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1945 – j birželio aštuoniolikt j , nuo Adolfo Hitlerio mirties tepra!jus šešioms savait!ms, Rudolfas Hesas
šiuos žodžius raš! laiške savo žmonai iš savo kal!jimo kameros:

„

sivaizduoji, kaip dažnai per pastarasias savaites mano mintys nusisuko pra jusius metus:
Tšu tikrai
istorijos amžiaus ketvirt , mums sukoncentruot viename varde ir piln nuostabiausi" žmogišk"j"

patyrim". Istorija nesibaig . Ji ankš&iau ar v liau pakels si'lus, kurie atrodo nupl šti amžinai ir juos susi"s
naujai. Žmogiškojo elemento neb ra ir jis tebegyvena atmintyje. Labai nedaugelis žmoni" buvo privilegijuoti,
kaip buvome mes, nuo pat pradžios dalyvauti unikalios asmenyb s augime, per džiaugsm ir skausm , vilt ir
b d , meil) ir neapykant ir visomis didyb s apraiškomis ir visuose nedideliuose žmogiškosios silpnyb s
apraiškose, be kuri" žmogus n ra iš ties" vertas meil s...“
Netgi kai pa'iam buvo duota privilegija pali(dyti didyb!s apraiškas, gali b(ti labai sunku adekva'iai žodžiais
apsakyti tuos pasireiškimus ir, taigi, nupiešti tikr unikalios ir didžios asmenyb!s paveiksl . Kai pats neturi
ketvir'io amžiaus dalyvavimo tokios asmenyb!s augime, bet mažiau, negu du metus, uždavinys yra ypa' sunkus.
Tada b(t bergždžia viltis, kad 'ia esantys puslapiai nusakys tikr j žmogaus didyb-. Ta didyb! bus atspind!ta jo
gyvenimo darbo vaisi prigijimu ateinan'iais metais.
Ta'iau 'ia mes tegalime tik!tis sukurti vyro atvaizd , kad ir netobul ir neišbaigt , kuris pasitarnaus
/kv!piant tuos nacionalsocialistus, kurie netur!jo privilegijos j/ pažinoti asmeniškai.
DŽORDŽAS LINKOLNAS ROKVELIS gim! 1918 – j kovo 9 – j Bl(mingtone, mažoje angliakasi
bendruomen!je ir žemdirbi miestelyje centriniame Ilinojuje. Abu jo t!vai buvo teatriniai artistai. Jo t!vas,
Džordžas Lovdžojus Rokvelis, buvo dvidešimt aštuoneri met amžiaus angl ir šokt kilm!s vodevilio komikas.
Jo motina, gimusi Klera Šade, buvo jauna pusiau vokiet!, pusiau pranc(z! šok!ja, šeimos šoki komandos nar!. Jo
t!vai išsiskyr! kai jam buvo šeši metai ir jis su savo jaunesniuoju broliu ir seserimi gyveno alternatyviai su savo
motina ir savo t!vu per kelis sekusius metus.
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Jaunasis Rokvelis didesni j savo vaikyst!s dal/ praleido Mein-, Rodo saloje ir Naujajame Džersyje. Jo t!vas
apsigyveno mažame paj(rio miestelyje Meine ir Rokvelis ten praleisdavo savo vasaras; lankydamas mokykl
Atlantiksityje ir v!liau, per žiemas, Providense. Kai kurie iš jo maloniausi prisiminim v!lesniais metais b(davo
apie vasaros dienas, praleistas Meino papludimiuose, arba vaikštant Meino miškuose, arba tyrin!jant Meino paj(rio
/lankas ir /lank!les savo valtel!je, kuri jis pasistat! pats, pradedant nuo seno luoto. Rokvelis /gijo, kas tapo
gyvenim trukusi meil- j(rai ir plaukimui per tuos ankstyvus metus, praleistus su savo t!vu Meine.
Be trupu'io daugiau keliavimo, negu eilinis vaikas, yra sunku rasti k nors nepaprasto jo vaikyst!s aplinkoje.
Jis gyveno nei didžiuliame skurde, nei turte; jis tur!jo artimus santykius su abejais savo t!vais, nepaisant j
skyryb ; jis buvo geras ir sveikas vaikas ir nesimato jokio prailgusio nelaimingumo, ar neramumo jo vaikyst!je.
Jeigu jis v!liau su didesniu malonumu prisimindavo laikus, praleistus su savo t!vu, negu tuos, praleistus su savo
motina, tai gali b(ti priskirta, arba didesn!ms galimyb!ms patenkinti savo jaunatvišk nor nuotykiams, kuriuos
si(l! Meino paj(ris labiau, negu miestas, arba faktui, kad jo motina gyveno su dominuojan'ia seserimi, kuri
Rokveliui nepatiko.
Ir vis d!l to, netgi kaip berniukas, jis rod! tas charakterio savybes, kurios v!liau j/ atskyr! nuo eilini žmoni
eigos. Jo /sid!m!tiniausia savyb! buvo jo atsakas / /šš(kius. Pasakyti berniukui Rokveliui, kad dalykas buvo
ne/manomas, kad tai tiesiog negali b(ti padaryta, buvo jame pažadinti nesustabdom pasiryžim tai padaryti. Jis
papasakojo savo patyrim , b(damas dešimties met , kuris parodo š/ jo charakterio aspekt .
Gauja vaik!z iš chuliganišk grupi pradin!je mokykloje, kuri jis lank! Atlantiksi'io paj(rio priemiestyje,
j/ išsirinko paty'ioms. Jam buvo pasakyta, kad jis gaus šalt pamirkym / vandenyn ir, kad jis tur!t atsipalaiduoti
ir nuolankiai pasiduoti, kadangi priešinimasis b(t beprasmis. Vietoje to, kad b(t pasidav-s, jis aršiai gyn!si nuo
visos savo užpuolik gaujos papludimy, nevaldomai sm(giuodamas kumš'iais ir kojomis, draskydamasis,
kandžiodamasis ir griuvin!damas, kol kiti berniukai pagaliau apleido savo plan j/ /mesti / vanden/ ir pasitrauk!
gydytis savo žaid .
V!liau, kaip paauglys, jis pamat!, kad audringos j(ros /šš(kis j/ paveik! panašiai, kaip vaik!z gaujos /šš(kis
mokykloje. Kai kiti berniukai gražindavo savo valtis prieplaukon, nes vanduo buvo perdaug neramus, jaunasis
Rokvelis rasdavo didžiausi savo malonum plaukdamas.Jam niekas nepatiko daugiau, negu savo j!g ir
sugeb!jim
pastatymas prieš nesuvaldomus elementus. V!jui ir bangoms kylant, kildavo ir jo
nuotaikos.Galin!damasis su vairalazde ir stov!damas m!tomoje valtyje, peršlap-s nuo pursl ir bloškiamas stipri
g(si , jis šaukdavo atgal su grynai žv!rišku džiaugsmu.
Šis keistas jo prigimties užsispyrimas, jei nori, vadink tai kovinga dvasia, kartu su visišku fiziniu
bebaimiškumu, kuris j/ nuved! / ne vien pavojing irkvail išdaig vaikyst!je, jam b(nant vyru dav! vali be
abejojim imtis darb , nuo kuri paprasti žmon!s dreb!davo; per jo gyvenim tai j/ prived! pasirinkti veiksmo
eig , kuri išmintis ir supratimas jam sak! esant teisinga kryptimi, nepaisant krypties t , kuri !m! tie aplinkui j/;
galutinai tai suteikdavo varom j j!g , kuri j/ prived! mesti /šš(k/ ir stov!ti vienam prieš vis pasaul/, kai jam
pasidar! aišku, kad pasaulis !jo neteisinga kryptimi. Šis bruožas suteikia rakt / š/ vyr .
