pelk , kuria patapo Palestina, tur jo centrin pozicij pasaulio finansuose ir
komercijoje. Per t kstant met , kaukazietiškos kaln gentys išvijo rasines šiukšles dykum , kaip užfiksavo žyd
istorija ir juos hermetiškai uždar . Per biologinius procesus, maišytoji ras iš trij žemyn vyst si, per kraujomaiš ,
pirmojo lygio parazitus.N ra jokios ab jon s, kad, pagal zoologijos ir botanikos d snius, žydas yra tikr
tikriausias parazitas.
Rasiškai sveikas žmogus turi vien krauj savo gyslose, tuo tarpu, mišr nas turi kelet kraujo tip . Per
t kstantme%ius žydo kraujas tapo iškryp s ir sugadintas. K tai reiškia? Mokslas moko, kad vairi medžiag dalys,
kaip stiklo, medienos, geležies ir t. t., skiriasi tik tuo, kad yra sudarytos iš skirting molekuli , arba skirting plyt .
Ir išorin forma, ir vidin strukt ra, gali skirtis. Molekul yra sudaryta daugelio atom , mažiausios galimos
materijos. Atomai sukasi aplink molekulin branduol . Molekul s skiriasi, atsižvelgiant atom skai%i ir sukimosi
nat r bei besisukan%i atom greit . Kad suprasti genetik , mes turime suvokti du principus:
1. Mišr nas su dvejais skirtingais kraujo tipais neturi naujo kraujo tipo. Tiksliau, abu kraujo tipai
pasilieka pas mišr n , Jie kartu juda per jo gyslas, kas paaiškina mišr no ribotum .
2. Mendelio d sniai teigia, kad mišr nai pamažu juda atgal link savo originaliosios nat ros, ar ras s.
remiantis Mendelio d sniais, to paties tipo mišr nai kei!iasi iš santykio 1:1 # santyk# 1:2. Tai yra: dvej$
panaši$ mišr n$ palikuonis yra 1/4 iš vieno, 1/4 iš kito, bet 2/4 yra mišr nas.
V liausiai su tre%i ja, ar ketvirt ja karta, palikuonys bus gr ž atgal savo rasin kilm . Ta%iau šis d snis
lie%ia tik giminingus subjektus. Labai skirting rasi palikuonys, kaip balti-juodi, raudoni-balti, raudoni-juodi ir
panašiai, negr žta savo pirmin rasin sud t , o tampa metisais, mulatais, kurie yra, arba nevaisingi, arba, d l
atsiribojimo ir kraujomaišos, išsivysto parazitines b tybes. Parazituose sudedamieji elementai, molekul s ir plytos
yra supl šomos ir sunaikinamos ir tik fragmentai to, kas originaliai ten buvo, išlieka. Tai paaiškina, kod l parazitas
yra traukiamas prie šeimininko, iš kurio jis yra kil s ir turi iš%iulpti gyvybingum iš jo. Taip žydas, kuris tapo
žmogiškuoju parazitu, turi gr žti pas tautas, iš kuri jis yra kil s ir šis artim j ryt produktas turi iš j gyventi.
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Yra aišku, kad kiekviename žyde destruktyvumo kiekis skiriasi. Yra žyd su mažiau pažeistu krauju ir yra
toki , kuri kraujas yra visiškai suskaidytas. Yra žyd , kurie vertina tik peln ir gyvena išnaudodami vietines
tautas. Kiti žydai yra labiau degeneruotoje biologin je padetyje ir siekia poruotis su vietini žmoni moterimis ir
vyrais. Pagaliau, yra tre%ia žyd r šis, kuri yra visiškai sugedusi, ji vertina ritualin žudym , tai reiškia, kad jos
instinktai veda juos prie vietini žmoni kraujo g rimo.
Biologiniai d sniai, kurie valdo žydiškaj parazit padaro juos žmonijos antirase, žmonijos antipoliu. Žydijos
instinktai formuoja nusikalstamumo ir ligotumo bendrij , kuri jungia kartu visus pasaulio žydus dar stipriau, negu
b t manoma vien per žmoni statymus, žodžius, ar taisykles. Taigi: visi žydai veikia kartu ir visi žydai yra
pakrik ir nusikalt liški.
Kai jis kalb jo su Dytrichu Ekhartu, Fiureris vien kart pasak : „K tu rašei turb t yra tiesa. Žmogus gali
suprasti žyd tik tada, kai suvokia, koks yra jo galutinis tikslas: valdyti pasaul tam, kad sunaikinti pasaul . Jis
mano, kad jis turi valdyti vis žmonij , kaip jis sako, sukurti roj žem je. Tik jis gali tai padaryti, sivaizduoja jis.
Bet net priemon mis, kurias jis pasirenka, galima pasteb ti, kad jos nuves j kitoki pabaig . Nors jis teigia, kad
veda žmonij aukštumas, jis j nualina iki desperacijos, iki beprotyb s, iki žlugimo. Jeigu jis n ra sustabdomas,
jis sunaikina žmones... Jis prie to privestas, nors menkai tesuvokia, kad tai reikš jo paties sunaikinim . Jis negali
daryti nieko daugiau, jis yra priverstas žengti tai. Pagrindin jo neapykantos priežastis, manau, yra supratimas,
kad jis priklauso nuo savo aukos egzistencijos. Jis turi sunaikinti k nors, suprasdamas, kad tai neišvengiamai reikš
ir jo paties sunaikinim , Tai galima vadinti „Liuciferio tragedija“.
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Judaizmas yra praž tis, naikinimas, nuopolis ir žudymas!

