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MINDAUGAS MURZA-GERVALDAS
GYVENIMO APRAŠYMAS
Mindaugas Gervaldas (gimimo vardas - Mindaugas Murza) gim 1973 m. gruodžio 16 d., Šiauli mieste.
1989 m. Šiauliuose baig Pabali devynmet% mokykl'.
1989 – 1992 m. mok si Šiauli 1-ojoje statybinink mokykloje, j' baig%s *gijo vidurin* išsilavinim' ir
m,rininko-betonuotojo-dailid s specialyb%.
1990 m. rugpj,0io 20 d., b,damas šešiolikos met *stojo * Lietuvos Šauli S'jung' (LŠS).
1990 m. rugs jo 27 d., *stojo * besikurian0i' Savanorišk'j' Krašto Apsaugos Tarnyb' (SKAT), dabar vadinama –
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Krašto Apsaugos Savanori
pavaduotoju, b,rio vadu.

Paj gos ( KASP), buvo eiliniu savanoriu, grandies, skyriaus vadu, b,rio vado

1991 m. sausio 8; 10-11 d., Vilniuje saugojo Lietuvos Respublikos Aukš%iausi&j& Taryb& – Atkuriam'j*
Seim'. Sausio 11 d., Lietuvos Šauli S'jungos Šiauli rinktin s b,rio vado Zigmanto Šato *sakymu kaip
nepilnametis išsi stas (kartu su Zigmanto Šato s,numi - Žilvinu) * Šiaulius ir paskirtas SKAT Šiauli rajono 1-os
kuopos vado ryšininku.
1991 m. nuo kovo 4 d. iki kovo 11 d., Vilniuje saugojo Lietuvos Respublikos Aukš0iausi'j' Taryb' –
Atkuriam'j* Seim', o kovo 11 d., Vilniuje dav Lietuvos kario savanorio priesaik'.
1991 m. rugpj,0io pu0o metu vykd SKAT speciali'sias užduotis. Dalyvavo keli kontrol s operacijoje
(kelyje Šiauliai-Vilnius ir Šiauliai-Ryga), užkertant Rusijos karinei vadovybei galimyb% papildyti okupacines
karines paj gas Lietuvoje.
1992 m. liepos m n. paskirtas Krašto apsaugos sistemos etatiniu darbuotoju, SKAT Šiauli rajono 1-os
kuopos (v liau pavadintos - 605 kuopa; 62 bataliono 623 kuopa) kuopininku.
1992 m. spalio 30 d., SKAT mokymo centre, baigus puskarininki kursus, suteiktas Lietuvos kariuomen s
puskarininkio (dabar vadinama - seržanto) laipsnis.
1993 m. *stojo * Lietuvos karo mokykl' (dabar vadinama – Lietuvos karo akademija), pasienie0io specialyb%.
Tais pa0iais metais išstojo iš karo mokyklos d l politini motyv . Išstoj%s iš karo mokyklos t%s tarnyb' SKAT 62
batalione, kuopininko pareigose.
1993 m. lapkri0io m n. suteiktas Lietuvos kariuomen s viršilos laipsnis. Be tiesiogini savo pareig buvo
SKAT Šiauli rinktin s 62 bataliono v liavininku, SKAT Šiauli rinktin s v liavininko asistentu, v liavininku.
1995 m. geguž s m n. už dalyvavim& pikete (ne tarnybos metu) prieš sovietinius kolonistus, atleistas iš
kuopininko pareig-, o valdžiai suorganizavus politin/ teism&, 10-iai par- buvo /kalintas policijos areštin4je.
1996 m. vasario 1 d., už mažo kalibro (5,6 mm.) šovini laikym' nuteistas 18 m n. pataisos darb , išskai0iuojant iš
atlyginimo 15%.
Iki 1996 m. rugs jo m n. tarnavo 62 batalione, dalinio bud tojo pad j ju, štabo sargybiniu. Už tarnyb'
Lietuvos kariuomen je apdovanotas: SKAT štabo viršininko pad ka, SKAT Šiauli rinktin s vado pad kos raštu.
1996 – 1997 m. buvo Lietuvos Kariuomen s K,r j
skyriaus

Savanori

S'jungos (LKKSS) Šiauli

apskrities
pirmininku.

1996 – 1998 m. dirbo individualioje *mon je pardav ju.
1996 m. lapkri%io 24 d., su grupe bendražygi- /k8r4 Lietuvi- Nacionalsocialin4s Vienyb4s S&jung&
(LNSVS). Bendru sutarimu buvo išrinktas šios visuomenin s organizacijos vadovu.
1999 m. gruodžio m n. *k,r visuomenin% organizacij' – Lietuvi- Tautinio Darbo S&jung& (LTDS).
2000 m. geguž s 14 d., reorganizavus LNSVS / politin: partij& – Lietuvi- Nacionalsocialin: Partij&
(LNSP), išrinktas jos vadovu.
2001 m. kovo m n. organizavo masin/ miting& socialiai remtinoms šeimoms palaikyti. Už š/ miting&,
antitautin4s valdžios nuteistas daugiau kaip 3 t8kstan%i- lit- bauda, o už atsisakym& sumok4ti pinigin:
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baud& antilietuviškam režimui, antstoliai konfiskavo asmenin/ automobil/ ,,VW Golf“. Teismo sprendimu
vienam m4nesiui buvo /kalintas Šiauli policijos areštin je.
2002 m. geguž s 1 d., išrinktas susijungusi LNSP ir Lietuvos Nacionaldemokrat Partijos (LNDP)
pirmininku.
2002 m. vykusiuose savivaldybi rinkimuose Jo vadovaujama LNDP Šiauli mieste gavo daugiau kaip 5
t,kst. bals (10,2%), užimdama tre%i& viet& ir gaudama 4 mandatus.
2003 – 2007 m. buvo Šiauli miesto savivaldyb s tarybos narys, Nacionaldemokrat (v liau vadinama Nacionaldarbinink ) frakcijos vadovas, savivaldyb s tarybos Kolegijos narys.
Nuo 2003 liepos m n. iki 2004 m. buvo Šiauli miesto savivaldyb s tarybos Viešosios tvarkos komiteto
pirmininku. Organizavo Policijos ir saugos tarnyb glaudaus bendradarbiavimo proces', siekiant veiksmingiau
kovoti su narkotik- platintojais ir gatvi- chuliganais, si8l4 spr:sti masin4s k8no kult8ros bei moksleiviužimtumo reikalus, bet visi planai ir si8lymai antilietuviškos valdžios buvo atmesti.
2003 m. gruodžio m n. organizavo protesto piket' prieš žyd- religin4s sektos ,,Chassidie ChabadLubavith“ suorganizuot& žyd- karin4s-religin4s švent4s Chanuka šventim& ir žydišk- simboli- statym&
Lietuvos miest- centruose. Už ši' protesto akcij' antitautin miesto valdžia, ekskomunisto Šiauli miesto mero
V. Juškaus iniciatyva, panaikino Jo vadovaujam' Viešosios tvarkos komitet'. Panaikinus Viešosios tvarkos
komitet' iki kadencijos pabaigos dirbo Švietimo ir kult,ros komiteto nariu. Kairi-j- ir dešini-j- Lietuvos
nepriklausomyb4s duobkasi- iniciatyva už Lietuvyb4s Lietuvoje gynim&, po du metus vykusio teisinio farso,
2006 m. nubaustas 5 t8kstan%i- lit- bauda.
Matydamas LNDP nari pasyvum' ir prisitaikym' prie esamos pad ties, 2006 m. gruodžio 21 d.,
atsistatydino iš LNDP pirmininko pareig bei išstojo iš Lietuvos Nacionaldemokrat Partijos. 2007 m. vasario 25
d., su grupe vienmin0i /k8r4 nauj&, ideologin: politin: j4g& – Viening&j/ Lietuvi- Nacionaldarbinink- S&j8d/
(VLNDS).

ŠTURMUOTOJO SKAITYTOJAI!

Š

is, antrasis m,s periodinio leidinio numeris, kaip jau min jome praeitame numeryje, labiau skirs
d mesio nacionalsocializmo ideologijos pozicijai valdžios ir k. t. klausimais aptarti. Antrasis, 2009 – j
met gruodžio m nesio numeris, taipogi, yra skirtas pagerbti ir gimimo dienos proga pasveikinti tikr& ir
bekompromisin/ Lietuvos nacionalist&, Mindaug Murz -Gervald .
Šiame numeryje bus pateikta antroji Dytricho Ekcharto „Bolševizmo nuo Moz s iki Lenino“ dalis lietuvi
kalba. Veikal' trumpai apib,dinome kitame numeryje, tad apie j* 0ia daugiau nekalb sime. Taipogi bus
publikuojami m,s straipsniai apie holokausto fars', Lietuvi Tautos ir arij ras s niekinim'. Aptarsime
žydiškosios-globalistin s Lisabonos sutarties reikšm% ir, kaip per j' Lietuva tampa oficialia internacionalinio
žydijos kapitalo kolonija (buvo tik de fakto, dabar jau ir de jure). Linkime *domaus skaitymo.
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MINDAUGAI MURZA-GERVALDAI,
VLNDS VADE!

P

er ši' publikacij' mes Jus, kaip nacionalistai, sveikiname gimimo dienos proga ir linkime daug sveikatos,
s km s ir id jin s stipryb s, taip pat sugeb jim vadovauti, kad J,s nacionalistin organizacija gal t
s kmingai kovoti už m,s vis bendr' tiksl' – Lietuvi- Nacijos laisv: ir šloving& Jos ateit/. Telaimina Jus
Dievas.

