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KODREANU IR GELEŽIN GVARDIJA
„Mes sukursime dvasin atmosfer , moralin atmosfer , kurioje didvyriškasis žmogus gal s gimti ir
kurioje gal s klest ti. Šis didvyris mus ves savo didyb s keliu.“ – Korneliu Kodreanu
1923 met spalio 9 dienos pary iais, pus tuzino vyr s d jo ant suol tuš iame kambaryje Rumunijoje,
Bukarešto policijos b"stin je. Policija su m juos keliomis valndomis ankš iau. Informatorius j gretose apkaltino
juos planavimu nužudyti daugiau negu dvidešimt) vedan i Rumunijos pilie i . Dabar jie tur jo b"ti apklausiami
policijos ir valdžios pareig"n .
Teisiam s,mokslinink vadas, dvidešimt keturi met amžiaus Korneliu Zelea Kodreanu li"dnai lauk , jo
bendražygiams po vien, dingstant ) tardymo kambar). Jis band sumanyti taktik,, kaip atsakyti ) b"simus
klausimus. Tada at jo jo eil .
Prokuroras liep atnešti kelet, inkriminuojan i laišk ir du krepšius su grup s šaunamaisiais ginklais ir
pad ti juos priešais Kodreanu. „Ar tai j"s ginklai?“ – suniurn jo jis.
Kodreanu suabejojo. Jis papraš laiko pagalvoti. Tai buvo momentas kryžkel je. Prokuroras ir policininkai
kandžiai ty iojosi, laukdami numanomo kalt s neigimo.
Tada Kodreanu prabilo: „Taip, šie šautuvai yra m"s . Mes nor jome juos panaudoti nušauti valdžios
ministrus, rabinus ir stambiuosius žyd bankininkus.“
Kodreanu išvardino rumun politik ir žyd vardus, esan ius jo mirties saraše: Marcesku, Berkovici,
Rozental, Filderman, Honigman ir kitus. Jo tardytojai buvo apstulbinti jaunojo vyro dr,sos ir ryžto. Prokuroras,
pamirš9s savo juok,, sušuko: „Bet kod l juos žudyti?“
- „Pirmuosius, d l to, kad jie išdav savo šal), - atšov Kodreanu – o antruosius, kaip priešus ir kenk jus.“
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- Ir j"s tuo dabar nesigailite?
- Ne, mes nesigailime niekuo. Nors mes kritome, tai nieko nereiškia: už m"s yra dešimtys t"kstan i , kurie
galvoja taip pat!”
Išaušus pirmajam spinduliui ir jam apšvietus policijos pastato langus, Kodreanu, išsities9s ir aukštai išk l9s
galv,, buvo nuvestas ) kamer, r"syje.
Burtai buvo mesti. Nuo tol, kovoje už savo šalies laisv9, Kodreanu n neman apsisukti atgal.
Kas buvo šis nepaprastas jaunas vyras ir kas j) prived prie toki kraštutini veiksm ? Korneliu Zelea
Kodreanu, gim9s 1899 met rugs jo 13 dien,, H"ryje, mažame Rumunijos Moldavijos provincijos miestelyje. Jo
t vas, Ion Zelea Kodreanu, keli miškinink kart palikuonis, buvo vidurin s mokyklos mokytojas ir aršus
nacionalistas. Jo motina, Eliz Graun Kodreanu, buvo imigranto iš Bavarijos an"k .
Tarp vienuolikos ir šešiolikos met amžiaus, Kodreanu lank garsi,j, karo mokykl, Manastirea Dealului,
vienuolyne ant kalnelio. Ten jis išmoko kareivišk dr,sos, disciplinos ir tylumo dorybi . Kodreanu )gimti gabumai
vadovavimui ir organizavimui buvo sustiprinti iš išvystyti akademijoje ir jis )gijo skon) sunkiam darbui ir
pasiaukojimui. Vienuolyne, kaip jis v liau raš , jis „išmoko myl ti tranš j, ir niekinti salon,.“
Kai Rumunija paskelb kar, Austrijai-Vengrijai 1916 met rugpj"t), Kodreanu, neb"damas pakankamo
amžiaus stoti ) kariuomen9, paliko namus ir prisid jo prie savo t vo fronte, kur vyresnysis Kodreanu vadovado
p stinink b"riui. Kodreanu dalyvavo puolime ir po jo sekusiame traukim9si per šiurkš i, Transilvanijos žem9, kol
jo t vas jam neliep gr)žti namo. Kai Pirmasis Pasaulinis karas pasibaig 1918 metais, Kodreanu buvo karininkaskadetas p stinink apmokym stovykloje.
Ta iau, kai Kodreanu atvyko ) Ias,, jis rado miest, ir jo universitet, griaunam, streik ir demonstracij .
Darbininkai, varginami netikusi darbo s,lyg ir menk atlyginim , pasidav komunist agitatori malimui, kurie
pripild j galvas vizijomis, kad už pasienio, Rusijoje, yra statoma pažad toji žem . Universitete daugelis student
ir profesori buvo atviri marksistai.
Iš ties , Iaso situacija buvo nesuprantama, ypa jaunam patriotui kaip Kodreanu. Vis rumun susivienijimas
Didžiojoje Rumunijoje po Pirmojo Pasaulinio karo šimtus met buvo nacionalist troškimas. Nepaisant to,
inteligentija ir darbininkai be perstojimo keik Rumunijos karali Ferdinand,, bažny i, ir kariuomen9.
1919 metais taip vadinamas „Darbinink jud jimas“ Iase buvo vadovaujamas Dr. Gelerter, kuris savo
pad j jais tur jo Galer, Špygler ir Šraiber. J vadovai Bukarešte, Rumunijos sostin je, buvo Ana Pauker ir Ilic
Maskovici. Visi jie, kaip ir didžioji dalis komunist vad Rumunijoje, buvo žydai.
Žyd revoliucionieriai Rumunijoje gaudavo moralin) pen, iš savo tautie i pasisekim Rusijoje, kur žydai
sudar didži,j, dal) bolševik vad ir kadr . Ypa )kv piantis buvo trumpas, krauju persisunk9s Bela Kun (gim9s
Kon) ir jo žyd komisar režimas Vengrijoje, kuris tik prieš kelet, m nesi buvo sutriuškintas Rumunijos
kariuomen s )sikišimo.
Kodreanu buvo dr,sus priešais išdidžius ir arogantiškus kairiuosius ir j žydiškas vadeivas.
Pasibjaur j9s universiteto konservatyvi student apatija ir bailumu, Kodreanu )stojo ) maž, grup9, vadinam1
Nacionalin s S,mon s Gvardija, kuri buvo )kurta ir vadovaujama Konstantin Panku, apk"naus plieno apdirb jo.
Gvardija savo gretose tur jo rumunus iš vis klasi , prisiekusi sukurti stipri, Rumunij,, paremt, socialin s
tvarkos ir išvalyt, nuo rasini at j"n .
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Kodreanu greitai tapo Nacionalin s S,mon s Gvardijos dominuojan ia fig"ra. Per nesustojant) ir didvyrišk,,
aktyvizm, jis pavert maž,j) jud jima j ga, su kuria buvo skaitomasi Iaso gatv se ir fabrikuose.
Valstyb s monopolij valdyboje ir Nikolinos geležinkeli tiesimo darbuose Kodreanu ir saujel pasek j
nepab"go t"kstan i streikuojan i darbinink akyse nuleisti žemyn raudon,j, v liav, ir iškelti Rumunijos
trispalv9 virš fabrik . Kodreanu dr,sa ir ryžtas jam nenoromis laim jo rumun darbinink pagarb, ir jais
manipuliuojan i žyd neapykant,.
Kodreanu ir Nacionalin s S,mon s Gvardijos vyrai buvo toli nuo reakcionieri , norin i palaikyti esam,
socialin9 tvark,. Gvardijos programa reikalavo „krikš ioni nacionalsocializmo“ ir tai buvo Kodreanu aiškiai
paskelbtas tikslas išvaduoti darbininkus iš žyd -bolševik )takos ir tada juose išvystyti stipr nacionalinio
tapatumo jausm,. Kaip sak Kodreanu: „Nepakanka nugal ti komunizm,. Mes turime kovoti už darbinink teises.
Jie turi teis9 ) duon, ir garb9. Mes turime kovoti prieš oligarchines partijas, kurdami nacionalines darbinink
organizacijas, kurios gali ginti savo teises valstyb s r muose, o ne prieš valstyb9.“
Po to, kai Rumunijos valdžia sutelk vali, sutriuškinti komunist koordinuojamus streikus ir demonstracijas,
Kodreanu ir jo rem jai studentai atkreip savo d mes) ) universitet,. 1920 metais Rumunijos universitetai ir ypa
Iaso, buvo perpildyti žydišk at j"n . Nors žydai Rumunijoje sudar tik penkis procentus populiacijos, daugiau
kaip tre dalis Iaso student buvo žydai ir žyd studentai be perstojo ved agitacij, prieš visk,, kas rumuniška.
Kodreanu ir jo bendražygiai greitai dav pabaig, žydiškajam terorui student bendrabu iuose. Raudonieji
chuliganai, kurie terorizavo studentus nacionalistus dabar buvo priversti pereiti ) gynyb,.
Rusišk kepuri mada, nešiota kaip simaptizavimo bolševikams, ženklas, prad jo trauktis po to, kai
Kodreanu su savo draugais prad jo kulti taip pasipuošusius studentus ir deginti j revoliucinius galvos apdarus.
Student streikas, vadovautas žydo Špygler, buvo sužlugdytas, kai Kodreanu grup pa m valgykl, ir
ne)leido streikuojan i student , nes „tas, kas nedirba, tas nevalgo.“
Kai žydams priklausantys laikraš iai Iase, Opinijoje ir Lun joje užsipuol karali Ferdinand, ir )žeid
Kodreanu, jaunasis nacionalistas ved grup9 reidui ) laikraš i spaustuves, kur jis ir jo pasek jai sugadino
spausdinimo aparat"r,.
1922 metais, kai Kodreanu baig universiteto teis s fakultet,, jis beveik savo vieno rankomis buvo atvert9s
iaso universitet, ) nacionalistini nuotaik bastion,. Tuolabiau, Kodreanu rem jai skleid pro-rumuniškas ir
antižydiškas id jas mokyklose ir universitetuose po vis, šal).
Kodreanu nusprend t9sti savo studijas politin je ekonomikoje. 1922 met ruden) jis nuvyko ) Vokietij, ir
užsiregistravo Berlyno universitete. Berlyne jis susikontaktavo su vokie i nacionalistais ir tai buvo tomis
dienomis, kai jis pirm,kart išgirdo apie Adolf, Hitler), kur) jis laik bendramin iu nacionalistu ir savo tautos
gelob toju.
Kodreanu studijos Vokietijoje buvo staiga nutrauktos. 1922 met gruodžio 10 dien, rumun universitet
studentai iš jo streikuoti, reikalaudami ne tik geresnio maisto ir gyvenimo s,lyg , bet taip pat apribojim, skai i
žyd , galin i b"ti priimtais ) universitetus.
Kodreanu parskub jo atgal palaikyti streikuojan ius studentus. Streikas t9s si m nesius, nepaisant liberalaus
valdžios naudojimosi policija ir reguliariaja kariuomene.
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Streiko metu Kodreanu tapo )sitikin9s, kad pribrendo laikas nacionalistinio jud jimo, kuris kreipt si ) visus
rumun luomus, suk"rimui, vietoje to, kad apsiriboti studentais. Kartu su profesoriumi A. C. Kuza iš iaso
universiteto, Kodreanu )k"r Krikš ioni Nacionalin s Gynybos Lyg, 1923 met kovo 9 dien,.
Vos po trij savai i po to, kai Rumunijos Nacionalin Asambl ja parod kovongo nacionalistinio,
antižydiško jud jimo reikalingum,, pakeisdama konstitucij, taip, kad b"t leidžiama beveik kiekvienam žydui
šalyje tapti pilie iu. Kai Kodreanu išgirdo šias naujienas, jis m verkti. Nacionaliai mastantys rumunai buvo
apstulbinti.
Buvo paprasta priežastis pasibais jimui asambl jos savavališkam peoplgiui. Rumunijos žydai buvo
akivaizdžiai svetimk"nis nacionaliniame organizme. Jie skyr si nuo rumun , tiek savo kalba, apranga, papro iais,
religija, rase ir dvasia. Nei jie ruoš si keisti savo b"d,: tai buvo rumunai, kuriuos reik t keisti tam, kad jie )tikt
jiems.
Rumunijos žydai nebuvo patenkinti, teršdami šali marksizmu. Nuo ankstyvojo devynioliktojo
amžiauskontroliavo Rumunijos finansus, komercij, ir pramon9. Kaip pasak istorikas Leon Sahar, su charakteringa
žydiška arogancija: „Antisemitizmui nereik jo didesnio stimuliavimo mažoje, netolerantiškoje Rumunijoje.“ Žydai
sudar tik vidurin9 klas9, praktiškai vienintel9 inteligentišk, klas9 ir šalies komercija pasitoviau pereidavo j
rankomis. Jie buvo kar iai neken iami rumunš valstietijos.
Po to, kai Rumunija atgavo nepriklausomyb9 iš Osman imperijos 1879 metais, Rumunijos valstyb s vyrai ir
inteligentai band ten gyvenan iams žydams jokiomis s,lygomis nesuteikti pilietybi . Spaudimas iš Europos
galing j šali , visada norin i patenkinti savo žydus finansininskus, privert Rumunijos valdži, pripažinti teorin9
žyd teis9 ) pilietyb9. Ta iau, kadangi tinkamumas priklaus nuo tarnybos Rumunijos kariuomen je, arba
pripažinto asmens aukšto moralinio charakterio, nedaugelis žyd tetapo pilie iais.
Nepaisant to, žyd ekonomin valdžia pamažu augo. Per metus kai Kodreanu siek kovoti prieš j )tak,,
Rumunijos žydams priklaus beveik visi šalies bankai ir laikraš iai. Liberalusis istorikas Eugen Veber yra
pažym j9s, kad tame periode 80% bank darbuotoj ir 70% žurnalist buvo žydai, kaip 139 ir 142 Bukarešto fondo
biržos nari buvo žydai.
J rankose esanti Rumunijos ekonomika leido žydams naudotis )gyta valdžia ir šalies politin je sistemoje.
Didesn s partijos – liberalai, Valstie i partija, vadovaujama karo didvyrio, Generolo Averesku ir agrarin partija
– visomis buvo galima pasikliauti, ginant žydiškus interesus. Šios partijos tapo tokios deformuotos savo tarnavimo
žydams, kad buvo vargiai )manoma jas atskirti. Kaip raš Kodreanu: „Fundamentaliai tarp j nebuvo joki
skirtum , išskyrus asmenini interes formas – tas pats dalykas skirtingose formose. Jie netgi netur jo
pasiteisinimo išsiskirian iomis nuomon mis. Vienintel j motyvacija buvo asmenin s naudos religija.
Nepaisant Kodreanu ir jo rem j pastang , student streikas nepavyko. 1923 met ruden) Rumunijos
studentai gr)žo mokytis. Jie laim jo kelis materialinius pagerinimus, bet valdžia nedar joki konsesij d l žyd ,
besiveržian i ) universitetus ribojimo.
Pilni nevilties d l nepavykusio student streiko, palyd to pilietini teisi suteikimo žydams at j"nams,
Kodreanu ir Ion Mota, jaunas nacionalistas iš Transilvanijos, suplanavo pasik sinim plan,, kuris baig si išdavyste
ir areštu.
Savo teisme, Bukarešte, Kodreanu prisi m piln, atsakomyb9 už plan,. Silpnas persekiojimas ir akivaizdi
prisiekusi j simpatija, vis gimusi rumunais, laim jo jam ir jo bendražygiams išteisinim,. Tik Mota liko
kal jime: pirm, teismo dien, jis nušov išdavik, jo kameroje.
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Kodreanu gr)žo ) Ias, ir t9s savo darb,, organizuojant Krikš ioni Nacionalin s Gynybos Lyg,. Stokodami
finans ir darbo j gos, Kodreanu ir Kryžiaus Brolija, kaip buvo žinomas Lygos jaunimo padalinys, prad jo statyti
susirinkim pastat, Ungene už keli myli nuo Iaso. Vaizdas su sunkiai dirban iais viduriniosios klas s studentais,
su kirviais ir kastuvais, buvo kažkas beveik negird ta Rumunijoje iki to laiko. Tai tur jo didžiul) poveik) vietiniams
kaimie iams. Daugelis j prsid jo ir, tuo pa iu, jie prad jo sužinoti apie Kodreanu id jas Rumunijos
regeneravimui.
Ta iau Kodreanu ir jo rem jai nebuvo ilgam palikti ramyb je. Pra jus trejoms savait ms nuo statyb projekto
Ungene pradžios, jaunieji brolijos vyrai buvo apsupti, suimti ir nutempti ) Iaso policijos b"stin9. Jie buvo mušami