Žydija, plaukianti iš biologini

d sni , geriausiai yra išreikšta savo religijoje ir savo dievo koncepcijoje.
Dievas reiškia aukš%iausi j ideal tautoms ir žmonijai, tad kaip žmon s sivaizduoja diev , kaip jie galvoja,
atskleidžia, j dvasin nat r . Jahv , žyd dievas, yra keršto, keiksm , naikinimo dievas, kuris pila sier ant
žmonijos, kuris griaudžia prieš j , kurio žaibai padega laukus ir pievas. Jahv yra žiaurusis žyd dievas, kuris yra
tik tam, kad suteikt žydams peln ir pinig ir viešpatavim prieš ne žydus. N ra nieko šiurkštesnio už žyd
religines knygas: Talmud , Šulchan-Aruch , Moz s knygas ir pranaš knygas. Kadangi žydas nepasitiki net savo
dievu, žydas pastato „rabin “ virš Jahv s ir paskelbia, kad žyd dievas Jahv turi studijuoti statymus, užrašytus
rabin Toroje tam, kad valdyt pasaul . Visa tai yra vaiduokli ieškojimo ir misticizmo, aklo keikimosi ir
kvailiausio egoizmo, nenusakomos didyb s manijos, nesveik išsigimim , vis nat rali d sni iškraipymo, noro
žudyti, terorizuoti ir šiurpinti, kolekcija.
Bet pasiklausykime paties žydo. Mes matome, kaip žydas masto, kokios pavojingos yra jo doktrinos ir koks
jis yra užsispyr s, kad tik j nesužinot ne žydai. „Jalkut ahadasch“, Nr. 72, yra parašyta: „Yra draudžiama ne
žydui sužinoti m s mokym paslaptis, jei ne žydas jas sužinot , tai b t tas pats, kaip kad jis b t nusiaub s vis
pasaul ir paniekin s švent j vard (Jahv ).“
Kapitalizmas gim iš fatalizmo. Kalvinas, vienas iš svarbiausi parsidav li žydams, sako: „Tas, kuris yra
neturtingas, turi likti neturtingas, o tas, kuris yra turtingas, turiv tur ti dar daugiau pinig . Yra nuod m
aiškinti kitaip.“ Žydai sako: „Viskas yra nulemta iš anksto.“ (Pinke abot 111)
N ra galo žyd didyb s manijai. Ji tegali b ti matoma kaip beprotiška. Paklausykime j pamiš lišk žodži :
„Kiekvienas žydas privalo sakyti sau, kad šis pasaulis buvo sukurtas man“ (Sanhedrin 37a), „Izraelio žem
buvo sukurta pirma, paskui lik&s pasaulis.“...
„Izraelio žem buvo palaistyta li 'i , lik&s pasaulis tuo, kas liko.“ (Tanit 109)
„Kiekvienas, išgelb j&s žydo gyvyb&, yra lyg b t išgelb j&s vis) pasaul*.“ (Baba batra 11a, Sanhedrin
37a)
„Visur, kur tik ateis žydai, jie taps savo šeimnink viešpa'iais.“ (Sanhedrin 104a)
Skaitydamas tai, kas nepagalvos apie Ruzevelt , Ger%il ir Stalin .
Išdidusis žydas sako toliau: „Visi žydai yra ponijos vaikai.“ (Schabbat 67a, 11a1 128, kaba mezia 113b)
Nieko netur t stebinti toks akipl šiškumas, kai bus prisiminta, kad net ne žydai visada kalba apie „išrinkt j
taut “. Ir tai yra teisyb : jie yra išrinktieji melagyst ms, vulgarumui, apgaudin jimui, žmogžudyst ms ir tingumui.
Dar pasiklausykime žyd statym knyg : Melagingi žyd$ pažadai: „Jeigu žydas nori panaikinti savo
praeit met priesaikas, jis tai turi pasakyti nauj j met pradžioje: „Visos mano duotosios priesaikos yra
negaliojan'ios“. (Nedarim 23b) Arba: „Vardan ramyb s, galima pakeisti savo duotus pažadus.“ (Jebamot 65b)
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Žyd klasta: „Ar teisieji (žydai) gali b ti klastingi? Taip! Su grynaisiais esi grynas, su kitais (ne žydais),
atvirkš'iai.“
Žyd vulgarumas: „Ne žydai turi b ti matomi kaip nešvar s nuo savo gimimo.“ (Schabat 16b, 17a, Abada
zara 36b, Nidda 31b) „Visi ne žydai yra kekš s.“ (Schulchan aruch, Ebn ha-ezar 6,8) „Ne žyd santuoka yra
tas pats, kaip santykiavimas su gyvuliais.“ (Sanhedrin 74b Tosahot).
Tai yra tik keleta parinkt ištrauk , rodan%i žydišk iškryp liškum ir vulgarum . Galima t sti tokias
bjaurias citatas ilg laik , vienai esant baisesnei už kit , esant iškryp liškumo, didyb s manijos ir degradacijos
mišiniui.
T skime apžvalg kitoki amorali žyd charakteristik , atskleist j

statym knygose:

Žydiškas akipl šiškumas: „Ne žydo namai yra kaip tvartas“ (Erubin 62a, 72b). „ „Ne žydai n ra žmon s“
(Jebonat 61a Tosahot). „Ar galima ne žydus vainti žmon mis? Ne! Nes yra parašyta (Ezekielio pranašyst
34:31): „J s, žydai, esate žmon s, j s esate vadinami žmon mis, bet ne ne žydai n ra vadinami žmon mis, bet
gyvuliais“ (Kaba mezia 114b). „Tik žydai yra svarb s pasaulyje. Jie yra gr dai, o ne žydai yra pelai“ (Isaak
Abrabanul, komentarai Isijo, Jeremijo, Ezekielio ir kitiems 12 pranaš$).
Šis akipl šiškumas pasiekia savo virš n sekan%ioje citatoje. Sunku net ja patik ti: „Dievas suk r ne žydus
žmogaus formoje, nors jie yra gyvuliai... Bet jis juos suk r tam, kad jie tarnaut žydams dien) ir nakt*, niekada
nesustodami. Neteisinga žydams b ti aptarnautiems gyvuli , geriau yra gyvuliai žmoni formoje“ (Midrasch
Talpot, p. 255, Varšuva, 1875).
Šitokia arogancija yra tokia beg diška, tokia išsišokanti, kad ji yra beprotiška. Tod l tik žydas yra klasi
kovos t vas. Bet pasiklausykime daugiau:
Žydiškos veidmainyst s: „Galima skolinti ne žydams lupikiškomis pal kanomis“ (Kaba mezia Tob.).
„Žydas visada turi šnek ti taip, kad atrodyt nekaltas“(Pesachim 3a). „Žydas visada turi *tikti aplinkui
esantiems asmenims“ (Katubot 17a). „Kokia yra žydo rol šiame pasaulyje? Vaizduoti kvail).“ (Chullie 89a).
„Kai tik žydai pramoksta išminties, jie tampa klastingais.“ (Sota 21b).
Žydiškas vagiliavimas ir išnaudojimas: „Jahv neatleis žydui, kuris ne žydui gražina pamest) daikt).“
(Sanhedrin 76b). „Jeigu ne žydui išnuomojamas namas, viskas, kas jame randama, priklauso tam žydui, kuris
tai ras, net jei tai yra viduryje namo.“ (Kaba mezia 21b). „Jeigu žydas randa pinig vietoje, aplankomoj
daugelio žmoni , jie priklauso jam, juk žydas, vis d l to, nežino to, kas juos pamet .“ (Kaba mezia 21b).
„Vagiliavimas, pl šikavimas, graži moter grobimas, yra draudžiamas, jei tai daro ne žydai kitiems ne žydams,
arba ne žydai žydams, bet tai gali b ti daroma žyd ne žydams" (Sanhedrin 57a). „Žydiškoji siela trokšta
pl šikavimo ir lytini nusikaltim " (Chrygiga 11b).
Darbininkai, paklausykite šito:
„Jeigu žydas pasamdo darbinink), jis turi jam mok ti mažiausi) *manom) atlyginim).“ (Kaba mezia
87a). Arba: „Apipl šti ne žyd) yra galima. Jeigu leidžiamas pl šikavimas, kiek daugiau yra leidžiama apipl šti
dirbant* už atlyg*“ (Kaba mezia 87b). „Papirk ne žydus teis jus, kol jie nepasiraš nuosprendžio“ (Grittin 28b).
Žydas ir papirkin ja, ir leidžiasi b ti paperkamas. Paklausykime, k žydas sako apie teisingum : „Kai žydas
ir ne žydas ateina prieš teism), pasisakyti žydo naudai, jei gali, naudodamasis žyd *statymais. Sakyk ne žydui
„taip sako m s *statymai“. Tada, kai galima, pasisakyk žydo naudai, remdamasis ne žyd *statymais, sakyk
gojui: „taip j s pa'i *statymai sako“. Kai nei vienas ne*manomas, nugal k goj per apgaul&“ (Kaba quamma
113a).
-7-

Žydas yra pats tingiausias gyvis. Paklausykite, k jis pats sako: „darbas yra kankyn .“ (Taanit 12b). „J s,
žydai, neturite keltis anksti, eiti miegoti v lai ir valgyti duon), laim t) j s prakaitu, nes Jahv visk) duoda savo
žydams net jiems miegant.“ (Joma 77a).
Baisiai amoralus poži ris
geismas pelnui ir išnaudojimui.