LISABONOS DIKTATAS – PASAULINFS ŽYDIJOS PERGALF PRIEŠ BALTHJH EUROPH
Lapkri0io 3 – i'j' dien' Jekijos „demokratin “ valdžia ir režimas patvirtino vadinam'j' Lisabonos sutart*.
Šis režimas, kaip ir visi kiti „demokrat “ režimai, nusprend savo Taut' parduoti internacionalinei-kosmopolitinei
hidrai, vadinam'jai „Europos S'jungai“, kuri de fakto yra masonijos pasaulin s užkulisin s valstyb s regionin
dalis. Europa nyksta, baltoji ras nyksta, išgyvenamas visuotin s degradacijos, dekadentizmo ir išsigimimo
laikotarpis. Galima manyti, kad Lisabonos diktatas yra savotiška šios masin s išdavyst s ir beprotyb s kar,na.
Kod l taip teigiame, bus paaiškinta šiame straipsnyje.
Lisabonos sutartis buvo prad ta „prastumin ti“ 2007 – aisiais metais. Koks jos tikslas? Ogi žydiškosios
Europos s'jungos valios primetimas kiekvienai Europos tautai ir valstybei, visiškas j tariamojo suvenerumo
panaikinimas.
Panaikintos sienos, panaikinta suvereni valdžia, *vesta absoliuti oligarchin žydijos ir jos pakalik diktat,ra.
Nors dabar, mano manymu, tur t padid ti nacionalist persekiojimas Lietuvoje, galb,t šis Europos s'jungos
diktatas pad s Lietuvi Tautai atsibusti ir suprasti vadinamosios „laisv s“ ir nepriklausomyb s fars'. Jau seniai
metas suvokti, kad lygyb , demokratija, liberalizmas, yra melas, skirtas apmulkinti ištisas tautas, j išgamas
pastatyti valdžion ir sistemingai naikinti balt'j' ras%. Vardan ko ir kam? Ogi „išrinktosios“ tautos ir jos draug
naudai.
Nacionalsocialistin id ja pasisako prieš kosmopolitišk' chaos', kur* propaguoja Europos s'junga ir kitokios
masoniškos strukt,ros. Nacionalsocializmas skelbia kar' rasiniam chaosui, kuris dabar imasi baltosios žmonijos,
kuriai priklauso ir m,s Nacija, sunaikinimo.
At jo metas kovoti už savo Nacijos laisv% ir nepriklausomyb%, at jo metas mesti šalin žydijos *brukt'
materializm', egoizm' ir išeiti * gatves, išeiti * kov' prieš visk', kas naikina m,s Taut'.
M,s Tautai ne*manoma išlikti, be didingos ariškosios ras s ateities, be Naujosios Tvarkos Europoje
suk,rimo. Vienintelis m,s kelias * gyvyb% ir * didži' Nacijos ateit* yra b,tent išsivadavimas iš Europos s'jungos,
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išsivadavimas iš vis žyd -mason kontroliuojam strukt,r .
Negalime toleruoti, kaip Europoje, m,s žem je, nyksta baltoji ras , art jama prie absoliu0ios negridizacijos.
Vienintelis išsigelb jimas – radikali, fanatiška dvasin Europos ir arij ras s Nacij Revoliucija. Ši Revoliucija turi
misij' sunaikinti pasaulin s žydijos sukurt' masonijos-globalizmo tinkl' ir išvaduoti Europ', sukurti tautin%-rasin%
tvark'.

ŠALIN JUDOKRATIJ"!
Šturmuotojas Juozas

VINCAS KUDIRKA
APIE PARDAVINYIIAS
Redakcijos žodis
1858 – j met gruodžio 31 – 'j' dien' gim Lietuvi rašytojas, Lietuvos himno autorius, Vincas Kudirka.
Šis žmogus gerai žinomas tarp Lietuvi , ta0iau argi visi žino, kad Kudirka buvo aršus antisemitas ir kovotojas prieš
žydij'?
Žinoma, tai politiškai nekorektiška, tai „neapykanta, kurios reikia atsikratyti“ ir t. t. kaip m gsta 0iulb ti
demokratais ir kitaip pasivadin% m,s „draugai“. Jia pateiksime Vinco Kudirkos rašt', kuriame jis norod tikr'j*
menk j miest žyd veid'. Henris Fordas „Tarptautin je žydijoje“ taikliai atskyr pasaulyje viešpataujant* žydijos
sluoksn* nuo skurdesni j žyd . Žinoma, jie visi toki pa0i dvasini charakteristik . Žydas – tai velnias žmogaus
formoje, kuris kitus žmones laiko „gyvuliais žmoni formose“, kaip aistringai yra parašyta Talmude. Tikim s, kad
ši publikacija prisid s prie Lietuvos žmoni žadinimo, žyd klausimo išk limo * pavirši . Atminkime, kad m,s
Tautos, m,s Valstyb s himno autorius, buvo antisemitas, atminkime, kad VIENYBF, apie kuri' kalba „Tautiška
giesm “, yra simbolizuojama fašist naudotos fašinos.
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APIE PARDAVINYIIAS

