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JULIJUS ŠTREICHERIS

J

ulijus Štreicheris gim 1885 met vasario 12 – j dien Fleinhausene, Vokietijoje. Jis
buvo devintasis romos katalik mokyklos mokytojo vaikas. Jis myl jo savo motin , kuri
v liau vadino „savo vaikyst s tvirtove“. Trylikos met amžiaus jis )stojo ) mokymo
institut tapti mokytoju. Po penki met kurso, Štreicheris prad jo mokyti pradin s mokyklos
vaikus 1904 – j met saus). 1912 metais jis )stojo ) Demokrat partij ir rengdavo jos mitingus
Niurnberge. Jis buvo gabus oratorius ir greitai tapo labai populiariu, gaudamas šiltus aplodismentus,
kad ir kur bešnek t . 1913 – aisiais metais Štreicheris ved Kunigund Rot. Lotaras, j pirmasis
s6nus, gim 1915 – aisiais metais. Jis v liau prad jo rašyti ) „Der Stürmer”. Antrasis s6nus gim
1918 – aisias.
Pirmasis pasaulinis karas prasid jo 1914 – aisiais metais ir Štreicheris iš;jo ) kar savanoriu.
Pranc6zijoje jis mat sunkias fronto kovas. Štreicheris vykd pavojingas užduotis ir nugabeno
svarbi žini po stipria prieš ugnimi, tai išgelb jo karius nuo apsupties. Šito d ka, jis tapo
pirmuoju vyru savo b6ryje, gavusiu Geležin) Kryži . Jis tada tapo elitinio Kaln Kulkosvaidinink
Padalinio nariu ir v liau buvo priimtas kandidatu ) karininkus. Kaip vyresnysis leitenantas, jis
dr siai kov si rumun ir ital frontuose. Taikos sutarties pasirašymo metu, 1918 - j lapkrit),
Štreicheris v l tarnavo Pranc6zijos fronte, gaudamas pirmojo laipsnio Geležin) Kryži . Po karo
Štreicheris v l m mokytojauti.
Po savo gr)žimo mokytojauti, Štreicheris gavo pirm j savo Siono Išmin@i Protokol6 kopij .
Štreicheris prad jo apie juos kalb ti. 1919 – aisiais Štreicheris pad jo sukurti Niurenbergo Vokie@i
Socialist Partij , antisemitin; organizacij . 1921 – aisiais Štreicheris prad jo publikuoti „Deutsche
Volkswille“, leidin), tapusiu partijos balsu. 1922 – aisiais Štreicheris )stojo ) NSDAP ir netrukus
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vis savo partij prijung prie Nacionalsocialist
Adolfo Hitlerio.

Vokie@i

Darbinink

Partijos, vadovaujamos

1923 – j met balandžio 20 – j buvo išleistas pirmasis „Der Stürmer” („Šturmuotojo“)
numeris. Pirmieji nacionalsocialist savaitraš@io numeriai „Der Stürmer“ padar ne)tik tinai gerai
žinomu ir populiariu leidiniu. Numeriai susid davo iš keturi nedideli lap , skirt Štreicherio
(laikraš@io )k6r jo ir redaktoriaus) politiniams priešininkams aptarti. Bet 1923 – i j met lapkrit)
laikraštis )gavo t6kstantin) tiraž .

Štreicheris buvo svarbus asmuo nacionalsocialist bandyme paimti valdži Vokietijoje per
Miuncheno Pu@ 1923 – j met lapkri@io 9 – j dien . Štreicheris buvo paskirtas „Propagandos
Direktoriumi“ ir buvo vežiojamas po Miunchen sakyti kalbas ir skelbti Revoliucij . Štreicheris
žygiavo su Hitleriu, Himleriu ir generolu Erichu Liudendorfu per Miunchen ) Feldhernhal s
paminkl , kai policija atideng ugn). Šešiolika žygiuojan@i j žuvo iš karto, tuzinai, )skaitant ir
Herman G ring , buvo sunkiai sužeisti. Adolfas Hitleris buvo valdžios )kalintas Landsbergo
kal jime, kuriame išbuvo keturiolika m nesi . Štreicheris buvo )kalintas m nesiui ir neteko savo
mokytojo darbo, bet, d ka savo geros darbo istorijos, pensij gavo b6damas trisdešimt devyneri
met amžiaus.
Julijui Štreicheriui iš jus ) laisv;, laikraštis v l buvo prad tas publikuoti, pradedant 1924 –
j met kovo m nesiu. Tik po vieno m nesio, „Der Stürmer“ išleido savo pirm j antižydišk
karikat6r .Štreicheris prad jo didži j savo id jin; kov prieš sistem , kuri jis ved per savo
laikrašt). Kai kurie jo laikraš@io numeriai buvo uždrausti arba konfiskuoti trisdešimt kart tarp 1923
– j ir 1933 – i j met . Per vienuolikos dien laikotarp) jam buvo iškeltos penkios teismin s
bylos. Jis iš viso s d jo aštuonis m nesius kal jime už nepaklusnum teismo )sakymui sustabdyti
uždraust j „Der Stürmer“ numeri publikacij . Jis buvo išrinktas ) parlament balandžio šešt j
dien , 1924 – aisiais metais. 1924 – j ruden) jis kandidatavosi ) Niurnbergo miesto taryb ir
laim jo rinkimus. Jis tuo pat metu tur jo dvi politines pozicijas. Prasid jo karikat6r publikavimas.
Filipas Ruprechtas, naudoj;s pseudonim „Fipsas“, laikraštyje publikuodavo )vairias garsias
karikat6ras ir paveiksl lius. Jie buvo skirti demaskuoti žydij ir jos nusikaltimus ne tik vokie@i
tautai, bet Europai ir visai žmonijai. Taipogi tai dar ir laikraš@io straipsniai.
Laikraš@io tiražas 1927 – aisiais metais buvo tik 14000 kopij . Iki 1933 – i j met tiražas
pakilo iki 25000, o 1934 jau siek 113800 vienet . 1940 – aisiais metais „Der Stürmer“ jau viršijo
dvej milijon tiraž . Laikraštis jau buvo tarptautinio masto ir pasisekimo publikacija, kurios žydija
bijojo labiau, negu bet kokios kitos periodin s publikacijos. 1941 – aisiais metais „Der Stürmer“ jau
buvo leidžiamas Vienoje, Pragoje (Iekija), Strasb6re ir Danijoje.
1943 – iaisiais metais mir Julijaus Štreicherio žmona. Kelet savai@i prieš karo pabaig
Julijus Štreicheris ved savo ilgamet; sekretor;, Adel;. Jie pasitrauk ) Alpes, kai art jo amerikie@i
kariuomen . 1945 – j met geguž s 23 – i j dien žydas, JAV karininkas Plitas atpažino
Štreicher) ir Štreicheris pakliuvo ) žyd pakalik rankas. Žydija savo tautiet) karinink pašlovino ir
jam paskelb „Majoro Plito dien “.
Štreicher) )kalino pasaulinei žydijai atsiskaitin jantys „s jungininkai“. Julij Štreicher)
su mus prad jo dži6gauti visi pasaulio žydai, j neapykanta šiam vyrui, kuris išdr)so paviešinti j
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niekšybes, buvo ir išlieka neišpasakytina. Vadinamojo Niurnbergo „tribunolo“ metu Štreicheris savo
advokatui, Dr. Hansui Marksui perdav raštel), kuriame pasakojama, kaip j) kankino žydai su
negrais jo kameroje. Tai )rodo fotografija, kuri rodo j) stovint) nuog su juodomis ir m lynomis
žym mis ir ženklu ant jo kaklo, ant kurio buvo parašyta, „Julijus Štreicheris, žyd karalius“.
Raštelyje Štreicheris pasakojo:
„Du negrai mane nureng ir per pus; supl š mano marškinius. Tedev jau savo kelnes.
B6damas surakintas antrankiais, aš negal jau j pasikelti, kai jos nusmuko. Taigi tada buvau
nuogas. Keturias dienas! Ketvirt j dien man buvo taip šalta, kad beveik nebejau@iau savo k6no.
Aš nieko nebegal jau gird ti. Kas dvi-keturias valandas (netgi naktimis) ateidavo negrai,
vadovaujami baltojo vyro ir daužydavo mane. Degindavo cigaretes ant mano kr6tin s. Kišdavo
savo pirštus ) mano akiduobes. Rov mano antakius ir kr6tin s plaukus. Su botagu plak lyties
organus, juos apspjaud .

Reikalavo, kad atver@iau burn ir jie ) j prispjaudyt . Kai atsisakiau j atverti, mano burna
buvo per prievart atidaryta su pagaliu ir jie prispjaud ) mano burn . Buvau muštas botagu, vis
mano k6n dengia tamsiai m lynos žym s. Jie mane dar ir fotografavo! Jie ty@iojosi iš man;s,
d vin@io sen kareivišk švark , kur) jie užmet ant man;s.“
Akivaizdu, kad Štreicheris buvo sadistiškai kankinamas žyd ir j pakalik . Kai tai band
paviešinti jo advokatas, žydijai dirbantys teis jai-inkvizitoriai iš karto prad jo r kauti ir pykti. Jie
liep to neaptarin ti teisme, nes tai „visiškai nedera“. „Tribunole“ Štreicheris elg si dr siausiai iš
vis žydijos auk , jis išdr)so viešai juos demaskuoti, ta@iau buvo nepaliaujamai tildomas.
Nepaisant ne)tik tinai didelio psichologinio ir kitokio spaudimo, viso teisinio farso, vadinamo
„tribunolu“ metu, Julijus Štreicheris nepal6žo iki pa@ios pabaigos. Žydijos pakalikai j) nuteis mirti.
Prieš egzekucij jis buvo sadistiškai kankinamas. Paskui, vedemas prie ešafoto, dr susis Štreicheris
sušuko „Heil Hitler!”. Priešais bud l), kuris, be to, pats buvo žydas, Štreicheris, demaskuodamas
„tribunolo“ fars j) taikliai pavadino 1946 – j met Purimu ir spjov nieking jam žudikui ) veid .
Tada jis buvo paleistas kankintis kartuv se, kad l tai kankint si, kol, kankin;sis daugiau negu
dešimt minu@i , jis užg;so. Ta@iau su šio narsaus vyro raštais ir didvyriškumu, toliau gyvuoja ir jo
dvasia. Te)kv pia ji ne tik vokie@ius, savo kovoje už laisv;, bet ir tikruosius Lietuvos nacionalistus
ir nacionalsocialistus žerti rasinio idealizmo liepsnas ir kovoti už laisv;, niekada nepasiduodant,
kaip nepasidav Julijus Štreicheris.