darb visiškai sutampa su kapitalistin mis nuomon mis, kaip ir žydiškasis

Pabaigai, paklausykite žydo, kaip žmogžudžio ir nusikalt lio: „Gojai tur t b ti sužlugdyti, bet žydai
dži gaut “ (Baba mezia 33b). „Kraujo liejimas yra baustinas, kai yra vykdomas ne žydo prieš ne žyd), ar prieš
žyd), bet n ra baustinas, jeigu tai yra padaryta žydo prieš ne žyd).“ (Sanhedrin 57a). „Geriausiuosius gojus
nužudyk.“ (Abora zara 26b Tosafot). „Kiekvienas, kuris pralieja ne žyd krauj), atneša auk) Jahvei“ (Simon
Darschan, Jalgut Schimoni).
Šitokia žudikiška pozicija veda žydiškaj poži r link karo:
„Galima sukurstyti pasaulio ne žydus kariauti.“ (Berakot 7b, Megilla 6b). „Kai žygiuoji * kar), b k ne
pirmasis, o paskutinysis tam, kad gal tum b ti pirmasis sugr*ž&s namo.“ (Pesachim 113a).
Aš manau, kad tiek užteks apie amorali žydo nat r . Žydas nežino jokios moral s, jokios dorov s ir jis
neturi jokios sažin s. Jis yra parazitiškas žmonijos antipolius.
Jei kas nors nori daugiau rodym d l tikrosios parazitin s žydijos nat ros, tas žmogus tur t paklausti, ar
žydai kada yra suk r savo pa%i kult r , ekonomik , ar valstyb . Ar gali kas nors rasti nors vien žyd bet kur,
kuris bet kokioje srityje b t parod s k rybingus, originalius sugeb jimus? Aš žinau, kad žydiškoji propaganda
band t kstant met surasti tam rodymus. Kai tik žydas kur nors parodo paviršutinišk talent , visa žydiška minia
m gina t paviršutinišk talent padaryti tikru talentu tam, kad rodyti, kad žydai irgi gali b ti k rybingi. Ta%iau
bet kas paži r j s už toki žydišk machinacij , lengvai gal s rodyti, kad tariami žyd k riniai iš ties yra
pavogti, nuplagijuoti, arba pasiskolinti iš kur nors kitur. Net ir tvirtinimas, kad senov je žydai tur jo savo pa%i
valstyb , kur sionistai šiandien naudoja paremti savo pretenzijas naujai valstybei, yra melagingi. Buvo artim j
ryt getas Jeruzal je ir jos priemieš%iuose, bet tai tikrai nevienijo vis žyd artimuosiuose rytuose. Mes žinome,
kad buvo daug daugiau žyd , gyvenusi Babilone, Egipte, Graikijoje ir graik salose, negu, kad buvo Jeruzal je. Ir
kai mes tiriame ši tariam žyd valstyb iš ar%iau, mes sužinome iš istorijos, kad buvo pastov s maištai. Vienas
kunigas kovojo su kitu kunigu. Buvo pastovi nesantaika ir maištavimas vis senov s laiktotarp ir iki Romos
imperijos laik . Žyd valstyb s mitas yra toks pat melas kaip ir visi kiti žydiški tvirtinimai apie visus kitus
tariamus žyd pasiekimus.
Ta%iau vienoje srityje mes turime pripažinti, kad žydai turi didžiausius gabumus. Jokia kita tauta šioje žem je
n ra labiau apdovanota nusikalstamumu, melagyst mis, vagiliavimu, išnaudotojiškumu ir korumpuotumu, negu
žydai.
Žydas negali elgtis niekaip kitaip, nes jis savo nat roje yra gim s b ti nusikalt liu. Jo gimta lemtis:
„Liuciferio tragedija!“ Visi žydai taip link , vienas truput daugiau, kitas truput mažiau. Nusikalstamumas
sujungia juos kartu. Tai nekuria žyd bendruomen s, kadangi tai b t teigiamas bruožas. Atvirkš%iai. Reikia
pamatyti, kaip žydai apgaudin ja ir kankina savo kraujo brolius, kai jis yra savo galia aukštesnis už juos. N ra
didesnio išdaviko savo paties kraujui, negu žydas. Aš pats esu mat s, kaip žyd valdovai naudojasi savo draugais
žydais ir juos išnaudoja iki mirties.
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Jokio bendruomen s jausmo p dsako

Bet kas, kas mato žydus, prekiaujan%ius tarpusavy, gali tai pasteb ti. N ra joki

užtikt ištikimyb s, ar

pasitik jimo p dsak . Jie apgaudin ja vienas kit taip pat, kaip jie apgaudin ja ne žydus.
Tai tampa aišku tik tada, kada kiti turi valdži virš žyd ir jis nebegali išvengti savo likimo. Kol jis galvoja,
kad gali dalykus nusl pti su pasisekimu už žydiškos kauk s, jis taip ir darys. N ra stipresnio ryšio už t , kuris
vienija nusikalt lius. Vienas žydas gina kit , bent jau nuo išorinio pasaulio, neatsižvelgiant atstum tarp j , ar
kokie socialiniai skirtumai b t tarp j . Žydas Amerikoje gina žyd Lenkijoje, Maskvoje, ar Berlyne, turtingasis
žydas gina skurd j , o skurdusis, turting j . Išoriniai religijos skirtumai, nesvarbu, ar jis b t religingas, ar pusiau
religingas, sionistas, ar ne sionistas, visa tai nesudaro jokio skirtumo. Kai tenka nuspl pti žydišk nusikaltim nuo
ne žyd , žydai iš viso pasaulio susivienija ir naudoja kiekvien priemon apginti ir apsaugoti savo draugus žydus.
Gia tikrai galima sakyti: visi žydai stovi vienas prie kito ir yra pasireng melagingai prisiekin ti iki bet kokio
lygmens, papirkin ti su tiek pinig , kiek reik s, naudoti visas priemones, kurios tik yra jiems prieinamos, jie stovi
vienas prie kito. Šis faktas rodo žyd prigimt sav s išsaugojimui: žydas žino, kad kai vienas jo tautietis yra
demaskuotas, demaskuojama ir visa žydija.
Taip yra tiek dabar, tiek ir senov s laikais. Žydas, jav spekuliantas Juozapas Egipte ten atsived vis savo
netikusi šeim , kad jie gal t pasidalinti jo j ga ir išnaudoti egiptie%ius. Jaunasis Moz surinko vis j g , koki tik
gal jo, kad apsaugot kiekvien žyd nuo pelnyto ir teis to egiptie%i persekiojimo.
Žyd protis vienas kit ginti tapo aiškiausiai matomas, kada tik koks nors žydas vykdydavo ritualin
žmogžudyst . Tik vienas iš daugelio pavyzdži : turtingasis žydas, Kremj iš Paryžiaus, panaudojo savo didžiul
turt nuspl pti katalik kunigo Damaske ritualin nužudym . Jis papirko Egipto kalif . Nors apeliacinis teismas
patvirtino visas detales, taip, kaip ir ankstesnis teismas, bylos buvo sunaikintos tam, kad pašalinti bet kokius šio
žydiško nusikaltimo p dsakus.
Šiais laikais žydai suk r savo pagrindines pasaulines organizacijas užsl pti savo nusikalt liškus darbus,
kurios yra sujungtos per masonij . Pasaulin masonija, kuri pamažu užverbavo svarbius ne žydus, yra niekas
daugiau, kaip gudri priemon užmaskuoti žydiškus nusikaltimus. Taip žydai m gina sitvirtinti svarbias pozicijas
tarp kit taut , kad gal t paremti savo kraujo brolius, leisdamas jiems netrukdomiems t sti savo išnaudojim ,
nusikaltimus ir žmogžudystes prieš ne žydus.
Mes tai matome Vienos kongrese, Versalio sutartyje, Ženevos Jungtini taut organizacijos suvažiavime, taip
pat ir tarptautin se profsajungose ir bolševikiniame Maskvos centre. Visada tai yra tas pats. Kartu su kapitalizmu,
pinigais, lupikavimu, šios organizacijos dirba tikslui vienyti žydij per vis$ taut$ ir šali$ ribas ir nusl pti jos
nusikaltimus.
Jeigu žydui išsenka jo resursai ir nors jis slapst ir viskuo r pinosi, jis yra pavojuje b ti demaskuotas, tod l
jis sukelia karus ir revoliucijas. Žydai suk l Pirm j Pasaulin kar tam, kad sunaikinti antižydišk , antisemitišk
carizmo režim . Jie perdav Rusij žydiškajam bolševizmui ir, tuo pa%iu, smog taip pat antisemitiškai pr siškai
Vokietijai taip stipriai, kad bet koks nacionalistin s dvasios p dsakas buvo užmuštas, arba sunaikintas.
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Yra visiškai aišku, kad ir šis karas yra žydijos darbas. Žydas Rotšildas dar net 1934 metais yra pasak s, kad
jis padaryt bet k , kad tik sukurstyt pasaul kar prieš nacionalsocialistin Vokietij .
D l to, kad žydija yra labai neskaitlinga žmonijos dalis, ji turi atrasti s jungininkus ir pavergti tautas, kad jos
vykdyt jos nežmogiškus tikslus. D l to, kad iš žmogiškosios pozicijos, žydas yra didžiausias iš vis nusikalt li ,
jis turi ieškoti pagalbos ten, kur j ir susiras - dažniausiai tarp žmonijos šiukšli ir išgam . Kiekviena tauta turi
kažkoki dal padugni ir nusikalt li . Kaip bet koks organizmas atsisako išmat , taip ir tautos pašalina tokius
elementus. Žydija surenka tokias etnines šiukšles ir jas paver%ia savo smogiamaja j ga.
Žydas taip pat yra melagyš%i ir veidmainiavimo bei slapt ir mistini ritual meistras. Jo pamiš liškos
teorijos ir prietarai pritraukia sveikus žmones, kurie yra pažeidžiami tuo. Bet kokia doktrina, nesvarbu kokia
pamišusi, randa savo apaštalus ir r m jus ir silpnieji visada ieško pab gimo nuo neišvengiamos lemties per dvasias
ir prietarus. Yra sunkiau kreiptis dorum , sažiningum , dr s ir charakter , negu yra kreiptis bailum ,
iškryp liškum ir silpnum . Žydas, kaip veidmainiavimo meistras, visu tuo pasinaudojo savo naudai. Jis suk r
sektantizm , masonij , buržuazin misticizm ir kitokius prietarus tam, kad pritraukt žmones kaip Pied Piper iš
Hamelino. Pagaliau, žydas žino, kad jis gali valdyti ir naikinti tik tada, kai jam pavyksta pastatyti sienas tarp
žmonijos. Fraz „skaldyk ir valdyk“ at jo iš žyd . Jis, taipogi, yra bet kokios vienyb s, organizuoto progreso, bet
kokios bendruomen s, priešas. Vardan savo žydiško kraujo jis privalo paskelbti kar bet kokioje formoje tam, kad
apgint save.
Jam reikia chaoso save pasl pti. Jis turi sunaikinti grož , kad jo šlykštus žydiškas veidas neišsiskirt . Mes
randmame tikriausi žydiškos degeneracijos sik nijim Soviet S jungoje.
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Visumoje, aš tai vadinu bolševizmu