V

isi gerai žinome, kad beveik iki paskutini laik , bentgi m,s šalyje, pirklyste krikš0ionys nesiversdavo.
Pardaviny0ios (kromai) buvo žyd rankose, ir tokiu b,du ir mažiausi' pirkin l* gaudavome vis per žydus. Taigi
žydai, tur dami krikš0ionis naguose, naudojosi iš j kiek *manydami. Pirkinius duodavo niekus, imdami brangius pinigus ir
da apsukdami su saikais (mieromis). Gal jo jie taip daryti, žinodami, kad krikš0ionys priversti pas juos pirkti. D l to ne
dyvai, kad žydpalaikiai ant pardaviny0i taip greitai pralobdavo. Dabar jau virto kitokia gadyn . Krikš0ionys susiprato ir
patys imasi prie pirklyst s. Jau ir ponpalaikiai, ir kaim žmon s steigia krikš0ioniškas pardaviny0ias miestuose ir kaimuose.
Iš tokios atmainos krikš0ionims dviguba nauda. Iš vienos pus s krikš0ionys (pirkliai) randa nauj' šak' uždarbio ant duonos
kasnio, o iš kitos pus s turi naud' krikš0ionys pirkikai, nes, tur dami kirkš0ioniškas pardaviny0ias, išsigelbi nuo žyd ir nuo
j neišpasakytai bjauri suktybi . Perkratysime nors trumpai, kuo krikš0ioniška pardaviny0ia mums naudingesn už žydišk'
arba, aiškiau, kuo žydiška pardaviny0ia mums negera.
1. Žydai, prilaikydami pirkinius niekus, parduoda juos per gerus. Matote, fabrikai, paleisdami * sviet' savo išdirbinius,
atskiria nepasisekusius, arba sugadintus ir parduoda juos kaipo atmatas už labai mažus pinigus. Žydeliai to tik laukia –
nuperka tokias atmatas pigiai, o paskui parduoda brangiai kaipo gerus išdirbinius. Aš pats esmi daug kart taip apgautas, tai
t' dalyk' gerai žinau. Toliau, didel s pardaviny0ios, palaikiusios t,lus pirkinius, ypa0 gelumbes, kortus ir t. t., jei * paskirt'
laik' negal parduoti, išmeta kaipo susen jusius, t. y. sugedusius. Jia žydeliai v l superka visk' pigiai, o parduoda par naujus
pirkinius. T,lus pirkinius žydai patys perdirba, sugadina, kad jiems patiems pareit pigiau, o parduoda per tikrus. Taip daro
su arbata, tabaku ir t,lais kitais pirkiniais. O kitus pirkinius patys žydai dirba ant vietos (žinoma, netikusiai), o parduoda per
fabrikinius. Gid jau, kad dagi žvakes * katalik bažny0i' dirbo žydai vienam Suvalk gubernijos miestelyje, o pardavin jo
per fabriko dirbtas. Kartais žydai, ypa0 po didesni'sias pardaviny0ias, prie niekesni pirkini prilaiko ir tikrus, gerus, bet
žino, kada ir kam juos rodyti.
2. Man rodosi, jau nerastume tarp m,s žmogaus, nežinan0io, kad tai žydiškas saikas (miera), ir nepersitikrinusio, kad
žydas turi prigauti žmog ant svaro ar saiko. Tai tikra teisyb . Žydai laiko dvejopus saikus: vienas teisingas – parodyti
valdžioms, o kitas neteisingas – mieruoti pirkinius žmon ms. Tai gor0ius su dvigubu dugnu, tai svaras mažesnis, tai mastas
trumpesnis. Prie neteising mier da žydai pataiko ir visaip mieruoti: išmanan0iam mieruos vienaip, o tamsiam žmogui
kitaip. Na, nuo tamsi žmoni didžiausias ir pelnas jiems. Žmon s patys šneka: „Rodos, ži,ri žmogus, o tik parkas nusuka, ir
gana!“
Krikš0ionys neturi pardaviny0iose neteising mier ir su jomis žmoni neprigaudin ja.
3. Žydai priguli prie nešvariausi , nevaliausi sutv rim . Kiekvienas žydas aplip%s purvais, suskret%s, nušaš%s,
apsileid%s vabalais ir t. t. Ne be reikalo lietuviai sako ant žydo: smarv , parkas. Numesk viršutinius par dus nuo puikiausiai
apsitaisiusio žydo, o apa0ioje rasi suskretus* nevaliej – jau prigimimas neatleidžia. Žydas pats apie save neapsiži,ri ir
neapsivalo, o juo labiau nejau0ia reikalo priži,r ti ir prilaikyti švariai pirkinius, ypa0 da paskirtus neapken0iamiems goimams
– krikš0ionims. Taigi žyd pardaviny0iose nerasime n tvarkos, n švarumo, o jau mažosios pardaviny0 l s tai tikri m šlynai.
Šlykštu *eiti, o da šlykš0iau k' pirkti. Susiv lusi, žydelka, nuparkusi, suskretusi, pasikaso su purvina ranka nerimstan0iuose
plaukuose, * deln' tos pat rankos nusišnypš0ia varvan0i' nos* ir tuojau su ta pat ranka paduoda pirkikui cukr , duon', silk%,
žuv* ir kitokius valgomus daiktus. O m,s žmonel s turb,t šito neužt mija, jes jeigu užt mytu, tai tikrai pasibjaur t ir
daugiau * toki' pardaviny0i' neit .
Krikš0ionys patys švaresni už žydus, prilaiko švariau pardaviny0ias su pirkiniais, o tikrai jau parduoda pirkin* su
švaresne ranka. Jia vemt never0ia.
Da aršiau, kad per tok* žyd nešvarum' persikelia ant nekalt žmoni visokios ligos. Daktarai tvirtina, kad tankiai m,s
žmon s parsineša su pirkiniais iš žydišk pardaviny0i , limpan0ias ligas. Suprantamas dalykas, krikš0ioniškoje
pardaviny0ioje jau to nereikia bijotis. Švarumas tai didelis daiktas – jis reiškia žmogaus dvasi'. Nešvarus, apsileid%s žmogus,
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kurs nesibjauri šlykš0iais dalykais, grei0iau nepasibjaur s ir pikt' padaryti. M,s žmon s jau taip priprat% matyti šlykš0ias
žyd pardaviny0ias, jog, * j% * krikš0ionišk', švariau laikom' pardaviny0i', lyg išsig'sta. Negražu baidytis švarumo.
4. Žydai pirkliai labai negražiai elgiasi su žmon mis. Teisyb , ir j tik jimas liepia krikš0ionis niekinti. Švelniau
elgiasi tik su tais, kuri prisibijo, arba kuri gerai pelno. „Durnius“, „kiaul “, „paršas“, „jukša“ – tai papraš0iausi žodžiai,
kuriais žydai vaišina žmones, nepatikusius su derybomis pirkini . Arba v l anoji suskretusi žydelka kolioja ir bado su špyga *
panos% žmonai, kuri pasirodo esanti dikta gerbiama gaspadin , kuri leidžia vaikus * aukštus mokslus ir pas kuri' užvažiuoja
kunigai, ir kitokie švies,s sve0iai, o ta žmona nieko žydelkai n nesako. Tikrai jau per didelis nusižeminimas ir visai
nepritink's garb s apleidimas.
Krikš0ioni pardaviny0iose tokio pasielgimo nematysime, bjaurinimo žmoni negird sime, nereiks n žemintis.
5. Yra pirkiniai, kuri prek arba gerai, arba maždaug ar0iau žinoma – juos žmon s perka tiesiog, be deryb . Vienok
daugumo pirkini prek nežinoma visai. Jia pirklys gali užprašyti, kiek nori, o žmogus, nežinodamas, kiek verta duoti,
pradeda der tis ir tol derasi, iki pirklys nuleidžia kiek. Ant toki deryb žydai labai daug pelno. Jie žino, nuo ko kiek
užprašyti, kiek kam nuleisti, kaip su prisiega išgirti pirkin* ir apsukti galv' pirkikui, ypa0 prastam žmogui.
Krikš0ionis to nepataikys ir nors parduos su derybomis, bet niekad tiek nenupl š, kiek žydas.
Derybos perkant yra labai negeras dalykas. Žmogus, pirk%s k' su derybomis, jeigu jau n nerokuosime pražudyto be
reikalo laiko, niekad negali b,ti ramus, nesa nežinai, ar neapsigavai, ar permok jai, ar ne. Pirkin damas gi visada su
derybomis, ne*tiki paskui niekam ir, kur tik reikia mok ti pinig', derasi. Derasi su daktaru, su kunigu, der t si ir su Dievu.
Per tai gadinasi žmogaus geras b,das. Krikš0ioni pirkiny0iose, geriau *taisytose be deryb pirklys iš sykio paskiria
pirkiniams prek%, nuo kurios jau negal nuleisti ir visada jos prisilaiko, ar perka šioks, ar toks. At jai * toki' pardaviny0i' ir, iš
sykio patyr%s tikr' prek%, perki, jeigu tau nebrangu, o jeigu per brangu, paskiri pigesn* pirkin* arba visai neperki. Bet neaušini
be reikalo burnos ant deryb , netrukdai brangaus laiko, gr*ždamas po kelis kartus da pader ti, ne*sipyksti pirkliui,
trukdydamas jam laik' ir t. t. ar taip ne daug geriau? O da ir kita nauda: nusipirkai k' ir ner,pi, nes žinai, kad per daug
nepermok jai. Suprantamas dalykas, pirklys nepaskirs aukštesni preki , kaip pas kitus, nes per tai gal t nubaidyti nuo
sav%s pirkikus. B,t labai geistina, kad m,s lietuviškose pardaviny0iose kiek galima pirkliaut be deryb ir atpratint žmones
nuo to žydiško b,do.
6. Žydams labai neparanku, kad krikš0ionys pradeda pirkliauti. D l to gi, kur tiktai atsiranda tarpe j nauja
krikš0ioniška pardaviny0ia, stengiasi j' prapuldyti: jeigu neuždega ar kaip kitaip su sykiu nepražudo, tai varo konkurencij'.
Papraš0iausiai savo pardaviny0iose iš sykio sumažina pirkini prekes, kad atitraukt pirk jus. Išmintingi žmon s suptanta t'
dalyk' ir neliauja pirk% toliaus krikš0ioniškose pardaviny0iose, nors matomai pas žydus b,t galima b,t gauti pigiau. O
neišman liai tuojau šoka prie žyd , džiaugdamiesi iš pigumo, bet baisiai apsigauna, nes nejunta užtaisyt žydišk slast .
Žydai, numažin% prekes, griebiasi visoki išmisl , kad jiems patiems pirkinys pareit da pigiau ir, parduodami neva pigiau,
paima brangiau – ant to da uždirba. Netur damas daug vietos, pamin siu 0ia tik vien' naujausi' atsitikim', apašyt'
gazietuose. Mieste Olkuše (Lenkijoje) žydai, varydami su krikš0ioniška pradaviny0ia konkurencij', prad jo maišyti prie
malto cukraus krakmol', o prie žibalo, atsiprašant, myžalus. Žinoma, iki nesugavo, gal jo tuos pirkinius pardavin ti labai
pigiai, o neišman liai tai taipgi laim jo, pirkdami pigiau, nei pas krikš0ion*.
7. Jau ir iš to trumpo perkratymo numanu, kad krikš0ioniška pardaviny0ia mums geresn , naudingesn iš viso ko. Apie
tai daug galima b,t prirašyti, bet prie to, k' aš priminiau, patys galite nuo sav%s atsiminti daugel* pavyzdži , kuriuos esate
perleid% su žydais.
Taigi turime stengtis *kurti krikš0ioniškas pardaviny0ias ten, kur reikalingos, o t'sias, kurios jau *kurtos, privalome
prilaikyti, visk' ten pirkdami – taip, kaip žydai prilaiko žydiškas.
Krikš0ionys juk pirmiau turi remti krikš0ioni pus%, o ne žyd , kurie krikš0ioni neapken0ia ir daug yra išsiurb% iš j
kraujo.
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Da gali man kas pasakyti: tai tarp krikš0ioni pirkli atsiras da bjauresni už žyd'. Teisyb4, tarp krikš ioni pirkli
rasime ir neteising , bet tarp pirkli žyd visai nerasime teising .
8. Suvalk gubernijos krikš0ioniškos pardaviny0ios yra jau daugelyje viet . Jau tik Naumieš0io pavietyje turime kelet'.
Yra pašventinta ir atidaryta nauja krikš0ioniška pardaviny0ia pa0iame Naumiestyje. Toji pardaviny0ia prilaiko popier',
tabak', visokius maistui tinkamus ir šiaip reikalingiausius prie nam dalykus. Pardaviny0ia dikta, graži, tinka ir ponams, ir
prastiems žmon ms. Eikite tik ir pirkite, o žyd suktyb ms nepasiduokite.

DŽORDŽAS LINKOLNAS ROKVELIS
SEPTYNI NACIONALSOCIALISTJ PRINCIPAI
Redakcijos žodis

J

ia mes publikuojame amerikie0i nacionalsocialist vado, Džordžo Linkolno Rokvelio (George Lincoln
Rockwell) rašt' „Septyni nacionalsocialist principai“. Šiame neilgame tekste yra suformuluoti
nacionalsocializmo kertiniai akmenys.
Tik šitoms id joms nugal jus, sutriuškinus demokratij' ir komunizm', absoliu0iai visas egalitarizmo ir
žydiškojo melo formas, gal s atgimti, ir Lietuvi Nacija, ir visa baltoji arij ras .
Ta0iau valdžia priklauso tiems, kurie, nesvarbu ar de jure, bet de fakto yra galingesni. Dabar ši' gali' laiko
žydija, su ja ji naikina visas ariškas tautas, taipogi ir Lietuvi Taut', pasaulyje nyksta baltoji ras , veisiasi šlykšt,s
mišr,nai, klesti pedarastija, melas, korupcija, visuotin degradacija. Visomis priemon mis žydija, kartu su savo
pakalikais, ypa0 „demokratais“, stabdys nacionalist , nacionalsocialist keli' * valdži', taip stabdydama „goj “
žyg* keliu * laisv%. Tauta juo prad s eiti tik tada, kada tikrieji nacionalsocialistai, per savo fanatišk pasišventim
ir koving , prireikus, radikal ir fanatišk , akytyvizm , *kv ps j', kai mes tapsime gyvais fakelais,
parodysian0iais keli' * Nacijos ir ras s išganym'.
Po ilgos kovos, atgimus m,s Nacijai, atgimus Europai, atgimus arij rasei, paskui ir visai žmonijai, žydijai
bus suduotas negailestingas ir tvirtas sm,gis. Sm,gis iš Dievo nukalto kardo, kur* mes nešame su savimi. Šio kardo
sm,giai pakirs ir visus Tautos bei ras s išdavikus, s'moningai parsidavusius kosmopolitiniam materializmui ir
kitiems žydijos k slams. Su šiuo kardu bus teisiama, teisiama be joki išim0i ir be jokio gaileš0io. Po šio Nacijos
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ir Europos apsivalymo prasid s Nauja Era.
Kad tai *vykt , reikalinga dr'si ir bekompromisin kova, nepaisant visuomen s tamsumo, nepaisant to, kad
žmon s yra apgauti ir apmulkinti. Arba atgimimas su svastika, arba niekinga ir baili mirtis su šešiakampe žydijos
žvaigžde!
SEPTYNI NACIONALSOCIALISTJ PRINCIPAI
I.
Mes tikime, kad sažiningas žmogus niekada negali b8ti laimingas nuogose peštyn4se už materialin:
naud& ir patogum&, be kokio nors tikslo, kur/ jis laiko esan%iu aukštesniu už save ir už kur/ jis yra pasiryž:s
paaukot/ savo paties egoizm&. Tas tikslas mums yra m8s- ras4s kova pirmyn už bendr& m8s- taut- gerb8v/.
II.
Mes tikime, kad visuomen4 tegali s4kmingai funkcionuoti ir, taipogi, laimingai, tik kaip organizmas;
kad visoms jo dalims yra naudinga, kai kiekviena jos dalis atlieka funkcij&, kuriai yra geriausiai skirta,
sukuriant viening&, vien& tiksl& turin%i& visum&, kuri tada yra paj4gesn4 už bet koki& atskir& dal/, visumai
didinant vis- bendradarbiaujan%i- dali- gali& ir taipogi visoms dalims subordinuojant savo laisv: visumai.
III.
Mes tikime, kad žmogus daro tikr& progres&, kai prie Gamtos prieina kukliai ir priima bei pritaiko
amžinuosius jos d4snius.
IV.
Mes tikime, kad kova yra esminis viso evoliucinio proceso elementas ir paties gyvenimo esm4.
V.
Mes tikime, kad joks žmogus neturi teis4s / kito žmogaus darbo vaisius, nebent jis duoda lyg- kiek/
savo paties produkcijos ar atradimo g4rybi- bei paslaug-.
VI.
Mes tikime, kad visuomenei yra naudinga pasir8pinti, kad kiekvienas sažiningas žmogus tur4t- laisv:
ir galimyb: pasiekti savo aukš%iausi&j/ potencial&, išsaugojant jo sveikat&, saugant j/ nuo nenumatom- ir
griaunan%i- katastrof-, apmokant j/ b8ti paj4giu savo sug4b4jim- ribose ir ginant j/ prieš ekonomin/ ir
politin/ išnaudojim&.
VII.
Mes tikime, kad Adolfas Hitleris buvo neperprantamos Apvaizdos dovana pasauliui, esan iam ant žyd bolševik katastrofos slenkš io ir, kad liepsnojanti šio didvyriško vyro dvasia gali mums suteikti stipryb. ir
/kv pim pakilti iš persekiojimo ir neapykantos gelmi , pasauliui atnešti nauj spindin io idealizmo, realistiškos
taikos, tarptautin s tvarkos ir socialinio teisingumo visiems žmon s gimim .
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Šturmuotojas Juozas
NACIONALSOCIALIZMAS
VALSTYBFS VALDYMO SISTEMOJE