Dvi charakteristikos, kurias jis rod! vaikyst!je buvo visa!dis smalsumas ir visiškas objektyvumas. Jis savo
smalsum , kaip ir savo meninius talentus, kuriuos jis anksti parod!, priskyr! savo t!vui, kuris irgi tur!jo šiuos
bruožus, bet jo maištingos dvasios ir nepalenkiamos valios šaltin/ surasti yra sunkiau. Atrodo, kad jie buvo reto ir
atsitiktinio gen sukombinavimo vaisius, dav- prigimt/, ryškiai kitoki , negu savo tiesiogini prot!vi .
Jis /stojo / Brauno universitet 1938 – j ruden/ kaip pirmakursis. Jo pagrindinis studij kursas buvo
filosofija, bet jis taip pat buvo labai susid!m!j-s gamtos mokslais. Jis naudojo galimyb- dirbti su student
periodika, vystyti savo talentus piešime ir k(rybiniam rašyme. Prie savo akademin!s, žurnalistin!s ir menin!s
veiklos jis taip pat rado laiko sijon vaikymuisi ir kitokiems universiteto užsi!mimams, /skaitant slidin!jim ir
fechtavim ; jis tapo Brauno universiteto fechtuotoj komandos nariu.
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B(damas Braune, jis tur!jo tiesiogin/ susid(rim su šiuolaikiniu liberalizmu. Jis mok!si sociologijos kurse su
naiviu tik!jimu, kad taip pat kaip savo geologijos ir psichologijos kursuose, jis išmoks mokslinius principus,
pagrindžian'ius šias dvi žmogišk j žini sritis, tad sociologijoje jis išmokt kelet pagrindini princip ,
pagrindžian'i žmoni socialin/ elges/.
Ta'iau jis buvo nusivyl-s ir sutrik-s kai su laiku jam pasidar! aišku, kad yra gilus skirtumas tarp sociolog ir,
tarkim, geolog poži(ri / savo dalykus. Tuo tarpu geologijos vadov!li autoriai pažym!jo, kad yra daug dalyk
apie žem!s istorij ir strukt(r , kurie yra dar nežinomi, arba ne visiškai žinomi, buvo aišku, kad tikrai yra
fundamentalios id!jos ir gerai /rodyti faktai, kuriais r!m!si visas mokslas ir, kad ir jo geologijos profesorius, ir jo
geologijos vadov!li autoriai buvo nuoširdžiai suinteresuoti šias id!jas ir faktus tvarkingai pristatyti studentui, su
viltimi, kad jis taip gaus geresn/ suvokim planetos, kurioje gyvena.
Sociologijoje jis pagrindinius principus pamat! esan'ius nepagaunamais. Ta'iau tai, kas j/ ypa' neramino,
buvo ne tiek koncepcij painiava, kaip graužiantis /tarimas, kad vandenys buvo specialiai suteršti. Jis padvigubino
savo pastangas /eiti / dalyko šaknis arba bent suprasti, kur užuominos, užsiminimai ir besisukantys raginimai ved!:
„Aš užkasiau save sociologijos knygose, visiškai pasiryž-s rasti, ko neema'iau kaip dalyko esm!s.“
Egalitarin! id!ja, kad pasireiškiantys skirtumai tarp individ sugeb!jim ir tarp /vairi rasi evoliucinio
vystymosi gali b(ti beveik visiškai priskiriama esamiems aplinkos poveikiams, kad n!ra joki /gimt kokybini
skirtum , kuriuos b(t verta min!ti tarp žmogišk j b(tybi , buvo tikrai viena iš viet , kur ved! jo sociologijos
knygos:
„Aš buvau pakankamai dr sus paklausti profesoriaus Buklino, ar tai buvo id!ja ir jis paraudonavo iš pyk'io.
Man buvo pasakyta, kad yra ne/manoma daryt joki apibendrinim , nors viskas, ko aš prašiau, tebuvo
sociologijos fundamentaliosios id!jos, jei tokia iš vis yra. Aš prad!jau pasteb!ti, kad sociologija buvo skirtinga nuo
bet kurio kito kurso, kur/ esu !j-s. Tam tikros id!jos sukurdavo apopleksij mokytojui, ypa' prielaida, kad kai
kurie žmon!s yra niekam tik- biologiniai netikšos nuo dienos, kai gim!. Tam tikros kitos id!jos, nors niekada
neb(davo suformuluojamos ir pareiškiamos atvirai, b(davo puosel!jamos ir skatinamos ir tai visada buvo id!jos,
besisukan'ios apie visišk aplinkos gali .
Nors jis nesuprato aiškiai, kas tai buvo tuo metu, jaunasis Rokvelis iš dalies atskleid! vien iš pla'iausiai
naudojam šiuolaikini liberal taktik . Kai gudrusis liberalas savo tikslu turi, sakykime, mišrias santuokas, jis to
neprasitaria. Vietoje to, jis rašys noveles, kurs televizijos laidas ir filmus, kurie iš pradži subtiliai, o tada vis
dr siau tikins, kad tie, kurie lytiškai santykiauja su negrais yra dr sesni, geresni, patrauklesni žmon!s, negu tie,
kurie to nedaro; ir kad opozicija mišrioms santuokoms yra vulgarus ir grubus iškrypimas, /rodymas esant
absurdiškuatsilik!liu geriausiu atveju ir, blogiausiu atveju,besiseil!jan'iu, žiauriu laukiniu. Bet jei kas nors
pabando j/ pagauti ir paklausia, kod!l jis yra už maišymasi, jis suirz-s atsakys, kad jis visai ne to siekia, o tik
„teisingumo“, „sažiningumo“, arba „geresnio supratimo tarp rasi “.
Ir taip, kai Rokvelis nu!jo iki pat klausimo šerdies profesoriaus Buklino sociologijos pamokoje, jis gavo
pikt papeikim . Rasiniai egalitaristai tapo daug dr sesni per pastaruosius trisdešimt met , bet tuo metu Rokvelis
tebuvo s moningas, kad jie nor!jo, kad jis priimtu tam tikras id!jas, ši id!j neišleidžiant / atvir laisvos
diskusijos aren , kur jos gal!t b(ti puolamos:
„Aš žinojau mažai, arba nieko apie komunizm ir jo silpn seser/, liberalizm , bet aš negal!jau išvengti
pastovaus spaudimo visus Universitete priimti masin!s žmonijos lygyb!s ir aplinkos pranašumo id!jas.“
Tipiškai, spaudimas pasireišk! ne jo paklusnumu, bet jo ryžtu stov!ti už tai, kas jam atrod! protinga ir
nat(ralu. Jis satirizavo egalitarin/ poži(r/ ne tik savo straipsnyje student laikraštyje, bet ir viename iš savo
sociologijos egzaminini lap ! Beveik katastrofiškos šio gabalo /žulumo j/ išmok!atsargumo sulaikyti savo liežuv/
tam tikromis aplinkyb!mis.
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Kai jis prad!jo savo tre'iuosius metus Braune, svetimoji konspiracij panaudoti Amerik kaip /rank/ padaryti
pasaul/ saugiu žydijai /jung! savo propagandos mašin / aukšt pavar . Nacionalsocialistin! Vokietija buvo
pavaizduota kaip pakrikusi nusikalt!li šalis, kuri tikslas buvo viso pasaulio, /skaitant Amerik , pavergimas.