ŠLOV DIDVYRIAMS!
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ŠTURMUOTOJAS
APIE LEIDIN IR JO MISIJ

I
LEIDINIO TIKSLAS

V

esti informacin;-propagandin; kov
prieš pasaulin s žydijos melagingos
propagandos ir prievartos aparat , žadinti Lietuv ir Europ , kelti rasin;-nacionalin;
s mon; ir supažindinti nors nedidel; dal) Lietuvos žmoni su m6s T vyn s ir m6s
ras s naikinimu, kuris „demokratams“ visiškai ner6pi: jiems r6pi žydiškasis Judo auksas,
„išrinktosios“ siurb li ir parazit tautos kišamas ) j judiškas kišenes. M6s periodinio leidinio
pagrindinis tikslas: šviesti visuomen;,demaskuoti pasaulin; žydij , kelti Nacijos revoliucin)
idealizm ir prisid ti prie ne tik Lietuvos, bet ir Europos kovos už laisv;.

II
M S VARDAS
Savo leidin) nusprend me pavadinti ŠTURMUOTOJU. Jis taip vadinamas ne tik kaip
kovingos id jin s dvasios ir nusiteikimo ženklas. Jis yra garsiojo Vokietijos nacionalsocialisto,
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Julijaus Štreicherio leisto leidinio „Der Stürmer“ (vokiškai „ŠTURMUOTOJAS“) atgimimas.
Tai šio periodinio leidinio atgimimas Lietuvoje, atgimimas NAUJIEMS DARBAMS IR
NAUJOMS KOVOMS.
III
M S KOVA
M6s leidžiamos periodikos, m6s publikacij id jin kova, d l pasaulin s žydijos sukurtos
politin s cenz6ros, kol kas apsiriboja pogrindine veikla. M6s kova yra dalis didžiosios kovos už
Europos ir Lietuvos laisv;. M6s pareiga yra nepasiduoti jokiems persekiojimams, kurie laukia
m6s , kaip ir vis Lietuvos nacionalist , t;sti kov prieš pasaulin; žydij ir pasaulin) sionizm ,
šviesti ir žadinti Taut . Mes tikim s, kad nors mažut dalis Tautos suvoks žyd klausim , taipogi,
mes žinome, kad žydai, kapitalistai ir j pakalikai Lietuvos valdžioje gal s imtis priemoni prieš
mus ir m6s maž j) leidin).

IV
M S PUBLIKACIJOS
M6s publikacijos siekia ne tik supažindinti publik su žyd klausimu, siaur j to prasme (o
tai b6t absurdas), o tai padaryti pla@i ja, tikr ja to prasme. Tai neišvengiamai reišikia Lietuvos
ekonomini , politini ir kitoki )vyki aptarim , taipogi kai kuri pasaulio )vyki min jim . Mes
pasakysime tai, k nutyli masonijos kontroliuojama sistema. Be to, kad aptarsime esamus )vykius,
mes publikai pateiksime medžiagos apie žyd klausim , istorij ir k. t. tematik . Taipogi
publikuosime senus straipsnius iš praeit laik . Jie irgi bus naudingi Tautos švietimui.
Tikim s, kad šis leidinys pamažu taps žinomas tarp dalies Lietuvos žmoni . Tikim s, kad jie
suvoks @ia paaiškinam fakt ir id j svarb . Ariškosios žmonijos ir Lietuvi Nacijos, kartu ir visos
Europos išlikimui yra gyvybiškai reikalingas žmoni s mon s pakilimas. Žinoma, galvoje turime ir
žyd klausimo suvokim , kuris yra, arba neigiamas, arba visiškai falsifikuojams. Šiaip ar taip,
bendroji publika niekada negauna galimyb s susipažinti su veikalais kaip Henrio Fordo
„Tarptautin Žydija“, „Siono Išmin@i Protokolai“, „Bolševizmas nuo Moz s iki Lenino“ ir k. t. Šis
leidinys toli gražu ne tik trumpai aptars tai, kas vyksta Lietuvoje, jis taipogi publikuos )taking
veikal ištraukas, skyrius, su tikslu supažindinti publik su žyd klausimu iš tokios perspektyvos, iš
kurios neleidžia sistemos politin cenz6ra. Šiame numeryje mes pakalb sime apie Lietuvos
Ignalinos AE uždarym , pedofilijos skandal Lietuvoje ir, žinoma, žyd klausim .
Numanome, kad iš šito leidinuko kol kas dauguma žyd ir j pakalik tegali ty@iotis ir j)
užgaulioti. Bet mes tikime, kad ateis laikas, kai jie bus priversti dreb ti ir kai jie bus nukauti
negailestingojo teisingumo kardo, kur) mes nešame savo rankomis.
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PIRMYN KOV UŽ T VYN , UŽ BRANGI ŽEM LIETUVOS!

Š

iame numeryje mes skaitytojams pateiksime vokie@i dramaturgo, filosofo ir politiko,
Dytricho Ekcharto veikalo „Bolševizmas nuo Moz s iki Lenino: dialogas tarp man;s ir
Adolfo Hitlerio“ pirm j dal) lietuviškai. Trumpas ir populiaraus stiliaus veikalas gana
aiškiai supažindina skaitytoj su žyd klausim iš tokios perspektyvos, kokios šiuolaikin s
„demokratijos“ politin cenz6ra tikrai netoleruoja ir nesiruošia toleruoti.
Tikim s, kad ši publikacija pad s publikai susipažinti su sen ja žyd tautos istorija ir
)sitikinti, kad žydija toli gražu n ra tokia, koki dabar save vaizduoja.Švie@iant ir mokant
visuomen; tiesos, judofilijai ateis niekingas ir pelnytas galas. Kaip kadaise sak Julijus Štreicheris:

Tas, kuris žino teisyb , bet nedr sta jos pasakyti, yra niekingas bailys.

IGNALINOS AE UŽDARYMAS

L

ietuva, kaip mes puikiai žinome, priklauso Europos S jungai. Vis pirma, pasakysiu,
kad tai yra nusikaltimas Tautai ir Valstybei. Kod l? Juk suvereni Valstyb negali
priklausyti niekam, išskyrus savo Tautai. Lietuva n ra suvereni, ji yra kolonija. Kaip
gali kas nors b6ti virš Valstyb s, ar už jos rib , jeigu ji yra suvereni, nepriklausoma? Akivaizdu, kad
niekas. Kadangi Europos S junga, Pasaulio Bankas ir Tarptautinis Valiutos Fondas stovi aukš@iau
už Lietuvos Valstyb;, yra akivaizdu, kad ji n ra laisva ir ji n ra nepriklausoma.
Viena iš stojimo ) Europos S jung s lyg buvo Ignalinos Atomin s Elektrin s uždarymas iki
2010 – j met . Ši elektrin pagamina gerokai daugiau, negu 70% Lietuvos elektros energijos.
Taipogi, tai viena iš pigiausi elektrini ne tik Europoje, bet ir pasaulyje. Praktiškai visa Lietuvos
energetika remiasi b6tent Ignalinos AE veikimu. Ta@iau mus valdantis „demokrat “ režimas
nusprend vien blok po kito uždaryti ir iki 2010 met visiškai nutraukti Ignalinos AE veikl .
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Žinoma, tai dangstoma tuo, kad ji neva yra gr sminga, pasenusi ir t. t. Ta@iau pasiži6r kime ) du
faktorius: Baltarusijoje, netoli Lietuvos pasienio imta statyti baltarusi elektrin , kuri irgi
„gr sminga“ ir taip toliau. Lietuva dabar neturi l š pasistatyti savo naujosios atomin s elektrin s.
Be atomin s energetikos pl tojimo Lietuva neišvengiamai bus energetiškai priklausoma nuo kit
Valstybi , o baisiausia – nuo internacionalinio kapitalo ir tarptautin s žyd -mason mafijos,
kuriai tokios aferos kaip LEO LT ir yra labiausiai naudingos.
Daugelis teigs, kad @ia yra fanatik ir antisemit išm)slas, kad tai nesamon . Žinoma, tai t ra
pigus šmeižtas. Pasiži6r kime ) gana paprast dalyk : Ignalinos AE, kaip ir daugelis kit
ekonomini objekt , yra VALSTYBIN S reikšm s. Logiška, kad tokie objektai turi b6ti b6tent
Valstyb s, o ne priva@iojo kapitalo nuosavyb . Ta@iau, nelie@iant fakto, kad Lietuvos turtas yra
„išprivatizuotas“, pažym kime, kad naujoji Ignalinos AE, kuri neva užsimojo pastatyti m6s
„draugai“ demokratai, yra priva@iojo ir internacionalinio kapitalo rankose. Pagrindinis „žaid jas“,
be abejo, yra „VP Market“, akivaiždžiai antilietuviška ir mason loži koordinuojama ekonomini
nusikalt li grupuot .
Pasiži6r kime toliau. 2010 met padžioje bus uždaryta Ignalinos AE. Neišvengiamai kils
elektros kainos, jeigu ne, tada bus privogta iš kur nors, kad jas padengti. Argi tai n ra tradiciška, kai
šal) valdo pinigin diktat6ra? Žinoma, kad taip.
Aš manau, kad Lietuvi Tautai dera pagaliau parodyti nors kažkiek samoningumo ir išeiti )
miest gatves, kovoti ir reikalauti, kad Ignalinos AE darbas b6t prat;stas, nepaisant Europos
S jungos prikišamo diktato. Reikalauti išstojimo iš Europos S jungos ir tikros Lietuvi Valstyb s
suk6rimo. Šalin pal'kanin) vergij/, šalin žydišk/j/ Europos S/jung/, LAISV LIETUVAI!

Šturmuotojas Juozas
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PEDOFILIJOS SKANDALAS LIETUVOJE
LIETUVI NACIONALSOCIALISTAI – UŽ DR SI KED

N

eseniai Lietuv sudrebino pedofilijos skandalas. Mažamet s savo dukters t vas,
Dr sius Kedys nusprend imtis priemoni prieš pedofilus ir iškryp lius, esan@ius
teismin s sistemos virš6n se. Šis vyras ginklu nubaud tuos, kuriuos tur t bausti
)statymas. Žinoma, visuomen je, kurioje viešpatauja judaizmo religijos išpažin jai ir j draugai,
pedofilija negali neb6ti „nenormalus“ reiškinys: juk ji pati savo dogmose propaguoja pedofilij .
Šiaip ar taip, yra akivaizdu, kad šmeižtas, nukreiptas prieš š) vyr , apgynus) savo vaiko (ir vis
vaik ) garb;, yra tik iškryp li ir j draug valdžioje propagandinis triukas. Jeigu valdžioje
nes d t pedarast , pedofil ir kitoki ištvirk li klika, Kedžio dukters tvirkintojai b6t susilauk;
pelnytos mirties bausm s nuo Valstyb s rank . Vietoje to, teisingum vykdyti tur jo imtis pats
mergait s t vas. Vaik tvirkinimas, grobimas, netgi ritualin s žmogžudyst s n ra naujas dalykas.
Tai vyksta per amžius. Tai lieka nebaudžiama ten, kur vyrauja „išrinktoji“ tauta ir jos pakalikai,
pažvelkime ) istorij ir pamatysime, kas didžiausi žmonijos vaikžudžiai, pedofilai ir sadistai.
Tik kim s, kad Dr sius Kedys yra gyvas ir saugus nuo j) persekiojan@ios „teis saugos“ rank .
Jeigu ta „teis sauga“ saugot teisingum , tada jos taikiniu tapt ne D. Kedys, o visi m6s T vyn s
valdymo institucijose sus de išsigim liai ir pedofilai su pedarastais.