N

acionalsocializmas valstyb% supranta kaip organizm , kaip priemon. Nacijos rasiniam gyvenimui
užtikrinti ir sustiprinti. Su fašizmu nacionalsocializmas sutinka tame, kad Valstyb privalo b,ti suvereni,
nepriklausoma nuo užsienio diktato, politinio, ekonominio, ar kitokio. Ta0iau Valstyb , kuri yra Nacijos
organizmas, tarnauja b,tent rasei, kurios dalis yra Nacija. Ta0iau nacionalsocializmas žmoni rasin%-tautin%
bendruomen% sutvarko pagal Gamtos d snius, juos pritaikydamas ir išpl todamas techniškai evoliucionavusiai
žmonijos bendruomenei. Nors nacionalsocializmo doktrina kilo iš Vokietijos Nacionalsocialist Darbinink
Partijos, pati Id ja, pats nacionalsocializmas, nors savotiškai jaunas, yra iš ties senas, kaip ir pati visata. Doktrina,
kuri' pristat Adolfas Hitleris su savo bendražygiais ir kitias genialiais mastytojais ir kovotojais tebuvo ir teb ra
didingiausia užfiksuotoje istorijoje reg ta šios Id jos išraiška.
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Nacionalsocializmu paremta valstyb neišvengiamai iš esm s skiriasi nuo demokratin s, ar marksistin s, ar
kapitalistin s. Yra faktas, kad tokia valstyb , kaip ir pats nacionalsocializmas, yra tikr tikriausias viso
egalitarizmo ir rasinio Chaoso priešas. Kaip tai suvokti? Tai, galima sakyti, yra gana elementaru truputi
panagrin jus kai kuriuos svarbius principus bei esmines koncepcijas.
Nacionalsocializmo doktrina priima asmenyb s princip', hierarchin s tvarkos princip', asmenin s
atsakomyb s princip'. Visa tai lemia absoliut Nacijos vadovyb s autoritet' ir valstyb% padaro totalitaria,
didingiausia ir kilniausia to prasme. Tai paliesime, darydami išvadas d l šios pla0ios temos, kuri' m ginsiu paliesti
šiame neilgame rašte.
Asmenyb , kaip koncepcija, yra labai miglotai suvokiama dabartiniame modernistiniame, dekadentiškame
pasaulyje. Dažniausia tai asocijuojasi su individualizmu, liberalizmu, pasakymu „aš gyvenu sau“ ir „valstyb
pilie0iui“, „aukš0iausia – tai mano teis s“. Netrukus pažym sime, kad tai yra visiškas melas ir nesamon , kad
asmenyb s koncepcija radikaliai ir iš esm s kertasi su tuo, k' liberalizmo ir kitoki dekadentišk doktrin
šalininkai vadina tuo žodžiu. Adolfas Hitleris, savo garsiojoje knygoje „Mano Kova“, raš :
„Gyvenimo filosofija, kuri atmeta demokratin/ masi valdžios princip ir siekia š/ pasaul/ atiduoti /
geriausi j žmoni rankas, tai yra aukš iausi j kokybini savybi žmonijai, taip pat turi taikyti t pa i
aristokratin. hipotez. individams tautos bendruomen je. Ji turi r2pintis vadovaujan iomis pozicijomis ir, kad
didžiausia /taka tekt geriausiems žmon ms. Taigi, ji yra paremta ne daugumos id ja, bet asmenyb s id ja.“
„M2s atveju, ši savoka neturi jokios reikšm s. Nes visi, kurie tiki aukštesne organizm evoliucija turi
pripažinti, kad kiekviena reikalingo noro ir kovos gyventi apraiška turi tur ti apibr žt pradži laike ir, kad
pirm j/ kart tai gal jo pasireikšti tik vienu dalyku. Tada tai buvo pakartota v l ir v l, ir to praktika išplito vis
besiple ian ioje vietov je, kol, pagaliau, ji / jo / kiekvinio r2šies nario pasamon., kurioje ji pasireikšdavo kaip
„instinktas“. Tai yra lengviau suprantama ir lengviau /tikinama, žmogaus atveju. Jo pirmosios taktikos kovoje
su kitais gyv2nais neabejotinai kilo iš jo geb jimo kontroliuoti gyvas b2tybes, kurios turi specialius geb jimus.
Negali b2ti jokios abejon s, kad asmenyb tada buvo vienintelis faktorius visuose sprendimuose ir
pasiekimuose, kurie paskui žmonijos buvo priimti kaip savaime suprantami dalykai. Tikslus šito pavyzdys gali
b2ti rastas tuose esminiuose karo principuose, kurie dabar tapo visos karin s strategijos pamatu. Pradžioje jie
kilo iš pavienio individo proto ir, daugelio met b gyje, gal net per t2kstan ius met , jie buvo priimti visur, kaip
savaime suprantami dalykai ir /gavo visuotin/ pripažinim .“
Iš 0ia pateikt nedideli ištrauk , galima toliau pl toti tai, kaip nacionalsocializmas suvokia asmenyb%.
Asmenyb , individas, gyvena ne vien d l sav%s, o vardan tikslo, kuris savaime yra aukštenis už pa0i' asmenyb%,
kuri yra didesn už pa0ios asmnyb s gyvenim', tai yra diding'ja to prasme, žmogiškojo gyvenimo esm . Žmogus
jau0iasi dalis savo Tautos, Nacijos, ras s atstovu. Kiekvienas individas yra savotiškai skirtingas, turi
specifin%darbo srit*, kurioje pasireiškia geriausiai. Taigi nacionalsocialistin valstyb privalo pasir,pinti, kad
kiekvienas individas dirbt darb', kuris geriausiai atitinka jo *gimtus ir *gytus sugeb jimus bei individo profesin*
pašaukim'. Tautai yra reikalingi ir inteligentai, ir darbininkai, ir valstie0iai. Tod l nacionalsocializmas valstyb je
privalo panaikinti paniek' juodam darbui, taipogi, radikaliai ir iš esm s pakeisti esam' kapitalistin%, sužydint'
darbo koncepcij'. Ji bus pakeista * organišk', nat,rali' ir Dievo ir Gamtos d sniais paremt' darbo koncepcij'.
Darbas – tai b,tent tai, iš ko kyla materialusis gerb,vis, produkcija, daiktai, pastatai ir t. t. Be darbo negali b,ti
jokios žmogaus materialin s gerov s, darbas kuria visk'. Žinoma, modernistin , dekadentiškoji vartotoj
visuomen tam priešpastatys tai, kad dabar „vyrauja paslaug sektorius“. Nacionalsocializmas vartotojišk'
visuomen%, kaip id j', atmeta ir j' apibr žia kaip išsigim lišk', nieking' ir degeneratyvi'.
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Juk paslaug sektorius, žinoma, yra reikalingas Nacijos ,kiui, ta0iau jis nesukuria konkretaus produkto. J*
tegalime laikyti b,tent išlaidomis, kurios yra gyvybiškai svarbios Nacijos ir valstyb s funkcionavimui.
Nacionalsocializmas atsisako Valstyb% paversti stambiojo ir užsieninio kapitalo verge, jis siekia, kad Nacija
apsir,pint viskuo, k' teikia jos gyvybin erdv ir stengti kuo mažiau priklausyti nuo užsienio ir, tuolabiau,
priešišk j g . Nacionalsocializmo triumfui at jus, vartotojišk'j' visuomen%, kaip toki', ištiks pelnyta mirtis, virš
jos pelen kils naujos, didingos formos.
Asmenyb ne tik privalo dirbti, dirbti darb', kuriam yra labiausiai paj gi, ji turi, taip pat ir per savo darb',
suprasti, kad yra savo Nacijos ir ras s dalis, kad turi ideal', kuris stovi aukš0iau jos pa0ios, asmenyb s, egoizmo.
Kai tai suvokiama, tada asmenyb *gija tikr' vert%. Žinoma, individualizmas taukš, kad individas turi „teises“ ir,
kad tai neva yra didel vertyb . Žinoma, individas turi teises, bet vis pirma yra pareigos, o teis s turi b,ti
proporcingos pareigoms. Kuo daugiau pareig – tuo daugiau teisi , bet taip pat ir atsakomyb s, o kuo mažiau
pareig , tuo mažiau teisi . Tai logiška ir nat,ralu.
Taigi nacionalsocializmas mato ne mas%, o individ', asmenyb%, kaip gerb,vio k,r j', bet mato individ' ne
kaip pakrikus* egoist', o kaip nars savo Nacijos ir ras s atstov', žmog , priklausant* visumai, aukštesnei už jo
paites gyvenim'. Taip individas *gija tikr' prasm%, gyventi, dirbti, kovoti, gauti iš tautie0i , bet ir jiems duoti,
gyventi darnoje.
Asmenyb s sudaro grup%, kuri yra Tauta, skirtingos ariškos tautos sudaro m,s ras%. Iš fakto, kad individai
yra kartu ir sudaro bendruomen%, kyla nat,ralus hierarchijos ir hierarchin s tvarkos klausimas, kur* puikiai
paaiškina nacionalsocializmo doktrina.
Kadangi skirtingos ras s, žmon s, gyviai ir t. t. yra skirtingi, jie n ra vienodi, taipogi, jie n ra lygiaver0iai.
Ta0iau viskas, kas yra nat,ralu ir atitinka Gamtos d snius turi viet' priešais Diev' ir, taipogi, gali užimti savo
teis t' pozicij' hierarchin je bendrijos, visuomen s, Valstyb s, Nacijos, o, galiausiai, ir viso pasaulio strukt,roje.
Kur yra tikra darna, ten yra tikra hierarchija.
Galima pamatyti visur, kad hierachija yra nat,ralus dalykas: kariuomen je yra pakl,stama vyresniojo
laipsnio kariui, karininkui, kuris užima t' hierarchin% pozicij' pagal savo nuopelnus, darbus, mokykloje
pakl,stama mokytojui, Valstyb je, tuo tarpu, Valstyb s vadams, vadovybei. Egalitarizmas, taipogi ir demokratija,
kuri yra egalitarizmo atšaka, neigia hierarchij , nors niekaip nuo jos negali pab gti praktikoje. Dauguma negali
valdyti ar spr%sti vien d l to fakto, kad ji yra dauguma, visa Nacija turi skirtingus visuomen s sluoksnius, kuriuos
nacionalsocializmas suvienija vieninga valia dirbti bendram tikslui – Nacijos gerovei ir didybei. Ši hierarchin
tvarka neigia klasi kovos princip', iš esm s prieštarauja, ir kapitalizmui, ir komunizmui, kadangi organiška
hierarchin tvarka yra prieš chaos' ir, taipogi, prieš susiskaldym' Nacijoje. Viskas, kas kenkia Nacijos vienybei,
privalo iš Valstyb s gauti mirtin' sm,g*, kadangi vienyb yra gyvybiškai svarbi Nacijos rasiniam išlikimui ir
gerb,viui. Nacionalsocializme aukš0iausi' pozicij' užima ideologin Nacijos valdžia, tikrasis elitas, kurio
priešakyje yra Tautos Vadas. Hierarchija reiškia absouliut valdžios autoritet' ir, reminatis asmenyb s id ja,
absoliu0ia jos atsakomybe, taip pat pilie0i atsakomyb% ir pareigas. Pirma pareigos, paskui teis s; pareigos ne kaip
formalumas, o kaip džiugi nacionalin s-rasin s s mon s ir nacionalizmo išraiška.
Autoritetas nacionalsocializme yra nepaprastai svarbus valdymo elementas. Valstyb s valdžioje tegali b,ti
tikri idealistai, nacionalsocializmo vadai, atsidav% ras s ir Nacijos šlovingai atei0iai. Valdžia privalo, kartu su
absoliu0iu autoritetu, tur ti absoliut atsakingum' už savo veiksmus prieš likusi' Tautos dal*.
Nacionalsocializmas valdym' paver0ia b,tent geriausi j Nacijos atstov valdymu, jis išvija svetimus
interesus iš Valstyb s gyvenimo, užtikrina darn ir rasin. švar visuomen.. Viena iš viso šito teisingumo
pas kmi – neišvengiamas socialinis teisingumas.
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Ta0iau dabar mes gyvename žydijos rankose esan0ioje oligarchin je diktat,roje, prisidengian0ia
demokratiškos prostitut s kauke. Nacionalsocializmas nugal s, sunaikin.s esam pseudo-elit ir sunaikin.s j
valdžios form . Iš pelen kils nauja rasin Lietuvi Nacijos Valstyb , kuri tur s parodyti keli visos arij ras s
persitvarkymui.