Holivudas, didieji laikraš'iai ir jo liberal(s profesoriai- visada triukšmingiausias veiksmas bet kokiame universitete
– visi st(m! t pa'i linij , dr siai kreipdamiesi / naiv auditorijos idealizm : „Hitleris turi b(ti sustabdytas!“
Ir, kaip milijonai kit amerikie'i patriot , Linkolnas Rokvelis /kliuvo gražioms melagyst!ms ir gudriai
apgavystei, paremtos Amerikos valdžios galvos autoriteto. Nei jis, nei milijonai jo bendražygi nepasteb!jo, kad
s mokslas pasiek! Baltuosius r(mus ir, kad j gyventojas pardav! savo paslaugas konspiratoriams:
„Buvo tipiškas mano tuometinis politinis naivumas, kad kai propaganda apie Hitler/ buvo prad!ta stumti
mums didel!mis doz!mis, aš vis j prarijau, negal!damas net /tarti, kad kažkas gali tame tur!ti interes ir, kad tai
gali neb(ti Jungtini Valstij , arba m(s tautos interesas... Pasidar! akivaizdu, kad mes tur!sime /eiti / kar , kad
sustabdytum!me š/ „bais žmog!dr “, kuris planavo užkariauti Amerik , kaip buvo mums sakoma ir taip aš
tik!jau“
Taip 1941 – j kov , /sitikin-s, kad Amerikai gr!s! mirtinas pavojus nuo „naci agresori “, Rokvelis paliko
savo patog gyvenim universitete ir pasi(l! savo paslaugas savo šalies ginkluotosioms paj!goms. Ne už ilgo po
to, kai /stojo / Jungtini Valstij laivyn , jis gavo paskyrim kaip Aviacijos kadetas ir prad!jo mokytis skraidyti
Skuantume, Mase'iusetse. Jis gavo savo pirm j/ paskyrim laivyne kaip jaunesnysis leitenantas 1941 – j
gruodžio 9 – j , dvejomis dienomis po Perl Harboro užpuolimo. Jis tarnavo kaip laivyno aviatorius per Antr j/
pasaulin/ kar , kildamas nuo jaunesniojo leitenanto iki leitenant laipsnio ir gaudamas kelis apdovanojimus. Jis
vadovavo laivyno oro palaikymui per amerikie'i /siveržim / Guam 1944 – j liep ir rugpj(t/. Jis buvo
paaukštintas / vyresn/j/ leitenant 1945 – j spal/ ir ne už ilgo nuo to, sugr/žo / civilio gyvenim , kur jis tik!josi
sau susikurti karjer , kaip menininkas.
Kol vis dar laivyne, jis ved! mergait-, kuri jis pažinojo kaip studentas Brauno universitete. Santuoka nebuvo
ypa' laiminga, nors jai buvo lemta daugiau kaip dešimt met .
Pirmuosius penkis metus, palik-s laivyn , jis praleido kaip dail!s studentas, komercinis fotografas,
dailininkas, reklamos darbuotojas Meine ir Niujorke. Tada, 1950 – aisiais, prasid!jus karui Kor!joje, Vyresnysis
leitenantas Rokvelis gr/žo / aktyvi tarnyb Jungtini Valstij laivyne ir buvo paskirtas mokyti naikintuv pilotus
pietin!je Kalifornijoje. Ten, beveik per atsitiktinum , prasid!jo trisdešimties dvej met amžiaus Linkolno
Rokvelio politinis švietimas.
1950 – aisiais Senatoriaus Makar'io tyrimai d!l ardomosios veiklos ir išdavikiško elgesio dalies Jungtini
Valstij valdžios darbuotoj ir pareig(n prad!jo pasiekti plat vieš pasteb!jim . Rokvelis, kaip kiekvienas
sažiningas pilietis, buvo išgasdintas ir supykdytas ši išdavyš'i paviešinimo. Bet jis buvo sumiš-s tiek pat, kiek
jis buvo šokiruotas nuo žiaurios, isteriškos ir piktos reakcijos / šiuos atskleidimus, kurie !jo iš tam tikros
populiacijos dalies. Kod!l buvo tiek daug asmen ir ypa' tiek daug vieš j nuomon- formuojan'ios medijos,
paš!lusiai pasiryžusios nutildyti Makart/ ir,negal!jus tai padaryti, j/ pašiepti ir diskredituoti?
Makartis buvo amerikietis su nusipelniusia gyvenimo istorija. Karo didvyris, kaip Rokvelis, jis /!jo / savo
šalies ginkluot sias paj!gas kaip savanoris ir iš!jo kaip labai apdovanotas karininkas. Jis laim!jo Nusipelniusio
skraidymo kryži už savo pasirodym Antrojo pasaulinio karo kovose. Dabar, kai jis nuo viršaus plov! žiurkes,
kurios pardav! pagrindinius šalies, už kuri jis kovojo, interesus, Rokvelis negal!jo suprasti, kod!l bet koks
atsakingas ir ištikimas pilietis gal!t m!ginti šmeižti š/ vyr , ar stabdyti jo dr sias pastangas.
„Aš prad!jau atkreipti d!mes/ savo laisvu laiku / tai, apie k visa tai buvo. Aš skai'iau Makar'io kalbas ir
broši(ras ir jas radau esan'ias faktiškomis, o ne visiškais niekais, kaip kaltino laikraš'iai. Aš pasteb!jau siaubing
šmeižim visuose laikraš'iose prieš Džo Makart/, nors aš vis dar negal!jau /sivaizduoti kod!l.“
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Tuo metu paž/stamas Rokveliui dav! paskaityti anti-komunistin!s literat(ros. Vienas iš dalyk , kuriuos jis iš
karto pasteb!jo apie juos, buvo j stiprus antisemitinis tonas. Nors matomi vieši /rodymai j/ privert! sutikti su
dalimi kaltinim , darom ši traktat autori , kad, pavyzdžiui, buvo nepaprastai didelis skai'ius žyd tarp
Makar'io užpuolik ir tarp kenk!j , kuriuos atskleisdavo jo tyrimai, jam pasirod!, kad didel! dalis j teigini yra
per daug laužti iš piršto, kad b(t pagr/sti. Ypa' kaltinimas, kad komunizmas yra žydiškas, o ne rusiškas jud!jimas
pasirod! absurdiškas, kai Rokvelis apsvarst! fakt , kad žydai buvo taip /sitvirtin- kapitalistin!se firmose ir taip
visada buvo; kapitalizmas, tariamai mirtinas komunizmo priešas, buvo tradicin! žydiškos /takos sfera.
Vienas anti-komunistinis straipsnis nu!jo taip toli, kad sakyt , jog cituot /vairias dokumentin!s medžiagos
dalis, patvirtinan'ias neva absurdiškus teiginius ir Rokvelis nusprend! patikrinti š/ blef , ištirdamas šiuos
„/rodymus“ pats. Vien dien , kai buvo laisvas nuo pareig , jis nu!jo / San Diego vieš j bibiliotek ir, k jis ten
rado, pakeit! jo gyvenimo krypt/ ir dar pakeis pasaulio istorijos krypt/. Jo paties žodžiais: „Tamsiuosiose San
Diego bibliotekos lentynose aš gavau savo pabudim iš trisdešimties met kvailo politinio miego...“
Rokvelis buvo nustebintas /rodym , kuriuos jis rado bibliotekoje; tai nepaliko jokios abejon!s, pavyzdžiui,
kad tai, kas buvo jo mokyklos vadov!liuose aprašyta kaip „Rus “ revoliucija buvo iš ties žydiška genocido prieš
rus taut , orgija. Jis net rado, kad savo pa'i knygose ir periodikoje žydai daugiau, ar mažiau atvirai gyr!si apie
tai!Žydiškoje biografin!je nuorodoje, vadinamoje „Kas yra kas Amerikos žydijoje“, jis rado skai'i /taking
bolševik , išdidžiai surašyt , nei kiek ne/sivaizduojant, kad jie b(t laikomi amerikie'iais. Tarp j buvo Lazaris
Kaganovi'ius, Ukrainos skerdikas ir Levas Trockis (Lev Bronštein), kraujo ištrošk-s Raudonosios armijos
Komisaras, kuriam knygoje buvo priskirtas „kontrrevoliucini j!g likvidavimo“ Rusijoje nuopelnas.