Tuo aš noriu pasakyti, kad judaizmas ir bolševizmas buvo ir visada yra visur ir visais laikais tie patys. Moz ,
žyd rabin santvarkos pradininkas, buvo pirmasis skleid jas doktrinos, kuri šiandien mes vadiname bolševizmu.
Nuo jo iki Stalino yra vienintelis raudonas si las, kuris eina per vis istorij ir yra matomas visur, kur tik žydija
buvo užsi musi žmonigiškosios kult ros, žmogiškojo grožio ir tautin s vienyb s naikinimu.
1. Bolševizmas nuo Moz s iki Stalino žud ir žlugd žmonij ir jos kult r .
Žydas jav spekuliantas Juozapas nuvar egiptie%i taut iki bado ir skausmo, per savo spekuliacij . Kai jie
tai pasteb jo, jie pamat žydišk ištvirkim ir išlaisvino save iš žyd valdžios, uždarydami žydus koncentracijos
stovyklas ir priversdami juos dirbti. Žydai prisiek atkeršyti, sukurst žemiausiuosius elementus ir, remiantis
Senuoju Testamentu, išžud t kstan%i t kstan%ius egiptie%i vaik per vien nakt , nužudydam „pirmagim “.
Išejimo knyga 12:7-13 ir 29-30 teigia, kad buvo buvo kruvina žym ant vis pastat ir, kad išprot jusios
mas s, vedamos žyd , nužud kiekvien Egipto „pirmagim “.
Esteros knygoje mes skaitome, kad per vien kruvin nakt žydai išžud ir sunaikino septyniasdešimt penkis
t sktan%ius pers . Net šiandien žydas šven%ia Purim pamin ti savo did j triumf .
Valdant imperatoriui Trajanui, mes sužinome apie baisias masines žudynes Babilone, Kyren je, Egipte,
Kipre ir visuose artimuosiuose rytuose ir aplink Eg jo j r , kur kronikos pasako, kad daugelis šimt t kstan%i
žmoni , vyr , moter ir vaik , buvo išžudyta baisiausiais b dais. Betliejaus vaikai irgi gal jo b ti išžudyti tuo
periodu, likimas, kuris beveik ištiko Krist . Ir %ia mes sužinome apie šlykšt žyd peolg , baisiausio, žemiausio
b do. Visas Senasis Testamentas yra žydišk pl šim , masini žudyni , kankinim , vagyš%i ir nedor darb
kronika.
Ta%iau ne tik Artimuosiuose rytuose, ar Romos imperijoje mes girdime apie žydiškas žmogžudystes ir
žydišk kraugeriškum . Tai vyksta visur, kur tik keliauja žydas. Šv. Bartolem jaus naktis ir jos siaubai,
Pranc zijos revoliucija, su savo giljotina, buvo žydiško kraugeriškumo darbas. Šiandien mes žinome, kad keturi
t kstan%i žmoni mirtis žemutin je Saksonijoje buvo žydo patarimo Karoliui Didžiajam pasekm . Vieno su puse
milijono šiaur s albigensie%i išžudymas irgi yra žyd kalt , kurie net ir tada tur jo takos Romos kurijoje.
Kryžiaus žygiai, su savo didel mis kraujo aukomis iš šiaurietišk j taut buvo žydiško pamišimo rezultatas.
Tai pasiek savo beprotišk virš n vaik kryžiaus žygyje, kuris pasiunt dešimtis t kstan%i vokie%i vaik prieš
gerai ginkluotus ir apmokytus turk kareivius.
Kromvelis ir puritonai vykd karaliaus nužudym ir masines žudynes po žydijos li to v liava ir pasi m
Senaj Testament su savimi savo baln maišuose tam, kad jie visada tur t žudikiškus žyd dievo Jahv s
sakymus po ranka.
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Inkvizicija ir baisiosios ragan medžiokl s, kuriose upeliai šiaurietiškojo kraujo buvo pralieti ir kurios tur jo
velnišk tiksl sunaikinti šiaurietišk j ras , buvo žydo Laineco, kuris tapo pagrindiniu Jezuit ordino vadovu,
darbas.
Trisdešimties met karas, prasid j s iš žydiško mastymo beprotyb s, pražud trylik milijon iš
septyniolikos milijon vokie%i žmoni . Tik keturi milijonai išveng žydiško kraugeriškumo. Trisdešimties met
karas buvo preliudija galutiniam europietiškos žmonijos sunaikinimui. Visi konfilktai, pilietiniai karai ir karai tarp
taut yra žyd masini žudyni pasekm , net atidedant fakt , kad galima aptikti žyd visur šiuolaikiniuose karuose,
kaip mason , ginkl pramoninink , arba kaip tarptautin padeg j .
Dabartinis m s amžius yra žydiško noro naikinti sik nijimas. Žydiškasis bolševizmas niekada ankš%iau
neprisistat žmonijai taip laisvai ir atvirai kaip tai daro dabar. Dabar žydas mano, kad jis gali nusimesti savo
veidmainišk kauk , manydamas, kad pasaulis yra pasireng s pasaulinei žyd valdžiai, kas yra ne kas kita kaip
žydiškas naikinimas.
Bolševikin s revoliucijos Rusijoje, Vengrijoje, Vokietijoje, Ispanijoje ir visur kitur, sunaikino ir išžud
daugiau žmoni , negu buvo išžudyta per t kstantme%ius ankš%iau.
2. Bolševizmas nuo Moz s iki Stalino yra nusikalt li$, minios ir padugni$ valdžia.
Moz s knygose mes skaitome, kad didel „minia“ lyd jo žydus iš Egipto. Senasis Testamentas pats sako, kad
su jais keliavo „daug pagrobto turto“ ir, kad egiptie%iai džiaug si atsikrat žyd ir j minios.
Mes girdime apie tok pat žydijos ryš su padugn mis ir taut išmatomis nuo pat senov s, nuo Romos
imperijos ir kiekvienos ši dien nacijos istorijoje.
Žodis „proletaras“ senov s Romoje reišk verg ir mes žinome, kad vergai susitikdavo su žydais slaptoje
katakomb tamsoje ir olose konspiruoti prieš Romos valstyb . Žyd istoriniai raštai, o, tiksliau, istorin
falsifikacija, pristato imperatorius Neron ir Kaligul kaip pabaisas, kurios žud ir persekiojo krikš%ionis. Iš ties
jie buvo antisemitai, kurie persekiojo žydus, o ne krikš%ionis, nes jie juose mat pavoj Romos imperijos
egzistavimui. Neronas Romos nesudegino, kaip rašo istorija, tiksliau, jis leido žyd getui sudegti.
Žyd ryšys ir poži ris padugnes, nusikalt li klas ir nusikalt li pasaul paaiškina, kod l žydas Karlas
Marksas pašauk proletarin ir bolševikin jud jim gyvuoti. Tikslas buvo nusikalt li pasauliui pavergti
nacionalines valstybes.
Šitame pasauliniame konflikte mes matome ir rytus, ir vakarus, žyd ryš su gangsteriais, nusikalstamuoju
pasauliu, išnaudojim per akcij biržas Anglijoje ir JAV. Tai yra stepi ir mongol ord mobilizacija rytuose.
V lgi, žydas veda mini ir nusikalt lius prieš europietišk kult r ir žmonijos pasiekimus.
3. Bolševizmas nuo Moz s iki Stalino reiškia taut$ sunaikinim , pilietinius karus ir neapykant tarp broli$.
Isaajo knyga 19:2-3 rašo: „Aš sukurstysiu egiptiet prieš egiptiet - brolis kovovs prieš brol , kaimynas prieš
kaimyn , miestas prieš miest , karalyst prieš karalyst . Egiptie%iai pab gs ir aš j planus paversiu niekuo.“
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Tai yra kaip ir buvo: kur tik žydas m gavosi kit taut svetingumu, prasid davo žlugimas. Jis mat savo
tiksl ir siek gyvenime, skleisdamas konfliktus, nepasitik jim , pavyd ir neapykant tarp žmoni . Romos
imperijoje jis vien prieš kit pastat socialines grupes ir klases. Trisdešimties met kare jis nustat religines
kryptis ir tautas vien prieš kit . Europos tautos kovojo tarpusavyje. Šiais laikais, taip pat kaip ir t kstan%ius met
ankš%iau, žydas mato savo tiksl , nustatydamas socialines grupes ir klases vien prieš kit , sukurstydamas nacijas
klasi kovai ir klasinei neapykantai, taip sunaikindamas nacijas per pilietinius karus.
Ar Egipte, ar Romoje, german gentyse, ar šiandien, visada tas pats. „Skaldyk ir valdyk, meluok ir agituok,
tam, kad sukurti s lygas, kuriomis esant, broliai kovos ir žudys vienas kit .“
Tai paaiškina, kod l visi didieji vyrai ir vadai buvo prisiek žyd priešai ir visada tokiais turi b ti.
Kristus, vienas iš didžiausi žmonijos vyr , aštriausiais žodžiais pasmerk žydij . Jis prakeik j velniškus
siekius. Jo visas gyvenimas buvo antisemitin kova prieš žydij ir jos metodus. Žydas Paulius, gim s Sauliumi,
iškreip sažiningus, garbingus ir aukštus krikš%ioni religijos pradininko tikslus visišk priešingyb , priversdamas
krikš%ionyb dirbti žydiškiems tikslams. Tai negali užgožti šio didžio vyro šviesos žmonijos istorijoje.
Po jo, visi dvasios, poezijos ir men švyturiai, imperatoriai ir karaliai, grafai ir popiežiai, visada kovojo
visomis savo j gomis išsivaduoti iš žydiškojo vampyro. Romos imperatorius Adrianas net nugriov žyd šventykl
Jeruzal je, kartu su jos lobi saugykla, atimdamas auksinius stabus iš žyd . Jis man , kad išvydamas juos iš j
žem s keturis pasaulio kraštus, jis sulaužyt j j g . Bet j niekšinga prigimtis atneš žydišk nor naikinti, kur
tik jie bekeliaudavo.
Vidurmažiais kovos prieš žydus m si bažny%ia. Popiežiai ir kardinolai be gaileš%io tirdavo žydiško
ritualinio žudymo bylas ir šit kruvin žydišk žudyni aukas skelbdavo šventaisiais.
Didis vokietis, Martynas Liuteris, permat žyd , deja, per v lai ir ragino sudeginti jo sinagogas ir žydiškas
mokyklas ir j pelenus padengti žem mis „tam, kad niekada niekas neišvyst n akmens, ar peleno, to, kas liks“.
Kalb damas apie tai, k jis ankš%iau iš nežinojimo toleruodavo, Liuteris pasak : „Aš pats to nežinojau, Dieve
atleisk mums, bet dabar mes žinome, kad nevalia mums daugiau t viet ginti. Jose jie keikia Krist ir mus,
niekina mus, keikia mus ir spjauna ant m s , pažemina mus. Tai ignoruoti b t tas pats, lyg patiems taip elgtis.
Mes taip pat turime sunaikinti j b stus, kadangi ten jie irgi daro t) pat*, k) ir savo mokyklose.“ Ir Liuteris
toliau raš : „daugelis gali sakyti, kad aš sakau per daug. Aš nesakau per daug, iš ties , aš sakau per mažai, nes
aš matau, k) jie rašo.“
Deja, Liuteris pri jo prie šit išvad tik savo senatv je, jau kai jis buvo išvert s žydišk j Testament , su jo
velniškomis žyd dievo Jahv s doktrinomis vokie%i kalb , taip suteikdamas geriausias s lygas ši š tonišk
doktrin plitimui.
Tokios pa%ios id jos buvo ir vis didži žmonijos vyr raštuose ir mintyse: Šopenhauerio, G t s, Kanto ir
Richardas Vagnerio, iki pat m s dien .
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Žydo ginklas yra pinigai, jo stabas yra auksas