ir kitaip skriaudžiami. Tik nemažo vedan i Iaso pilie i skai iaus )siterpimas užtikrino j paleidim,.
Kodreanu ir profesorius Kuza papraš Vidaus reikal ministro pašalinti iš pareig atsaking, pareig"n,,
policijos prefekt,, Manciu. Manciu net nebuvo )sp tas, o vietoje to, jis buvo apdovanotas ir paaukštintas. Iaso
žydai parod savo pritarim,, nupirkdami jam automobil).
Po keli m nesi , 1925 met spalio 25 dien,, Manciu v l susid"r su Kodreanu, š) kart,, teismo sal je,
kurioje Kodreanu ruoš si ginti student,, kuris buvo suimtas policijos reido metu, statybose Ungene. Apsuptas savo
žandar , Manciu užšoko ant Kodreanu. Š) kart, Kodreanu atsisak b"ti pažemintas. Jis išsitrauk savo revolver) ir
nušov policijos prefekt,.
Kodreanu buvo teisiamas Tunul Severin, kraštutiniuose Rumunijos pietvakariuose, kaip )manoma toliau nuo
Moldavijos, kurioje simpatijos Kodreanu buvo ypa stiprios. Nepaisant to, teismas, susirink9s dideliame teatre,
buvo pripildytas t"kstan i Kodreanu rem j . Vedantys rumunai liudijo Kodreanu naudai, kol valstyb s liudininkai
sten jo ne)tikinamus Manciu žiaurumo neigimus. Užtruk9 dvidešimt penkias minutse, prisiekusieji Kodreanu
išteisino.
Kodreanu apribojo savo politin9 veikl, sekantiems vieneriems metams. Netrukus po teismo d l Manciu, jis
ved Elen, Ilinoiu. Jis ir jo nuotaka nuvyko Pranc"zijon, kurioje Kodreanu prat9s savo studijas Grenoblio
universitete ir )gijo politin s ekonomikos dakturat"r,.
1927 met geguž9 Kodreanu sugr)žo ) Rumunij,. Krikš ioni Nacionalin s Gynybos Lyga skilo ) dvi dalis ir
profesorius Kuza netrukus išvar savo oponentus iš Lygos.
Atotr"kis tarp Kuzos ir Kodreanu jau kur) laik, augo. Kuza iš esm s buvo konservatyvus ir, nepaisant jo
doktriniško antisemitizmo, jis pasirod daugiau, negu vien,kart link9s bendradarbiauti su pripažintomis politin mis
partijomis. Lyga taip pat kent jo nuo jo organizacini geb jim tr"kumo.
Kodreanu ir keli nepalaužiami draugai pasitrauk iš profesoriaus Kuzos vadovaujamos Krikš ioni
Nacionalin s Gynybos Lygos. 1927 met birželio 24 dien,, nedideliame susirinkime bute, Iase, Kodreanu paskelb
nauj, jud jim,: Arkangelo Mykolo Legion,.
Legionas netur jo jokios politin s programos. Kaip raš Kodreanu: „Ši šalis miršta nuo vyr stygiaus, ne nuo
program stygiaus... tai, kitaip tariant, yra, kad mums reikia ne program , o vyr , nauj vyr . Nes žmon s, b"dami
kokie yra šiandien, suformuoti politik ir užnuodyti žydiškos )takos, sugadins net geriausias politines programas.
Kodreanu )sivaizdavo Legion, kaip ši nauj j vyr suk"rimo mokykl,, nauj, Rumunijos aristokratij,,
heroj kart,. Legiono vyrai tur jo pasižym ti meile Dievui ir šaliai, tarpusavio ištikimybe ir džiaugsmingu pareig
ir auko pri mimu.
Taigi, Kodreanu suvok , kad dvasin revoliucija buvo politin s revoliucijos s,lyga, jei ji sukurt bet k, su
išliekam,ja verte.
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Be stiprios organizacin s strukt"ros, Legiono tikslai telikt banalyb mis. Ir ia Kodreanu parod savo genij .
Jis Legion, suorganizavo pagal hierarchin9 tvark,. Kiekviename lygyje, nuo eilinio padalinio, lizdo, iki miestelio,
miesto, rajono ir regiono grupi iki Kapitono, kokiu Kodreanu buvo prad tas vadinti. Vadas patvirtindavo save ne
per rinkimus, bet paj gumu ir dr,sa.
Fundamentalusis legionieri padalinys, lizdas, tur davo nuo trij iki trylikos nari . Jis susid jo iš žmoni ,
kurie jau jaut si taip pat, bet kurie buvo išmokyti disciplinos, veikiant už bendr, tiksl,. Šitam tikslui lizd vyrai
žygiuodavo ir dainuodavo kartu, platino propagand, ir rengdavo savaitinius susirinkimus. Taip pat svarbu buvo tai,
kad jie pad davo nuskurdusiems valstie iams gausiais savanoriško darbo projektais.
Legionas pamažu augo. Kodreanu buvo kategoriškai nusiteik9s prieš masinio masto verbavim,, kuris gal t
pakenkti Legiono standartams. Iš pradži universitet studentai buvo link9 pasilikti labiau pripažintose nacionalist
grup se. Legionui pradžioje geriau sek si pritraukti vidurini mokykl mokinius ir tuos, lankan ius komercinius ir
techninius institutus.
Lizdai buvo kruopš iai sukuriami ir padaromi savarankiškais. Pirm, Moldavijoje ir Bukovinoje, paskui
Transilvanijoje ir Valachijoje, Legionas )gavo j g . Netrukus Kodreanu buvo pozicijoje kreiptis ) užmirštus
Rumunijos vyrus ir moteris – valstie ius.
Niekas kaimuose nebuvo nenukent j9s nuo sistemos ir sistemos žydišk j šeiminink . Nepaisant staigios
žem s reformos programos po karo, valstie iams tr"ko )ranki , gyvuli ir kito reikalingo kapitalo. Priversti
skolintis pinigus tam, kad išgyventi, jie buvo užguiti baisi skol pal"kanomis iš žyd lupikautoj . Žyd medienos
kompanijos iškirto miškus, kurie kadaise buvo bendras valstie i turtas ir žyd spekuliantai pagrobdavo j žemes,
ištikdavus nelaimei. Maisto stygius ir ligos buvo pla iai pasklidusios. Jeigu buvo kažkokios paguodos, randamos
"žeigoje, ji b"davo sumažinama fakto, kad ten, irgi, savininkas beveik visada b"davo žydas.
Pradžioje valstie iai su Legionu elg si )tariai. Jie buvo nuvilti daugel) kart nuo karo. Generolo Aceresku
režimas, kur) iš pradži valstie iai r m su didžiuliu entuziazmu pasirod n kiek nesiskiriantis nuo kit politik .
Panašiai, Valstie i partijos politika praktikoje buvo identiška su „laissez-faire“ liberal politika. Politikai
parodydavo r"pest) valstie i problemoms tik rinkim metu, kai jie atvykdavo ) kaimus savo limuzinais,
pasakydavo gražias kalbas, pilnas dangišk pažad ir nur"kdavo.
Kodreanu ir jo legionieriai greitai išsklaid kaimo žmoni abejones. Jie nedalino joki pažad ir nepraš
paramos. Vietoje to, jie )žygiuodavo, arba arkliais )jodavo ) kaimus, dainuodami Rumunijos didvyriškos praeities
dainas, jie suk"r savo draugyst9 su nuskurdusiais žemdirbiais, prisid dami ir pad dami kame teb"davo jiems
reikalingi. Lizdai kas griovius, tvark tvoras, remontavo namus ir pad davo nuimin ti derli . Žaliamarškiniai
legionieriai šnek jo apie ateinan i, Rumunij,, kurioje visi tur s savo viet,, ne pagal turt,, ar išsimokslinim,, o
pagal savo charakter) ir savo tik jim,.
1931 metais Legionieri jud jimas jau buvo pakankamai stiprus dalyvauti rinkimuose. Savo rinkiminiame
manifeste Kodreanu apibendrino nacijos sunkumus: „Niekas, kas turi akis, negali nepasteb ti, kad ši turtinga šalis
tapo griuv siais. Valstie i namai ir žem s – nelaiming žmoni , raudojan i žmoni saujel – rajonai, regionai,
pliki kalnai, neišdirbtos lygumos, kurios nebeišaugina nieko netrutingam, nelaimingam valstie iui – viskas yra
griuv siuose. Valstyb s biudžetas ir visa šalis yra sužlugdyta.
Ir virš šit griuv si , išsibarš iusi visoje Rumunijos žem je, yra gauja negarbing vyr , silpnapro i ir
beg dišk pl šik , pasista iusi r"mus, ignoruodami šal), kuri kankinasi iš skausmo, ty iodamiesi iš vis
kent jimo, nuskurd9s, vargingas rumun valstieti. Šlykštesnis, skausmingesnis ir nedoras vaizdas niekada nebuvo
reg tas pasaulyje. Milijonai b"st yra naikinami, po griuv siais sutraiškydami nesuskai iuojamus Dievo paliktus
žmones, kurie nebeturi nieko, išskyrus ašaras. Vainikuoti ši, g d,, niekš , kurie apipl sš ši, žem9 ir ištuštino m"s
šalies ižd,, r"mai kyla didžioje ironijoje ir paty ioje.“
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Rinkimai nebuvo s kmingi. Valdan ios partijos dar visk, savo galioje, kad sunaikint Legion, ir jo
padalin), Geležin9 Gvardij,, kuri buvo sukurta pra jusiais metais kaip Legiono kovinis sparnas. 1931 met saus)
valdžia uždraud Legion, po to, kai studentas nacionalistas, nepriklausantis Legionui, pasik sino nužudyti
ministr,. Nors teismai apgyn Kodreanu ir jo jud jim,, Legiono rinkimin kampanija buvo efektyviai nuslopinta ir
jokie legionieriai nebuvo išrinkti ) asambl j,.
Žydai ir j rumunai pakalikai negal jo ilgam sulaikyti Legiono populiarumo augimo. Ir Kodreanu, ir jo t vas,
laim jo papildomus rinkimus, darytus Moldavijoje, 1932 metais ir Legionas pateko ) asambl j,.
Augant palaikymui Legionui, jo žydiški preišininkai tapo mažiau atsarg"s, pažeidin dami demokratinio
proceso taisykles, kurioms Kodreanu tarimai sudar gr sm9. Kaip istorikas Eugen V ber, tikrai nesimpatizuojantis
Legionui, raš apie žyd valdom, Rumunijos santvark,: „Prieš bet koki, gr sm9 nusistov jusiai tvarkai jos rem jai
veik visomis turimomis priemon mis, kad ir kokiomis žiauriomis, kad ir kokiomis nelegaliomis: armija, policija,
teismai, tiek kariniai, tiek ir civiliniai, administracinis aparatas su visomis bauginimo ir priekab galimyb mis
buvo panaudojams prieš tuos, metusius )šš"k) sistemai.“
1933 metais liberalioji Ion Duka valdžia, spaudžiama jos užsienio reikal ministro, Nikolae Titulesku, vieno
iš pagrindini žydijos agent Rumunijoje, dar kart, uždraud Legion,. Tai buvo pasekta neišvengiam masini
arešt : t"kstan iai legionieri buvo )kalinti koncentracijos stovyklose. Ta iau vis dar buvo garbing vyr
Rumunijos teisin je sistemoje. Tik Dukos budeliai buvo pripažinti kaltais, Kodreanu ir jo legionieriai buvo
pripažinti nekaltais.
Kitus trejis metus Legionieri jud jimo j ga ir prestižas augo. Kodreanu organizavo darbinink padalin)
miestuose, kuris su laiku išaugo iki trylikos t"kstan i nari . Legionieriai palaik ryšius su kitais Europos
nacionalist jud jimais. Legionieri b"riai kovojo prieš bolševizm, Ispanijoje (Ion Mota, Kodreanu dešinioji
ranka, žuvo ten).
1937 met gruodžio rinkimuose Legiono rinkiminis frontas, „Viskas už T vyn9“, tapo tre ioje vietoje
stipriausia šalies partija. Legionieri s km , palyd ta didžiuli nuostoli , kuriuos patyr sistemos partijos, pak l
galimyb9 koalicinei valdžiai, vadovaujamos Kodreanu.
Vienas vyras stojo jo kelyje: karalius Karolis II, pagal konstitucij, turintis teis9 priimti, arba atmesti
Nacionalin s Asambl jos pasi"lytus ministr kabinetus. Karolis buvo autoritarin s pakraipos, bet silpno
charakterio. Jo nesantuokin afera su žyde, Magda Lupesku (tikroji pavard , Volf), kaip ir jo ekstrevagantiškumas
ir godumas, pasibaig tuo, kad jo t vas, karalius Ferdinandas, iš jo at m paveld jimo teis9. Po Ferdinando mirties,
Karolis iš Pran"zijos sugr)žo ) Rumunij, 1930 metais. Su valdan i j partij palaikymu, jis nuvert savo s"n ,
Michael) ir pasivadino karaliumi Karoliu II su Magda Lupesku kaip karaliaus palydove. Dabar Rumunijos žydai
rišo savo viltis su Karolio godumu ir pasileidimu, ir su )taka, kuri, jo žyd ponia tur jo silpnavaliam monarchui.
Paskatintas savo svetimtau i patar j , Karolis veik sumaniai ir klastingai. Jis atsisak priimti bet koki,
valdži,, ) kuri, ) jo Legionas. Rgalioj9s silpn, dešini,j, partij, sudaryti priži"rin i, valdži,, karalius Karolis
užgrob valdži, sau ir savo žydiškiems valdovams 1938 met vasar). Buvo sukurta marione i valdžia, tariamai
vadovaujama Bukarešto sta iatiki patriarcho. Varomoji j ga administracijoje buvo teisingumo ministras,
negailestingasis Armand Kalinesku.
Kalinesku nedelsiant )sak suimti legionierius. Nepaisant to, kad Kodreanu išformavo savo jud jimo politin)
sparn, ir jo tvirto atsisakymo imtis smurtini veiksm prieš neteis t, režim,, jis buvo suareštuotas, nuteistas ir
pripažintas kaltu už s,moksl, prieš valstyb9, )taisytame teisme, rengtame priešais karin) teism,. Jis buvo nuteistas
dešim iai met laisv s at mimo ir sunki j darb .
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Nepaisant Kodreanu )kalinimo, jo milžiniškas moralinis autoritetas ir toliau )kv pdavo uždraustus ir
persekiojamus legionierius. Žydai troško jo kraujo. Magda Lupesku, kaip šiuolaikin Estera, ragino savo meiluž) j)
nužudyti.
1938 met lapkri io 28 dien,, vidury nakties, Kodreanu ir trylika jo legionieri buvo išvesti iš savo kamer
Raumnikul-Sarat kal jime. Iš ten jie buvo nuvežti ) mišk,. Ten, rankomis už nugar , jie buvo pasmaugti pagal
Talmudo ritual,. Jiems mirus, žudikai jiems peršov pakaušius. Jie pasakojo, kad jie neva band pab gti.
Kodreanu žudikai tur jo nedaug laiko džiaugtis savo triumfu. Po dvej met Kalinesku buvo negyvas,
nužudytas legionieri ir karalius Karolis, kurio svyruojanti užsienio politika baig si Rumunijos pasidalinimu tarp
Rusijos, Vengrijos ir Bulgarijos, buvo priverstas atsistatydinti. Jis ir Magda Lupesku Rumunij, paliko amžinai.
Karaliaus Karolio režimas buvo pasektas trumpalaik s legionieri valdžios. Legiono socialinis aktyvizmas ir
revoliucinis idealizmas j) dar nenaudingu stipriems režimo vyrams. Maršalas Ion Antonesku, kuris tik formaliai
buvo Legiono narys, tvirtai vadovaudamas kariuomenei, sugeb jo nuversti Legion, 1941 met vasar).
Legionieri jud jimo nuvertimas toli gražu nereišk Legiono gal,. Pavieniai legionieriai kovojo su
pasiaukojan iu heroizmu, gindami Rumunij, nuo užkariautoj ord iš ryt . Po to, kai Antonesku režimas
kapituliavo rusams, Legiono vyrai kovojo toliau, kiek tik gal jo. Marione i režimas, kur) sovietai pastat valdžion
po karo (vadovaujamas žyd s Ana Pauker), persekiojo, kankino ir žud Legiono narius su sadistišku užsidegimu.
Ta iau Legionas gyvuoja toliau ir su juo gyvuoja Korneliu Kodreanu. Ištremti legionieriai visame pasaulyje
palaiko gyvomis ir propaguoja Kapitono id jas per nenuilstant) darb,, ver iant ir publikuojant. Gali b"ti teisingai
pasakyta, kad nei vienas iš didvyrišk revoliucijos, nusiritusios per Europa 1920-aisiais, 30-aisiais ir 40-aisiais
vad atminimas nebuvo geriau pagerbtas savo pasek j , negu Kodreanu.
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ŠTURMUOTOJO SKAITYTOJAI!
Šiame, tre iajame m"s