Kita knyga, parašyta /takingo „angl “ žydo gyr!si, kad „žydai labiau negu bet kokia kita etnin! grup!... buvo
1917 – j Revoliucijos architektai.“ Knygoje yra duodamas apskai'iavimas, kad „80%revoliucionieri Rusijoje
buvo žydai.“
Seni žyd laikraš'i numeriai sak! t pa'i istorij ir jie buvo paremti oficiali JAV valdžios duomen .
Viena toki duomen knyga, kuri buvo išleista prieš dvidešimt met , tur!jo ministerij pranešimus iš Rusijos su
brutualiu atvirumu. Tipiškas šiuose /rašuose buvo šis sakinys, parašytas Olandijos diplomatinio pareig(no,
Oudendiko, 1918 – j pranešime savo valdžiai iš Rusijos:
„Aš manau, kad staigus bolševizmo prispaudimas yra didžiausias dabar esantis klausimas priešais pasaul/, net
neišskiriant vis dar siau'ian'io karo ir, nebent kaip pasakyta ankš'iau, bolševizmas nebus išrautas bedygstant
staigiai, jis tikrai vienokia, ar kitokia forma, pasklis po Europ ir vis pasaul/, nes jis yra organizuojamas ir
tvarkomas žyd , kurie neturi jokios pilietyb!s; ir t , kuri vienintelis tikslas yra d!l savo pa'i tiksl sunaikinti
esam dalyk tvark .“
Nors šie išaišk!jimai buvo šokiruojantys, Rokvelis buvo dar labiau sunerim-s d!l fakto, kad bendroji publika
tam buvo abejinga. Kod!l tokie dalykai n!ra mokyklos istorijos vadov!li tekstuose? Kod!l jam buvo v!l ir v!l
kalbama radijo ir laikraš'i ir žurnal apie Adolfo Hitlerio „bais nusikaltim “, nužudant tiek daug žyd , bet
niekada nepasakoma, kad žydai Rusijoje atsakingi už daug didesnio ne žyd skai'iaus nužudym ?
Kiti klausimai prisistat!. Jam buvo pasakyta, kad Anglijos puolimas prieš Vokietij buvo patvirtintas Hitlerio
puolimo prieš Lenkij . Bet kaip Soviet S junga, kuri užpuol! Lenkij tuo pa'iu metu? Kod!l jokio Anglijos karo
paskelbimo Soviet S jungai? Ar gal!t b(ti tod!l, kad valdžia ten buvo žydiškose rankose? Kas buvo atsakingas
už tylos s moksl šiais ir kitais klausimais? Jis negailestingai nusprend! sužinoti. Ir v!liau faktai pagaliau sutilpo /
viet ir vientisas, niekingas vaizdas prad!jo išl/sti, jis priešais save pamat! nepatraukiam /pareigojim .
Sažiningas žmogus, kai jis sužino, kad kažkoks nešvarus darbas vyksta jo bendruomen!je, prabils prieš j/ ir
m!gins pakelti savo kaimynus daryti taip pat. Kas, jei jis pamato, kad jo kaimynai nenori b(ti trikdomi, kad
daugelis jo kaimyn jau suvokia, kas yra, bet renkasi tai ignoruoti, nes tam pasipriešinti gali / pavoj pastatyti j
priva'ius reikalus; kad dalis kaimyn kai kurie iš turtingiausi ir /takingiausi kaimyn , bendruomen!s vadovai,
patys yra /sitrauk- / nešvar j/ darb ? Jeigu jis, kaip parastas žmogus, gali kur/ laik sk stis apie toki prast
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situacij , bet prie to prisitaikys kuo geriau, kaip /manoma, jis tuoj pamatys, kad n!ra k gauti, ištiesiant savo kakl
laukan ir jis tesir(pins savo reikalais.
Žmogiškoji prigimtis, b(dama tokia, kokia yra, jis tikriausiai palengvins savo s žin-, m!gindamas kaip
/manoma grei'iau pamiršti tai, k sužinojo; galb(t net savo su laiku /tikinti, kad tame iš ties n!ra nieko blogi ir,
kad vis d!l to jo pirminis sprendimas buvo klaida ir, kad purvinasis darbas iš ties n!ra nešvarus darbas, bet tiesiog
„progresas“. Jeigu, kita vertus, jis yra nepaprastas žmogus su ypa' stipriu pareigos jausmu, jis toliau priešinsis tam,
kam jis žino esant neteisinga ir skirta ilgainiui daryti blog bendruomenei. Jis gali toliau rodyti savo kaimynams,
net po to, kai jie parod!, kad n!ra susidom!j-, kad nešvarusis darbas turi b(ti sustabdytas; jis gal rašys broši(ras ir
sakys kalbas jis gal net m!gins pakli(ti / vieš post su „reform “ bilietu.
Bet net taip, b(damas protingu žmogumi ir jokio „ekstremistu“, jis save jausis /pareigotu nusikalt!liams duoti
pranašum abejoti, kuris tikrai egzistuoja j motyvuose. Ir gal net ši pozicija iš ties n!ra visiškai klaidinga?
Žinoma, kažkoks protingas kompromisas, kuris bus geras visiems susir(pinusiems, yra geriausias sprendimas.
Jeigu blog darantysis dirbt vienas, kai yra atrastas, j/ pakarti, žinoma, b(t vienintelis galimas problemos
sprendimas: tinkamas ir visiškas visuomen!s pasmerkimas už niekšingus darbus. Bet kai tiek daug nusikalt!li su
tiek daug bendrinink buvo taip ilgai /sitrauk- / tok/ plat dalyk ir jau padar! tokius gilius nuostolius, tikrai
protingiausias sprendimas turi b(ti /sp!ti nusikalt!lius, jeigu tikrai tai yra teisinga juos vadinti nusikalt!liais, /vesti
apsaug prieš j atnaujint veikl , kuri tikrai b(t nepastovi su jau padarytu „progresu“ (o gal tai buvo žala?) ir
tada, paliekant visk kaip yra,m!ginti gyventi su dalykais taip, kokie jie yra.
Bet yra tik vienas žmogus iš dešim'i milijon – reta ir vieniša istorin! fig(ra, kuri pirma turi objektyvum
/vertinti toki situacij pagal absoliu'ius ir amžinus standartus ir, netrukdoma populiari tuometini „protingumo“
reikšm!s, padaro galutines išvadas, kurias diktuoja standartai ir kuris tada turi vali ir charakter/ tikinti, kad negali
b(ti jokio kompromiso su blogiu, kad jis turi išrautas ir visiškai sunaikintas, kad teisingumas ir sveikata ir sveikas
protas turi v!l nugal!ti, nepaisant neramumo ir laikino nemalonumo, reikalingo tam atkurti.
Rokvelis pamat! faktus. Jam buvo nesuprantama m!ginti pab!gti nuo j teigiamos išvados. Ir, kai jis
pasteb!jo gasdinant/ dyd/ priešais j/ esan'io uždavinio, vietoje to, kad m!gint save atleisti nuo atsakomyb!s, kuri
jo naujos žinios neš! su savimi, jis savyje pajaut! kylant/ savo charaktering atsak / matomai ne/manom /šš(k/.