Žydijos metodai ir priemon s yra prietarai, marinimas badu, žudymas, teroras, lupikavimo valdžia,
jo tikslas yra pasaulin valdžia, po pasaulin s valdžios, kaip sak Adolfas Hitleris, pasaulio sunaikinimas.
Mes, vokie%iai, pakankamai išmokome apie badavim , kaip blokados pas km per praeit j kar . Žmogžudyst
suk l pirm j pasaulin kar ir teroras yra metodas, skirtas parblokšti Vokietij ant žem s šiame kare. Istorija,
labiausiai, angl kolonialin istorija, suteikia šimtus iš t kstan%i žydiškoji-puritoniškojo mentaliteto pavyzdži .
Yra pakankama suvokti šiuos metodus, norint suvokti bjaur žydišk mentalitet . Bet aš dar noriu pakalb ti apie
pasaulio valdym per auks .
Visa liberalin ekonomikos tvarka yra pagr sta auksu ir žydija meistriškai suprato, kaip auksui suteikti beveik
mistišk gali . Auksas tur jo absoliu%i gali virš žmonijos nuo „aukso veršio“ ir Saliamono šventyklos Jeruzal je
laik . Visiškas aukso viešpatavimas buvo toks stiprus, kad žmon s nebegal jo jo atsižad ti. Žmon s pri m , kaip
Dievo duot ties , kad auksas buvo visko visame vert s matas. Bet galima paklausti, iš kur iš ties ši paži ra
auks at jo iš ties ? Auksas turi tik kukli reikšm žmogaus gyvenime. Galima net teigti, kad žmogiškasis
gyvenimas be joki b d t st si, net jeigu aukso iš vis neb t .
Kaip metalas, auksas yra per minkštas praktiniam naudojimui. Jo negalima naudoti statant tiltus, pastatus, ar
mašinas. Faktas, kad jis nesioksiduoja mažai k tepasako vert s atžvilgiu, kadangi j šia ypatybe pralenkia platina.
Aukso geb jimas patenkinti žmoni poreikius yra nulinis. Nepaisant šio fakto, auksas paj g valdyti pasaul
šimtme%ius ir t kstantme%ius! Aukso vert yra visiškai dirbtina, netikra vert , kuri gali b ti suprasta kaip didel
apgavyst ir melagyst iš žyd pus s. Aukso valdžia yra paremta žyd melagyst mis. Auskas yra žydijos ginklas.
Šio m s , nacionalsocialist , teginio teisingumas yra parodytas fakto, kad keli žydai Rotšildo manke kasdien
nustato aukso vert . Jie yra ši bank valdytojai:
N. M. Rotschild and Sons,
Marcus Samuel & CO,
Samuel Montagu & CO,
Macatta & Goldsmid (oficial s Anglijos banko agentai aukso ir sidabro luitams).
Žydišk afer beprotiškumas yra parodytas vokie%i ekonominio vadovo pareiškime amerikie%iui verslo
draugui. Amerikietis negal jo suprasti, kaip nacionalsocialistin Vokietija išlaik ne tik stabili valiut , bet taip pat
suk r klestin%i ekonomik iš ekonominio chaoso, visiškai be aukso atsarg . Vokie%i pramonininkas, gerai
žinomas ekonomistas, atsak amerikie%iui taip: „J s, ameriki%iai, turite aukso kasyklas Piet Afrikoje ir ten
darbinate daugel darbinink , kurie kasmet iškasa didžiul kiek aukso. Po sud tingo perdirbimo proceso, auksas
yra gabenamas Amerik , kur jis yra pakasamas saugiuose seifuose, paversdamas juos savotiškai nauja aukso
kasykla. Galb t auksas bus v l atrastas po šimto, ar t kstan%io met ir j s p diniai gabens t auks v l atgal
Afrik . Ar nematote, kaip tai absurdiška? Pasaulio ekonomika paremta tokia nesamone.
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Mes, vokie%iai, tam dav me gal , nuo tada, kada Adolfas Hitleris pa m valdži . Mes naudojame savo laik
ir savo žmones atlikti naudingus darbus ir mes rod me, kad darbas ir reikaling produkt gamyba yra tvirtas m s
ekonomikos pagrindas. Tai daug geriau, negu j s aukso vaikymasis!“
Man buvo sakyta, kad amerikietis iš jo labai susim st s.
Žydija tikino pasaulio žmones priimti š blef , ši apgavyst ir suk r vis melo ir mulkinimo sistem . J
tikslas yra sukurti ir apginti žyd valdži virš žmoni ir taut . Kol pasaulio žmon s tik s šia apgavyste, penki žydai
bankininkai, išvardyti ankš%iau, bus tikrieji pasaulio valdytojai. Visi kiti vadinamieji taut vadovai, visi karaliai ir
imperatoriai, visi parlamentai ir demokratijos, visos ekonomikos ir klas s, t ra tik ši aukso ir pinig valdov
šachmat lentos fig ros.
Mes nesenai perskait me naujienas, kad Rotšild gimin suorganizavo grup bank finansuoti karo
priemones, keliaujan%ias iš Jungtini Valstij
Anglij ir Pranc zij . Tai buvo trumpas pranešimas, kur lengva
nesureikšminti. Ta%iau jis atskleid giliausi ir tikriausi šios kovos reikšm :
Pinig$ kov prieš darb . Žydijos neapykant nacionalsocializmui. Alians tarp žydijos, Anglijos, JAV,
Soviet$ Rusijos užvaldyti pasaulio tautas. Šis faktas parodo, kaip aiškiai žydija priima šio karo situacij ir
perspektyvas.
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Moz Rotšildas prieš vokiet& darbinink'
Kas yra Rotšildas!