Šturmuotojas Juozas
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PUSŽYD S PREZIDENT S (REZIDENT S) DALIOS GRYBAUSKAIT S
ŠIMTADIENIS
Šturmuotojas Juozas

L

ietuv ap m euforija, išrinkus šarlatan;, galim lesbiet; ir pusžyd; ) prezidento
post . Nesistebiu, juk praeitas „ekscelencija“ Valdas Adamkus buvo nuolatinis
Meksikos mason loži sve@ias. Rezident puikiai sugeb jo panaudoti savo „magijos
triukus“ ir apmulkinti Lietuvi Taut . Dauguma, kurie žavisi rezidente, nežino konkre@i jos
darbeli . Pasiži6r kime: ekskomunist , pusžyd , dirbanti ne Lietuvai, o Europos S jungos
interesams. Apskritai, koks buvo jos tikslas tapti „prezidente“ (ir nejaugi tai, kad jai buvo lemta
laim ti rinkimus buvo taip pat aišku, kaip ir su Amerikos prezidentu-mulatu Obama, nekelia joki
abejoni , ar klausim )? Aš sakau, kad jos tikslas buvo pasinaudoti ta politine pozicija, kad pakilti
aukš@iau Europos S jungos (m6s okupant ) valdymo strukt6ros sluoksniuose.
Be to, kad ji palaimino Lietuvos nuskurdinim per Ignalinos AE uždarym , ši „išrinktosios“
tautos dukra taipogi pašlovino savo šeiminkus iš Izraelio. Jeigu šitai „prezidentei“ nors kažkiek
r6p t Lietuvi Tauta, ji tikrai b6t iš valdžios pašalinusi Kubili ir CO, kilk , kuri profesionaliai
vagia iš Tautos. Kod l Lietuvos valdžioje s di internacionalinio kapitalo, internacionalini ,
viršvalstybini ir masonini strukt6r pakalikai, arba atstovai, o tikrieji Lietuvos patriotai yra
persekiojami ir šmeižiami? Su šimtadieniu, mieloji Estera II, tikim s, kad tau nepavyks pražudyti
75000 Lietuvi , kaip kadaise Persijoje tavo pirmtakei pavyko suorganizuoti tokio pat skai@iaus
pers žudynes.
K ši rezident nuveik per 100 dien nuo savo pareig jimo pradžios? Akivaizdu, kad toliau
leido valdžioje esan@ioms klikoms viešpatauti ir naikinti Lietuvi Nacij . Iš kur toks didžiulis
„prezident s“ populiarumas? Argi neakivaizdu, kad visa medija j liaupsina, pati nepaaiškindama
už k ? Žinoma, didel dalis Tautos tiesog apanka prieš galing melagingos propagandos mašin ,
kurioje didvyriai tampa nusikalt liais, o išgamos – ekscelencijomis.
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DYTRICHAS EKCHARTAS
BOLŠEVIZMAS NUO MOZ S IKI LENINO:
DIALOGAS TARP MAN S IR ADOLFO HITLERIO

I

„T

aip!” – sušuko jis. „Mes jome neteisingu keliu! Pagalvok kaip astronomas elgt si
panašioje situacijoje. Sakykime, kad jis jau ilg laiko tarp akylai steb jo tam
tikros dangaus k6n grup s jud jim . Apži6r damas savo užrašus, jis staiga
pastebi kažk ne vietoje. „Po velni “ – pasako jis. „Kažkas @ia yra ne taip.“ Normaliai, šitie k6nai
tur t b6ti išsid st; skirtingai vienas kito atžvilgiu, ne taip išsid st;. Taigi kažkur turi b6ti pasl pta
j ga, kuri yra atsakinga už nukrypim . Ir, naudodamasis savo steb jim rezultatais, jis atlieka ilgus
skai@iavimus ir tiksliai apskai@iuoja planetos, kurios n ra ma@iusi jokia akis, bet kuri ten vis tiek
yra, kaip jis )rod , viet . Bet k , kita vertus, daro istorikas? Jis aiškina toki pat anomalij vien tik
žinom savo laik valstybinink terminais. Jam niekada neateina ) galv , kad gali b6ti pasl pta
j ga, kuri suk l tam tikr )vyki pos6k). Bet, nepaisant to, ji vis tiek buvo. Ji ten buvo nuo pat
istorijos pradžios. Tu žinai, kas yra ta j ga – žydija.“
„Taip, žinoma,“ aš atsakiau, „bet )rodyti tai, )rodyti tai!“ Jau mažiausiai penkiasdešimt, ar
šimt met , kiek tai mane lie@ia, tai buvo akivaizdu; iš ties , net ankš@iau, gal net ir
ikikrikš@ioniškais laikais.“
„Mano mielas drauge,“ jis atsak man, „mes galime skaityti Strabono veikale (1), kad jau jo
laikais, netrukus po Kristaus gimimo, buvo retai randama vieta visame pasaulyje, kurioje tada
nebuvo vyraujama žyd ; vyraujama, jis rašo, o ne tik gyvenama. Jau dešimtme@iais ankš@iau
Ciceronas (2) – tuo metu didis ir galingas vyras, mano drauge! – staige neteko savitvardos, kai, savo
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gerai žinomoje ginamojoje kalboje, tur jo pažym ti didžiul; žyd )tak : „Tyliai, tyliai! Aš noriu,
kad mane išgirst tik teis jai. Žydai mane jau )trauk ) nemaž b d , kaip jie padar jau ne vienam
vyriškiui. Aš neturiu daugiau jokio noro pad ti jiems malti j mal6nuose.“ Panašiai žyd )taka
Augusto laikais buvo tokia didel , kad jie visiškai )baugino Poncij Pilot , kuris, kaip Romos
Imperatoriaus patik tinis, tikrai nebuvo niekas. Taip sak jis: „Dievo labui, šalin ši nieking
žydišk afer !“ – besiekdamas praustuv s ir pasmerkdamas Krist , kur) jis laik nekaltu, mir@iai.
(3) Apgalvodamas šituos dalykus, mano drauge, kiekvienas vaikas žino, o tiksliau, tur t žinoti,
kaip per v lu buvo jau tuo metu.“
Senojo Testamento pasiekimas ranka, trumpas puslapi pavartymas, ir – „Štai“ – sušuko jis,
„receptas iš kurio žydai visada verda savo velnišk sriub ! Mes, antisemitai, tikrai esame kažkas.
Mes sugebame visk sužinoti, išskyrus tai, kas tikrai yra svarbu.“ Žodis ) žod), jis empatiškai
perskait kietu balsu:
„Ir aš supriešinsiu egiptie@ius su egiptie@iais: ir jie kovos kiekvienas prieš savo brol) ir
kiekvienas prieš savo kaimyn ; miestas prieš miest ir karalyst prieš karalyst;. Ir Egipto dvasia to
gretose paluš; ir aš sunaikinsiu j taryb : ir jie ieškos stab ir ker toj , ir tiems, kurie turi panašias
dvasias, ir burtininkams.“ (4)
„Taip, tikrai“, jis kar@iai nusijuok , „dabar žmon s klausys Dr. Kuno ir Dr. Švejerio, ir Dr.
Haimo (5) ir bet koki ker toj ir burtinink , koki jie teturi. Paklausti, kod l Vokietija tapo
kiaulide, šie vyriškiai atsakys: „J6s esat patys kalti. J6s nebeturite gero gyvenimo, jokio tik jimo,
tik savanaudiškum ir išpuikim . Dabar j6s norite apkaltinti žydus. Visada taip b6davo, kai jums
reik davo atpirkimo ožio. Tada kiekvienas užšokdavo ant žyd ir negailestingai juos persekiodavo.
Ir tik tod l, kad jie tur jo pinigus ir, kad jie negal jo apsiginti. Ar reikia steb tis, kad keletas
individuali žyd dabar elgiasi smerktinai? Vis d l to, galima rasti juod avi kiekvienoje grup je.
Lyg neb6t dor žyd ! Paži6r kite ) j religingum , ) j šeimos jausm , j blaiv gyvenimo b6d ,
j pasirengim daryti aukas ir, virš visko, j geb jim b6ti kartu! Ir j6s? Vienas prieš kit kaip kat s
ir šunys: tikra beprotyb !”
Taip ker tojai ir burtininkai vapalios ir vapalios, kol vien nakt) kraujo ženklas pasirodys ant
žyd nam ir )niršusios mas s, vedamos žyd , puls v l užmušti šalies pirmagimius, kaip Egipte. (6)
„Atmeni, kaip buvo @ia, Miunchene, per komunist perversm ?“ – )siterpiau aš. „Žyd namai
tikrai nebuvo pažym ti krauju, bet tur jo b6ti slaptas susitarimas, nes tarp vis t , kurie patyr
nam apieškojim , nei vienas nebuvo žydas. Tarp kitko, vienas iš kvail raudon j smogik , kuris
mane laik už plauk , atsak mano sarkastišk klausim , paaiškindamas, kad buvo uždrausta kratyti
žyd namus.“
„Ir 1871 – aisiais metais Paryžiuje, žydiškoji gynyba irgi veik pagal plan . Ten komunistai
sunaikino bet k , k tik gal jo, bet gausios Rotšild )staigos ir namai liko visiškai nepaliesti. (7)
Visa tai mums leidžia suprasti Iš jimo knygos viet , kurioje „mišri minia“ Egipt irgi paliko kartu
su žydais.“
„Egipte niekšams pavyko tik pus darbo“ – užbaig jis. „Egiptie@iai tapo situacijos valdovais
ir paskutiniu momentu „mišri j mini “ nusiunt velniui, kartu su žydais. Tur jo vykti desperatiška
kova. Tai aiškiai atkleidžia pirmagimi nužudymas. Taip, kaip jie dar su mumis, žydai laim jo
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didži j žemesniojo gyventoj sluoksnio param sau – „Laisv , Lygyb , Brolyb !” – kol vien nakt)
jie išsiunt )sakym , „Šalin buržuazij !”, “Nužudykite tuos šunis!“ bet viskas nesusiklost taip
gerai, kaip jie tik josi. Egiptie@i tautos dalis, kuri išliko patriotiška, apsuko stalus ir išvijo
Moz;,Kon ir Lev) iš šalies, sekant gyventojais, kuriuos jie sukurst .Per š) iš jim jie neš si tiek
daug pavogt turt , kiek tik jie gal jo, pasakoja Biblija su pasitenkinimu. Joje taip pat rašoma,
nedviprasmiškai, kad egiptie@iai buvo patenkinti, j atsikrat;. (8) Ta@iau geriausioji dovana buvo ta,
kuri žydai dav kvailiems savo pakalikams. Netrukus jie prad jo juos vadinti „minia“, nors seniau
juos vadindavo „draugais“ ir vaizdavo, kad juos myli. Tsivaizduok ši apgaut j veidus, kai jie tai
išgirdo dykumoje.“
„Septyniasdešimt septyneri t6kstan@i pers nužudymas Esteros knygoje, be abejo tur jo
toki pa@i bolševikišk aplink .“ – aš atsakiau. „Žydai to tikrai nepasiek vieni.“
„Taip pat“, jis pažym jo, „kaip baisi kraujo vonia per pus; Romos Imperijos, kuri buvo
Imperatoriaus Trajano valdymo metais. Šimtai t6kstan@i kilming j ne žyd Babilonijoje,
Kyr n je, Egipte ir Kipre buvo išpjauti kaip galvijai, dauguma iš j po baisiausi kankinim ! (9) Ir
šiandien žydai tuo dži6gauja. „Jeigu )vair6s sukilimo centrai b6t kooperav;,“ triumfuoja žydas
Grecas, „tada tikriausiai jie b6t gal j; Romos kolosui tada suduoti mirtin sm6g).“ (10)
„Žydai m6s Sedano dienos (11) švent; vadina barbariška“ – aš pasakiau. „Bet jie visiškai
kitaip laiko fakt , kad, metus iš met , jie vis dar, po viso šito ilgo laiko, savo sinagogose šven@ia
„herojišk “ poelg) su septyniasdešimt penkiais t6kstan@iais pers per Purimo vaišes.“
„Jeigu nei viena dalis šit fakt mums nepadaro )sp6džio“ – pasak jis – „mus b6t galima
b6t laikyti kur@iais ir aklais.“
„Prieš pirm j) susir mim su egiptie@iais, vyriausiasis niekšas, kuklusis Juozapas pasireng
gerai: karv s, visos sekly@ios pripidytos, žmon s mirštantys iš bado, valdantis faraonas puikus žyd
liokajus ir Juozapas, valdydamas vis jav atsarg –„krašto viešpats“! (12) Visos egiptie@i dejon s
buvo bergždžios; žydai su geležiniu kumš@iu uždar sand l), kol, už duonos kasnel), egiptie@iai
tur jo atiduoti pirma savo pinigus, paskui savo galvijus, savo žem; ir galiausiai, savo laisv;. Ir
staiga sostin buvo pilna žyd , ten buvo senasis Jok6bas ir „jo s6n6s, ir jo s6n s6n6s“ kartu su juo,
jo dukros ir s6n dukros ir visa jo gimin “ – visa makalyn . (13) Ir Juozapas „ilg laik verk iš
džiaugsmo“.Paskui jis sak savo broliams: „j6s valgysite šalies gerybes; visos Egipto žem s
geryb s yra j6s .“ (14)
„Bet tuo pa@iu metu, kai šis šlovingas žyd tik jimo Egipto pilietis mir , sulauk;s šimto
dešimties met , senasis Faraonas irgi mir ir buvo pakeistas kito Faraono, kuris „nepažinojo
Juozapo“ ir, matydamas žyd mini , kurie tuo metu tapo labai galingais, jis tapo gana išsigand;s. Jis
labiausiai bijojo: „kai prasid s koks nors karas, jie prisid s prie m6s prieš “; (15), taip jis buvo
protingesnis už Vilhelm II, (16) kuris tik josi j paramos. Žydai turi dirbti, nusprend jis. Visu
rimtumu, dirbti. „Negailestiga“ – dejavo žyd kronikininkas. Nesisteb kime, kad jie troško keršto.
Vis d l to, kam tada reikalinga žmoni minia, jeigu ne tam, kad dirb ?“
„Tuo tarpu, egiptie@iai pamiršo miel j) Juozap , kuris buvo mir;s ir išnyk;s, bet nebuvo jokio
stygiaus kit , kuriuos b6t galima apkaltinti esama pad timi, tai yra, žemvaldžius, pramonininkus,
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buržuazij . Pagal žydus, niekas kitas nebuvo atsakingi. „Vis šali proletarai – vienykit s!“ Ir
mas s tuo patik jo ir stojo prieš savo pa@i k6n ir krauj , „išrinktosios tautos“ labui, kuri iš pat
pradži atneš jiems visas nelaimes. Bet mums jie jausmingai garsiai mokyklose skaito graž j)
pasakojim apie Juozap ir jo brolius. Be abejo, daug mokytoj „kur) laik vaitojo“. „To užtenka k
nors nuvaryti ) nevilt).“
Jis sustojo su tamsiu žvilgsniu ) Neapykantos Knyg .