Buvo tiesmukas pareigos jausmas, kuris j/ prived! pasisi(lyti karinei tarnybai 1941 – j kov , tada, kai jis
buvo apgautas tik!ti, kad Adolfas Hitleris buvo gr!sm! jo šaliai, vietoje to, kad b(t lauk-s Perl Harboro. Ir
ankstyvaisiais 1951 – aisiais, kai jis prad!jo suprasti, kad jis buvo apgautas 1941 – aisiais ir kai jis prad!jo matyti,
kas j/ apgavoir k jie dar! ir siaubing žal , kuri jie padar! jo tautai ir kuri dar planavo daryti, tas pats pareigos
jausmas jam tepaliko tik vien atvir krypt/, tai yra, kovoti! Jis nesustojo paklausti, ar kiti irgi yra nusprendprisiimti savo atsakomyb-, jo paties jam buvo visiškai aiški.
Bet kaip kovoti? Nuo ko prad!ti? K daryti? Vieno žmogaus, kuris kažk padar! nat(raliai jam at!jo / galv :
Adolfas Hitleris. Rokvelis apsak!, kas nutiko toliau:
„Aš ieškojau po San Diego knygynus ir pagaliau radau Mein Kampf kopij pad!t gale. Aš j nusipirkau,
parsinešiau namo ir atsis!dau skaityti. Ir tai buvo vieno Linkolno Rokvelio pabaiga... ir visiškai kitokios
asmenyb!s pradžia.“
Žinoma, jis trisdešimt devyni met nepraleido visiškai abejingas pasaulio /vykiams. Daugelis dalyk j/ giliai
jaudino ir jis praleido metus varginan'i pastang m!ginant suvokti matomai bereikšm/ chaos / kur/ pasaulis
atrod! bekrint s. Jam atrod!, kad turi b(ti kažkoks logiškas santykis tarp pasekusi keli dešimtme'i /vyki , bet
jis negal!jo rasti rakto / m/sle:
„Aš papraš'iausiai kent!jau nuo neaiškaus, nesmagaus jausmo, kad dalykai buvo ne taip – aš nežinojau
b(tent kaip – ir kad turi b(ti b(das diagnozuoti lig ir jos priežastis ir atlikti protingus, organizuotus m!ginimus
pataisyti tai, kas negerai.“
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Adolfo Hitlerio pamokymas Mein Kampf jam dav! rakt , kurio jis ieškojo ir daugiau:
„Mein Kampf aš radau so'i proto saul!s švies , kuri vis pilk pasaul/ staiga nupraus! aiškia išminties ir
supratimo šviesa. Žodis po žodžio, sakinys po sakinio d(r! / tams kaip apreiškimo griaustiniai ir žaibai, pl!šydami
ir nupl!šdami daugiau, negu trisdešimties met tamsos tinklus, blizgan'iai apšvie'iant paslaptis ankš'iau
neprieinam tams išprot!jusiame pasaulyje.
Aš buvau sukaustytas, hipnotizuotas. Aš negal!jau pad!ti knygos be nekantruko agonij prie jos sugr/žti. Aš
j skai'iau eidamas / eskadron ; aš j pasiimdavau / or ir skaitydavau ant kreidalent!s, kol aš automatiškai
duodavau instrikcijas kitiems l!ktuvams, besisukantiems virš dykumos. Aš j skai'iau besikeldamas Koronado
keltu. Aš j skai'iau iki nakties ir kito ryto. Kai aš baigiau, aš prad!jau v!l skaityti kiekvien žod/, pabr!ždamas ir
pažym!damas ypa' nuostabias ištraukas. Aš j studijavau. Aš galvojau apie j ; aš maš'iau apie jos visišk ,
nenusakom genialum ...
Aš j dar perskai'iau iš naujo ir j panagrin!jau. Pamažu, dalimi po dalies, aš prad!jau suprasti. Aš supratau,
kad nacionalsocializmas, naikinama Adolfo Hitlerio pasaul!ži(ra, buvo mokslinio rasinio idealizmo doktrina – iš
ties – nauja religija...“
Ir taip Linkolnas Rokvelis tapo nacionalsocialistu. Bet jo atsivertimas / nauj j religij vis dar neastak! / jo
klausim : „K galima padaryti?“ Aštuoni metai kovos ir pralaim!jimo stov!jo priešais j/, kol jis gavo žinias, kuri
jam reik!jo, kad efektyviai savo tik!jim paversti veiksmu ir prad!ti t-sti Adolfo Hitlerio did/j/ darb dar kart . Kol
jam vis dar tr(ko išminties, kuri tegal!jo ateiti per ateinan'ius metus, jam netr(ko jokios energijos ar pasiryžimo.
Metus jis toliau tyr! naujosios pasaul!ži(ros, kuri jis pri!m!, šakas ir taip pat t-s! savo savišviet keliose kitose
srityse, /skaitant ir žyd klausim .
Tada, 1952 – j lapkrit/, laivynas j/ paskyr! metams pareigai amerikie'i baz!je Keflavike, Islandijoje, kur
jis buvo vykdantysis pareig(nas ir v!liau, vadovaujantis pareig(nas ten esan'io Laivyno aviacijos tarnybos
eskdarono „Fasron“ 107. Jo paaukštinimas / komendant buvo 1953 – i j spal/, po to, kai jis papraš! savo
tarnybos Islandijoje prat-simo vieneriems metams. Jis taip pat sutiko ir /simyl!jo island- panel-, kuri tapo jo
antr ja žmona t pat/ m!nes/, kai jis buvo paaukštintas. Ši santuoka buvo laimingesn!, negu pirmoji. Bendras
atsiskyrimas ir vienatv! Islandijoje jam dav! tolimesn! galimyb- konsoliduoti savo mintis ir suplanuoti politinio
veiksmo, paremto jo nacionalsocialistine filosofija, kampanij . Jausdamas, kad jo skubiausias poreikis buvo
kažkokia preimon! savo politin!s minties skleidimui, jis apsvarst! /vairius b(dus, kuriais jis gal!t /eiti / leidybos
versl . Jam šioje pramon!je reik!jo sukurti placdarm , kuris jam suteikt operacinius finansus ir pragyvenimo
išlaidas ir jam taip pat duot priemon- politinei išraiškai.
Jis pagaliau nusprend! prad!ti savo karjer su m!nesinio žurnalo amerikie'i tarnautoj žmonoms išleidimu,
pirmiausia d!l visiško bet kokios konkuruojan'ios publikacijos toje srityje nebuvimo ir puikaus verslo pranašumo.
Jis jaut!, kad jis gal!t ne tik užimti t rink , taip užtikrindamas sau pastovias pajamas, bet, kad tarnautoj šeimos
taip pat b(t labai priimtina publika jo politin!ms id!joms. Jo id!ja buvo panaudoti didžiausi subtilum ,
užmaskuojant savo propagand taip atsargiai, kad jis negal!t joki žydišk reklamos saskait , kurias /gyt
laikraštis, statyti / pavoj . Jis naiviai man!, kad apgaus žydus ir pajudins savo skaitytoj protus ir širdis norima
linkme tuo pa'iu metu.
Grub(s planai jau buvo padaryti, kai jo tarnyba Islandijoje pasibaig!. Jo sugr/žimas / civilio gyvenim at!jo
1954 – j gruodžio 15 – j . Devyni m!nesiai daugiau planavimo, sunkaus darbo, pinig rinkimo ir paaukštinimo
j/ prived! prie savo id!j realizavimo su savo naujojo laikraš'io išleidimu, kuriam jis išrinko „U.S. Lady“ vard
Vašingtone, 1955 – j rugs!j/.