Vyras, vadinamas Rotšildu beveik pavirto mistine koncepcija pasauliui. Rotšild „dinastijos“ k r jas buvo
purvinas žydas iš Frankfurto geto. Tai buvo nelaiminga era vokišk j valstybi istorijoje: Rotšildo gimtin buvo
ži rim taip pat kaip G t s, didžiausio vokie%i poeto, gimtin .
Vienintelis šio žydijos „didvyrio“nuopelnas buvo tai, kad jis, kartu su savo s numis, paskleid velnišk
finansin sistem per Europ . Ji kalino tautas ir j imperatorius bei karalius savo tinkle, kuriame jis %iulp j
krauj kaip voras.
Pasaulio vadai per amžius naudojo žydus pasinaudoti savo tautomis per lupikavim ir pal kanas. Grafams ir
vyskupams žydai buvo kraujasiurbiai, kuriuos jie pastoviai užsiundydavo ant savo pavaldini . Kai žydas
pakankamai prisi%iulp , vadai kartas nuo karto, visk pasiimdavo sau. Kiekvienas grafas ir valdovas tur davo savo
r m žyd , kuris, atsilygindamas, organizuodavo armij žydišk parazit ir siurb li . Ši primityvi, bet labai
efektinga sistema klest jo Lenkijoje iki pat karo pradžios. Vokie%i pergal išvadavo lenk taut iš š tonišk jos
stambi biznieri ir žemvaldži metod .
Ta%iau vakar Europoje žydai patys yra valdžioje, kaip Pranc zijos revoliucijos ideologijos pasekm .
Netrukus grafai, net karaliai ir imperatoriai, net ir bažny%ios, tapo žydijos vergais, priklausomi nuo jos pinig ir
lupikavimo. Žydas išsikovojo vis naujas privilegijas. Jis suk r demokratij , suman parlamentus, suk r partijas,
nuvert monarchus, sukurst revoliucijas, suk l karus. Trumpai tariant, žydija per amži sugeb jo pavergti ir
grafus, ir tautas, miestus ir šalis, klases ir bažny%i . Visi jie kent jo ir murm jo, bemok dami žydijai duokl . Bet
kas, kas atsisakydavo, b davo sunaikinamas. Net ir Napoleonas buvo žydijos auka. Ištisos tautos buvo sužlugdytos
šio azijatiško kandži spie%iaus ir, jei prireikdavo, su stos ir sunaikintos. Šokis aplink žydišk j auksoverš pamažu
greit jo savo tempu.
Žydas Rotšildas buvo didžiausias iš žyd , beveik žyd karalius. Kalbama apie „Rotšild dinastij “. J
atstovai Frankfurte, Vienoje, Paryžiuje ir Londone jau seniai tapo kilmingaisiais, baronais ir lordais. Ir, žinoma,
atsižvelgiant tai, kur jie radosi, jie tapo „gerais“ vokie%iais, austrais, pranc zais, ar anglais. Be abejo, šie žyd
snobai buvo palaikomi ir gimd princus ir princeses, grafus ir grafaites, nes juk Rotšildai – „dinastija“.
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Tas, kuris prasideda su žydais, miršta nuo to!