periodinio leidinio numeryje, mes pateiksime Dytricho Ekcharto „Bolševizmo nuo

Moz s iki Lenino“ tre i,j, dal) Lietuvi kalba, taip pat brit nacionalisto Osvaldo Moslio rašt,, ištrauk, iš Džordžo
Linkolno Rokvelio autobiografin s knygos „Š)kart pasaulis“ ir kitoki, medžiag,.
Lietuva dabar jau yra žydiškosios Europos s,jungos gniaužtuose. Nepamirškime, kad šitie išsigim liai jau
turi ir savo „jevrosojuzo“ prezident,-rezident,, žinoma, puik , tiksliau, profesional globalist,, kosmopolit, ir
žydofil,.
Ta iau „m"s “ valdžia Seime sistemingai mažina pensijas, atlyginimus, Andrius Kubilius, kartu su kitais
masonijos pakalikais puikiai vykdo atvirai akipl šišk,, antisocialin9 politik,. Tik kim s, kad tokie „demokrat “
žaidimai su Tautos materialiniu gerb"viu pad s nacionalistams žadinti Taut,, kelti nacionalizmo,
nacionalsocializmo id jas šalyje, j, vaduoti iš žydiškosios oligarch diktat"ros.
2010 – ieji metai prasideda kaip dar vieni sistemingos degeneracijos ir rasinio chaoso Europoje metai.
Belieka mums, nacionalistai, paklausti sav9s, ar mes sugeb sime išvaduoti Nacij,, išvaduoti savo ras9 iš šito jungo,
kuris mus visus veda ) g ding, mirt)?
Mes teigiame, kad tai yra ne tik )manoma, tai yra kiekvieno iš m"s pareiga. Mes privalome žadinti Taut,, j,
supažindinti su žyd klausimu, kelti nacionalin9-rasin9 samon9.
Tik kim s, kad šiais metais mes, nacionalistai, sugeb sime kuo daugiauapšviesti visuomen9, pamažu j,
vedant link pabudimo, link nacionalin s s,mon s kilimo.
Gruodžio m nes) žydiškieji parazitai viešai demonstravo savo sionistin9 simbolik, Lietuvos miest aikšt se,
žinoma, su „demokrat “ palaiminimu. Vieninteliai tam pasipriešinti išdr)so Mindaugo Murzos-Gervaldo šalininkai
Šiauliuose.Tik kim s, kad ateis laikas, kai didžioji Lietuvi Tautos dalis prad s galvoti, kod l Lietuvoje viešai
demonstruojama žydiška simbolika, kod l svastika uždrausta, o šešiakamp žyd žvaigžd leidžiama, dar ir
propaguojama?
Parazit valdoma m"s šalis toliau eina degeneracijos link. Antinacionalin valdžia toliau sistemingai mažina
pensijas, socialines garantijas, parazituoja Tautos s,skaita, o ši yra paskendusi materializmo ir kosmopolitizmo
li"ne. Žinoma, d ka šito, tur s kent ti ateities Nacijos kartos. Ta iau mes turime neleisti to padaryti ir pažadinti
Taut,, kol dar n ra per v lu.