Tuo pa'iu metu, kai jis reng! žurnal , jis prad!jo užmegzti asmeninius kontaktus su dešini j ratais
Vašingtono vietoje. Jis ateidavo / /vairi grupi susirinkimus ir tada prad!jo organizuoti savo susirinkimus. Ta'iau
prieš tai, kai jis gal!jo savo žurnal padaryti užmaskuotos propagandos priemone, jis save atrado rimtuose
-8-

finansiniuose sunkumuose, d!l savo kapitalo tr(kumo ir jis buvo priverstas parduoti žurnal tam, kad išvengt
bankroto.
Su nesumaž!jusiu entuziazmu jis t-s- organizavim tarp dešini j . Darydamas klaid , kuri daro beveik
kiekvienas pradedantysis, jis man!, kad teisingasis b(das veikti yra koordinuoti gausias dešini sias ir
konservatyvias organizacijas ir individus – suvedant juos kartu / didel! dešini j strukt(r , kur jie gal!t dirbti
bendrai savo bendriems tikslams. Jis jaut!, kad tokia koordinacija gal!t padaryti beveik stebukling dešini j
pozicijos Amerikoje stiprumo transformacij .
Šiam tikslui, jis pirkdavo radijo reklamas, kalb!davo tuzinuose susirinkim , rašydavo nesuskai'iuojamas
broši(ras ir skyr! kiekvien nemiegan'i valand savo plano vienybei skatinimui. Jis suk(r! popierinorganizacij , Amerikos Konservatyvi j Organizacij Federacij ir t-s! savo nenuilstan'ias pastangas /kv!pti ir
mobilizuoti net kelis šimtus dešini j grupuo'i ir individ , su kuriais jis užmezg! kontakt , bet veltui: „M(s
susirinkimui buvo labiau ir labiau lankomi, bet nebuvo iš viso jokio rezultato – niekas nepasiekta.“
Jis li(dnai išmoko, kad visos dešiniosios grupuot!s tur!jo vien bendr silpnyb-: j nariai m!gsta kalb!ti, bet
yra nepaj!g(s veikti.didel! dalis j buvo hobyistai-avanti(ristai su /vairiais kitais projektais, visiškai nepaveikiami
proto, arba mazochistai, kurie m!gaujasi amžinai besiskundžiant apie išdavystes ir pakrikim , bet kurie yra
šokiruojami užuominos, kad jie tur!t pad!ti tam atnešti gal . Daugelis buvo tokie neurotiški, kad id!ja juos
/traukti / bet kok/ ilgalaik/ kooperatyv m!ginim buvo ne/manoma. Kai kurie buvo papraš'iausiai pamiš-.
Praktiškai visi buvo bailiai. Metai neveiklumo, arba neveiksmingumo išsekino dešini j gretas nuo tokios
žmogiškosios medžiagos, kuri reikalinga bet kokiam rimtam uždaviniui. Labai ne daug kas teliko, bet kažkokios
padugn!s, su kuriomis niekas negal!t b(ti padaryta.
Deja, jam pavyko atminti Vado /sp!jim , kad aštuoni invalidai, kurie susiima už rank d!l to neprilygsta
vienam gladiatoriui:
Ir jeigu b(t iš ties nors vienas sveikas žmogus tarp invalid , jis tur!t
išlaikydamas kitus ant koj ir taip pats tapt invalidu.

išnaudoti vis

savo j!g ,

Federacijos suformavimu silpnos organizacijos niekada nebus paver'iamos stipriomis, bet stipri organizacija
gal!s b(ti ir bus susilpninta. Nuomon!, kad j!ga turi kilti iš silpn grupi bendradarbiavimo, yra neteisinga...
Didel!s, tikrai pasaul/ drebinan'ios dvasin!s prigimties revoliucijos n!ra suvokiamos ir realizuojamos nebent
kaip milžiniškos individuali rikiuo'i kovos, niekada ne kaip koalicij siekiai.
Yra sakoma, kad patirtis yra gera mokykla ir Rokvelio atveju, ji tikrai buvo gera. Jis išleido visus pinigus,
likusius iš „U.S. Lady“ pardavimo iki tol, kai jo Amerikos Konservatyvi j Organizacij Federacijos paskutinis
susirinkimas 1956 – j liep nepaj!g! sukurti konkre'i revultat . Jis tur!jo rasti nauj pajam šaltin/ ir save laik!
laimingu, gav-s laikin pozicij kaip televizijos scenarij rašytojas.
Ta'iau taip tebuvo kelis m!nesius ir tada jis gavo darb Niujorke /sik(rusiame konservatyvi jame žurnale
„American Mercury“, kaip redaktoriaus pad!j!jas. Jis išmoko m!ginimo pasiekti efektyv bendradarbiavim tarip
/vairi dešini j grupuo'i beprasmiškum ir atsisak! kurti nauj organizacij .
Rokveliui vis dar liko išmokti dvi kar'ias pamokas patirties mokykloje, nors tai pamokos, kurias Vadas
aiškiai išd!st! savo nemirtingoje knygoje, bet kuri Rokvelis, nepaisant savo atsargaus nagrin!jimo, nesugeb!jo
/sisavinti, taip kaip /sp!jim prieš vilt/ gauti j!g , vienijant silpnum . Jis vis dar tik!jo, kad m(s tautos priešai
gal!t b(ti /veikiami efektyviai „respektabili “ priemoni , kuriomis konservatoriai visada save apribodavo. Jis
man! išvengsi s antisemitizmo „antspaudo“, dirbdamas tyliai ir netiesiogiai prieš išdavyst- ir rasin/ kenkim . Šis
metodas tur!jo didel/ pranašum neišprovokuoti priešo tam, kad b(t galima ramiai t-sti savo „tyl “ darb .
Tad dirbdamas „American Mercury“, jis prad!jo formuluoti planus pogrindinei „užkiet!jusiai“
nacionalsocialistinei organizacijai su dešini j fasadu ir turting konservatori finansavimu. Kadangi organizacija
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tur!jo iš ties b(ti nacionalsocialistin! su nacionalsocialistais viršuje, vykdant reikšmingiausi veikl ir
konservatyvusis fasadas – tik uždanga – jis linksmai man!, kad turi plan , kuris nesusidurt su jo ankstesni
konservatyvi m!ginim tr(kumais.
Ta'iau jo projektas greitai žlugo ant realyb!s seklum . Pirmiausia jis pamat!, kad turtingi konservatoriai
daugiausiai kent!jo nuo chrakterio defekt , kuriuos jis steb!jo jau ne tokiuose turtingiuose konservatoriuose.
Pinigai gal!jo b(ti gaunami iš j „augintini “ projekt , bet ne kokiam nors rimtam m!ginimui, kuris kvep!jo
pavojomi, ypa' demaskavimo pavojumi. Ta'iau labiau fundamentali „slaptojo“ pri!jimo silpnyb! slypi tame, kad
tai yra paviršin! uždanga, priekis, o ne užsl!ptas kietas branduolys, kuris nulemia asmen , pritraukt / organizacij
kokyb-. Tad kai jo lauktas finans šaltinis nustojo pad!ti ir jo vienintelis nacionalsocialistas narys tapo nusivyl-s ir
iš!jo, Rokvelis buvo susid(r-s su perspektyva atsikratyti savo naujosios id!jos ir v!l prad!ti nuo nieko.