PIRMYN # NACIONALSOCIALIZM"!

LIETUVA LIETUVIAMS!
Sveiki, tautie iai, broliai, seserys LIETUVIAI!

N

or 0iau padiskutuoti labai ,mia problema: apie svetimtau0ius m,s šalyje, jeigu b,t galima juos taip
pavadinti. Paprastas svetimšalis: jis bandyt prisitaikyti, suprasti m,s kult,r', papro0ius, bet jis
suprast , kad jam 0ia ne vieta, o dabartiniai imigrantai nebando nieko suprasti, jie naikina m,s
gyvenim', naikina m,s papro0ius, atneša visoki savo šiukšlin šven0i , kuri mums tikrai nereikia. Juk m,s
prot viams nereik jo jokio „helloween“ nereik jo d v ti kažkokio kinietiško skarmalo kuris tuoj suplyš.
Paklauskite sav%s, ar pasteb jote kiek jie mums sukelia nelaimi ? Jie ty0iojasi iš m,s ... netikite? Kas dar si
Šiauliuose, kas darosi Vilniuje, kod l Lietuvos miest centruose yra atvirai *žiebin jamos žydiškos menoros
Lietuvišk šven0i metu? Ar Lietuva priklauso žydams? Visi tie negrai, žydai, azijatai, kam jie mums reikalingi
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m,s šalyje? Mums reikia kovoti už savo Taut'. Stokit% * kov' prieš imigrantus. Mums j nereikia, jie užima m,s
darbo vietas, jie parduoda daugiau savo prast , nekokybišk preki , nei aukštos kokyb s lietuvišk preki
parduoda Lietuvis! Taigi stokite * kov',išvykime lauk juos kartu,atlaisv s darbo viet , tikras Lietuvis gal s
išmaitinti savo šeim ir gimdyti vaikus, kuri mums taip tr2ksta Lietuvoje.
Pakalb kime apie žydus, jie ir taip mums trukdo vystytis, negana to, mes jiems turime nusileisti, negalime
statyti pastat kuriuose gyvent Lietuviai, mes Lietuvoje turime laikytis j žydišk papro0i , o tam pasipriešin%s
jaunimas, tampa visos Europos „g da“. Kod l mes turime jiems leisti viešpatauti Lietuvoje? Jia m,s šalis, mes
d l jos amžius kovojome, taigi nepasiduokime ir mes, XXI amžiaus Lietuviai. Neleiskime žydams trukdyti mums
gyvuoti ir pl totis: vykime juos lauk! Viskas, kas 0ia parašyta, yra tiesa, paieškokite informacijos ir rasite faktus,
patvirtinan0ius mano teiginius.
Kita m,s problema – azijatai. Jie prad jo atvykti kai pamat , jog Lietuvoje gali užsidirbti pinig . O
darbdaviai meta lauk Lietuvius tik d l to, kad azijatas prašo mažesnio darbo užmokeš0io, nei Lietuvis. Manau, kad
tikras Lietuvis to nepadaryt , o darbdaviai yra valdomi tarptautini žyd organizacij , kurios visk' nori padaryt
pigiau, bet ne kokybiškiau ir išnaikinti tikras tautas, kurios dar ne visai pasileido vergij' žydams. Azijatus reikia
laikyti žyd vergais, su kuri pagalba jie gauna darb' tokiose valstyb se kaip Lietuva.
Ir kol kas nepaplit%s dalykas tai – negrai. Aš tikrai nenor 0iau kad Lietuviai kartu mokytusi, gyvent kartu su
jais, pasidom kite istorija, jie niekada nesuk,r jokios civilizacijos. Ko jie save taip išsik l ? Viskas padaryta su
žyd pagalba, pasiklausyte j dain , daugumoje ty0iojamasi iš m,s , nes mes visada priversdavome dirbti mums,
baltiesiems. Nes, kaip pasteb ta, jie nemoka be m,s gyvent šiuolaikin je urbanistin je civilizacijoje, paži,r kite *
Afrik'. Ten visi tarpusav* pjaunas, n ra jokios valdžios ir valdymo, kod l? Nes negrai niekada nemok jo ko nors
valdyti, ar naudoti. Jiems visada reik jo balt j pagalbos. Negrai n ra sukurti civilizacijai, kaip arij ras s žmon s.
Atminkite, kad svetimšaliai yra m,s nelaim , taip visuomet buvo ir bus. Kas geriausias Lietuvos ž mes
darbininkas ir puosel tojas? Lietuvis! Ir mums nereikia niekeno kito pagalbos, nei suk0iaus žydo, nei Lietuvi
duonos at m jo, azijato. Azijatai veržiasi pas mus, tur dami savo valstybes, tai kam jiems jos, kad jie gyvena m,s
žem je, kur turi gyventi tikri Lietuviai? Tegul jie sau ir gyvena Vietname, arKinijoje, kam jiems veržtis * balt j
krašt'? Nes jie yra skatinami žyd ir kosmopolit 0ia belstis ir naikinti balt'j' ras%. Bet jeigu mes ten pat
veržtum m s, kaip jie veržiasi pas mus, j,s neisivaizduojate, koks kilt skandalas: „kaip gali baltasis taip elgtis su
azijatu“. O j,s pagalvokite: taigi mes visk' prad jome, k,r me miestus, pirmieji suk,r me imperijas, vald me vis'
pasaul*. O dabar m,s ras nuvertinama, mes po truput* tampame antrar,šiais. Negrai ir azijatai savo gyvendami
valstyb se niekam nekliudyt , nes tada tarp m,s ir j b,tu harmonija ir darna. O per žydus ir sugriuvo m,s
valdymas ir žmogiškasis visas pasaulis. Žydai yra parazitai. Visas pasaulis po truput* bando atsibusti, o mes
padedame jums tai padaryti. Žydai valdo vis' ES (Europos S'junga), tad jie valdo ir J,s pinigus ir m,s valstyb%,
mums reikia j atsikratyti, ir išstoti iš ES, kuri' valdo žydai su kosmopolit -mason klikomis. Tarpukaryje mums
nereik jo joki ES, ar NATO, nes Lietuviai vald , gyn ir dirbo savo žemel%, ir jos nedr*so minti joks nusus%s
žydas, ar azijatas.
Ginkime ir kovokime už Lietuv', kovokime už save, nes J,s, išvydami lauk parazitus iš Lietuvos, išvalote
save ir išvalote savo T vyn%, kurioje augote, gim te ir kuria didžiuojat s. Taigi: dabar pad kite savo T vynei, nes
Ji prašo J2s vis pagalbos – išvykite visus parazitus LAUK!