Tai, k

mes jau aptar me, yra pakankama trumpai parodyti svarbiausias žydijos charakteristikas - jos kilm ,
jos religij , jos mentalitet ir jos pasaulin s jung . Žydija reiškia praž t ir tod l kova prieš žydij yra
neišvengiama b tinyb bet kam, kuris nori gyventi.
Kad ir kaip toli atgal žmonijos istorijoje beži r tum me, mes galime teigti, kad visos jaunos, sveikos ir
stiprios tautos neleisdavo žyd savo bendruomenes ir šalindavosi nuo j . Egiptie%iai išvijo žydus ties Raudon ja
j ra, persai persekiojo juos, Kristus ved arši kov prieš juos, graikai ir rom nai saugojo ras s grynum ir
neleisdavo žyd savon teritorijon, kol patys buvo stipr s ir galingi.
Viduramži laikotarpio aukštumose žydai buvo laikomi getuose ir bažny%ia buvo aršiausias žydijos priešas.
Yra išlik s priežodis iš t laik , kuris šiandien teisingas kaip niekada ankš%iau: „Tas, kuris prasideda su žydu,
miršta nuo to.“ Kada tik tautos buvo atsargios, jos taip pat buvo rasiškai samoningos ir netoleruodavo mar
nešan%iojo žydo tarp sav . Jos visada persekiodavo ir naikindavo juos, arba bent jau juosn izoliuodavo gete kaip
niekingus ligos nešiotojus.
Žydas ir tie, kurie yra nuo jo priklausomi tokius laikotarpius ži ri kaip „atsilikusius“ ir vadina juos
„tamsiais ir niekingais“. Žydija ir tie, kuriems ji moka juos vadina tamsiais, arba tamsiausiais viduramžiais ir, tuo
pa%iu, aiškina žyd emancipacij ir sekan%i žyd valdži kaip „modernum “. Jiems pažangiausia žmogaus
gyvenama forma yra tokia, kurioje žydai yra visiškoje valdžioje, kaip Maskvoje ir Niujorke. J visiškai nejaudina,
kad era, apie kuri jie šnek kaip apie „tamsi “ iš ties buvo tautoms ir žmonijai, žyd jimo, aukštos kult ros ir
didel s pažangos amžius, tuo tarpu, amžius, kur žydija vadina „moderniu“ yra charakterizuojamas baisiausiu
skurdu, ištvirkimu ir didžiausiu li desiu. Kol gerai seksis žydijai, ji nesir pins tuo, kas nutinka kitiems.
Nesileiskime apgaunami žydij dangstan%i lozung . Žyd klausimas šiandien, kaip ir visada, yra toks pat, ir,
kovodami prieš žydij , mes save surandame geriausioje istorijos kompanijoje. Šiandien, kaip ir praeityje ir ateityje,
šis priežodis yra teisingas: „Tas, kuris prasideda su žydu, miršta nuo to.“ Tas, kuris toleruoja žydij , kuris perima
jos papro%ius, dirba su ja, kuris perima jos mentalitet , kuris valgo, geria ir gyvena su ja, kuris net galvoja, kad
žydija yra išrinkta ir tiki, kad jis gali k nors išmokti iš žydijos, kuris tikisi, kad pasaulio išganymas ateis iš žydijos,
neišviangiamai bus žydijos sugadintas. Jis nuo to mirs, taip pat kaip egiptie%iai, persai, graikai ir rom nai, po to,
kai jie paseno ir nebegal jo apsiginti nuo žydijos. Žydija yra kaip mait da, kuri puola savo aukas, kai jos miršta. Ji
iš%iulpia paskutin kraujo laš , palikdama aukas mirti kan%iose ir ima ieškoti kit auk . Pavojus yra didžiausias, kai
ji apsigyvena pas mus ir pasijunta kaip namuose. Kai žydija atsikrausto, tai yra silpnumo ir ligotumo amžiaus
ženklas. Žydija reiškia mirt !
Kita vertus, kova prieš žydij yra jaunatviškumo, j gos, pasitik jimo savimi, valios gyventi ir pasitik jimo
gyvenimu ženklas. Tas, kuris atsikrato žyd , tampa sveiku ir žengia nenusakomo žyd jimo, didyb s ir
nuostabumo amži . Per šimtme%ius ir t kstantme%ius, tai yra aiškiausias ir stipriausias istorijos mokymas. „Tas
kuris prasideda su žydais, miršta nuo to“, ir tas, kuris kovoja su žydija, sunaikina j ir radikaliai išsivaduoja iš jos,
nemirs niekada. Mes, vokie!iai, turime apie tai pamastyti ir elgtis atitinkamai!
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Ar mes jau tikrai padar me visk , k galime, kad išvyti žydij ir jos pasaul ir j velniškum iš savo akira%io?
Daugelis žmoni mano, kad užtenka fiziškai išvyti žydij ir, kad jeigu jos nebematytum me, jeigu Vokietijoje
re%iau matytum me gelton j žvaigžd , tai žyd problema b t išspresta. K daugiau galima padaryti d l žyd ?
„Daryti daugiau b t žydij ži r ti pernelyg rimtai, kovoti su v jo mal nais. M s neapykanta žydams paverst
mus kvailais Don Kichotais. Pakanka.“
Šie vokie%iai klysta, kadangi j nuomon rodo, kad jie žyd klausim supranta, arba pavirš tiniškai, arba iš
viso jo nesupranta. Ar užtenka sunaikinti blusas, bet palikti j kiaušinius? Ar užtenka save išlaisvinti iš parazito,
ta%iau bendradarbiauti su kitais, kurie yra apkr sti šio parazito? Kiaušiniai, kuriuos paliekame sveikus yra
žydiškasis pasaulis, žydiškasis mentalitetas, žydiškoji dvasia, kuri vis dar mus supa, kuri mus seka visur. Ir mes
randame apkr stus kaimynus Europoje, virš vis , savo preišininkus ir, ypa%, apkr stus bolševizmu.
Žydiškasis mentalitetas ir žydiškoji dvasia yra fatalizmo, vaiduokli , dvasi , teroro, abejoni ir baim s,
pinig maišo ir kapitalizmo, gyvyb s neigimo, pasidavimo, maldavimo ir bevališkumo pasaul ži ra - pasaulyje,
buržuaziniame-marksistiniame pasaulyje, kuriame mes, kurie esame vyresni, užaugome. Tod l ir yra labai sunku
saves išvaduoti iš to. Žydas Paulius nor jo atimti visk iš m s , Diev ir m s vokišk dvasi . Nacija, pagal jo
doktrinas, nieko nereiškia, jiems žmoni maišalyn , kuri traukia visus - nuo paskutinio hotentoto iki geriausiojo
vokie%io, yra viskas. Žydija yra išrinkta atnešti mums, vokie%iams, išganym . Pauliškoji doktrina žada dang
tiems, kurie pasiduoda jai, bet pragar times, kurie atsisako žydiškosios dogmos. K bendro su mumis turi Moz ir
žyd pranašai? Tokiu metu, kai vokie%i tauta kovoja su žydija už savo gyvyb , kas dr sta mums kalb ti apie
rabinus, vadintus Abraomu, Izaoku, Jok bu ir visus kitus? Pauliškosios doktrinos šaukiasi Jahv s, baisiojo žyd
dievo. „Jahv s li dytojai“ ir j pakalikai nuodija m s or ir kasdien primena mums, kad dar toli, kol mes
nugal sime žydij . Fizinis žydas buvo išvytas iš m s akira%io, bet jo Moziškoji ir Pauliškoji dvasia vis dar gyvena
m s tarpe. Bet kas, turintis bet kok ryš su ja niekada negali kovoti visiškai ir radikaliai prieš žydus. Jo j ga yra
susilpninta, jis negali panaudoti visos energijos. Atmink, vokieti: „Tas, kuris prasideda su žydais, miršta nuo to.“
Pasirink ir pasirink aiškiai!
Tas pats yra tiesa ir su kapitalizmo pasauliu. Ir %ia, daugelis vokie%i yra priklausomi nuo žydiško mastymo.
Jie smerkia žydij , bet šoka aplink jos „aukso verš “. Šie reakcionieriai negali išlaisvinti sav s iš kapitalistini
aukso pan%i , anonimišk akcij , pal kan pasidalinim , bank ir birž magijos. Žmogus ir jo darbas jiems, net ir
šiandien, yra tik kažkas, k galima nupirkti ir jie negali atsisakyti savo kapitalistinio poži rio. Jie sustor jo, esant
liberalizmui ir yra strig reakcingose poži riuose. Šie seni vyrai vis dar yra žydiško mastymo kaliniai, bet n ra
didel gr sm , kadangi jie išmirs savaime. Ta%iau mes turime užtikrinti, kad jaunimas užaugt po
nacionalsocializmu ir neb t užterštas kapitalizmo nuod . Ir %ia teisus posakis: „Tas, kuris prasideda su žydais,
miršta nuo to.“ Tas, kuris priima žyd pinigus ir užsidirba savo pinigus per j išnaudotojiškus metodus, bus žlug s.
Tas, kuris niekina darb , tas, kuris mato savo tautie%ius kaip tuos, kuriuos galima išnaudoti, kuris mato darb kaip
produkt , kaip silk , ar vat , yra savo tautos priešas, išdavikas ir nenusipelno jokio gaileš%io.
Žydiškojo-kapitalistinio mastymo analogas ir kapitalizmo dvinys yra žydiškas vaisius ir žydiškas benhartas,
bolševizmas. Jie primena vienas kit . Aš nemanau, kad jie turi daug šalinink Vokietijoje.
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Žydija turi mirti!