Paaiškinimai
1. Strabonas, graik geografas ir istorikas, 63 m. Pr. Kr. – 24 m. po Kr., Geografija.
2. Markas Tulijus Ciceronas, Oratio pro L. Flacco. 59 m. pr. Kr. Ciceronas gyn prokunsul
Flakus , kuris, žyd reikalavimu, buvo apkaltintas korupcija savo ryšiais su savo administracine
veikla Sirijoje.
3. Evangelija pagal Jon , 19:12.
4. Izaaijaus knyga, 19:2-3.
5. 1923 – iaisiais metais Vokietijos politikoje vyravo trys fig6ros: Vokietijos Kancleris, Bavarijos
Vidaus Reikal Ministras ir Bavarijos liaudies partijos )k6r jas ir vadovas.
6. Išejimo knyga, 12:7-13, 29-30.
7. James K. Hosmer, „Žydai“ (Niujorkas, 1885) 272 psl.
8. Iš jimo knyga, 12:35-36, Psalm s, 105:38.
9. Antr jame tome, 16 – ame skyriuje (puslapis 384 1783 – i j Londono leidomo) savo „Romos
Imperijos nuosm6kis ir žlugimas“, Edvardas Gibonas rašo:
„Nuo Nerono iki Antonijaus Pijaus valdymo, žydai gijo didžiul nepasitenkinim/ Romos
valdymu, kuris prasiverž baisiausiose skerdyn se ir sukilimuose. Žmonija yra šokiruota baisi
žiaurum , kuriuos jie vykd Egipte, Kipre ir Kyr n je, kur jie gyveno veidmainingoje draugyst je
su ne tarian2iais vietiniais, atpasakojimu... Kyr n je jie išžud 220000 graik , Kipre 240000,
Egipte, labai didžiules minias. Daugelis iš ši nelaiming auk buvo perpjautos per pus , pagal
precedent/, kuriam Dovydas dav savo paties pavyzdžio sankcij/. Pergalingi žydai surijo j m s/,
laiž krauj/ ir vyniojo j k7n žarnas lyg juostas aplink savo k7nus.“
10. Neirich Graetz, Geschichte der Juden von den Ältesten Zeiten (Breslau, 1853).
11. Rugs jo 2 – oji diena. Sedanas buvo didžiosios Pr6sijos pergal s Pranc6z -Vokie@i kare vieta,
t dien , 1870 – aisiais.
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12. Pradžios knyga, 41:43.
13. Pradžios knyga, 46:7.
14. Pradžios knyga, 45:18, 20.
15. Iš jimo knyga, 1:6-10.
16. Vokietijos Imperatorius Vilhelmas II, kuris atsistatydino 1918 – aisiais po žyd -marksist
revoliucijos Vokietijoje, privedusios prie Vokietijos pralaim jimo Pirm jame Pasauliniame kare.