HEIL HITLER!
Šturmuotojas Daumantas
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Šturmuotojas Mantas
HOLOKAUSTAS – DVIDEŠIMTOJO AMŽIAUS FARSAS

P

agal nacionalsocializmo principus, Valstyb yra sukurta Nacijos labui. Pavyždžiui: Vokietija buvo sukurta
vokie0i ir ji priklauso vokie0iams – tai j šalis ir tik jie joje yra pilnateisiai. Tai tas pats, kas tur ti savo namus –
tik j,s esate pilnateisis j šeimininkas. Jukj,s j* pasistat te, arba nusipirkote, jis jums priklauso, už j* esate
atsakingas ir mokate mokes0ius taip pat j,s. Tod l yra nat,ralu, kad j,s esate savo nam šeimininkas ir valdytojas, namuose
darote k' norite - „mano namas – mano tvirtov “. Lygiai taip yra ir su valstyb mis: tautos savo šalyse gyveno t,kstan0ius

met . Rankose su arklu ir ginklu. Su savo darbais ir krauju, tod l jos turi piln' teis% savo valstybes laikyti savo
nuosavybe. Lietuva – Lietuvi tvirtov ; Vokietija - vokie0i ir t.t.
Kadangi j,s esate savo nam šeimininkas, tai ir kvie0iat s * sve0ius k' norite, o ko nenorite – nesikvie0iate. Taip pat
yra ir su Valstybe. Ko jos šeimininkai nenori, to ir ne*sileidžia. Pavyždžiui: draužia ar riboja galimybes *vešti ginklus,
narkotikus, tam tikrus gaminius bei prekes,ar nepriima nepageidaujam asmen .
Sakykime, kad pas jus ateina sve0ias. Juk jis neturi jokios teis s jums *sakin ti, daryti k' panor j%s, knistis po j,s
daiktus ir t. t. Na, nebent j,s tai jam leidžiate, ta0iau turite piln' teis% to ir neleisti, ir sve0iui parodyti duris, jeigu jo
nepageidaujate. Tas pats yra ir valstyb se: nelegal,s imigrantai gali b,ti deportuojami, kai kuriem asmenim gali b,ti atimta
pilietyb ir panašiai. Lygiai tas pat vyko ir su žydais Vokietijoje. Koki' teis% sve0ias turi pas jus apsigyventi be j,s leidimo
ir gyventi pas jus namie ilgiau negu j,s jam leidžiate. Kod l lygyb su tuo, kuris to namo (Valstyb s) nestat ?
Taigi,žydai buvo paskelbti nepageidaujamais asmenimis, nepageidaujama tauta, j pasai buvo sužym ti ir jiems
*sakyta trauktis, jie buvo deportuojami. Kod l kai kurie j pasiliko? Na, tai jau j problem– juk vokie0iai tur jo piln' teis%
išvaryti nepageidaujamus svetimtau0ius iš savo Valstyb s – juk jie jos šeimininkai.
Turb,t dabar sakysite „kod l tada naciai žud žydus ir už Vokietijos sien ?!“tuom užsi m daugiau vietiniai šali
gyventojai. Vokie0iai tiesiog uždar žydus nusikalt lius* darbo stovyklas, o tai paaiškinti lengva: 1933 metais žydija pati
paskelb kar' Vokietijai. Kaip atsak' * tai, Adolfas Hitleris prad jo vyti žydus iš Vokietijos, o nusikaltusiems taik atitinkam'
bausm%. Kalinti darbo stovyklose lygiai taip pat buvo ir pranc,zai, ir britai po to, kai jie paskelb kar' Vokietijai. Lenkai taip
pat. Amerikie0iai dar t' pat* su Japonais JAV, Reicho priešai su vokie0iais ir panašiai.Vokie0iai 0ia nebuvo nei pirmi, nei
paskutiniai, nei žiauriausi.
„Iš kur kr,vos lavon , bat , akini ? Iš kur tie gyvi skeletai?“Visa tai atsirado karo pabaigoje, kai d l aktyvaus
bombardavimo buvo nutrauktas tiekimas * koncentracijos stovyklas. Po vieno ar poros m nesi badavimo j,s veikiausiai
atrodytum te ne k' geriau, prieš tai ir taip gyven% karo s'lygomis. Valgyti reikia ir vokie0iams. Kas svarbiau – draugas,
tautietis, kovojantis toje pa0ioje apkas pus je, ar priešas? Veikiausiai j,s taip pat rinktum t s pirmiau pamaitinti draug'.
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Ligos priaugti svorio taip pat nepadeda. Pažym kime ir tai, kad didel dalis vadinam „holokaust' *rodan0i “ fotografij yra
klastot s.
Sumesti kr,v' bat ar akini nemanau, kad yra sunku. Be to, tai, kad iš viršaus matote kr,v' daikt , dar nereiškia, kad
tie patys daiktaiyra ir kr,vos viduje.
Nedidelis klausimas: jeigu kaliniai stovyklose ir taip buvo pasmerkti mirti, tai kam prie tvoros reikalingas
ženklas„atsargiai – aukšta *tampa“? Juk kuo daugiau j tenai nukeps, tuo geriau, tai kam tie *sp jimai?
„O kaip duj kameros, „Zyklon-B“?Zyklon-B išrastos dar 1920 metais, kaip pesticidas ir priemon vabzdžiams naikinti
ir buvo populiarios Eurooje. Tai bespalviai kristalai, pradedantys virsti garais prie ~26⁰C temperat,ros. Ypa0 nuodingos,
degios ir sunkios, tod l patalpoms b,tinas ilgasv dinimo laikas arba speciali duj *p,timo, v dinimo sistema su duj
išmetimu kažkur toliau, jeigu nenorite nudusinti saviški , ir kvalifikuotadarbo j ga. Tokia *ranga buvo tik tose saugiose ir
nedidel se kamerose, kurios buvo skirtos drabužiams dezinfekuoti, d l to nesigin0ija net dabartiniai „ekspertai“.Taip pat
b,tinos apsaugos – pirštin s, kostiumas, dujokauk . Dujokauk s aplinkoje, pilnoje ši duj efektyviai apsaugo tik apie 10
minu0i (juk tai visgi rugštis) , o tokia aparat,ra nebuvo labai pigi ir paprastai gaunama, tod l tampyti tuos „25000“ k,n
kasdien iš duj kamer Aušvice yra papras0iausiai nerealu. Be to, buvo ne mažas pasirinkimas žymiai patogesni ir
praktiškesni naikinimo priemoni . Kontaktuodamos su metalais, ar gruobl tu paviršiumi, tos dujos linkusios suskyst ti ir
dažyti paviršius m lyna spalva. Kod l tose „duj kamerose“, kuriose neva buvo naikinami žmon s, to n ra?

Deginimas krematoriumuose: dabartiniuose krematoriumuose 800-1000⁰Ctemperat,rai palaikyti naudojamos gamtin s
dujos ir deguonis, k,nui sudegti reikia pusantros – dviej valand . Kaulai vistiek nesudega, jie turi b,ti trupinami mašinoje,
tam reikia dar 10-15 minu0i . Vdomu, k' vokie0iai dar su tiek milijon žmoni skelet , netur dami kaul traiškymo *rangos?
Nuo vieno k,no iš viso lieka 1 kg pelen – kur jie dingo?
Anglis krematoriumams – netinkamas kuras:sudegusi palieka ji 10% savo mas s, j' sud tinga deginti, išskiria palyginti
mažai šilumos, j' reikia saugoti nuo dr gm s. Aušvice, kur gruntinis vanduo 40 cm gylyje, tai padaryti sud tinga. Vienam
k,nui sudeginti reikia 40 kg anglies. Sudeginti viskam, ar net didži'jai daliai jos papras0iausiai b,t neužtek%. Anglis taip pat
buvo naudota elektros gamybai, šildymui, milžiniški jos kiekiai naudoti pramon je. Patenkinti šiuos poreikius tikrai svarbiau
,nei gadinti or' „6000000-ais“ žyd ... anglimi gerame krematoriume reik s mažiausiai pusantros valandos.
O kaipgi k,n deginimas laužuose? Na, vienam k,nui sudeginti reik t maždaug3-4 h irmaždaug pus s tonos sausos
medienos. Kiek jos reik t sudeginti „6000000“ žyd , o kur dar kiti, kiek tai trukt ?
Deginimas dyzeliu, benzinu, mazutu ir panašiai: nejuokaukite – vokie0iai papras0iausiai netur jo iš kur jo pakankamai
gauti, o tur t atsarg vargiai užteko (o v liau ir pritr,ko) karo reikm ms.
K,n sudeginti paprastose duob se iki pelen tiesiog ne*manoma – ugniai tr,ksta deguonies, necirkuliuoja oras ir
ugnis papras0iausiai g%sta. Netgi po avia katastrof , kur dega aviacinis, *tin kaloringas kuras, žmoni k,nai nesudega iki
pelen . Jie tiesiog apangl ja.
Apie k,n deginim' kitais k,nais galite net nesvajoti – žmogaus k,n' sudaryo 75% vandens, kuris nedegus ir jam
reikia labai daug energijos, norint užkaisti ar išgarinti... Tai b,t tas pats, kas vien' arbatin* užvirinti kitu arbatiniu –
ne*manoma. Buvo ir daugiau pasak li – nuo muilo iš žmogaus riebal , iki bat iš žmogaus odos. Bobu0i pasakose tiesos
daugiau.
Dar vienas klausim lis: iš pradži buvo sakyta, kad Aušvice nužudyta 4000000 milijonai asmen . V liau skai0ius
sumažintas iki 1,5-1 milijono, bet tie „6000000“ kažkaip nesumaž jo. Kur pradingo,iš kur dar atsirado?
Ties' pasakius, t 6 milijon žyd vokie0i išvaduotoje Europoje net nebuvo, o kur dar šimtai t,kstan0i pab gusi ,
pasitraukisi ir išgyvenusi ? Realiai j mir 3-500,000. Kuo šis skai0ius ypatingas, palyginti su karo metais mirusi rus , ar
vokie0i skai0iumi? Nebent tuo, kad yra keliolika kart mažesnis.
Galiausiai – juk vyko karas – mir gi ne vien tik žydai, bet ir žymiai daugiau kit žmoni . Kod l 6 milijonai (net jeigu
tai ir b,t tiesa) yra svarbesni negu maždaug 7,5 milijon ukrainie0i , kurie mir d l dirbtinai bolševik sukelto bado
(prisiminkime, kad didžioji dauguma ir svarbiausios bolševik galvos buvo žydai ir pusžydžiai).
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Kokia iš šio mito nauda?
1.Nukreipti d mes/ nuo daryt nusikaltim TSRS, D.Britanijoje, JAV, Lenkijoje ir kitur.
2. Vokietija iki šiol tebemoka „reparacijas“ Izraeliui, t. y., yra apvogiama pasaulin s žydijos.
3. Taip žydai apsisaugo nuo kritikos. Dabar apie žydij leidžiama šnek ti gerai, arba nieko.

ŠALIN POLITIN% CENZ&R"!