Jis li(dnai iš naujo perskait! žodžius, kuriuos Vadas paraš! daugiau, negu trisdešimt met ankš'iau:
„Žmogus, kuris žino dalyk , suvokia duot pavoj ir su savo paties akimis mato galimyb- tai išgydyti, tikrai turi
pareig ir /sipareigojim ne „dirbti tyliai“, o stotis atvirai prieš blog/ ir už jo išgydym . Jeigu jis taip nedaro, tada
jis yra beviltiškas, vargšas ištiž!lis, kuris nesugeba arba iš bailumo, arba iš tingumo ir nepaj!gumo... Kiekvienas
paskutinis agitatorius, kuris turi dr s ginti savo nuomones su vyrišku tiesmukumu, stov!damas ant užeigos stalo
tarp savo prieš , pasiekia daugiau, negu t(kstantis t meluojan'i , išdavikišk klast(n .“
Prireik! dvej met pakartotin nusivylim ir nes!kmi ši pamok pasiimti namo su savimi, bet dabar jis tai
suprato. Jis pagaliau pamato klaidingum , esant/ po konservatyvi ja prielaida. Jo paties žodžiais:
„Nors yra padaryta, kad taip atrodyt , kova tarp konservatori ir liberal n!ra id!j , ar net politini
organizacij m(šis. Tai yra teroro ir galios m(šis. Žydai ir j bendrininkai bei apmulkintieji valdo m(s šal/ ne d!l
savo id!j puikumo, arba j darbo nuopenl , ar tikros daugumos žmoni , juos palaikan'i . Jie yra valdžioje
nepaisant ši dalyk neb(vimo ir d!l to, kad jie savo keli / valdži pasidar! per dr sias mažumos taktikas. Jie gali
išlikti valdžioje tik tod!l, kad žmon!s bijo jiems pasipriešinti – bijo, kad jie bus viešai paniekinti, bijo, kad bus
pašiepiami spaudoje, bijo, kad jie praras savo darbus, bijo, kad jie negal!s sugr/žti / savo verslus, bijo, kad jie
praras politinius postus. Yra baim! ir tik baim!, kuri šiuos purvinus kari j klast(nus palieka valdžioje – ne
Amerikos žmoni abejingumas, kaip konservatoriai sako vienas kitam.“
Ta'iau už šito, jis art!jo prie dar fundamentalesn!s išvados: konservatoriai ne tik yra neteis(s konflikto tarp
sav-s ir liberal prigimties /vertinime ir neteis(s savo taktikos pasirinkime, bet j motyvai taip pat yra neteisingi;
bent jau jis prad!jo matyti, kad j motyvai fundamentaliai skiriasi nuo jo paties. Iš esm!s, konservatoriai yra
abejingi rasei. J pirminiai r(peš'iai yra ekonominiai: mokeš'iai, valdžios išlaidos, fiskalin! atsakomyb!; ir
socialiniai: /statymai ir tvarka, sažininga valdžia, moral!. Blogiausiu atveju, j vienintelis interesas yra savo
gyvenimo standarto apsaugojimas nuo gerov!s valstyb!s pasikesinimo; geriausiu atveju, jie yra tikrai susir(pinbendru standart pakrikimu ir polinki / „gaujokratij “ ir chaos . Bet, kaip visuma, jie rodo labai menk r(pest/
biologinei problemai, kurios apraiškos yra tos visos kitos problemos.
Žinoma, dešinieji šiuo atžvilgiu labiau paken'iami, negu kairieji. Konservatoriai bent jau tur!jo polink/ tur!ti
sveik antisemitin/ instinkt . Bet tol, kol j vidin! orientacija yra ekonomin!-materialistin!, o ne rasin!-idealistin!,
jie liks pirmiausia susidom!j- sistemos, o ne ras!s gynimu, jie toliau ieškot lengv ir paviršutinišk sprendim ,
vietoje esmini ir jie toliau netur!t pasiaukojan'io idealizmo dvasios, kuri yra b(tina visiškai pergalei.Tad 1956 –
iesiems metams einant / pabaig , Rokvelis buvo /sitikin-s vienu dalyku: konservatoriai niekata, jokiu vaizduot!s
ištempimu, nepaj!gs pasi(lyti bet koki veiksming opozicij degeneracijos ir mirties j!goms. Kaip jis raš! v!liau,
bet kam, kai jis pirm kart atranda kas dedasi, gali b(ti atleista už tam tikr laikotarp/ puosel!jant iliuzij ir vilt/,
kad yra saugus, lengvas ir „gražus“ problemos sprendimas. Bet sekti tas pa'ias bevaises taktikas metus po met yra
kažko kitokio /rodymas: konservatoriai yra pasaulio stru'iai-'empionai, murmantys vienas kitam sm!lyje
„paslap'ia“, kol j išlind- pasturgaliai juda v!jyje žydams spardyti, kada tik panor!jus. Jie apgaudinija niek , tik
save.
Atsakymas tur!t b(ti rastas kitur, bet kur, kaip?
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1957 – ieji ir 1958 – ieji buvo sunk(s. Kaip Niujorko vadybos konsultacijos firmos atstovas, jis didži j dal/
1957 – j praleido keliaudamas Niujorke, Niudžersyje ir Pensilvanijoje, rašydamas ir konsoliduodamas savo
mintis, kai tik rasdavo laiko. 1957 – j – 1958 – j žiema trump pertrauk Atlantoje, kur jis pardavin!jo
reklamas.
Per š/ period Rokvelis tur!jo patyrim , apie kur/ jis niekada neraš! ir kur/ jis atpasakojo tik keliems
žmon!ms. Visada skeptikas, kur yra lie'iami antgamtiniai dalykai, jis tikrai nebuvo žmogus, lengvai /takojamas
pranašišk ženkl . Ta'iau negali b(ti jokios abejon!s, kad jis dav! ypating svarb serijai sapn , kuriuos jis tada
tur!jo. Sapnai – visi vieno sapno variacijos – pasitaikydavo beveik kiekvien nakt/ keli savai'i laikotarpiu ir
buvo tokie /tempti, kad jis juos aiškiai prisimindavo atsibud-s. Kiekviename sapne jis save matydavo kokioje
kasdienin!je situacijoje: s!dint/ pilname teatre, valgant/ kavin!je, einant/ pro judr foj! ofis pastate, ar tikrinant
savo eskadrono l!ktuvus l!ktuv angare.
Ir kiekviename sapne prie jo prieidavo žmogus – teatro biliet kontrolierius, kavin!s vir!jas, klerkas, ar
mechanikas – ir pasakydavo kažk tokio: „Pone Rokveli, yra kai kas, kas nori jus pamatyti.“ Ir tada jis j/
nuvesdavo / kok/ kambar/, ar kabinet pastate ar angare, kaip priklaus! nuo atvejo. Jis atidarydavo duris ir rasdavo
jo laukiant/, visada vien – Adolf Hitler/. Tada sapnas baigdavosi.
Galima lengviausiai interpretuoti šiuos sapnus kaip savitaigos atvej/, bet v!lesni nutikim šviesoje, Rokvelis
juos laik! simboliškais šaukimais, kvietimu / keli , kuriam jis vis dar ruoš!si, ar tas kvietimas buvo vidinio, ar
išorinio stimulo pasekm!.
Ankstyvaisiais 1958 – aisiais jis gr/žo / Virdžinij . Jo pirmasis m!ginimas buvo Niuporto žiniose, kur jis k(r!
politines karikat(ras, bendradarbiaujant su mažo rasistinio žurnalo leid!ju, kuris greitai bankrutavo. Ta'iau
Niuporto žiniose jis sutiko vyr , kuris suvaidino kritin/ vaidmen/ jo politin!s karjeros krypties pakeitime: Harold
Arousmit jaunesn/j/.
Arousmitas buvo turtingas konservatorius su „augintiniu“ projektu, bet jis nebuvo kaipjoks kitas
konservatorius, kur/ sutiko Rokvelis. Nepriklausomai turtingas kaip paveld!jimo pasekm!, jis ankš'iau buvo fizinis
antropologas. Jis nuklydo / politik labiau per atsitiktinum , kai draugas iš Kongresinio tyrimo komiteto darbuotoj
tarpo jo papraš! pagalbos tyrin!jant bibliotek d!l tiriamos bylos. Šio darbo eigoje jis, savo nuostabai, pri!jo t
pa'i dokumentin- medžiag , kuri taip nustebino Rokvel/ kelis metus ankš'iau San Diege.