LIETUVA PABUSK!
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KORNELIU ZELEA KODREANU
IŠTRAUKA IŠ
„MANO LEGIONIERIAMS“
KELETAS PASTAB APIE DEMOKRATIJ

Aš nor

iau padaryti kelet, pastab iš kasdienin s patirties taip, kad tai b"t suprantama bet kokiam jaunam
legionieriui, ar darbininkui.
Mes nešiojame demokratijos r"bus ir priimame j formas. Ar jie ko nors verti? Mes dar nežinome. Bet mes
žinom9 vien, dalyk,. Mes j) žinome tikrai. Jog kai kurios didžiausios ir labiausiai civilizuotos Europos nacijos
išmet šiuos r"bus ir )sigijo naujus. Ar jos sen j r"b atsikrat amžinai? Kitos nacijos labai stengiasi, kad jais
atsikratyt ir irgi gaut naujus. Ar rumun politikai yra vieninteliai išmintingi vyrai pasaulyje? Aš tuo kažkaip
abejoju.
Tie, kurie juos pakeit , ir tie, kurie nori juos pakeisti, tam tur jo savas priežastis.
Bet kod l mes tur tum me r"pintis kit taut priežastimis? Geriau r"pinkim s priežastimis, kurios mus,
rumunus, padaryt pasirengusius pakeisti demokratijos r"bus.
Jeigu mes tam neturime priežaš i , jeigu tos priežastys nesamoningos, tada mes pasiliksime tuos r"bus, net
jeigu visa Europa j atsisakyt . Ta iau jie mums yra niekam tik9, kadangi:
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1. Demokratija naikina rumun$ nacijos vienyb , skaldydama j & politines partijas, versdama rumunus
vienas kito neapkesti ir taip susiskaldžiusi taut atiduodama jungtiniam žyd$ galios susirinkimui sunkiu
nacijos istorijos laikotarpiu.
Vien šis argumentas yra toks &tikinamas, kad &sako pašalinti demokratij ir j pakeisti bet kuo, kas
užtikrint$ m)s$ vienyb – m)s$ gyvyb . Nes nevienyb reiškia mirt&.
2. Demokratija padaro Rumunijos pilie-ius iš milijon$ žyd$, padarydama juos lygiais rumunams,
suteikdama jiems tas pa-ias teises. Lygyb ? Už k ? Mes -ia buvome t)kstan-ius met$. Rankose su arklu ir
ginklu. Su savo darbais ir krauju. Kod l lygyb su tais, kurie -ia buvo tik šimt , dešimt&, ar tik penkis metus?
Paži)r kime & praeit&: mes suk)r me ši valstyb . Paži)r kime & ateit&: mes, rumunai, esame visiškai atsakingi
už Didži j Rumunij . Jie su ja neturi nieko bendro. Kokia b)t$ žyd$ atsakomyb už rumun$ valstyb s
išnykim ?
Taigi: jokios lygyb s darbe, aukoje ir kovoje už valstyb s suk)rim ir jokios lygios atsakomyb s už jos
ateit&. Lygyb ? Pagal sen posak&: lygyb yra nelygiai elgtis su nelygiais. Kokios yra priežastys žyd$,
reikalaujan-i$ vienodo elgesio, vienod$ politini$ teisi$ su rumunais?
3. Demokratija yra nepaj gi atkaklumui. Kadangi ji yra pasidalinama politini$ partij$, kurios valdo
vienus, dvejus, ar trejis metus, ji yra nepaj gi suprasti ir vykdyti ilgesnio laiko reikalaujan-i$ plan$. Viena
partija pašalina kitos planus ir pastangas. Kas yra suplanuota ir statoma vienos partijos šiandien, yra
sugriaunama kitos rytoj.
Šalyje, kuri turi b)ti statoma, kurioje statymas iš ties$ yra pirminis istorinis poreikis, šis demokratijos
tr)kumas sudaro tikr gr sm . Tai yra panašu & toki situacij , kuri vyrauja &staigoje, kurioje šeimininkai yra
kei-iami kasmet, kiekvienam naujam šeimininkui atsinešant savo paties planus, sugadinant tai, kas buvo atlikta
kit$ ir pradedant naujus dalykus, kurie irgi bus sunaikinti rytojaus šeiminink$.
4. Demokratija neleidžia politikui &vykdyti savo &sipareigojim$ tautai. Netgi geriausio norintis politikas
demokratijoje tampa savo rem j$ vergu, d l to, kad jis, arba tenkina j$ asmeninius interesus, arba jie sunaikina
jo organizacij . Politikas gyvena po tironija ir patiria gr sm iš rinkimini$ bos$.
Jis yra pastatomas & pozicij , kurioje jis turi pasirinkti tarp savo gyvenimo darbo panaikinimo ir partijos
nari$ reikalavim$ patenkinimo. Ir politikas, gav s tok& pasirinkim , renkasi antr j& variant . Jis taip daro ne iš
savo paties kišen s, bet iš šalies. Jis sukuria darbo vietas, sukuria misijas – visk išlaikant iš valstyb s biudžeto,
kuris vis labiau ima spausti pavargusi taut .
5. Demokratija negali naudotis autoritetu, nes ji negali j ga apginti savo sprendim$. Partija negali eiti
prieš savo narius, kurie &sivelia & skandalingas machinacijas, kurie pl šikauja ir vagia, nes ji bijo prarasti savo
narius. Ji taip pat negali eiti prieš savo priešus, nes taip darydama ji rizikuot$ savo nedorybi$ ir šeš lini$
darbeli$ paviešinimu.
6. Demokratija tarnauja stambiajam verslui. D l brangaus, konkurencingo daugiapartin s sistemos
charakterio, demokratija reikalauja dideli$ l š$. Ji, taipogi, nat)raliai tampa stambi$j$ internacionalini$ žyd$
finansinink$ tarnaite, kurie j pavergia, jai mok dami.
Šitokiu b"du, nacijos likimas yra atiduodamas ) bankinink klikos rankas.

RINKIMAI, SELEKCIJA, PAVELDIMUMAS
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Tauta

n ra vedama pagal savo vali, (demokratin formul ), ar pagal vieno individo vali, (diktatorin

formul ). Ji yra vedama pagal )statymus. Aš ia nekalbu apie žmoni sukurtus )statymus. Yra normos, prigimtiniai
gyvenimo d sniai; ir yra normos, prigimtiniai mirties d sniai. Nacija eina link gyvenimo, arba mirties pagal savo
pagarb, vieniems, ar kitiems iš ši d sni .
Iškyla vienas klausimas, ) kur) reikia atsakyti: kas nacijoje gali intuityviai suprasti, ar žinoti šias normas?
Liaudis? Mas s? Jeigu taip b)t$, aš manau, kad yra perdaug tikimasi. Minia nesupranta daug paprastesni
d sni . Jie jai turi b"ti aiškinami su pastoviu užsispyrimu, kad b"t suprasti, prireikus, ir baudžiant.
Štai yra keletas d sniu, kurie yra imperatyviai reikalingi tautos gyvenimui, kuriuos minia tik sunkiai
tesuvokia: kad, užkre iamos ligos atveju, užsikr t9 turi b"ti atskirti ir yra reikalinga bendra disinfekacija; kad jog )
nam, patekt saul s šviesa, jam yra reikalingi dideli langai; jeigu galvijai yra gerai matinami, jie žmogui duoda
daugiau maisto ir t. t.
Jeigu minia nesupranta, arba tik sunkiai supranta d snius, kurie yra iš karto reikalingi jos gyvenimui, kaip
gali b"ti kieno nors )sivaizduojama, kad tai, kas demokratijoje turi vesti save, gali suprasti sud tingiausi,sias ir
nejuntamiausias žmogiškosios vadovyb s normas, kurios apima daugiau, negu save, savo gyvenim,, savo
gyvenimo poreikius, arba tuos, kurie jau tiesiogiai negalioje, bet galioja aukštesni,jam subjektui, nacijai?
Tam, kad daryti duon,, batus, kad dirbti žem9, vairuoti automobil), reikia b"ti specializuotam. Ar n ra jokio
specializacijos poreikio, kai omeny turima reikliausioji vadovyb , nacijos vadovyb ? Ar nedera tur ti tam tikr
dorybi ?
Išvada. Liaudis n ra paj gi valdyti save. Ji turi b)ti valdoma savo elito. Ji turi b"ti valdoma tos žmoni
kategorijos, kuriai priklausantys gim joje, turi tam tikrus )g"džius ir specialybes. Taip pat, kaip bit s ugdo savo
„karalien9“, taip tauta turi ugdyti savo elit,. Minia, tuo tarpu, patiki savo poreikius elitui, valstyb s išmin iams.
Kas išrenka š) elit,? Minia? Rem jai gali b"ti rasti bet kokioms „id jomas“, ar balsai bet kam, kas
balatiruojasi ) visuomenin) post,. Bet tai nepriklauso nuo žmoni supratimo apie šias „id jas“, „)statymus“, ar
„kandidatus“, bet nuo kai ko visiškai skirtingo, individ išradingumo laimint masi ger, vali,. N ra jokio
nepastovesnio ir kaprizingesnio savo nuomon mis, kaip minia. Nuo karo ši minia buvo avareskinink , liberal ,
nacionalist , nacionalini valstie i , jorginink ir t. t., kiekvienus liaupsindama tam, kad pra jus metams,
kiekvien, apspjauti, taip suprasdama savo pa ios klaid,, nukrypim, ir nepaj gum,. J kriterijus rinkimuose yra
„im ginkime kuriuos nors kitus“. Taip rinkimas yra vykdomas ne pagal sprendim, ir žinojim,, bet nes kmingai ir
pasitikint laime.
Štai yra dvi priešingos id jos, viena turinti ties,, kita – mel,. Tiesa, kuri tegali b"ti viena, yra ieškoma.
Klausimas yra atiduotas balsavimui. Viena id ja laimi 10000 bals , kita 10050. Ar yra )manoma, kad 50 bals
daugiau, ar mažiau nulemt , arba paneigt ties,? Tiesa priklauso nei nuo daugumos, nei nuo mažumos; ji turisavo
pa ios d snius ir ji nugali prieš visas daugumas, kad ir kokios triuškinan ios jos beb"t .
Tiesos suradimas negali b"t patik tas daugumoms taip pat, kaip geometrijoje Pitagoro teorema negali b"ti
atiduota minios balsavimui, kad patvirtinti, ar paneigti jos teisingum,; arba kaip chemikas, darydamas amoniak,,
neb ga pas mini,, kad ji nubalsuot vandenilio ir azoto kiek), arba kaip agronomas, kuris met metus studijavo
žem s "k) ir jo d snius, neturi kreiptis ) mini,, kad jos balsavimu jis patik tu j teisingumu.
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Ar tauta gali išsirinkti savo elit ? Tada kod l kareiviai neišsirenka geriausiojo generolo? Tam, kad
išsirinkt , kolektyvin žiuri tur t labai gerai žinoti:
a) strategijos, taktikos, organizacijos ir t. t. d snius ir
b) iki kiek konkretus individas atitinka šiuos d snius.
Niekas negali išmintingai išsirinkti be ši žini . Jeigu mas s nori išsirinkti savo elit,, jos b"tinai turi žinoti
nacionalinio organizmo vadovyb s d snius ir kiek kandidatas ) ši, vadovyb9, savo kvalifikacijomis ir žiniomis,
atitinka šiuos d snius.
Ta iau mas s negali žinoti, nei ši d sni , nei kandidat . Tod l aš esu )sitikin9s, kad šalies valdantysis elitas
negali b"ti išrinktas masi . Pabandyti išrinkti š) elit, yra kaip, per daugumos balsavim,, išrinkti šalies poetus,
rašytojus, mechanikus, aviatorius ar atletus.
Taip demokratija, paremta rinkim principu, pati besirinkdama savo elit,, daro esmin9 klaid,, iš kurios
plaukia visa neteisingumo, netvarkos ir vargo situacija m"s kaimuose. Mes ia lie iame kapitalin) klausim,, nes
mes galime sakyti, kad iš šios demokratijos klaidos, kyla kitos.
Kai minia yra kvie iama išsirinkti savo elit,, ji ne tik nepaj gs jo atrasti ir išrinkti, tuolabiau, ji, su retomis
išimtimis, išrenka praš iausiuosius iš nacijos. Demokratija išrenka žmones be joki skrupul , be jokios moral s,
tuos, kurie geriau sumoka, taigi tuos, su didesne korupcine galia: stebukladarius, šarlatanus, demagogus, kurie savo
srityse reiškiasi per rinkimin9 kampanij,. Keletas ger žmoni gali sugeb ti prasmukti pro juos, netgi geranoriški
politikai. Bet jie b"t ankš iau min t j vergai.
Tikrasis nacijos elitas b"t nugal tas, pašalintas, nes jis atsisakyt konkuruoti tokiu pagrindu, jis atsitraukt
ir likt pasl ptas. Taigi, valstybei mirtinos pasekm s. Kai valstyb yra valdoma vadinamo „elito“, sudaryto iš
praš iausi j , labiausiai korumpuot , labiausiai nesveik , kokius teturi, ar žmogui n ra galima paklausti, kod l
valstyb eina ) praž"t)?
Taigi ia ir yra vis blogybi priežastis... amoralumo, korupcikos ir geismo visoje šalyje, valstyb s turto
vagiliavimo ir švaistymo, kruvino tautos išnaudojimo; skurdo ir vargo joje; atsakomyb s jausmo tr"kumas visose
funkcijose; netvarka ir disorganizacija valstyb je, svetimšali su pinigais, atvykstan i supirkti bankrutavusias
parduotuves, kurios yra parduodamos už grašius, iš vis pusi . Šalis yra atiduodama aukcionui.
„Kas mok s daugiau?“, yra paskutin analiz , link kurios mus nuves demokratija. Rumunijoje, ypa po
karo, demokratija mums suk"r , per rinkim sistem,, rumun -žyd „nacionalin) elit,“, paremt, ne dr,sa ar meile
šaliai, ne pasiaukojimu, bet šalies išdavimu, asmenini$ interes$ patenkinimu, kyšiu, &takos eismu, praturt jimu
per išnaudojim ir grobstym , vagiliavimu, bailumu ir intriga parblokšti bet kur& prieš .
Šis „nacionalinis elitas“, jeigu toliau valdys m"s šal), prives prie Rumunijos valstyb s sunaikinimo. Taigi,
paskutin je analiz je, rumun taut, šiandien pasitinkanti problema yra netikro elito pakeitimas tikru,
nacionaliniu, paremtu dorybe, meile ir pasiaukojimu už šal&, teisingumu ir meile tautai, sažiningumu, darbu,
tvarka, disciplina, dorais sprendimais ir garbe.
Kas turi padaryti š) pakeitim,?Kas turi tikr,j) elit, pastatyti ) savo vadovaujan i, pozicij,? Aš atsakau: bet
kas, tik ne mas s. Aš pripaž)stu bet koki, sistem,, išskyrus „demokratij,“, kuri, matau žudant rumun taut,.