Dr. Paulius Josefas G belsas
KELK AUKŠTAI VFLIAVH!

B

uvo v lyvas vakaras ir aš m gavausi retu malonumu, skaitydamas ger' knyg'. Aš buvau atsipalaidav%s
ir ramus. Suskamb jo telefonas. Aš neramiai pak liau ragel*. Tai buvo blogiau, negu tik jausi: „Horstas
Veselis buvo pašautas“. Dreb damas iš baim s, paklausiau: „Negyvas?“. „Ne, bet n ra jokios vilties.“ Aš jau0iuosi,
lyg aplink mane gri,t sienos. Tai buvo ne*tik tina. Negali b,ti!
Po keli dien aš *žengiau * maž' palat' pirmame ligonin s aukšte ir buvau šokiruotas vaizdo. Kulka galvoje
šiam didvyriškam jaunuoliui padar siaubing' žal'. Jo veidas buvo sumaitotas. Aš vargiai j* atpaž*stu. Bet jis yra
laimingas. Jo skaidrios, šviesios akys blizga, nors mes negalime ilgiau kalb ti. Daktaras jam liep b,ti ramiam. Jis
tik kartoja kelis žodžius: „Aš esu laimingas“. Jam nereikia to sakyti. Tai galima matyti, paži,r jus * j*. Jo jauna,
šviesi šypsena nugali krauj' ir žaizdas. Jis vis dar tiki.
Aš sekmadienio popiet% s d jau prie jo lovos, kol iki vakaro jo minios lankytoj . Galima viltis... Jis
sveiksta. Karštis nukrito, žaizdos pagijo. Kos pusiau atsis do ir šnek jo. Apie k'? Kvailas klausimas! Apie mus,
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apie jud jim', apie savo id jos draugus. Jie šiandien stov jo už dur ir vienas po kito užeidavo ir iškeldavo rank'
akimirkai pasveikinti jaun'j* vad'. „Aš ne*sivaizduoju to kitaip!”
Aš ži,riu * jo rankas, kurios dabar yra mažos ir baltos. Jo tvirta nosis yra išsikišusi jo veido viduryje ir jo dvi
šviesios akys švyti. Bet sugr*žo karš0iavimas? Jis negali valgyti, jo j gos pamažu senka, nors jo dvasia išlieka
šviežia ir pasirengusi. Jam neleidžiama skaityti. Jis tegali kalb ti. Yra sunku paklusti sesel s *sp jimui. Ar aš kada
nors j* v l pamatysiu? Kas žino! Jeigu neišsivystys kraujo užkr timas, viskas bus gerai.
Už dur stovi vieniša motina. Jos veidas atspindi klausim': „Ar jis išgyvens?“ K' besakyti, jei ne „taip“? Aš
m ginu *tikinti save ir kitus.
Išsivysto kraujo užkr timas. Nuo ketvirtadienio telieka mažai vilties. Jis nori pašnek ti su manimi.
Daktaras man duoda minut%. Kaip yra sunku *eiti * palat' pro mirties žvilgsn*! Jis nežino, kokia rimta yra jo
b,kl . Bet jis jau0ia, kad tai gali b,ti pask,tinis kartas: „Neišeik iš 0ia!” – maldauja jis, sako jo akys, jo rankos, jo
*kaitusios sausos l,po, man išeinant sunkia širdim. Aš bijau, kad j* pama0iau paskutin* kart'.
Šeštadienio rytas. Yra beviltiška. Daktaras daugiau nebe*leidžia lankytoj . Jam prasid jo haliucinacijos. Jis
netgi daugiau nebeatpaž*sta savo motinos.
Pus septyni šeštadienio ryte. Jis miršta po sunkios kovos. Po dvej valand , stov damas prie jo lovos, aš
negaliu patik ti, kad tai yra Horstas Veselis. Jo veidas yra geltonas, žaizdos vis dar pridengtos baltais pleistrais.
Ant jo smakro matosi ražienos. Jo pusiau atmerktos akys, tartum stiklin s, spokso * amžinyb%, su kuria susiduriame
mes visi. Mažos šaltos rankos guli g li apsupty, ir raudon tulpi , ir našali0i .
Horstas Veselis iš jo. Jo mirtingieji palaikai apleido konflikt' ir kov'. Ta0iau aš galiu beveik fiziškai jausti jo
dvasi', kylan0i' gyvuoti su mumis. Jis tuo tik jo, jis tai žinojo. Jis pats paraš žodžius: Jis „dvasia žygiuoja m,s
gretose“.
Vien' dien', vokiškoje Vokietijoje, darbininkai ir studentai kartu žygiuos, dainuodami jo dain'. Jis bus su
jais. Jis j' paraš ekstaz s, *kv pimo akimirkoje. Daina plauk iš jo, gimusi iš gyvenimo ir t' gyvenim' liudijo.
Rudieji kariai j' dainuoja per vis' šal*. Po dešimties met vaikai j' dainuos mokyklose, darbininkai gamyklose,
kareigiai žygiuose. Jo daina padaro j* nemirtingu. Tai yra kaip jis gyveno, tai yra kaip jis mir . Klajotojas tarp
dvej pasauli : tarp vakarykšt s dienos ir rytojaus, tarp to, kas buvo ir to, kas bus. Vokietijos revoliucijos karys!
Kadaise jis stov jo su savo ranka ant savo diržo, su jaunyst s šypsena savo raudonose l,puose, visada pasireng%s
rizikuoti savo gyvybe. Tok* mes j* ir atminsime.
Aš matau žygiuojan0ias nesibaigian0ias dvasi kolonas. Pažeminta tauta kyla ir pradeda jud ti. Atsibundanti
Vokietija reikalauja savo teisi : Laisv s ir klest jimo!
Jis savo dvasia žygiuoja už j . Daugelis jo nepaž*sta. Daugelis bus iš j%, kur dabar yra jis. Daugelis kit bus
at j%. Jis su jais tyliai ir s'moningai džiaugiasi. Pl vesuoja v liavos, skamba trimitai, skamba d,dos ir iš milijono
siel skamba Vokietijos revoliucijos daina:
Kelk aukštai v liav !

- 19 -

DYTRICHAS EKCHARTAS
BOLŠEVIZMAS NUO MOZFS IKI LENINO:
DIALOGAS TARP MANQS IR ADOLFO HITLERIO
II
r taip tai t%siasi per vis' Sen'j* Testament'“ – prad jo jis v l. „Iš ties , aš tau nieko naujo nesakau, bet
„Imes
turime tai parsinešti sau namo kaip *manoma dažniau tam, kad sugeb ti paneigti pastov
dviveidišk' taušk jim'. Tikrai Jošu s knygos tur t pakakti, toks netrikdomo genocido dalykas, pabaisiško
žiaurumo, beg diško godumo ir šaltakraujiško gudrumo – pragaro išp ra! Ir viskas vardan Jahv s, iš ties , pagal jo
išreikšta pageidavim'! Kai Jericho miestas tapo žyd auka per kekš s Rahabos išdavyst%, nei žmogus, nei gyv,nas,
nei jaunas, nei senas išliko tarp gyv j , tik kekš s buvo pasigail ta. Ji ir visa jos „garbinga“ šeima buvo
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apdovanota privilegija gyventi Izraelyje. (1) Ir kokios geros prigimties tautos buvo, viena po kitos, visiškai
išnaikintos! Deli0as, kuris išsamiai išnagrin jo t' period' rašo, kad, pavyzdžiui, apie kananie0ius: ant vis kaln ,
po kiekvienu pav s% duodan0iu medžiu, atiduodavo pagarb' ir adoracij' saul s deivei Ascherai ir jis palygina š*
graž , poetišk' paprot* su m,s katalikais valstie0iais, tarnaujan0iais Visagaliui atokiose kaln koply0iose. (2)
„Vien tik Jošu “, pabr žiau aš, „buvo atsakingas už trisdešimt vieno karaliaus ir vis j taut išžudym'. Tarp
t taut , išnaikint per grobikiškus puolimus, buvo keletas, kurios pasitikin0iai jam pasidav . Kiekvien' kart' pikti
žodžiai „neleiskit niekam išgyventi“, buvo girdimi. Aš esu link%s manyti, kad „liaudies minia“, arba bent jos
palikuonys vis dar tada tebebuvo paklusn,s žyd smogikai, ne d l to, kad darbas buvo toks baisus, bet d l to, kad
Izraelio vaikai visada apgauna gojus daryti savo nešvarius darbus, ypa0 kur randasi pavojus. Be to, jie neb,t buv%
pakankamai stipr,s sudoroti tautas, kurioms buvo priešiški, be didžiulio savo brutali j draug entuziazmo.
„Ypa0 *domus yra akivaizdus pasitenkinimas, su kuriuo žydai suskai0iavo nužudytus karalius, galima
prisiminti pranaš' Izaaj . Vienoje vietoje jis šaukia, lyg ko nors aps stas: „Viešpats yra piktas prieš visus gojus, jis
juos atiduos skerdyn ms, j žem taps degan0ia derva, ji taps dykyne, persisunkusi j krauju‘ žem je nebus joki
kilming j ; j princai išmirs.“ (3) Izaaj' ir Jošu% skyr šimtai met , betper vis' t' laik' degantis žyd pyktis prieš
ne žydišk' karalij' nei kiek nepasikeit .
„Ir per vis' amžinyb% niekas nepasikeis“, jis t%s , „tiek, kiek yra lie0iamas žyd poži,ris * m,s karalius ir *
m,s vadus. Sunaikinti juos yra j amžinoji nuod m ir, kai jie to negali pasiekti j ga, jie naudos gudrum'. Kai tik
mes turime stipri' vadovyb%, žydai yra priversti savo nosis išlaikyti švariomis. Ta iau m2s valdžia tegali iš
tikr j b2ti stipri tik tada, kai ji yra visiškai sud ta tik iš m2s tautos; tik jei ji r2pinasi pa io vargingiausiojo iš
jos gerb2viu taip pat, kaip ir turtingiausiojo; tik jeigu ji, su stipriu savo pa ios vert s supratimu, iš karto išvija
vis svetim /tak ; tik jeigu ji yra ne tik nacionalin , bet taip pat yra ir socialin iki pat savo kaul . Nesvarbu,
k gali sakyti kiti, aš tai tvirtinu: ateis laikas, kai visos geriausiosios pasaulio nacijos tur s toki valdži ; ir visi
bus nusteb. išvyd., kad vietoje to, kad tarkuoti vien kit , kaip b2ta ankš iau, jos viena su kita elsis pagarbiai ir
apgalvotai. Mat tada nebebus godumo žem ms, didesn s galios geismo, /tarumo – nuotaikos, kurios šiandien
nesumaišytoje formoje egzistuoja izoliuotoje mažumoje, o ne patiklioje daugumoje. Bus galas melagingam
chaotiškos žmonijos brolijos aukštinimui, kuris, jeigu iš vis *manomas, toks b,t tik esant prielaidai, kad iš pat
pradži iš to b,t išsirtas amžinasis piktadarys – žydas. Bet, jei tai b,t padaryta, neb,t jokio reikalo stumti
universalios brolyb s id ja; *vairios tautos pa0ios sutart .