JULIJUS ŠTREICHERIS
TALMUDO STATYMAI

J

eigu nori išmokti ir suprasti, kod l žydai gali vykdyti tokius beprotiškus nusikaltimus,
kaip ritualin s žmogžudyst s, reikia pavartyti slaptus žyd mokymus. Turite žinoti Toros,
Talmudo ir Šulchan Aruch )statymus. Šie )statymai ir mokymai yra )rodymai, kad žydai
jau@iasi viršesni už visas tautas, kad jie visoms tautoms paskelb kar ir, kad jie yra prisiek; visos
ne žydiškosios žmonijos priešai. Netgi Tacitas, rom n istorijas, kuris gyveno netrukus po Kristaus
(55 – 120 po. Kr.), rašo:
„Žydai yra tauta, kuri neken2ia diev ir žmonijos. J statymai prieštarauja vis mirting j
statymams. Jie neken2ia to, kas mums yra šventa. J statymai juos pateisina, darant veiksmus,
kurie mus gasdina.“ (Istorija; V; 3-8) (Mums žinomas lietuviškas Tacito rinktini rašt leidimas,
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kuriame taipogi yra ir „Istorija“, leistas komunistiniais laikais yra „pakarpytas“ cenz6ros, mat
Tacito žodžiai ten, nors ir kritiški žyd atžvilgiu, neatitinka originali j jo rašt . Žinoma, tai
politin s cenz6ros pasekm , red. pastaba).
Žydai žino, kad kai ne žydiškasis pasaulis žinos j )statymus ir permatys j planus, jie bus
pralaim j;. Taigi, grasindami mirtimi, jie draudžia j vertim ir publikavim . Gerai žinomas žyd
mokslininkas, Diber David, rašo: „Jeigu gojai žinot , k/ mes mokome prieš juos, jie mus
užmušt .“
Slaptieji žyd )statymai yra paremti esminio principo, kuris teigia: „Tik žydas yra žmogus.
Kaip priešingyb , visi ne žydai yra gyvuliai. Jie yra gyvuliai žmoni k6nuose.“ Bet kas prieš juos
yra leidžiama. Žydas gali jiems meluoti, suk@iauti ir vogti iš j . Jie netgi gali žaginti ir žudyti juos.
Yra šimtai Talmudo viet , kuriose ne žydai yra apib6dinami kaip gyvuliai. Kai kurios iš j
yra:
1. „Žydai yra vadinami žmon mis, bet ne žydai n ra žmon s. Jie yra gyvuliai.“ (Talmud:
Baba mezia 114 b)
2. „Akumas (ne žydas, red.) yra kaip šuo. Taip, šventraštis moko gerbti šun labiau, negu
goj .“ (Ereget Raschi Erod. 22 30)
3. „Nors Dievas suk7r gojus, jie vistiek yra gyvuliai žmoni k7nuose. N ra ypatinga, kad
žydui tarnaut gyvulys. Taigi jam tarnaus ir gyvuliai žmogiškoje formoje. (Midrasch Talpioth psl.
255; Varšuva, 1855 metai)
4. „N š2ias gojus yra ne geresnis už n š2i/ gyvul .“ (Coschen hamischphat)
5. „Goj sielos yra kilusios iš nešvari dvasi ir yra vadinamos kiaul mis.“ (Jalkut Rubeni
gadol 12b)
6. „Nors gojus yra tokio pat k7no sud jimo, kaip žydas, jis lyginasi su žydu, kaip beždžion
su žmogumi.“ (Schene luchoth haberith, 250 psl. B)
Tam, kad žydas nepamiršt , kad turi reikal su gyvuliais, jam yra pastoviai primenama per
valgym , mirt), net per lytin) santykiavim . Talmudas moko: „Jeigu tu valgai su gojumi, tai tas
pats, kas valgyti su šunimi.“ (Tosapoth Sanhedrin 74b) „Jeigu žydas turi tarn/, ar tarnait goj ,
kuris numiršta, jam nedera pareikšti užuojautos. Tu žydui turi sakyti: Dievas sugražins „tavo
netekt “ taip, lyg b7t mir s kuris nors jautis, ar asilas. (Jore dea 377) „Lytininis santykiavimas
tarp goj yra kaip santykiavimas tarp gyvuli .“ (Talmud Sanhedrin 74b).
Talmude yra rašoma apie ne žyd žudym :
1. „Yra leidžiama atimti gojaus k7n/ ir gyvyb .“ (Sepher ikkarim III c 25)
2. „Yra statymas nužudyti bet k/, kas neigia Tor/. Krikš2ionys priklauso tiems,
neigiantiems Tor/.“ (Coschen hamisphat 425 Hagah 425.5)
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3. „Kiekvienas žydas, kuris pralieja bedievi (ne žyd , red.) krauj/, daro t/ pat , lyg
darydamas auk/ Dievui.“ (Talmud: Bammidber raba c 21 ir Jalkut 772)
Šie Talmudo ir Toros )statymai žydams buvo duoti daugiau nei prieš 3000 met . Jie taip pat
galiojantys šiandien, kaip ir tada. To žydai yra mokomi nuo vaikyst s. Šito rezultatas stovi prieš
mus. Tai yra žyd ritualin s žmogžudyst s.

KRUVINA ŽYD ISTORIJA
ydas yra žmogžudys ne tik žyd teorijoje. Jo istorija )rodo, kad jis praktikuoja tai, k
pamokslauja. Žyd tautos istorija yra nenutr6kstanti masini žmogžudyš@i ir kraujo voni istorija.
Ji prasid jo prieš Krist ir t;siasi su Trockiu ir Zinovjevu.
1. Egipte žydai dži6gavo, kad j mirties angelas išžud visus žmoni ir gyvuli pirmagimius.

- 17 -

2. Kraštutinumai, link kuri eis žydai, parodyti Persijoje, kur žydas Mordech jus ir žyd
Estera pasir6pino 75000 antisemitišk pers nužudymu. Jie pakor antisemitišk karaliaus Kserkso
ministr , Haman , kartu su dešim@ia jo s6n . Jie atšvent šia kruvin pergal; ir iki ši dien j
šven@ia per Purimo vaišes. (Esteros knyga, 9:6)
3. 115-117 metais po Kristaus, Kyr n s saloje žydai sukilo, vedami savo vado Bar Kochbos.
Jie nužud 220000 (!) ne žyd , supjaust ir sukapojo juos, g r j krauj ir valg žali j m s .
(Cassius Dio (Dionas Kasijus), „Roemische Geschiche“ XVIII, 32).
4. Rusijoje žydai sukilo 1917 – aisiais metais ir suk6r bolševizm , vadovaujami Trockio,
Zinovjevo ir kit žyd , iš viso 35 milijonai (!) žmoni buvo nukankinti ir numarinti badu.
5. Vengrijoje, vadovaujant Bela Kunui, buvo surengtos baisios skerdyn s, kuriose buvo
nužudytos dešimtys t6kstan@i ne žyd .
6. Žyd -bolševik Sovietin je Rusijoje masin s žudyn s yra vykdomos net ir šiandien.
Budeliai daugumoje yra žydai, vyrai ir moterys. Žydai yra nauj kankinimo metod suk6rimo
meistrai. Leisti gojams mirti kankinimuose jiems suteikia didžiausi malonum . Angl reporteriai
rašo, kad kin budeliai negal jo pastoviai vykdyti savo kankinim ir egzekucij . Neabejotinai, j
vietas už m žydai ir žyd s.
Žyd istorija yra parašyta krauju, ne žyd krauju. Tai )rodo, kad žydai yra nepaprastai žiaur6s
ir, tuo pa@iu metu, didžiuliai bailiai. Žydas n ra užsigim;s kareivis, jis yra užsigim;s sadistas ir
žmogžudys.
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VYTAUTAS ALANTAS
VADOVYB S PRINCIPAS VALSTYB S GYVENIME

Vadovauti juk yra mok@ti dirbti.
ANTANAS SMETONA

Redakcijos žodis

ia mes publikuojame Lietuvi

rašytojo ir nacionalisto, Vytauto Alanto rašt , taikliai

kritikuojant) demokratizm , liberalizm . Straipsnyje taip pat matosi tuometin s Lietuvi Tautinink
S jungos radikalesniojo sparno ideologija, kuriai Alantas ir atstovavo. Mes esame
nacionalsocialistai, ta@iau taip pat norime supažindinti publik su fašizmu ir kitokiomis kovingojo
nacionalizmo srov mis. Joms priskiriame ir Alanto mintis bei id jas, išd stytas knygoje
„Žygiuojanti Tauta“. Aptariamas vado, vadizmo principas, nors galime teigti, kad Antanas
Smetona, nors ir nusipeln;s Lietuvi Tautai, tikrai nebuvo tinkamiausias asmuo valdyti. Jis tebuvo
reakcionierius, jis netur jo tikros nacionalizmo ugnies savyje, ta@iau tikrai neneigsime fakto, kad
1926 – aisiais metais surengtas perversmas išgelb jo Lietuv nuo bolševik -azijat jungo.
Vytautas Alantas šiame neilgame veikale aptaria autoriteto, tvarkos Valstyb je b6tinum . Šio
rašto ir jo id j priešprieša su dabar Lietuvoje siaut jan@i „demokrat “ vapaliojimais apie „laisv;“
yra ne)tik tinai didel .
Viena iš pagrindini priežaš@i , kod l mes, pirm jame ŠTURMUOTOJO numeryje
nusprend me publikuoti „Vadovyb s princip valstyb s gyvenime“ yra ta, kad norime, jog m6s
skaitytojai žinot , kad Lietuviai n ra „demokrat ir liberal “ Tauta, o kad kilniausieji m6s Nacijos
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s6n6s buvo antidemokratai. Tikim s, kad tai pad s griauti žydijos kontroliuojamo režimo sukurtus
mitus apie „demokratijos tradicijas“ Lietuvoje.
Demokratija – mirtis Tautai, nes ji reiškia susiskaldym . Tautos ateitis – tikrasis
nacionalizmas.

VADOVYB S PRINCIPAS VALSTYB S GYVENIME

1.