- 14 -

Naujasis Rumunijos elitas, kaip ir bet koks kitas elitas pasaulyje, turi b)ti paremtas socialin s selekcijos
principu. Kitaip tariant, žmoni kategorija, turinti tam tikras dorybes, kurias ji pl toja, yra nat"raliai atrinkta iš
nacijos k"no, tai yra, iš didžiul s sveikos valstietijos ir darbininkijos minios, kuri yra amžinai surišta su žeme ir
šalimi. Šita žmoni kategorija tampa nacionaliniu elitu, skirtu vesti m"s nacija.
Kada minios gali b"ti atsiklausta ir kada turi b"ti? Jos turi b"ti atsiklausta prieš didžiulius sprendimus, kurie
veikia ateit) tam, kad ji tart savo žod), ar ji gali, ar negali, ar ji yra dvasiškai pasirengusi, ar nepasirengusi eit tam
tikru keliu. Jos tur t b"ti atsiklausiama klausimais, veikian iais jos likim,. Tai yra turima omenyje kaip „tautos
apklausa“, tai nereiškia tautos išrenkamo elito.
Bet aš pakartoju savo klausim,: „Kas nustato kiekvieno viet, elite ir kas visus surikiuoja? Kas nustato
selekcij, ir pašventina nacijos elito narius?“ Aš atsakau: „Senasis elitas“.
V liau min tasis nerenka ir ne)vardij,, bet kiekvien, )šventina savo vietoje, ) kuri, buvo pakilta per savo
paj gum, ir moralin9 vert9. Šventinimas yra daromas su to elito konsultuojan iuoju vadovu ir jo elitu. Taigi,
nacionalinis elitas turi pasir"pinti, kad po sav9s palikt save pranokstant) elit, užimti savo viet,, ta iau elit,,
paremt, ne paveldimumu, bet socialine selekcija, pritaikom, su didžiausiu griežtumu. Paveldimumo principas pats
savaime n ra pakankamas. Pagal socialin s selekcijos princip,, pastoviai gaivinamas element iš tautos gelimi ,
elitas save visada išlaiko energingu.
Pagrindin istorin klaida buvo, kad, kur elitas b"davo sukuriamas selekcijos principu, jis kit, dien,
atmesdavo j) pagimdžius) princip,, pakeisdamas j) paveldimumu, taip pašventinant neteising, ir pasmerkt, )gimt
privilegij sistem,. Tai buvo protestas prieš ši, klaid,, nes demokratija gim d l degeneravusio elito pašalinimo ir
)gimt privilegij panaikinimo. Selekcijos principo apleidimas priveda prie neteisingo ir degeneravusio elito, kuris,
taipogi, priveda prie demokratijos aberacijos.
Selekcijos principas pašalina, tiek rinkim , tiek paveldimumo princip,. Jie atšaukia vienas kit,. Tarp j yra
konflitas, nes, jeigu yra selekcijos principas ir, tokiu atveju, minios nuomon ir balsas nesvarb"s, arba ji išrenka
tam tikrus kandidatus ir, tokiu atveju, jis daugiau nebeveikia.
Taipogi, jeigu yra priimamas selekcijos principas, paveldimumas neturi jokio vaidmens. Šie du principai
negali eiti kartu, nebent )p dinis atitinka selekcijos d snius.
Ir, jeigu nacija neturi jokio tikro elito – pirmo paskirti antr,j)? Aš atsakau vienintele fraze, kuri turi
nenugin ijam, ties,: tokiu atveju, tikrasis elitas gimsta iš kovos prieš degeneravus& ir netrikr j& elit . Tai irgi yra
paremta selekcijos principu.
Taigi, apibendrinant, elito vaidmuo yra“
a) Vesti nacij pagal tautos gyvenimo d snius.
b) Po sav s palikti &p din& elit , paremt ne paveldimumo, bet selekcijos principu, nes tik elitas žino
gyvenimo d snius ir gali spr sti iki kokio masto tauta, pagal &g)džius ir žinias, laikosi ši$ d sni$.
Tai yra kaip sodininkas priži"ri savo sod, ir pasir"pina, kad, prieš jo mirt), b"t paveld tojas, pakeitimas, nes
tik jis vienintelis gali pasakyti, kuris iš dirban i j su juo, yra tinkamiausias užimti jo viet, ir t9sti jo darb,.
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Kuo turi b)ti pagr&stas elitas? a) Dvasios grynymu. b) Paj gumu darbui ir k)rybingumui. c) Dr sa. d)
Kietu gyvenimo b)du ir pastoviu kovojimu prieš nacij ištinkan-ius sunkumus. e) Neturtingumu, tai yra,
savanorišku atsisakymu kaupti asmenin& turt . f) Tik jimu Dievu. g) Meile.
Man9s buvo klausta, ar m"s veikla kol kas sek tas pa ias linijas, kaip ir krikš ioniškoji bažny ia. Aš
atsakau: mes darome didžiul) skirtum, tarp m"s ir krikš ioniškosios bažny ios sekamos linijos. Bažny ia mus
dominuoja iš viršaus. Ji pasiekia tobulyb9 ir didyb9. Mes negalime nužeminti šios erdv s tam, kad paaiškinti savo
veiksmus.
Mes, per savo veiksm,, per visus savo veiksmus ir mintis, siekiame šios linijos, keldami save kuo aukš iau
prie jos, kiek m"s k"n nuod mi našta ir m"s kritimas per prigimtin9 nuod m9 leidžia. Lieka matyti, kiek mes
galime save pakelti link šios linijos per savo žemiškas pastangas.

INDIVIDAS, NACIONALINIS KOLEKTYVAS, NACIJA
„Žmogaus teis s“ yra ribojamos ne tik kit žmoni teisi , bet ir kit teisi . Yra trys skirtingi subjektai:
1. Individas.
2. Dabartinis nacionalinis kolektyvas, vis$ tos pa-ios nacijos individ$ visuma, gyvenan-i$ valstyb je
esamu metu.
3. Nacija, tai istorinis subjektas, kurio gyvenimas t siasi amžius, jos šaknys &siskverbusios giliai laiko
gelm se ir turi begalin ateit&.
Nauja didžiul demokratijos klaida, paremta „žmogaus teisi “, yra tik vieno iš ši trij subjekt , individo,
interes pasteb jimas ir r"pinimasis jais; ji nepaiso antrojo, arba niekina j) ir neigia tre i,j).
Visi iš j turi savo teises ir pareigas, teis9 gyventi ir pareig, nepažeisti kit dvej teis s gyventi. Demokratija
r"pinasi užtikrinti tik individo teises. Štai tod l mes demokratijoje liudijame didžiul) nusiminim,. Individas mano,
kad jis gali kesintis, su savo neribojamomis teis mis, ) viso kolektyvo teises, kur) jis mano gal)s sutrypti ir
apipl šti, taigi, demokratijoje yra paliudijamas šis plyštantis vaizdas, ši anarchija, kurioje individas nesuvokia
nieko už savo asmenini interes .
Taipogi, nacionalinis kolektyvas rodo nuolatin9 tendencij, aukoti ateit) – nacijos teises – už dabartinius savo
interesus. Štai tod l mes liudijame negailesting, savo mišk , kasykl , naftos rezerv , eksploatavim, ir atidavim,,
pamirštant, kad yra šimtai rumun kart , m"s vaik vaikai, ateisian i po m"s , kurios taip pat tikisi gyventi ir
t9sti nacijos gyvenim,. Ši sumaištis, šis santyki pažeidimas, atneštas demokratijos, konstatuoja tikr, anarchij,,
nat"ralios tvarkos sutrikdym, ir yra viena iš esmini nesantaikos visuomen je priežaš i .
Darna tegali b)ti atkurta tik atk)rus nat)rali j tvark . Individas turi atsiskaityti aukštesni jam
subjektui, nacionaliniam kolektyvui, kuris, taipogi, turi atsiskaityti nacijai.
„Žmogaus teis s“ neb ra berib s, bet ribojamos nacionalinio kolektyvo teisi , šios, taipogi, ribojamos
nacijos.
Pagaliau, atrodyt , kad demokratijoje bent individas gyvena nuostabiai. Bet realyb je, ir tai yra galutin
demokratijos tragedija, individas neturi jokios teis s, nes kur yra susirinkim laisv m"s šalyje, laisv rašyti,
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sažin s laisv ? Individas gyvena po teroru, cenz"ra, apgulties b"senoje; t"kstan iai žmoni yra areštuojami, kai
kurie nužudomi už savo tik jim,, kaip prie tironiškiausi valdov . Kur yra „suverenios minios teis spr9sti savo
likim,“, kai mitingai yra draudžiami ir kai t"kstan iams žmoni yra trukdoma balsuoti, kai su jais neteisingai
elgiamasi, jiems grasinama mirtimi, jie žudomi? J"s sakysite: „Taip, bet ši žmon snori keisti Konstitucij,, riboti
m"s laisves, primesti kit valdymo form,!“
Aš klausiu: „Ar demokraja gali teigti, kad tauta n ra laisva nuspr sti savo pa-ios likim , keisti savo
Konstitucij , savo valdymo form , kaip ji tenori, gyventi su didesn mis, ar mažesn mis laisv mis, kaip
pasirenka?“
Tai yra galutin tragedija. Realyb je, demokratijoje žmogus neturi joki teisi . Jis jas prarado nei
nacionalinio kolektyvo, nei nacijos naudai, bet politikieri finansinink , bankinink ir rinkimini agent kastos
naudai. Pagaliau, paskutin filantropija individui. Masoniška demokratija, per nereg t, niekšiškum,, apsimeta
taikos šioje žem je apaštalu, tuo pa iu metu, skelbdama kar, tarp žmogaus ir Dievo. Taika tarp žmoni ir karas
prieš Diev,.
Šis niekšingumas susideda iš žodži „taika tarp žmoni “ naudojim tam, kad pasiversti „Taikos“ apaštalu,
pasmerkiant J) kaip žmonijos prieš,. Ir, tuolabiau, ši niekšyb susiduria iš to, kad jie vaidina, kad nori išgelb ti
žmoni gyvybes, kai, iš ties , jie juos veda ) mirt); apsimetin ja gelb jant j gyvenimus nuo karo, velniškai juos
pasmerkdama amžinam prakeiksmui.
NACIJA

R nacij, )eina:
1. Visi dabar gyvenantys rumunai.
2. M)s$ prot vi$ ir mirusi$j$ dvasios ir kapai.
3. Visi, kurie gims rumunais.
Tauta suvokia savo egzistencij,, kaip ji suvokia savo visum,, ne tik savo sudedamasias dalis ir j
individinius interesus.
Nacija turi:
1. Fizin , biologin t vonyst : k)n ir krauj .
2. Materialin t vonyst : šalies žem ir jos turt .
3. Dvasin t vonyst , & kuri &eina:
A. Jos Dievo, tautos ir gyvenimo koncepcij . Ši koncepcija sudaro turt , dvasin t vonyst . Šios srities
apribojimai yra nustatomi pagal koncepcijos blizgesio ribas. Yra šalis su nacionaline dvasia, tos dvasios
l)keš-iais, dvasios, pasireiškian-ios iš apreiškimo ir pa-ios nacijos pastang$.
B. Jos garb , kuri blizga pagal nacijos pripažinim per jos istorin egzistencij , normas, gautas iš jos
Dievo, tautos ir gyvenimo koncepcij$.
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C. Jos kult)ra: jos gyvyb s vaisius, jos pa-ios pastang$ mastyme ir mene k)rinys. Ši kult)ra n ra
internacionalin . Ji yra nacionalinio genijaus, kraujo išraiška. Kult)ra yra internacionalin savo blizgesiu, bet
nacionalin savo kilme. Kažkas padar ger palyginim : duona gali b)ti naudojama internacionaliai, bet ji turi
žym žem s, iš kurios ji atvyko.
Kiekviena iš ši t vonyš i turi savo paskirt). Visos trys privalo b"ti ginamos nacijos. Bet iš vis svarbiausia
yra dvasin t vonyst , nes ji vienintel yra amžina, ji vienintel peržengia visus laikus. Senov s graikai šiandien
yra su mumis ne d l savo k"n , nesvarbu, kad ir kokie atletišk – jie dabar t ra tik pelenai – nei d l materialinio
turto, jei jie tok) tur jo, bet d l savo kult"ros.
Nacija gyvena amžinai per savo koncepcijas, garb9 ir kult"r,. D l ši priežaš i nacij valdovai turi spr9sti ir
veikti ne materialini ir fizini nacijos interes pagrindu, bet nacijos istorin s garb s, nacijos amžin j interes
pagrindu. Taigi: ne duona bet kokia kaina, o garb bet kokia kaina.
NACIJOS AUKŠ IAUSIASIS TIKSLAS

Ar tai yra gyvyb

?