Taigi, šioje kovoje prieš žydij

yra tik aiškus „arba, arba“. Bet koks suabejojimas prives prie susinaikinimo.
Žydija ir jos pasaulis turi mirti, jeigu žmonija nori gyventi, n ra jokio kito pasirinkimo, išskyrus kovoti
negailesting m š prieš žydus kiekvienoje formoje ir nepasiduoti tol, kol visas žydiškas mastymas nebus
sunaikintas visame pasaulyje.
Šio skyriaus pabaigoje aš nor %iau leisti žydui, Kurtui Miunceriui pašnek ti apie savo taut . Savo pirmoje
novel je „Kelias Sion “, išleistoje 1910 metais, ydas, Kurtas Iunceris, panašiai kaip Valteris Ratenau savo
„Išgirsk, o Izraeli“, laiko žydišk veidrod priešais žydus ir juos parodo atvirai, be joki kauki . Jis rašo: „Mes,
žydai, esame ne tik degeneruota, išdžiuvusi kult ra. Visos Europos tautos irgi yra tokios. Gal mes jas užkr t me?
Sugadinome j krauj ? Sužydinome visk ? M s mastysena yra visame, kas gyva, m s dvasia valdo pasaul . Mes
esame viešpa%iai, nes tas, kuris šiandien turi valdži , yra m s dvasios k dikis. Galima nek sti m s , persekioti
mus. M s priešai gali triumfuoti prieš m s fizin silpnum . Bet mumis atsikratyti nebegalima. Mes užkariavome
tautas, jas paniekonome, sulauž me j j g , visk jose padar me supuvusia, netik liška ir išsigim liška savo menka
kult ra. M s dvasios nebesunakinsi niekas.
Žydas Miunceris suklydo per savo viršvertiškumo kompleks , kadangi jau tik po trisdešimties met žydija
jau sunaikinta Vokietijoje ir Europoje.
Mes, nacionalsocialistai, sunaikinome žydišk j dvasi ir pa%ius žydus Vokietijoje. Mes nebaigsime savo
kovos tol, kol galutinis nuosprendis nebus išsakytas žydams. Žydija turi mirti! Antisemitizmas triumfuos visame
pasaulyje. Centrinis žyd laikraštis „Žyd kronika“ rašo: "Antisemitizmas yra Vokietijos slaptasis ginklas, kadangi
Vokietija juo sek pastoviai, paversdama tai universaliu klausimu, kuris apima visas tautas.“
Tai yra teisyb . Žydai pataik taikin , jie žino pavoj . Karas buvo prad tas žyd ir tai yra žydiškas karas iki
giliausi šakn . Bus taip pat, kaip ir nacionalsocialist sukilime 1923 metais. Žydai tada man , kad j pakalikai
gal s sunaikinti nacionalsocialistin jud jim su atvira j ga, žmogžudyst mis ir kal jimais. Jie pasiek priešingyb .
Iki to laiko nacionalsocializmas ap m tik Miunchen , o, daugiausiai, Bavarij , bet paskui jis pasklido po vis
vokie%i valstyb . Buvo taip, lyg kas nors b t atidar s maiš žiedadulki , kurios pasklist iki paskutiniojo
vokie%i kaimo.
Taip yra ir šiandien. Jie mano, kad yra manoma sunaikinti antisemitizm su ugnimi ir kardu, fosforu ir
bombomis. Bet jie pastebi, kad antisemitizmas tapo pasaulinio masto klausimu, lie%ian%iu visas tautas. Kas buvo
manyta, esant tik vokie%i problema, tapo Europine, angliška, net amerikietiška problema. Mes girdime, kad žydai
anglijoje ir JAV jau dabar nuo jos ken%ia.
Kai anglai ir amerikie%iai pagaliau suvoks, kad jie kovoja už žyd laisv , jie taps priešiški žydams, jie supras
žydus. To užtenka padaryti antisemit iš bet kokio arijo. Tai ir nori pasakyti „Žyd kronika“, kai ji skundžiasi:
„Antisemitizmas tapo universalia problema.“ Tai yra tiesa! Žydija yra demaskuojama visame pasaulyje ir, kaip šio
karo pasekm , jis praranda savo priedang ir taip yra nugalimas. Antisemitizmas yra „Hitlerio slaptasis ginklas“,
kuris atves mus, vokie%ius, neišvengiam pergal .
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Pabudusi Europa

Yra aišku, kad m

s pasaulio daliai reik s laiko suaugti. Vidinis karas, tr k s t kstant met negali b ti
veiktas per metus. Nepaisant to, pastaraisiais metais bendras darbas tarp Europos taut labai išaugo. Kova prieš
bolševizm jas suvienys dar labiau. Žydiškasis bolševizmas yra už dur ir turi b ti nugal tas bet kokia kaina. Šis
bendras gynybinis m šis moko tautas vertinti vienai kit ir žydai, prieš pus je, su savo žydiškomis nesamon mis
ir arogancija padarys visk , ko tr ksta. Gia mes tegalime sakyti: mes esame laimingi, kad m s priešininkai turi
„sav žyd “. Ko visas iškalbingumas apie Europos bendradarbiavim nepasiek , žydai savo aklumu greitai kals
savo plaktuku Europos taut žinojim , kad jos turi stov ti kartu savo m šyje prieš bolševizm ir savo m šyje
prieš anglo-barbarus, kad jie visi bendrai kovoja prieš žydij . M s draugai ir j dr s s kariai, Europos
legionai: norveg , dan , oland , flamand , valon , milijonai europie%i sunkiai dirba Vokietijoje. Visa tai yra
rodymas to, kad Europa pabudo ir pradeda atrasti europin bendruomen sunki auk ir kan%i akivaizdoje,
sprogstan%i bomb akivaizdoje
Aš prisimenu pranc z legend iš pranc z pjes s, kuri rodo, kaip Europa kuria bendruomen . Pranc zas
Rostantas puikiai nušvie%ia pranc z mentalitet . Jo komedija rodo vištid , kur daug višt susirinko grož tis vienu
iš gaidži . Žinoma, gaidys sako, kad saul teka tik d l to, kad jis gieda ir, kad pasaulio šviesa ateina iš jo visagalio
giedojimo. Vien dien šis išdidus gaidys nustoja giedoti, kadangi jis pamažu išaugo senas ir silpnas ir daugiau
nebegali giedoti. Bet saul vistiek pateka. Pasip t s gaidys negali išgyventi šito sm gio. Jis miršta nuo žeistos
savimeil s.
Karolis Didysis, princas Eugenijus, Frydrichas Didysis, Napoleonas Bonapartas ir Viktoras Hugo - visi
nor jo vieningos Europos ir už j kovojo. Napoleonas Bonapartas, s d damas Šv. Elenos saloje, nusimin s ir
demoralizuotas, raš šiuos pranašiškus žodžius: „Man nepavyko. Aš nebuvau pakankamai stiprus suvienyti Europ .
Bet kažkas ateis po man s, kuris iškels mano v liav iš naujo ir užbaigs mano darb ir tada bus kalbama ne apie
Anglij , bus kalbama apie Napoleon .“
Šie pranašiški Napoleono Bonaparto, prisiekusio Anglijos varžovo žodžiai, dabar yra išpildomi. Europos
vienyb dabar yra kuriama, kadangi žydija yra išvaryta iš jos. Po savo Fiurerio, Adolfo Hitlerio valdžia, Vokietija
neš seno, bet amžinai jauno žemyno v liav . Pasibaigus šiam karui Vokietija laim s ir Europa bus vieninga!
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