L

ietuvos valstybin) bei visuomenin) gyvenim mes organizuojame vado principu. Tod l
yra b6tina nuodugniau panagrin ti ir ypa@ )sisamoninti vado principo vaidmen) visuose
tuose klausimuose, kurie sudaro valstybinio bei tautinio gyvenimo turin).
Vado principo problema mums yra, palyginti, nauja. Savo valstybin) gyvenim mes šiuo
principu grindžiame tik dešimti metai. Ir aplamai ši politin doktrina iškilo tik po didžiojo karo.
Ta@iau jei kitur, - turint galvoje geresn) politin) pasiruošim taut , kurios šiandien tvarkosi vado
principu, - autoritetin santvarka )leido giliau šaknis, kaip m6suose, tai mums dar teks gerokai
padirb ti, ypa@ ideologin s propagandos srityje, kol vado principas kaip reikiant )sisunks ) visas
valstybinio, visuomeninio ir kult6rinio gyvenimo sritis.
Be priežasties niekas nesidaro. Jei mes šiandien turime toki , o ne kitoki politin; santvark ,
tai buvo tam priežaš@i , kurias @ia reikia nors trumpai prisiminti, nes s lygos, privedusios prie
dabartin s santvarkos susidarymo, iš dalies jau paaiškina ir pa@i santvark .
Šiandienin Lietuvos santvarka yra tiesiogin demokratinio eksperimento pasekm .
Eksperimentas nepavyko, teko ieškoti nauj valdžios form . Kod l nepavyko? Tod l, kad liberalin
demokratija netur jo nieko bendro nei su m6s tautos tradicijomis, nei su jos dvasia. Ji buvo
importuotas daiktas, pagamintas kažin kame, svetimuose kraštuose. Atrod , kad Lietuv norima
)sprausti ) apdar , pasi6t svetim siuv j . Savaime suprantama, kad iš to nieko gero negal jo išeiti.
Atstatant valstyb;, anais laikais prieš akis stov jo du svarbiausi uždaviniai: gydyti didžiojo
karo Lietuvai padarytas dvasines bei medžiagines žaizdas ir stiprinti (konsoliduoti) jaunos valstyb s
pagrindus. Šiems uždaviniams spr;sti tur jo b6ti pasivartota visa tautos energija. Neramus istorinis
momentas reikalavo, kad visos tautos darbingos paj gos b6t naudojamos naujiems valstyb s
r6mams pastatyti, kad tos paj gos b6t naudojamos taupiai ir tiksliai. Yra nedovanotinas
nusižengimas, kai degan@iu darbymet s metu atsistoj;s šienpjovys agituoja savo bendrus: tu varyk
priedalg) ) dešin;, tu – ) kair;, o aš skersai per abudu. Galima )sivaizduoti, kokios bus tokios talkos
pasekm s.
O tokia „talka“ buvo anais, „visoki laisvi “ laikais. Laisvi , arba, teisingiau sakant, tam tikr
laisvi , )spraust ) partij program r melius, apaštalai siaut jo po krašt , skleisdami nerimo,
nepasitik jimo ir neapykantos nuotaik . Partinis bl6das (psichozas) taip buvo užnuodij;s tautos
organizm , jog dar šiandien mes juo visiškai nenusikrat me. Užuot gydžius didžiojo karo padarytas
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žaizdas, jos buvo dar labiau erzinamos, užuot kvietus didži j vis k6rybini paj g talk valstyb s
kertiniam akmeniui d ti, buvo svaidomasi priešingais š6kiais ir tai ne savais, bet pasiskolintais iš
svetim politini program ir vadov li .
Kam tai buvo naudinga ir reikalinga? Yra dar ir šiandien atsilikusi „laisvi “ garbintoj , kurie
vidurdien) vis dar tebeieško septintos valandos ryto. Jie, galb6t, atsakys: kraštui! Jei krašto
išganymas ir tautos laim gl6di anarchijoje, politiniame pakrikime, demoralizacijoje, t6p@iojime
vietoje, svetim diev gaudyme, tuomet – taip; ta@iau jei valstyb ir tauta nori eiti pažangos keliu,
jei ji nori išryškinti savo tautin) veid ir susikurti savit kult6r , jei pilietis valstyb; laiko ne
priemone savo užgaidoms pareikšti, bet kolektyvini pastang tikslu, kuris gali b6ti pasiektas tik
drausme, pasiryžimu atskirus reikalus aukoti bendram reikalui, tautos gerov s ir didyb s meil s
užsidegimu, tuomet – ne!
Tvarkant valstyb s gyvenim , geriausia mokykla yra praeitis. Iš liberalin s demokratijos
eksperimento mes pasimok me, kaip nereikia tvarkyti valstyb s reikal . Seim laikai buvo didelis
politinis, moralinis ir kult6rinis sm6gis jaunai valstybei, bet kartu tai buvo ir didelis paskatinimas
ieškoti nauj keli . N ra joks paradoksas pasakyti, kad anarchijos s6kuriuose gimsta ir br;sta
autoriteto, drausm s ir tvarkos pasiilgimas, kristalizuojasi naujos politinio gyvenimo formos. Anais
laikais Lietuva buvo pastatyta prieš du galimumus: arba ž6ti komunizmo bangose prarandant
tokiomis didel mis aukomis v l iškovot laisv;, arba griežtai pasukti vair kita, autoriteto,
drausm s ir tvarkos linkme, nusikratant visu tuo, kas mums svetima ir nesuderinama su tautos
dvasia. Laim jo tautin srov , ir išklebentas valstyb s vairas atiteko ) rankas tiems žmon ms,
kuriems Lietuva yra ne kokia nors dirva daryti eksperimentams su svetimuose daigynuose
išaugintomis politin mis teorijomis, bet savas, ypatingas, lietuviškas daržas, kur gali tarpti ir b6ti
naudingos kraštui tos politin s id jos, kurios buvo suformuotos pagal m6s istorines tradicijas bei
tautos dvasi .
2.
Kas dar si valstybin s minties raidojoe m6suose, tas pats dar si ir kitur. Subankrot jusi
demokratij daug kur tur jo pakeisti autoritetin s santvarkos formos. Šiek tiek ar@iau )siži6r j; )
daugelio Europos ir ne Europos valstybi pokarin) politin) gyvenim , mes lengvai pasteb sime, kad
vienodos priežastys pagimd vienodas pasekmes. Lietuva @ia n ra jokia išimtis. Ji tik grei@iau už
daugel) kit valstybi suprato nauj b6tinyb; ir atsisak nuo atgyvenusi politini form .
Vietoje demokrat skelbiamo š6kio: „Valstyb pilie@iui“, buvo paskelbtas š6kis: „Pilietis
valstybei“. Iia yra pagrindinis skirtumas tarp abiej doktrin . Buvo atstatytas politinis autoritetas,
kur) buvo visiškai „nuvertinusi“ liberalin demokratija ir be kurio negali gyvuoti jokia kult6ringa
valstyb . Buvo gr žintas tautai ramumas, pasitik jimas savimi, k6rybin galia siekti geresnio
rytojaus. Valstybiniam darbui buvo nustatytos naujos gair s: ne valstyb turi aukotis pilie@iui, bet
pilietis – valstybei. Buvo atgaivintas valstyb s idealas, kur) taip ugningai skelb aušrininkai, bet
kuris buvo užmirštas partini aistr sukeltoje anarchijoje. Buvo sukurta nauja politin ideologija,
imant medžiag iš lietuviškos tikrov s, o ne iš importuot politini vadov li . Vietoje daugyb s
politini srovi , kuri kiekviena savaip suprato ir nor jo tvarkyti valstyb s reikalus, buvo
paskelbtas tautin s vienyb s principas, kaip naujos valstyb s pagrindas.
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3.
Savaime suprantama, kad, nustatant nauj linkm;, reik jo ieškoti ir nauj darbo metod .
„Kokis“ tur jo pavaduoti „kiek)“. Kolektyvin;, arba, teisingiau, partin; vadovyb; tur jo pakeisti
asmenin vadovyb , autoritetas.
Iia tuojau reikia pasteb ti, kad autoritetin je santvarkoje vado principas taikomas ne tik
grynai politin je plotm je, bet jis užgriebia daug pla@iau: juo taip pat grindžiamas visuomeninis,
organizacinis ir bent iš dalies ekonominis gyvenimas. Pripažindama griežtos hierarchijos reikal ,
autoritetin santvarka negali vienoje srityje taikyti vado princip , kitoje – netaikyti.
Tai viena, o antra, mes dar per mažai kreipiame d mesio ) t moment , kad vado principas
n ra kažin koks mechaninis mygtukas valstyb s organizme: priešingai, tai yra vis pirma valstyb s
etika privaloma visiems pilie@iams, kaip sakysime, religin etika privaloma visiems jos
išpažin jams. Kaip religin je bendruomen je niekas nelaiko prievarta tam tikr etini nuostat
pildym , taip autoritetin je santvarkoje santykiai tarp vadovaujan@i j ir vadovaujam j negali b6ti
grindžiami mechaniniu paklusnumu. Vieni ir kiti yra glaudžiai susij; vidiniais, etiniais saitais,
išplaukian@iais iš bendro valstyb s gerov s idealo reikalavim . Pasakymas, kad „turi man;s klausyti
tik d l to, kad aš esu vadas“, yra absurdas. Aš turiu klausyti vado, tai tiesa, bet ne tik vien d l to,
kad jis vadas ir aplamai ne tik d l to, kad jis vadas, bet ir d l to, kad paklusnumo ir drausm s
reikalauja iš man;s valstyb s etika, kuri lygiai privaloma tiek vadui, tiek man. Ne mechanin
drausm , bet etin drausm , dedama ) autoritetin s santvarkos pagrind .
Tuo b6du vadovaujamieji yra glaudžiai susij; su bendros pareigos jausmu. Liberalizmo
šalininkai m gsta piktintis, kad autoritetin je santvarkoje esanti žeminama asmenyb . Tsakymas: „aš
liepiu, tu daryk!” es s nesuderinamas su individo teis mis. Tarp vadovaujan@i j ir vadovaujam
atsirandanti bedugn , nes pirmieji turi visk , o antrieji – nieko. Tai yra, kaip aukš@iau pažym jau,
grynai mechanin paži6ra ) vado principo taikym gyvenime. N ra jokio konlikto tarp autoritetin s
santvarkos ir sveiko individualizmo. Jei autoritetin santvarka neigt individualizm , tai pakisrt
šak , už kurios pati laikosi. Tvarkantis vado principu, tvirtos asmenyb s kaip tik labiausiai
reikalingos. Bet reikia pridurti: k6rybin s asmenyb s, nes anarchinio individualizmo šiandie
nebepaken@ia ne tik autoritetin s santvarkos, bet juo kratosi ir liberaliausios demokratijos.

4.
Taigi, ži6rint ) vado princip valstybiniu poži6riu, t. y. kaip ) politin; doktrin , reikia pasakyti,
kad tuo principu pagr)sta valstyb s santvarka yra griežtai priešinga demokratinei santvarkai.
Autoritetin je santvarkoje valdžia eina iš vieno šaltinio, iš viršaus, demokratijoje – iš masi , iš
apa@ios; autoritetin santvarka pasižymi pastovumu, nuoseklumu, vienoda linkme ir vieninga valia,
demokratin – nuolatiniu svyravimu, blaškymusi iš vieno kraštutinumo ) kit , pasaky@iau,
nuolatiniu nervingumu, susiskaldymu; autoritetin santvarka turi aišk ideal : visokeriop valstyb s
bei tautos gerov;, demokratin – dažniausiai aiškaus valstyb s idealo neturi, nes ) valstyb; ži6rima
per atskir luom reikalus, kuriuos gina partijos, o kiekviena partija t gerov; supranta kitaip;
autoritetin santvarka luom kovos nepripaž)sta, o demokratin santvarka kaip tik ta kova remiasi:
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autoritetin je santvarkoje lemia vado valia, o demokratin je – bals dauguma. Žodžiu, @ia pilietis
valstybei, o ten valstyb pilie@iui. Tokie yra pagrindiniai skirtumai tarp abiej santvark .
Aukš@iau pažym jau, kad autoritetin je santvarkoje vado principas taikomas ne tik
politiniame valstyb s gyvenime, bet ir visuomeniniame, organizaciniame ir kult6riniame. Ta@iau,
ži6rint ) vadovyb s klausim dar pla@iau, reik s pripažinti, kad vadovyb yra b6tina kiekviename
kasdieninio gyvenimo žingsnyje. B6t neteisinga galvoti, kad vadovyb s princip išgalvojo
autoritetin santvarka. Vadovyb atsirado nuo tada, kada atsirado žmogus. Gyvenant ilgesn) laik
kartu dviem žmon ms, vienas iš j , kuris bus sumanesnis, protingesnis, tur s daugiau iniciatyvos,
neišvengiamai pasidarys kito „vadas“. Bendruomen s, gyvenusios arba gyvenan@ios pa@iame
primityviajame kult6ros laipsnyje, tur jo ir turi savo vadus. Demokratin je santvarkoje, kur, rodos,
kiekvienas pilietis turi teis; kartu su Liudviku XIV pasakyti: „Valstyb – tai aš“, vadovauja vis d l
to tik vienas kitas, kuris labiau moka )tikti vienai ar kitai visuomen s daliai arba kuris yra
pranašesnis už kitus savo gabumais. Kai kuriose demokratijose, sakysime, Jungtin se Amerikos
Valstyb se, prezidentas turi didesni teisi už absoliut monarch : jis yra tikras valstyb s vadas.
Paimkime pilk , kasdien) gyvenim . Iia vadovyb s reikalas taip pat yra neišvengiama
b6tinyb , kaip ir bendrame valstyb s gyvenime. Xkininkas vadovauja 6kiui, šeiminink – nam
apyvokai, mokytojas – mokyklai, mal6nininkas veda mal6n , krautuvininkas – krautuv;, pieninkas
– pienin , banko direktorius – bank , ligonin s ved jas – ligonin;, valdyba arba jos pirmininkas
vadovauja draugijai, ekskursijos ved jas – ekskursijai ir t. t. Šis reiškinys kartojasi kiekviename
kasdieninio gyvenimo žingsnyje. Kiekvienas, kad ir menkiausias darbas, yra reikalingas
vadovavimo. Tai yra neišvengiama b6tinyb , tai yra faktas, d l kurio dviej nuomoni negali b6ti.
Kiekvienai visuomenei, ypa@ tai visuomenei, kuri dar n ra pasiekusi reikiamo kult6ros lygio;
vadovyb s reikal reikia greitai )sisamoninti. Ne tik j imant pla@iu mastu, t. y. vis valstyb s
tvark , bet ir kasdien) gyvenim . Juk kas gi yra kult6rin pažanga? Tai yra naujos, gražesn s
tikrov s k6rimas. O ots tikrov s l6žimas priklauso nuo dviej veiksni : nuo pilie@io k6rybingumo ir
vadovyb s sugeb jim . Ta@iau vadovybei be kit jos uždavini tenka išjudinti, ir to paties pilie@io
k6rybines paj gas. Apie tai, kokie turi b6ti vado ypatumai, bus kalbama toliau, bet ir @ia jau galima
pažym ti, kad nuo vieno ar kito darbo vadovo sugeb jim , iniciatyvos, darbštumo daugiausia
priklauso to darbo pasisekimas.