Jei tai yra gyvyb , tada priemon s, kuriomis nacijos to siekia tampa nereikšmingos. Visos yra teis tos, net ir
blogiausios.
Taigi klausimas gali b"ti šitaip užduotas: kokios yra internacionalinio elgesio normos? Nacij gyvuliški
insinktai? Tigras jose? Ar ia galioja žuv j"roje, ar žv ri miške taisykl s?
Aukš-iausiasis tikslas n ra gyvyb . Jis yra prisik limas. Nacij$ prisik limas J zaus Kristaus, išganytojo,
vardu. K"ryba ir kult"ra yra tik priemon s, o ne atgimimo tikslas. Kult"ra yra talento vaisius, kur) Dievas pas jo
m"s nacijoje ir už kur) mes esame atsakingi. Laikas ateis, kai visos pasaulio nacijos pakils iš mirties su visais savo
mirusiaisiais, visais savo karaliais ir imperatoriais. Kiekviena nacija turi savo viet, priešais Dievo sost,. Galutin
akimirka, „prisik limas ir mirusi j “, yra aukš iausias ir nuostabiausias tikslas, kurio nacija tegali siekti. Taigi,
nacija yra subjektas, kuris gyvena net ir už šios žem s rib . Nacijos yra realyb s taip pat ir kitame pasaulyje, ne tik
šitame. Mums, rumunams, m"s nacijai, kaip ir kiekvienai nacijai pasaulyje, Dievas paskyr atskir misij ;
Dievas mums yra dav s istorin& likim .
Pirmasis )statymas, kurio kiekviena nacija turi laikytis, yra savo likimo pasiekimas, jai paskirtos misijos
)vykdymas.
M"s nacija neapleido to tikslo, nepaisant to, kokia ilga ir sunki buvo jos pa ios Golgota. Ir dabar mes esame
susid"r9 su kaln aukš io kli"timis.
Ar mes b"sime silpna ir baili karta, kuri išsižad s, esant gr sm ms, Rumunijos lemties ir išsižad s savo
nacionalin s misijos?
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LINKOLNO ROKVELIO RELIGIJA
„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 .“
-

VII Nacionalsocialist) principas

„Pamažu, dalimi po dalies, aš prad jau suprasti. Aš suvokiau, kad nacionalsocializmas, naikinama Adolfo
Hitlerio pasaul ži)ra, buvo mokslinio rasinio idealizmo doktrina – iš ties$ – nauja religija m)s$ laikams.“
-

„Š,kart pasaulis“, 155 psl.

1940 – aisiais metais jaunas Brauno universiteto studentas paliko savo studijas stoti ) JAV laivyn, kovoti
prieš Adolf, Hitler). Po aštuoniolikos met , 1958 – aisiais, tas pats vyras, iškilmingai stov damas priešais svastikos
v liav, savo namuose, Arlingtone Virdžinojoje, prisiek savo gyvenim, Adolfui Hitleriui. Apa ioje pateikiamas
Rokvelio pasakojimas apie savo „atsivertim,“ iš jo autobiografin s knygos „Š)kart pasaulis“.
Mano galvoje nebuvo jokios abejon7s. Aš par7jau namo ir pasikabinau graži; v7liav; per vis; sien;.
Viduryje aš pasta>iau Adolfo Hitlerio atvaizd;. Tada aš po ja pasta>iau maž; knyg) lentyn; ir priekyje
uždegiau tris žvakes, padarydamas švent; altori) Adolfui Hitleriui.
Aš uždariau užuolaidas, uždegiau žvakes ir atsistojau priešais nauj;j, altori). Pirm;kart nuo tada,
kada praradau savo krikš>ionišk; religij;, aš patyriau siel; jaudinant, jausmu pakylim;, kuris yra
neduodamas mBs) moderniems, steriliems, ateistiškiems „intelektualams“, bet kuris iš ties) judino ŽemC
nesuskai>iuojamus amžius: religin, patyrim;. Aš ten stov7jau mirgan>ioje žvaki) šviesoje, nei garso
namuose, nei dvasios arti manCs, ar žinan>ios, k; aš darau, ar tuo besirBpinan>ios.
Bet, bežiBr7damas , didžiausio dvidešimties amži) proto veid;, aš pajutau ne,tik7tin; „religinC“ gali;,
besiliejan>i; , mane, kas bBt) lengvai suprasta bet kokio laukinio ind7no, aušroje stovin>io ant viršukaln7s ir
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prieš mBš, bendraujan>io su Didži;ja Dvasia – bet kurios intelektualai atsisak7 d7l savo išpuikimo, kad jie
gali „žinoti“ visk;.
Aš prisiminiau Vado žodžius: „Kai žmoni$ širdys d)žta ir žmoni$ dvasios yra neviltyje, tada iš praeities
prieblandos, didieji priespaudos ir r)peš-io, g dos ir vargo, dvasin s vergijos ir fizini$ suvaržym$ užkariautojai
ži)ri žemyn & juos ir ištiesia savo amžinasias rankas vilties netekusiems mirtingiesiems. B da tautai, kuri yra
susig dusi jas paimti.“
Aš buvau pajudintas kaip ne,manoma nusakyti žodžiais. Aš visas pašiurpau, mano akys buvo visos
pilnos meil7s ir d7kingumo šiam didžiausiam iš vis) žmogišk)j) varg) ir g7dos užkariautoj) ašar) ir mano
kv7pavimas vyko mažais atodBsiais. Jei aš nebu>iau žinojCs, kad Vadas bBt) niekinCs tok, nusižeminim;, aš
bB>iau puolCs ant keli) melstis, bet, vietoje to, aš išk7liau savo rank; amžinuoju rom7n) legion) sveikinimu
ir pakartojau šventuosius žodžius: „HEIL HITLER!“, reikšdamas kiekvien; maž; skiemen, visa savo
širdimi, protu ir dvasia.
Adolfas Hitleris man nebebuvo tik didis protas. Dabar aš supratau neperprantam; žmogiškosios
dvasios gali;. Dabar aš žinojau, kod7l tos žmogiškosios dvasios galia dešimtis tBkstan>ius met), v7l ir v7l,
užkariaudavo galingiausius fizin7s j7gos agregatus ir tironij;, nepaisant galimybi) ar j7g) santykio! Aš
apib7gau piln; rat; nuo laukinio ir vaikiško gyvulio instinkto – primityviosios žmonijos daugumos stadijos –
iki paiko ir sterilaus intelektualizmo – ,sitikinusi) marksist) ir liberal) stadijos ir, pagaliau, su Didžiojo
Vado pagalba, suradau savo keli; atgal , natural) pasaulio supratim;, laisvai suteikt; kiekvienam šuniui ir
sliekui, ir beždžionei, ir žmogui, iš kurio intelektas yra tik neseniai išsipl7tojCs „triukas“. Aš suradau savo
keli; , t; nesamoning; amžin; m,sli) suvokim;, kuris tegali bBti vadinamas „išmintimi“ – tuo pa>iu dalyk)
esm7s suvokimu, kuris, skirtingais pavidalais, sudar7 vis) didži) vad) mokym) pagrind; visais laikais.
Manyje nurimus emocinei audrai, ji mane paliko su šventu MISIJOS jausmu, kuris yra esminis
revoliucinio vado ginklas ir šarvas. Kai ankš>iau aš tur7jau kovoti prieš tironijos ir regresijos j7gas, taip
dabar AŠ TUR JAU prieš jas kovoti. Bet, tuo labiau, aš savyje pajutau GALI nugal7ti – j7g; už mano
paties j7gos, galimybC elgtis teisingai, netgi kai aš buvau priblokštas nutikim). Ir ta j7ga manCs dar
nepaved7. Ji ir nepaves. Tai yra galia už atomo, j7ga, ne intelektualo vadinama „religine“, šios dienos
„prot)“ vadinama „psichologine savihipnoze“ ir t), kurie išmoko tikr; išmint,, vadinama „nežinomybe“.
Aš su ramiu užtikrintinumu žinojau bBtent tai, k; reikia daryti ir, sunkiai paaiškinama prasme, kas
laukia ateityje. Tai buvo kažkas lyg žiBr7jimas , keli; iš dangaus, jau nuo žem7s ma>ius posuk,.
Pasaulis akivaizdžiai art7ja link negird7to, sunkiai ,sivaizduojamo susidBrimo tarp tamsi)j)
koncentruoto abejingumo, gobšumo, pavydo, neapykantos ir kvailumo j7g) – sukurt) ir vedam)
klastingosios žydijos ir žBstan>i) Gamtos elito j7g) – baltojo žmogaus.
Žydija, su savo marksistine demokratine skaitlingumo viršenyb7s id7ja, grasino pasaulyje parblokšti
balt;j; žmonij;, nepaisant rib), ar politinio priklausomumo, vien tik krebždan>ia spalvota ir menkesni;ja
mase, kuri už baltosios civilizacijos kBr7jus gausesn7 santykiu 7:1.
Adolfas Hitleris mums parod7 keli; , išganym;. Tai bBt) mano uždavinys šioje Žem7je nešti Jo id7jas
ir jo „laboratorin, pavyzd,“ , visišk; pasaulinC pergalC. Aš žinojau, kad aš neišgyven>iau pamatyti pergalC,
kuri; padary>iau ,manoma. Bet aš nemirsiu tol, kol aš tos pergal7s neužtikrinau.
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JUDOFILIJA LIETUVOS UŽSIENIO REIKAL
MINISTERIJOJE
Sveiki,