1. Jošu s knyga, 6:25.
2. Friedrich Delitzsch, Die Täuschung: Kritische Betrachfungen zu den alttestamentlichen Berichten über
Israels Eindringen in Kanaan, Die Gottesoffenbarung vom Sinai, und die Wirksamkeit der Propheten
(Stuttgart, 1920).
3. Izaajo knyga 34.

- 21 -

Gerhardas Laukas
TIKRAS HEROIZMAS

N

acionalsocializmas nei kiek neken0ia nuo didvyri stygiaus. J darbai, j pasiekimai ir, virš visko, j
aukos, mums yra pavyzdys, *pareigojimas ir stipryb s šaltinis.

Mano karta, pirmoji „pokario karta“ vis dar tur jo galimyb% asmeniškai sutikti daugel* iš ši didvyri . Aš
pamenu aplank%s gars j* pulkinink' Hans' Ulrich' fon Rudel*, jo namuose, Kufšteine, Tirolijoje, aštuntajame
dešimtmetyje. Didel garb !
Bet yra dar daugelis id jos draug , kurie man yra tur j% dar didesn s *takos. Vis pirma, aš su jais praleidau
daugiau laiko, negu su pulkininku, o vis antra, jie buvo „tik normal,s žmon s“, nors nuveik daug daugiau, nei
„normalius“ dalykus.
Jis buvo S.A. draugai Valteris Latermanas ir Karlas-Ferdinindas Švarcas, Miuleri Šeima ir „Arminas“ iš
Hitlerio jaunimo kartos, Tysas Kristofersonas, pokario kartos kovotojai Michaelis Kiunenas, Gotfrydas Kiuselis,
Michaelis Štormas ir kiti, kurie išlieka ne*vardinti tik saugumo sumetimais. Kai kurie iš ši draug ir j gyvenimai
man padar ypa0 stipr *sp,d*.
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1945 metai... Karas pasibaig . Viskas prarasta. Gyvenimas tapo beprasimškas. Vienas eina per mišk' link
geležinkelio b gi , atsis da ant b gi ir laukia traukinio, kuris užbaigs li,dn' gyvenim'. Tas pats žmogus galvoja,
tada priima kitok* sprendim'. Jei jis išgyvens, galb,t gal s kuri' nors dien' kažk' padaryti Fiurerio dvasia. Jis
atsistoja ir pareina namo. Prab ga ne vieneri metai... 1972 met vasar', išvytasis iš Breslau miesto jam pasako, kad
yra toks NSDAP/AO. Tas pats žmogus tampa vienu iš pirm j nari , vienas iš darbš0iausi nari ir dosniu
finansiniu rem ju, kad ir b,damas neturtingas ir kuklaus gyvenimo b,do. Jis dirba savanorišk' darb' metus po
met , dešimtme0ius po dešimtme0i ... Pasenus, ištiko apakimas... Bet jis t%s darb': juk jis vis dar gali pakuoti
siun0iamuosius paketus...
Mirtinai serga v žiu, vargiai tegali valgyti, ar miegoti. Net jimas yra sunkus ir varginantis. Bet vis dar
galima kažk' daryti: save nusitempti iki stalo ir dirbti prie kompiuterio... Valand valandas... Kadangi yra sunku
atsistoti ir sugr*žti prie k d s. Dien dienas, met metus. Paskutin s gyvenimo dienos ryte tai vis dar rutina. Tada,
po piet , at jo mirtis...
1945 metai... Jaunas kareivis toliau kovoja po paliaub pasirašymo. V liau jis paimamas * nelaisv%, bet
nelaikytas partizan kovotoju. Keturi metai koncentracijos stovykloje nepasiduodantiems ir nesigailintiems
naciams. Pagaliau, laisv . Iš karto t%siamas politinis aktyvizmas, tada – kal jimas. J* palieka žmona. Paskui, v l
laisv , politinis aktyvizmas ir didžiulis vaidmuo NSDAP/AO pl tim%si aštuntajame dešimtmetyje. Bet per išdavik'
v l patenkama * kal jim'. J* palieka antroji žmona. Keturi metai politinio kal jimo – be paleidimo iki pa0ios
paskutin s dienos. Tada at jo laisv s diena, po kurios iš karto sugr*žta prie politinio aktyvizmo ir vieneri
intensyvaus darbo met . V l laisv ir politinis darbas iki pat mirties...
Kitas žmogus nori susituokti, ta0iau partijai reikia pinig ir darbuotoj . Šeimos k,rimas tiesiog turi palaukti
kelius metus. Bet, nepaisant jaunyst s, ištinka liga. Sulaikiama jau nebe šeimos, o mirties...
Dar kitas suluošintas kare. Prarastos abi kojos ir viena ranka. Kita ranka sužalota. Ta0iau tai n ra bej giška
pad tis. Yra *manomas darbas telefonu, NSDAP/AO savo televizijos program' išple0ia nuo vieno iki šešiolikos
miest per vienerius metus...
Kriz ... Žmogus *žengia ir imasi darbo be joki speciali apmokym . Laisvalaikis ir profesija yra iškei0iami *
politin* darb', jaudul* ir stres'. Jis laikosi met metus, kol baigiasi kriz ir jo paties šeima v l gali tapti prioritetu.
Id jos draugai, tai yra tikros istorijos! Aš su šiais žmon mis dirbau, kartais dešimtme0ius. ,mes jiems esame
skolingi už NSDAP/AO pasiekimus per pastaruosius trejis dešimtme0ius. Teb,nie jie jums pavyzdys ir
*sipareigojimas, pasididžiaviams ir *kv pimas, kaip jie yra man.
Tetampa kai kurie iš j,s pavyzdžiais tiems, kurie v liau stos * m,s gretas ir toliau neš švent'j' svastikos
v liav', kai mes b,sime pašaukti * t' did*j* šturmuotoj b,r* danguje.

NES V LIAVA REIŠKIA DAUGIAU UŽ MIRT#!
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Jos4 Antonijo Primo de Rivera

J

os Antonijo Primo de Rivera gim Ispanijoje, Madride, 1903 – i j met balandžio 24 – 'j'. Jis buvo
generolo Migelio Primo de Riveros, kuris buvo Ispanijos valstyb s vadovas nuo 1923 – i j iki 1930 – j
met , s,nus. Jos Antonijo studijavo teis% Madride, kuriame tapo teisininku. Stipriai *takojams Italijos Fašist
Partijos, jis nusprend sukurti daugeliu bruož * fašistus panaš jud jim', bet kuris buvo išskirtinai ispaniškos
prigimties. 1933 – i j met spalio 29 – 'j' Madrido „Pjesi teatre“ jis pasak kalb', skelbdamas Ispanijos
Falangos *k rim'.
Kita grup , kuri buvo labai artima ispan Falangai tuo metu buvo Nacionalsindikalistai (JONS), kuri vadas
buvo Ledesma Ramos. 1934 – j met vasar* abi organizacijos susijung , sudarydamos vien' organizacij' (FEJONS). Jos Antonijo tapo jos vadu.
1936 – j pradžioje Jos Antonijo buvo išrinktas * Ispanijos paralament'. Jo b,vimas legaliai išrinktu
pareig,nu kairi'jai Madrido valdžiai mažai k' reišk , jiems Jos Antonijo buvo visko, ko jie bijojo: patriotizmo,
disciplinos, moralumo ir dvasiškumo, ženklas. Jie jokiu b,du nenor jo leisti Ispanijos Falangai gauti valdži'
legaliai, ar kitaip.
Kai Ispanijos valdžiai at jo žinia, kad falangistai prad jo ginkluotis, ji nusprend suimti Falangos jud jimo
vadus visoje Ispanijoje, *skaitant ir Jos Antonijo. Vadinamoji respublikin valdžia nieko nedar , kad sustabdyt
socialist ir komunist ginklavimasi, netrukd j kriminaliniams veiksmams.
Ispanijos Falanga buvo paskebta nelegalia organizacija. 1936 – j met lapkri0io 18 – 'j' Jos Antonijo
raš : „Vakar pasmerktas mirti, aš meldžiu Dievo, kad, teisdamas mano siel , jis jai priskirt ne mano nuopeln
mat , o savo begalin/ gailestingum .“ Po dvej dien , lapkri0io 20 – aj', Jos Antonijo buvo pastatytas prieš siena
ir, su malda savo l,pose ir su gaileš0iu j* nužudyti besirengiantiems priešams, jis buvo nužudytas.
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Jos Antonijo mir kaip vyras, jis mir kaip didvyris, kankinys ir šventasis. Ne nuostabu, kad šiandien',
šiame amoralumo ir niekš amžiuje, Jos Antonijo stovi kaip švyturys su vis did jan0iu populiarumu ir pasekimu
ne tik Ispanijoje, bet ir likusiame pasaulyje.

ŠLOV DIDVYRIAMS!

Redakcijos žodis

M

,s periodinio leidinio antrojo numerio pabaigoje mes nor tum me pažym ti, kad m,s skaitytoj
skai0ius, nors kol kas nedidelis, pamažu sistemingai auga ir, mes tikime, toliau sistemingai augs. Taip
pat sp jame, kad juo sp jo susidom ti ir atitinkamos „teis saugos“ (tiksliau, žydo-saugos!!!) institucijos. Jei dar
nesusidom jo, tai tikrai susidom s...
Skaitytojai! Kitame numeryje laukite tre0iosios Ekcharto veikalo dalies ir kitoki straipsni apie
nacionalizmo id jas. Taip pat tur site galimyb% skaityti ištraukas Lietuvi kalba iš didžiojo Rumun nacionalisto
Korneliu Zelea Kodreanu autobiografin s knygos „Mano Legionieriams“. Tikim s, kad Jums *domus m,s
laikraštis ir, kad iš jo gal jote s kmingai pasisemti id jini žini , o jei ne, bent prasmingai užsi m te savišvieta.
HEIL HITLER!
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