5.
Sakau, - nuo atskiro vadovo, bet, imant š) klausim pla@iau, reik t pasakyti, kad
valstybiniame gyvenime vadovyb s našt tenka pasiimti visai šviesuomenei. Juk kas gi yra
šviesuomen ? Šviesuomen yra tautos ir valstyb s smegenys, kult6rin s pažangos variklis. Jos
uždaviniai nesibaigia tik s žiningu pareig jimu, iš jos reikalaujama ir nauj keli ieškojimo.
Žygiuodama tautos ir valstyb s priešakyje, šviesuomen yra tautos tradicij ir ideal saugotoja.
Kokia šviesuomen , tokia tauta bei valstyb . Jei šviesuomen nusigr;ža nuo savo pašaukimo
vadovauti tautai, arba jai vadovauja netinkamai, tada ir pa@iai valstybei kyla rimtas pavojus ž6ti, o
tautai pask;sti svetim j bangose.
Tik atsiminkime m6s bajorij . Atskilusi nuo savo lietuviško kamieno ir pamynusi po kojomis
lietuvi tautos idealus, ji nu jo tarnauti svetimiems dievams, vos nepražudydama visos lietuvi
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tautos. Gal b6t, tai vienintelis istorijos pavyzdys, kada vadovauj s sluoksnis užmiršo savo pareig ,
atsisak nuo savo prot vi kalbos ir pasistat kin sien tarp savo luomo ir liaudies, kuri ištisus
amžius tur jo kent ti pažeminim ir paniek . Tai yra skaudi pamoka, kurios negalime užmiršti.
M6s šviesuomenei, palyginus su kit krašt šviesuomen mis, tenka dar pasiimti ypating
uždavin), b6tent, m6s tautos kult6rin) lyg) pakelti iki kit taut kult6rinio lygio. T uždavin) ji turi
vis laik tur ti prieš savo akis.Suprantama, tame darbe turi dalyvauti visa tauta, ta@iau iš
šviesuomen s, kaip iš vadov s, reikalaujama daugiau, kaip iš kit . Ne kam kitam, o jai teks atsakyti
b6simoms kartoms, kaip ji atliko pareig šiuo m6s tautai ypatingai svarbiu laikotarpiu.
Šviesuomen s rankose iniciatyva, jos ir atsakomyb . Šviesuomen s reikalais sudaryti visuomen je
k6rybin; darbo nuotaik , jos reikalas skatinti, žadinti, kelti energij , jos reikalas be pasigail jimo
kovoti su ištižimu, aimanavimais, rank nuleidimu prieš mažiausi kli6t). Jei nori pasivyti, turi b gti
grei@iau už kit . Tas laimi, kuris parodo daugiau ištverm s ir pasiryžimo laim ti. Jei šiandie mums
nebegresia šviesuomen s nuo masi atskilimo pavojus, tai vis d l to mes turime išorin) pavoj ,
kurie mus ver@ia bud ti ir stiprinti savo paj gas. Šviesuomen , kaip tautos smegenys, turi suprasti,
kad lietuvi tauta, b6dama nedidel tauta, neturi teis s b6ti silpna tauta. Silpnumas – jos praž6tis.
Juo labiau šiais grumtyni laikais, kada teis ir teisyb vis dažniau turi nusilenkti kumš@io paj gai,
kada rytojus toks netikras.
6.
„Vadovauti juk yra mok ti dirbti“, sako Antanas Smetona. Vadovavimas reikalauja mok ti
dirbti tiek iš pavienio vadovo, tiek iš visos šviesuomen s. Iš vado reikalaujama mok ti dirbti geriau
už tuos, kuriems jau tenka vadovauti. Tuo Vadas vis pirma išsiskiria iš vadovaujam j . Vadas yra
vadovaujam j smegenys ir valia. Jis užkre@ia vadovaujamosios iniciatyvos ir veikimo dvasia. Jis
duoda linkm;, sudaro plan ir telkia paj gas tam planui vykdyti. Visa tai, kas tautos siekimuose
teb ra neap@iuopiama ir miglota, kas teb ra galimum b6tyje, vadas iškelia ) pavirši , konkretina,
suprastina ir duoda impuls vykdyti. Kitaip sanat, palaidus minios siekimus bei norus vadas sutelkia
) vien galing srov; ir pakrikusias, pasyvias j gas paver@ia energijos šaltiniu. Vado mintis
atskleidžia ateities perspektyvas, jis žino, ko nori, ir, pasiremdamas tautos istorine ir ši dien
tikrove, kuria nauj rytoj . Kas miniai „bus“, vado dvasiniame akiratyje jau „yra“. Vadas yra
k6rybinis ir audringas veržimasis pirmyn. Ta prasme jis yra revoliucionierius.
Vadas kuria nauj tautos tik jim ir nauj gyvenimo mistik . O gimsta tik jimas, gimsta ir
darbai. Sukurti tik jim kokiu darbu, id ja, idealu, reiškia padaryti perversm minios galvosenoje,
reiškia vis tautos bei valstyb s gyvenim nudažyti naujomis spalvomis. O pakeisti žmogaus
galvosen , reiškia pakeisti pat) žmog . Vado uždavinys kaip tik ir yra užduoti tautos dvasi naujais
fermentais, kurie pagimdyt nor ir sužadint vali kurti naujas gyvenimo formas ir tuo pa@iu
sukelti nepasitenkinim ir net šlykšt jim si esamais tr6kumais bei ydomis. Visiškai teisingai pastebi
garsus pranc6z mokslininkas, Dr. Gustavas le Bonas: „Sukurti tik jim , vistiek ar jis b6t
religinio, politinio, ar socialinio pob6džio, sukurti tik jim darbu, asmenimi ar id ja, toks yra
svarbiausias didži vad vaidmuo“ (Psychologie des Foules, Paris, Libraire Alcan).
Norint geriau suprasti vado vaidmen) valstyb je bei visuomen je, dar @ia tenka stabtel ti ties
vienu to klausimo momentu, kuris, mano nuomone, yra esminis, b6tent, ties vado s sajomis su
vadovaujamaisiais. Tos s sajos turi b6ti kuo glaudžiausios. Vadovauti iš tolo negalima. Tarp vado ir
visuomen s turi vykti nuolatinis min@i , jausm , nuotaik pasikeitimas, k bekalb ti jau apie tai,
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kad vadas turi gerai pažinti tuos, kuriems jis vadovauja. „Armija neklausys vad , komanduojan@i
vien per telefon ar telegraf . Norint vadui b6ti galingam, reikia jam vargti ir džiaugtis drauge su ta
minia, kuri norima vesti“, pabr žia Antanas Smetona. Ir kiek toliau priduria: „Visuomen klauso t ,
kurie su ja gyvena ir darbuojasi“ (11,70).
Taigi, @ia turi b6ti savitarpio nuoširdus bendradarbiavimas ir pasitik jimas. Vado ir
vadovaujam j santykiai negali b6ti grindžiami vado „pranašumo“ ir vadovaujam j „menkumo“
dvasia. Iia tarp vien ir kit gali b6ti tik tas skirtumas, kad vieni d l savo didesnio išsilavinimo ar
sugeb jimo veikia pla@iau, bet užtat jiems tenka pasiimti ir didesn; atsakomyb;, o kiti, dirbdami
vienoje ar kitoje vadovyb je, turi siauresni uždavini , bet vienus ir kitus jungia vienas tikslas,
b6tent: valstyb s ir tautos gerov .
Ta@iau, jei vadas visiškai sutapt su vadovaujamaisiais, jo vaidmuo nustot prasm s. Kadangi
vadas skina naujus kelius, tai jam tenka daugiau ar mažiau susidurti su )vairiais pasipriešinimais bei
kli6timis tos aplinkos, kurioje jis dirba. Kuriant nauja, reikia nugaleti sena. Tai yra d snis, kuris
pasikartoja visur ir visais laikais.
Ilg laik m6s kaime teko kovoti su ta giliai )sišaknijusia paži6ra, kad „kaip m6s t vai
nugyveno, taip ir mes nugyvensime“. Nemanau, kad ir šiandie ji b6t visiškai išnykusi. Dar ir
šiandie ne vienam jaunam 6kininkui, norin@iam ) 6k) )vesti kult6rini naujovi , tenka susidurti su
t v pasipriešinimu arba jei ne pasipriešinimu, tai bent su abejingumu, o gal ir su tam tikra pašaipa.
Reikia džiaugtis, kad tokie reiškiniai nyksta ir kad m6s kaimas vis labiau ir labiau pasuka ) platesn)
pažangos keli . Ta@iau, sakiau ) t keli išeina ne be kovos, ne be tam tikr sukr tim , ne be tam
tikro trynimosi tarp sen ir nauj paži6r atstov .
Panaši kova pasireiškia, tiek kult6rin je, tiek politin je plotm je. Juk kol Lietuvoje ir kitur
)sigal jo nauja autoritetin santvarka, tur jo b6ti vedama kova su pasenusios demokratin s
santvarkos šalininkais. Tai reiškia, kad vadas, nors ir b6damas t6kstan@iais kart susij;s su savo
aplinka, vis d l to yra daugeliu atveju nuo jos atplyš;s ta prasme, kad mato jos neigiamas puses ir
su jomis kovoja. Ital rašytojas Curzio Malaparte sako, kad „tautos genijai yra )rodymas to, ko
tautai tr6ksta.“ Didvyriai, jo nuomone, es tautos priešyb , jie es išimtys, o ne taisykl . Jie
prieštarauja, o ne sutaria su tauta, kurioje jie yra gim; (Italija prieš Europ ). Žinoma, prieštarauja
tiek, kiek vadui kliudo siekti savo tiksl )sigal jusieji prietarai, )sitikinimai, netikusios tradicijos ir t.
t.
7.
Mes @ia stengiam s pažvelgti ) vadovyb s problem )vairiais poži6riais: politiniu, kult6riniu,
individiniu ir t. t. Ypa@ man r6p jo pabr žti ta mintis, kad moraliniu atžvilgiu valstybei visi lyg6s.
Susir6pinimo valstyb s ir tautos gerov s reikalais negalima seik ti aptiekoriškomis svarstykl mis.
Tai yra vis Lietuvos pilie@i , o pirmoje vietoje, vis lietuvi reikalas. Mes patys turime b6ti savo
likimo kalviais. T vynei galima tarnauti ne tik vadovaujant vienai ar kitai sri@iai arba pagaliau ir
valstybei, bet ir vag pl6gu varant. Jei bus gerai išartas laukas, bus geras derlius, bus gera ir
valstybei. Terodo kiekvienas pasiryžimo, drausm s, iniciatyvos, entuziazmo savo darbe, ir mes
pamatysime, kaip smarkiai kils Lietuvos gerov , kult6ra ir garb . Turime gerai suprasti, kad, gal
gale, už Lietuvos ateit) atsakome visi. Tiesa, vadovaujantiems tenka didesn atsakomyb , bet tai
nereiškia, kad vadovaujamieji tur t s d ti rankas sud j; ir kritikuot vis tai, k daro vadovyb .
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Juo giliau atsakomyb s jausmas bus )leid;s šaknis pilie@iuose, juo valstyb s pamatas bus stipresnis.
Autoritetin s santvarkos kaip tik kreipia ko didžiausi d mes) ) atsakomyb s jausmo aukl jim savo
pilie@iuose.
Negalima praeiti tylomis ir pro pareigos jausm . M6s valstyb s vadai mums nuolat pareigos
reikal primena. Antanas Smetona vienoje vietoje savo raštuose sako: „Visuomen s ir valstybi
pamatai laikosi normomis, kurios turi savyje ne vien teisi , bet ir pareig .“. (I. 226). Nepakanka
jausti pareig gerai dirbti, tikrai suprasta pareiga reikalauja vis geriau dirbti. Pareiga yra pažanga.
Tie, kurie paguld galvas už T vyn;, mes sakome, gerai atliko savo pareig . Dirbant kult6rin),
visuomenin), politin) darb , niekas iš m6s nereikalauja tokios didel s aukos, ta@iau pasiaukojimo
išvengti negalima. Atsiminkime Aušros gadyn s vadus, kurie pirmieji prad jo skelbti laisv s žod),
atsiminkime knygnešius, kurie t žod) platino. J kelias buvo išklotas pasiaukojimo, kan@i , bet
kartu ir pasiryžimo. Jie garbingai atliko savo pareig !
Mes gyvename ir dirbame naujose s lygose, mes naudojam s tomis geryb mis, kurias
iškovojo aušrininkai, knygnešiai, žuvusieji karo lauke, bet nemanykime, kad mes galime pasakyti:
šiandie T vyn iš m6s nieko nebereikalauja. Ne, ji iš m6s reikalauja taip pat garbingai atlikti savo
pareig , ypa@ iš vad , kurie yra tiesioginiai an didvyri ir karžygi testamento vykdytojai.
Kiekvienas lietuvis, jau vien d l to, kad jis lietuvis, yra )pareigotas statyti nauj j Lietuv , bet ypa@
tos pareigos gilus supratimas yra reikalingas vadovui, kuris žengia vieno ar kito darbo priešakyje. T
vadov yra nukreiptas vadovaujam j žvilgsnis, iš jo laukiama pavyždžio, iš jo vis pirma yra
reikalaujama pareigos atlikimo. Žodis paskatina, bet pavyzdys užkre@ia.
Aušrininkai ir knygnešiai suk6r tautinio atgimimo gadyn;, žuvusieji kovos lauke j Lietuvos
laisv s ideal pavert tikrove, o m6s uždavinys pad ti pagrindus naujoviškam Lietuvos r6mui,
kuri niekas nebesugriaut . Kai kas tvirtina, kad m6s karta neturinti ideal . Tai yra nesamon . Mes
turime ideal , kurie n ra nei mažesni, nei blogesni už an gadyni idealus. Tik mums, stovintiems
naujosios Lietuvos priešakyje, reikia pasisemti )kv pimo ir stipryb s iš an vad pavyždži , kad
m6s idealai b6t taip pat atkakliai vykdomi, kaip pra jusi gadyni . T pareig vis pirma t vyn
reikalauja atlikti iš jos vad .