tautie iai, ponas ekscelencija V. Ušackas savo vizite ) „išrinktosios tautos“ valstyb9 – Izrael),
pademonstravo, kad yra tikr tikriausias žydijos pakalikas ir Lietuvi Tautos išgama. Vadinamoji demokratija
teigia kovojanti už „žodžio laisv9“, „tolerancij,“ ir panašius lozungus. Ta iau iš to, k, sužinosite, iškils nat"ralus
klausimas: kod l tos „tolerancijos ir žodžio laisv s“ n ra tam, kas n ra palankus žydams, kod l žydija turi b"ti virš
kit taut ?
Žyd organizuotame „kovos prieš antisemitizm, forume“ ponas „ekscelencija“ V. Ušackas atvirai teig , kad
visuomen reikia ugdyti nepakantumo totalitarizmui ir antisemitizui dvasia. Iškyla klausimas: kod l tada teigiate,
kad gyvename demokratin je Lietuvoje, kurioje galima skleisti savo paži"ras ir id jas? Žinoma, tokie „demokratai“
atsakys, kad „antisemitizmas yra blogis“. Vysk"pas Viljamsonas, kur) užipuol žydai, yra sak9s, kad
antisemitizmas negali b"ti blogas, jeigu jis n ra neteisingas. O teisingas jis ir yra. Tai tur t )rodyti Talmudas, žyd
tautos istorija ir jos dabartiniai veiksmai.
Užsienio reikal ministras taipogi aiškino, kad Lietuvos sostin , Vilnius, turi tapti „Lietuvos Jeruzale“. Šitoks
pasisakymas atvirai propaguoja Lietuvos sužydinim, ir svetim , parazituojan i element veisim, Lietuvos
teritorijoje Lietuvi Nacijos gyvybin s erdv s s,skaita.
Žodžio laisv egzistuoja tiems, kurie laižo žydiškus pasturgalius, Lietuvi Nacijos tikriesiems gyn jams ir
kovotojams jos n ra, t ra jos parodija, arba iliuzija, skirta apmulkinti mases. Jeigu gali b"ti rengiama konferencija
prieš antisemitizm,, kod l antisemitai negali rengti savo konferencijos? Demokratai sakys: „tai antidemokratiška,
tai nežmoniška“. Palaukit, mielieji demokratai, ar nematote, kad neigiate savo pa i tariamus principus? Anot j ,
dera toleruoti ir kit, nuomon9... Akivaizdu, kad taip nedarote, o tik plaunate smegenis jaunimui ir visai visuomenei
apie holokausto fars, (apie j) galite skaityti informatyv Šturmuotojo Manto straipsn) 2009 – j met gruodžio
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m nesio Šturmuotojo numeryje).
Lietuvos užsienio reikal ministerijoj s dint tokiam nuolankiam žyd pakalikui, kaip ponas Vygaudas,
tegalime tik tis atvirai pro-žydiškos politikos ne tik užsienyje, bet ir viduje. Tokie žmogeliukai, kaip gerbiamasis
Vygaudas žygiuoja ten, kur pamosikuojama pinigine kupi"ra, bet kai iššauna pirmoji kulka, arba kur nors kitur
jiems pasi"lomi dar didesni pinigai, jie pab ga.
Lietuvos turtas ruošiamas išdalinti žydiškiems parazitams, tuo tarpu, užsienio reikal ministras atvirai
propaguoja Vilniaus krašt, kolonizuoti litvakais (žyd parazitais). Tautos išgama, pasivadin9s ekscelencija užsienio
reikal ministru, teig , kad „Vilnius turi atgauti Lietuvos Jeruzal s šlov9“. Tautie iai, ar nematote, kad baltoji ras
ir Lietuvi tauta pamažu nyksta? Juk demografin statistika akivaizdi. Vietoje to, kad taisyti situacij,, „m"s “
valdžia (Briuselio kolaborantai) skatina Lietuv, atiduoti žydijos valiai.
„M"s “ ponas ministeris teigia, kad „reikia kalb ti apie holokaust,“. Gaila, kad negalima apie j& kalb ti
tiesos, o tik mel , kuris naudingas žyd$-kapitalist$ mafijai. Iš toki šabesgoj , kaip ponas Vygaudas kalb iškyla
klausimas: Lietuva Lietuviams, ar Lietuva „litvakams“? Žinoma, šitie parazitai teigs, kad „Lietuva visiems“.
Ta iau taip n ra, nebuvo ir niekada nebus. Lietuvi Tauta ir baltoji ras pamažu eina link išnykimo, Europa sk9sta
spalvotame tvane, o šitas Tautos išgama dar dr)sta skatinti žyd kolonizacij, Vilniaus krašte (atviras raginimas
Vilni paversti „Lietuvos Jeruzale“.
Skelbiama demokratija ir žodžio laisv , ta iau atvirai kurstoma netolerancija antisemitišk paži"r žmon ms.
Aš, kaip nacionalsocialistas, niekada neskatinau tolerancijos savaime, tolerancijos Nacijai ir rasei nuodingiems
elementams. Ta iau mes, nacionalistai, atvirai ir pasakome, kad mes ne tik neturim tolerancijos visiems, bet kad
tokia yra ir ne)manoma. Tuo tarpu, demokratai vaizduoja esantys didžiausi iš vis „tolerast “, ta iau atvirai skatina
nepakantuma iš esm s kitaip mastantiems, t. y. tiems, kurie n ra demokratai. Šit demokrat dviveidiškumas tampa
vis labiau akivaizdus.
Tautie iai, kiek dar turime leisti šitiems išsigim liams naikinti m)s$ T vyn ir vesti m)s$ Nacij &
biologin& išnykim ? Atsakau: MES TO NIEKADA NETUR JOME LEISTI, NETURIME LEISTI, NEI
DABAR, NEI KADA NORS. Stokite ) švent, kov, už Nacijos išlikim,, už Nacijos ateit), už Nacijos atgimim,!
Nacijos atgimimas atneš visuotin) baltosios arij ras s atgimim,, kuris suduos mirtin, sm"g) žydijos parazitinei
pasaulio strukt"rai. Kadaise žyd sukurstyti komunistai-marksistai svajojo apie pasaulin9 komunistin9 revoliucij,...
Prisipažinsiu, kad aš svajoju apie pasaulin antisemitin revoliucij ! Pasauliui seniai metas suprasti žyd$
klausim ir parazituojan-i „išrinkt$j$ taut “ pastatyti & jai tinkam viet !
Pasaulio ras s ir tautos yra skirtingos, kiekviena turi savo viet,, ta iau visa žmonija turi bendr, prieš,:
pasaulin9 žydij, ir judokratij,, kuri pasaulyje nevaržomai viešpatauja nuo 1945 – j met . Judokratija gyvuoja
d ka žmoni abejingumo, degradacijos ir, žinoma, žydiškos klastos. Pirmasis žingsnis link žyd diktat"ros galo
prival s b"ti žengtas kiekvieno iš JIS viduje. Šalin abejingum,, bailum, ir žydofilij,. Mirtis Tautos išgamoms ir
Nacijos išdavikams!

LIETUVA LIETUVIAMS!
- 22 -

Šturmuotojas Juozas
LIETUVOS MIEST CENTRUOSE – ŽYDIŠKOS APEIGOS

Mums

yra aiškinama, kad mes gyvename neva nepriklausomoje Lietuvos valstyb je. Ta iau kažkod l
Lietuvos miest centruose, taipogi, prie LR Vyriausyb s gruodžio m nes) stov jo žydiškos menoros. Ten
„išrinktosios tautos“ atstovai su pasitenkinimu švent savo karin9 pergal9 prieš Seleukid graik valstyb9. Chanuka
vadinama švent neturi nieko bendro su Lietuva, su m"s Nacija. Iškyla nat"ralus klausimas: kod l m"s miest
centruose turi stov ti žydiška simbolika, b"ti minimos žydiškos švent s? Vienintelis paaiškinimas yra toks, kad
m"s valdžia yra žydijai parsidav9 netik liai ir vagys, kuriems ter"pi gauti žydiško Judo aukso ir voliotis purvino
aukso kalnuose.
Protestuoti prieš žydišk simboli ir šovinistini judaizmo šven i demontravim, teišdr)so Lietuvi
nacionalisto, Mindaugo Murzos-Gervaldo vadovaujami Vieningojo Lietuvi Nacionaldarbinink S,j"džio Šiauli
skyriaus aktyvistai, ta iau Šiauliuose Chanuk, min jo nedidelis skai ius žyd , tad jie nedr)so užsipulti patriot .
Taipogi nebuvo ir žiniasklaidos atstov . Seniau Mindaugas Murza-Gervaldas su savo bendražygiais buvo teistas už
„tautin s nesantaikos kurstym,“, kai buvo išdr)s9s pareikšti nepasitenkinim, žydiškosios hidros siaut jimu
Lietuvoje ir pasaulyje per politin9 akcij,. Neminint, kad žydišk simboli demonstravimas Lietuvoje yra spj"vis
ant kiekvieno save gerbian io Lietuvio veido, pamin sime, kad šita žydiška klika pasižymi pigiais dvigubais
standartais.
Niujorko mieste katalik bendruomen pastat prakart l9 min ti Kal das, krikš ionišk, švent9. Ta iau toje
pa ioje vietoje „išrinktosios tautos“ s"n"s nor jo statyti menor, Chanukai. JAV valdžia, kuri, kaip ir Lietuvos, yra
visiškoje žydijos kontrol je, pareišk , kad katalik Kal dos yra religin švent , tad tegali b"ti minima vidin se
religin s bendruomen s valdose. Ta iau žyd Chanuk, jie apibr ž kaip žyd tautos pergal s švent9, kuri, galima
šv9sti viešai. Kas atsitiko? Prakart l buvo iškeldinta ir pakeista žydiška menora. Tuo tarpu Lietuvoje žyd
pakalikai teig , kad Chanuka yra religin švent ir, kad prieš religin9 bendruomen9 negalima kurstyti
„nesantaikos“. Argi n ra akivaizdu, kad, kur žydams yra naudinga, ten jie vaizduoja save kaip „religin9
bendruomen9“, o kitur – kaip „tautin9 bendruomen9“?
Dvigubi standartai tikrai puikiai matosi, ta iau Lietuvos „teisinei sistemai“ tai ner"pi. Juk labai smagu b"ti
„gerais demokratais“ ir maudytis piniguose, kurie duodami iš žydišk kapšeli .
Tik kim s, kad ateityje Tauta supras, kad Lietuva yra LIETUVI ŽEM ir, kad parazituojan iai žyd tautai
ia, ar bet kur kitur Europoje, vietos N RA, NEBUVO ir NEBUS.
MIRTIS PASAULIN S ŽYDIJOS PAKALIKAMS!
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2004 METAIS NUVERSTA ŽYD -PARAZIT MENORA. ŽYDIJA MELAGINGAI APKALTINO
MINDAUG MURZ -GERVALD , NORS TAI TIKRIAUSIAI BUVO, ARBA NEPATENKINT
LIETUVI , ARBA ŽYD PROVOKATORI DARBAS.
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OSVALDAS MOSLIS
VADOVYB S PRINCIPAS

Nacijos atgimimas aiškia ir tvarkinga paseka ateina iš tautos. Tauta, jos jud jimas, jos valdžia, jos galia.
Sukurti savo valdži, ir nuversti pinigin s galios valdži,, kuri yra j, prispaudusi, tauta pirmiausia turi sukurti savo
jud jim,. Šitas veiksmas jai leidžia pirm,kart balsavimui suteiktireikšm9, jai leidžiant išrinkti savo valdži, )
valdym,. Galutin stadija yra ši, valdži, apginkluoti galia veikti jos vardu.
Vaizduoti š) proces, kaip diktat"ros konstitucij, prieš tautos vali, yra tiek nesažiningas, tiek vaikiškas fakt
iškraipymas. Vienintel „diktat"ra“, kuri, mes si"lome šiai šaliai yra pa ios tautos diktat"ra, kuri pakeis esam,
)gyt interes diktat"r,. M"s jud jimas tautai si"lo ne diktat"r,, bet vadovyb9, per kuri, gal t b"ti vykdoma jos
pa ios valia. Brit S,jungos vadovyb siekia b"ti ne diktat"ra, o tautos tarnu.
Vienintel išlyga, kuri, darome mes, yra paprasta s,lyg,, kad jei tauta nori, kad mes atiliktum me darb,, ji
mums turi suteikti gali, tai padaryti. Ar tai neprotinga? Ar valdžios, kuri neturi galios veikti suk"rimas n ra tautos
laiko ir pinig švaistymas? Ar bet kokiam žmogui, ar jud jimui užimti post, be galios veikti ir sugeb jim atlikti
tai, kas buvo užsibr žta, n ra papraš iausias nesažiningumas?
M"s principas yra vadovyb s principas, kuris visiškai neturi nieko bendro su diktat"ra. Yra tiesa, kad šis
principas yra kolektyvin s neatsakomyb s „demokratin je“ komitet sistemoje priešingyb , bet tai to nepaver ia
diktat"ra. Brit S,junga tiki šiais principais: (1) žmogui duoti darb,; (2) jam duoti gali, darbui atlikti; (3) j) laikyti
atsakingu už tai; (4) j) išvaryti, jei jis jo neatlieka. Taigi, m"s principai n ra, nei diktat"ra, nei komitet
neatsakingumas. Mes mat me veikian i, komitet sistem, finansin je demokratijoje ir steb jome jos pas km9.
Jeigu keletas žmoni n ra asmeniškai atsakingi, niekas n ra atsakingas ir niekas negali b"ti laikomas atsakingu už
nes km9.
Visi slepiasi už savo koleg ir atsisako asmenin s atsakomyb s; visi nor jo elgtis teisingai, bet niekas
negal jo savo koleg )tikinti taip elgtis. Finansin s demokratijos komitet sistema ne tik stabdo veiksm,
nesibaigian iomis kalbomis, ji vadovyb je, vietoje dr,sos ir atsakomyb s, veisia bailum, ir vengim,. Taigi, m"s
jud jimo statyboje ir valdžios statyboje mes tikime vadovyb s principu, kuris reiškia asmenin9 ir individuali,
atsakomyb9.
Ar žmogus Valstyb je užima menkos atsakomyb s, ar didžiausios atsakomyb s pozicij,, tas uždavinys yra jo
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ir niekieno kito atsakomyb ir už tos užduoties )vykdym, jis bus laikomas atsakingu prieš taut,. Autoritetas
niekada negali b"ti padalintas, nes padalintas autoritetas reiškia padalint, atsakomyb9. Ir tai veda prie komitet
sistemos beprasmiškumo ir kvailumo. Nesugeb jimas suvokti š) princip, yra taip pat nesugeb jimas suvokti
nacionalsocializmo princip , ar bet kokio dinamiško veiksmo ir pasiekimo tik jimo nuo pasaulio pradžios esm9.
Bet tautos laisvai suteikto autoriteto atlyginim, vyrišku asmenin s atsakomyb s pri mimu vadinti diktat"ra yra
nesusipratimas, arba taip pat didelis iškraipymas.
M"s jud jimo statyboje ir m"s valdžiosk"rimo principas yra vadovyb ir ne diktat"ra, d l paprast ir
akivaiždži priežaš i . Niekas n ra ver iamas stoti ) m"s jud jim, ir bet koks narys gali bet koki, dien, iš jo
išeiti, jeigu jis nepriima jo princip ir vadovyb s. Jis yra visiškai laisvas bandyti kelti save kito jud jimo k"rime ir
veikloje. Šioje šalyje, kaip ir kitose, daugelis išm gino savo rankas, kol nedidel s draugijos su imituotomis
politikomis ir išp"stais egoizmais nublanko prieš Brit S,jungos tapimu Nacionaliniu Jud jimu, papraš iausiu testu
vienintelei turint paj gum, pritraukti nacionalin) pasekim,. Taigi, yra tuš ia teigti, kad iki valdžios pa mimo m"s
jud jimas remiasi diktat"ros principu, nes niekas, kas nenori, neturi jam priklausyti. Po valdžios pa mimu jis taip
pat remt si ne diktat"ros, o vadovyb s principu, nes valdžia yra suteikiama laisvu tautos balsu ir gali b"ti pašalinta
laisvo tautos balso.
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DYTRICHAS EKCHARTAS
BOLŠEVIZMAS NUO MOZ S IKI LENINO:
DIALOGAS TARP MANNS IR ADOLFO HITLERIO
III
„Sakyk man“, aš j) pertraukiau, „griežtai šnekant, ar tu žyd, laikai nacionaliu, ar internacionaliu?“
„Nei vienokiu, nei kitokiu“, buvo atsakymas. „Tas, kuris tikrai jau iasi internacionaliai, jau ia tok) pat r"pest)
likusiam pasauliui, kaip ir savo paties nacijai. Jei m"s taip vadinamos internacionalistin s minios iš ties tokios
b"t – gerai. Bet aš bijau, kad jie slapta yra labiau susir"pin9 likusio pasaulio poži"riu ) juos, negu savo pa i
poži"riu ) pasaul). Internacionalizmas reikalauja iš esm s ger sieki . Bet žydas iš esm s ir visiškai j stokoja. Jis
neturi net tolimiausios minties save klasifikuoti su likusia žmonija. Jo siekis yra valdyti kitus tam, kad juos
išnaudoti savo malonumui. Jei jam tikrai r"p t draugyst , jis jai tur jo ilgiausi, ir pilniausi, galimyb9. Jahv s
)sakymas nesudarin ti joki s,jung su kitomis tautomis, bet, priešingai, jas suryti vien, po kitos, nu jo tiesiai ) jo
šird). Pradžioje jis visur b"davo sutinkamas su nuoširdumu: senov s Egipte, Persijoje, Babilonijoje, Europoje,
perskilusi kanopa pasirodydavo visur. Ankstyvieji germanai užkariautojai žydus rado su keliomis pasisavintomis
teis mis ir nieko nedar , kad iš j jas atimt . Jiems buvo leista užsiimti verslu kur ir kaip jie benor jo, net verg
prekyba, link kurios jie buvo ypatingai link9. Kaip ir visi kiti, jie gal jo eiti visuomenines pareigas, taip pat ir
magistrat"r, ir j vadinamoji religija buvo saugoma valstyb s. Taip raš Otas Hauseris, kurio raštai yra puikus,
)sp"dingas iliuminacij apie žydus šaltinis.
„Aš irgi taip saky iau!”, linktel jau aš. „Ta iau j) skaityti der, atsargiai, kadangi, kaip galima nepamatyti
juodojo miško per „šviesiuosius medžius“. Apskritai, man patinka Verneris Sombartas, nors jo paskaitos Berlyne
yra pilnos žyd .
„Dabar jis sako t, pat) dalyk,!“ – sušuko jis. Pagal j), žydai niekada nebuvo antrar"šiais pilie iais. Senov je
juos b"davo galima surasti net su ypatingomis privilegijomis, kurios juos atleisdavo nuo tam tikr pareig ,
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pavyzdžiui, karin s tarnybos. Rizikuoti ginkluotu konfliktu niekada nebuvo j stiprioji pus . Išsivadaavimo karo
metu Deutsche-Krone, Pomeranijoje, žydai karaliui išsiunt peticij,, prašan i, leidimo likti namuose karo žygio
metu už pinigin) atlyg). Šioje peticijoje jie teig , kad dešimt t"kstan i taleri kare bus daug naudingesni, negu
atvirai abejotini žyd koviniai sugeb jimai. Peticija buvo priimta ir ne tik iš j , bet ir iš penki , ar septyni kit
Pr"sijos region .
„Taip, aš žinau t, viet, Hauserio veikale“, prid jau aš, „tai yra autentiška“. Jis taip pat cituoja Mejerio
enciklopedij,, kurioje yra pareiškimas, ramiai teigiantis, kad žydai, per savo herojišk, dvasi, Išsivadavimo karo
metu, )rod esantys vertingi vokie iai pilie iai.“
„Taip, kaip jie dar Pasauliniame kare“, išraiškingai mirktel jo jis. „Jei gal iau, padary iau, kad b"t
reikalingi ženklai, ant kuri tur t b"ti atspausdintas Šopenhauerio žyd apib"dinimas: „Didieji melo meistrai!”
N ra jokio geresnio apib"dinimo. Ir jis vienodai, be išimties galioja kiekvienam žydui, ar aukštam, ar žemam,
akcij biržos spekuliantui, ar rabinui, krikštytam, ar apipjaustytam. M"s nuolank"s žmon s! Provokuojami
t"kstan ius met ! Ir nekaltieji paimami v l ir v l šia didžiule apgavyste.Yra suprantama, kad jie gali tapti
nepavald"s žydams, bet tik po to, kai v liau min tieji beg diškai išnaudojo j naiv ger, b"d, ir iki nuogumo juos
apipl š per lupikavim, ir mel,. Ir toks atvejis buvo visur: senov s Romos imperijoje, Egipte, Amerikoje, v liau –
Anglijoje, Pranc"zijoje, Lenkijoje, Olandijoje ir net, kaip rašo Sombartas: „Pir n pusiasalyje, kuriame žydai
patyr tiek palaimos!“
„Ir žaidim,, kur) jie žaidžia šiandien, jie t9sia du t"kstan ius met , t9s jis. „Aš manau, kad to užtenka
charekterizuoti žydiškojo internacionalizmo prigimt). Dabar mes dar turime apsvastyti žyd nacionalin)
jausm,.inoma, ne to Vokietijai, ar kito Anglijai ir taip toliau. Nedaugelis peli teb ra pagaunamos tuo masalu.
„Atsi sk man d ž9 piln, vokiškos žem s, kad aš bent simboliškai gal iau išniekinti t, prakeikt, šal)“, raš
Vokietijos žydas Biorn ir Heinrichas Hein uost Vokietijos ateit) iš išsituštinimo bli"do. Fizikas Einšteinas, kur)
žyd žiniasklaida vaizduoja kaip antr,j) Kepler), paaiškino, kad netur)s nieko bendro su vokie i nacionalizmu. Jis
„Centrin s Vokietijos pilie i , išpaž)stan iu judaizm,, asociacijos“ )prot) r"pintis tik religiniais žyd interesais ir
ne j tautine bendruomene laik „apgaulingu“. Retas paukštis? Ne, tiesiog vienas, kuris man , kad jo tauta jau
saugiai viešpatauja ir, taipogi, apsimetin jim, nebelaik reikalingu. Pa ioje Centrin je asociacijoje kauk jau krito.
Dr. Briunas atvirai pripažino, kad žydai negali tur ti jokios vokiškos nacionalin s dvasios. Mes ne taip supratome
j neprincipingus tikinimus, skirtus )siteigti visiems, naudojantis kit jausmais. Kai tik jie nato pranašum,, kur)
galima )gyti, perimant tam tikr, poz,, jie niekada neabejoja ir niekada neleidžia etiniams apmastymams painiotis
savo kelyje. Kiek daug Galicijos žyd pirma „tapo“ vokie iais, tada anglais ir, pagaliau, amerikie iais! Ir kiekvien,
kart, – akimirksniu. Rsp"dingu grei iu, jie kei ia savo pilietyb9 iš vienos ) kit, ir kur tik padeda savo kojas, ten
skamba „Die Wacht am Rhein“. „Marsellaise“, arba „Yankee Doodle“. Dr. Haimas nei karto neneig fakto, kad
m"s Varburgai, arba m"s Mendelsonai gali savo patriotizm, ir rezidencijas perkelti ) London,, arba Niujork,,
kad ir sekan i, dien,. „Brandenburgo sm lynuose – azijat orda!” – Valteris Ratenau vien,kart prasitar apie
Berlyno žydus. Jis pamiršo pamin ti, kad ta pati orda yra prie Istro, Elb s, Meino, Temz s, Zeino, Hudsono, Nevos
ir Volgos. Ir visos – su tokiu pat apgaulingumu savo kaimynams. Ta iau m"s stebukladariai ir burtininkai daro
skirtum, tarp gerbiam ir ne taip gerbiam , tarp apsigyvenusi ir naujai imigravusi , tarp vakarini ir rytini žyd
ir, jeigu reikalai jiems pasisuka prastai, jie pajudina pe ius ir stena: „Kiekviena šalis turi tiek žyd , kiek nusipeln .“
Jiems nieko nereiškia, kad ši, gerai skamban i, fraz9 sugalvojo žydas. Nei, kad, Vokietijos atveju, atsižvelgiant )
žyd , kuri mes „nusipeln me“, savybes, tai tampa pliaukštel jimu ) veid,. „Visas Izraelis atvirai stovi Britanijos
stovykloje!“, paskelb Amerikos s,jungos vadovas, Samuelis Gompersas 1916 – aisiais. Ir tai )skait ir Vokietijos
žydus, taip pat ir Amerikos, kaip gerai žinojo Fordas. Jis raš apie vadinam „vokie i “ žyd neištikimyb9 šaliai,
kurioje jie gyvena, apie fakt,, kad jie susivienijo su likusio pasaulio žydija vardan Vokietijos žlugimo. „Kod l“ –
ty iosis žydas. „Nes vokietis yra vulgarus niekšas, viduramži padaras, kuris neturi nei lakiausios minties apie
m"s vert9. Ir mes tur tume pad ti tokiai miniai?“
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Redakcijos pastaba

Šiame numeryje iš

jusi Ekcharto veikalo „Bolševizmas nuo Moz s iki Lenino“ n ra pilna. Taip pat tr"ksta
komentar ir paaiškinim . Likusi dalis pasirodys kitame Šturmuotojo numeryje, o ateityje, visas šis veikalas bus
išleistas kaip atskiras leidinys (kai bus išleistos visos jo nedidel s dalys, parengti visi paaiškinimai ir komentarai).
Redakcijos žodis

Tikim s, kad skaitytojams patiko ir tre iasis m"s

periodinio leidinio numeris. Kitame numeryje laukite
daugiau ideologin s medžiagos bei informacijos apie tai, k, pasaulin žydija išdarin ja pasaulyje, kaip ji naikina
arij tautas. Primename, kad Kodreanu mintys, publikuojamos šiame numeryje, yra svarbios dabar kaip niekada
ankš iau, žydiškoji pinig diktat"ra-„demokratija“, judokratija siau ia, Lietuvi Tauta yra sistemingai naikinama,
vyksta ariškosios balt j ras s genocidas. Kad Tauta suprast tai, mes taip pat leidžiame š) leidinuk,.
Laikas b ga, eina dienos, savait s, m nesiai, metai. Tauta dar nepabudusi, bet mes t9siame kov, už jos
atbudim,. Nacionalsocializmas t9sia savo švent, misij, d l Nacijos atbudimo, žydija, b"dama tuo nepatenkinta,
siekia persekioti visus tikruosius nacionalistus, o patriotizm, falsifikuoti per savo šabasgojus, apsimetin jan iais
patriotais.
Kol gyvas nors vienas Lietuvis, kol gyvas nors vienas baltosios arij ras s atstovas, tol ši kova t9siasi ir tol
mes joje dalyvaujame. Lietuva, pabusk! Juda, padv sk!
HEIL HITLER!
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