8.
Kai kas nori )tikinti, kad Lietuvos santvarka tai tas pats, kas ital fašizmas, ar vokie@i
nacionalsocializmas. Tai ne tiesa. Mes susik6r me sav , lietuvišk valstyb s form , kurios niekur
kitur n ra. Sakysime, kad ir vadovyb s princip . Italijoje ir Vokietijoje tautos atstovyb s, galima
sakyti, visiškai panaikintos. Ten visk sprendžia ir lemia vadas. Pas mus, „kur darbe valia
pasireiškia, ten skirtingas asmuo vadovauja, o kur svarstomas koks dalykas, ten rinktiniai žmon s
galvoja“, sako Antanas Smetona ir priduria: „Vadinasi, vadovyb visur turi b6ti asmenin – nuo
viršaus ligi pat apa@ios, suderinta su parinktu kolektyvu.“ (Kalba, pasakyta 1933 m. LTS
visuotiniame atstov suvažiavime). Šiamintimi buvo išrinkta ir tautos atstovyb . Rinktiniai atstovai
galvoja, leidžia )statymus, bet „kur darbe valia pasireiškia“, t. y. juos vykdant, vadovauja Tautos
Vadas, pasitelk;s ) pagalb vyriausyb;. Susirinkus naujajam seimui, autoritetiniu principu pagr)st
m6s valstyb s form galima laikyti galutinai susikristalizavusia. Tautos atstovyb yra, lyg stogas
valstyb s r6m , kurie buvo prad ti statyti po 1926 m. persilaužimo.
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1936 m .pabaigoje sukako dešimtis met , kai Lietuva yra valdoma vado principu. Šio rašinio
pradžioje buvo kalbama, k Lietuvai dav , teisingiau sakant, k tur jo duoti, bet nedav
demokratija. Atsakyti ) klausim : k Lietuvai dav autoritetin s santvarkos dešimtmetis tur t b6ti
atskiro rašinio uždavinys. Atsakydami trumpai, turime pabr žti, kad 1926 m. persitvarkymas iš
pagrind pakeit m6s valstyb s ir tautos gyvenimo linkm;. Anais metais, kaip sakoma, buvo
atskleistas naujas m6s istorijos lapas. Per paskutin) dešimtmet) vyko didelis politinis ir moralinis
tautos persiaukl jimas. Laikotarpis nuo 1926 m. iki ši dien yra valstybin s minties subrendimo
laikotarpis. Tsisiubavusios politin s aistros nutilo, Lietuva atgavo savo politin; ir dvasin;
pusiausvyr , kraštas vis savo d mes) atkreip ) kult6rin; bei ekonomin; veikl . Iia negalima
išskai@iuoti vis pasiekt laim jim , bet užtenka žvilgter ti ) statistikos duomenis, kad b6t galima
)sitikinti ta pažanga, kuri buvo padaryta visose srityse. Lietuvos ekonominis, kult6rinis bei dvasinis
vaizdas per paskutin) dešimtmet) smarkiai pasikeit .
Vienas ilgesn) laik Lietuvoje išgyven;s užienietis, be kitko, geras steb tojas, paklaustas, k
jis galvoj s apie lietuvi taut , atsak , kad lietuviams tr6ksta futbolo komandos dvasios. Kitaip
sakant, susiklausymo, vienyb s, siekiant bendro tikslo. Savo valstybin) gyvenim mes grindžiame
vado principu, bet mes turime prisipažinti, kad mes labai dažnai esame smark6s individualistai,
pasaky@iau, hiperindividualistai. K6rybinis individualizmas, kaip aukš@iau pažym jau, visur yra
pageidaujamas ir teigiamas reiškinys, ta@iau, kai tas individualizmas pasireiškia intrigomis,
bergždžia kova vien su kitais, apkalbin jimais, tuš@iomis ambicijomis ir panašiais dalykais, tuomet
individualizmas virsta individualizmu kabut se, nuo kurio smarkiai nuken@ia bet koks bendras
darbas. To netur t b6ti, ypa@ m6s tautinink ir tautini organizacij tarpe. Tai yra didelis ir n
kuo nepateisinamas pažangos stabdis.
Neužmirškime, kad mes, tautininkai, stovime valstyb s bei tautos priešakyje, kad ) mus
atkreiptas žvilgsnis ir, kad m6s laukia dar dideli darbai. Tarp kit darb , m6s laukia didelis darbas
tautin s bei valstybin s s mon s gilinimo bare. Tautininkams ) t srit) tenka kreipti ko didžiausi
d mes). Valstyb s stiprumas ir tautos vienyb vis pirma priklauso nuo tautin s s mon s., stiprumo
ir jautrumo. Lygiai taip pat svarbus ir kult6rinis darbas. M6s , tautinink , uždavinys tur t b6ti per
ateinant) dešimtmet) Lietuv visiškai sunaujovinti, pastatyti j šalia kit aukštai kult6ring taut . To
iš m6s reikalauja ir kaip lietuvi , ir kaip tautinink sargyba. Mes taip ir padarysime!

RedaktoriL žodis
Šituo baigiasi pirmasis m6s periodinio leidinio numeris, skirtas ne tik nacionalsocializmo
id j skleidimui, žyd klausimo išk limui, bet apskritai tautin s-nacionalin s s mon s k limui.
Kitame numeryje mes daugiau d mesio skirsime temoms, kurias paliet Vytautas Alantas, ta@iau tai
darysime b6tent iš nacionalsocialistin s pasaul ži6ros perspektyvos. Tikim s, kad bendramin@iams
patiko m6s nedidelis laikraštis.
HEIL HITLER!
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