B(damas parengtas mokslininkas, lingvistas, savo parank!je turintis tuzinus kalb , tur!damas pri!jom prie
vis didžiausi Vakar pasaulio bibliotek ir archyv ir – su neribojamu laiku ir pinigais – jis gal!jo sekti savo
pirminius atradimus ir greitai atkase t(kstan'ius /rodym . Istorija, kuri jie sak!, buvo šokiruojanti ir gasdinanti:
pasauliniai karai ir revoliucijos, badai ir skerdyn!s – ne istorijos kaprizai, o specialaus ir šaltakraujo planavimo
rezultatai.
Nor jis tur!jo dokument spintas, pilnas karin!s žvalgybos pranešim , teism pranešim , diplomatini ryši
fotostatus ir kitoki medžiag . Jis negal!jo išpublikuoti joki savo atradim . Mokslininkai žurnalistai gražino jo
atsargiai parašytus ir dokumentuotus popierius su atmetimo raštais ir tuoj pasidar! aišku, kad joks bendros
periodikos leid!jas j irgi nepriims. Jis pri!jo prie Rokvelio su pasi(lymu spausdinti, leisti ir platinti kau kuri jo
dokumentin- medžiag su pilnu finansiniu r!mimu.
Jie suk(r! „Nacionalin/ Komitet Amerikos Išvadavimui iš Žydiško Viešpatavimo“ ir Rokvelis išskraust! /
Arlington , Virdžinij , kur Arousmitas jam suteik! nam ir spausdinimo /rang .
Rokvelis jau pasiek! išvad , kad jei bus padaryta kokia nors pažanga, bus b(tina prasilaužti iš dešiniojo
sparno lauko / švieži teritorij . Dešinieji keisdavosi ir skaitydavo vienas kito broši(ras met metus su
nepastebimais rezultatais. Jie visada naudodavo tuos pa'ius pašto siuntim s rašus ir si sdavo savo propagand
žmon!ms, kurie daugiausia jau gird!jo bent tuzin kart tos pa'ios temos variacijas. Ko reik!jo, buvo masin!
reklama, kad kažkoks šviežias kraujas gal!t b(ti pritrauktas / Jud!jim .
- 11 -

Kadangi normal(s masin!s propagandos kanalai buvo uždaryti daugumai dešini j ir žinoma bet kam, kieno
propaganda gal!t pasirodyti žalinga žydams – Rokvelis nusprend!, kad turi b(ti naudojamos radikalios priemon!s
per j!g atidaryti tuos kanalus. Jis š/ uždavin/ pastat! priešais visus kitus. Kadangi, man! jis, jeigu mobilizuoji
žmones / organizacij – slapt ar kitoki – tam, kad /gyti politin- gali , pirma reikia šiems žmon!ms leisti žinoti
apie savo egzistavim ir su jiems perteikti bent trump savo programos santrauk . Kol mas! „žaliavos“ – galim
nauj nari – negal!t b(ti sujudinti, padarant tikrai reikšming poveik/ vieš jai s monei, tiesiog nebuvo jokios
prasm!s eiti toliau; jis jau perdaug laiko praleido, darydamas dalykus senuoju b(du. Jis iš ties buvo pasireng-s
žengti priešpaskutin/ savo žingsn/ savo progrese nuo tik dar kito gojaus iki Adolfo Hitlerio galingo palikimo
paveld!tojo. Jis nutar! vesti labiausiai provokuojan'i , toki atvir ir revoliucin- vieš agitacij , kad medija
negal!t jos ignoruoti.
1958 – j geguž! Eizenhaueris išsiunt! JAV kareivius / Liban pad!ti išlaikyti Prezidento Šamouno valdži
valdžioje prieš tos šalies arab pilie'i vali . Libano arabai nor!jo artimesnio bendradarbiavimo su kitomis arab
valstyb!mis, bet Šamounas, žyd malonumui, nenor!jo. Šamounu nuvertimo ir pro-arabiškos valdžios at!jimo
Libane gr!sm!, taip pridedant nar/ arab blokui prieš nelegali žydišk Palestinos okupacij , prived! JAV žydus
daryti spaudim Eizenhaueriui, visada j paslaugiam /rankiui, d!l JAV /sikišimo. Klausimas buvo svarbus
viešajame akiratyje per 1958 – j vasar ir Rokvelis j/ nusprend! panaudoti kaip pagrind savo pirm jai
demonstracijai – piketui prie Balt j r(m . Kviesdamas daugel/ savo per kelius praeitus metus surinkt kontakt ,
jis sugeb!jo suorganizuoti jaun demonstruotoj pilno autobuso atvykim / Vašington ir taip pat suorganizuoti
protesto grupes ir Atlantoje, Džordžoje ir Luisvilyje, Kentukyje.
Tada, 1958 – j liepos 29 – osios sekmadienio ryt , Rokvelis išved! savo piketo grup! / Baltuosius r(mus,
kol tuo pat metu grup!s Atlantoje ir Luisvilyje prad!jo savo demonstracijas. Nešdami didelius plakatus, kuriuos
Rokvelis suk(r! ir atspausdino pats, šios trys grup!s atliko pirm j/ vieš protest prieš žyd kontroliuojam JAV
valdži nuo to laiko, kai 1941 – aisiais žydai nutild! savo kritikus. Tai buvo iš ties /simintina proga: dar ne atvirai
nacionalsocialistin! demonstracija, bet stiprus š!rimas per priešo veid – sm(gis, kuris negal!jo b(ti ignoruojamas,
kaip metus buvo visa „slapta“ dešini j veikla.
Po dešimties savai'i ,spalio 12 – j , Atlantoje buvo paslaptingai susprogdinta sinagoga. Policija iš karto
apkaltino Rokvelio vyrus Atlantoje, kurie demonstravo liep . Laikraš'iai aplink pasaul/ neš! pirm puslapi
istorijas, kaltindami Rokvel/ ir Arousmit d!l sprogimo. Arousmitas, jausdamas, kad jis pradeda /sivelti / politik
daugiau, negu buvo patogu, atsi!m! savo spausdinimo /rang ir nutrauk! Rokvelio finansin/ r!mim . Pirm kart
Rokvelis prad!jo ragauti sunki laik , esan'i priešayje, skon/. Chuliganai, sukurstyti laikraš'i reklamos,
puldin!davo jo namus. Langai buvo išdaužti ir akmenys bei petardos b(davo v!lai nakt/ m!tomi / jo nam . Ir dien ,
ir nakt/, jis ir jo žmona gaudavo nešvankius ir grasinan'ius telefono skambu'ius. Pagaliau, j saugumo labui, jis
jaut!si /pareigotas išsi sti savo šeim / Islandij .
D!l pranykusiu savo finansinio r!mimo, „Nacionalinio Komiteto Amerikos Išvadavimui iš Žydiško
Viešpatavimo“ nebebuvo. Paskutiniai Rokvelio draugai konservatoriai išgaravo per grub laikraš'i neapykantos
propagandos spindes/, kuri užgul! j/. At!jus naujiesiems, 1959 – iesiems metams, jis save rado vien tuš'iame
name, be draug , ar pinig , ar perspektyv atei'iai. Jis išdr/so suimti slibin už uodegos ir jis išgyveno. Ta'iau
blankkios, šaltos 1959 – j sausio ir vasario dienos jam dav! mažai ramyb!s, nes jo lauk! neaiški ir gero
nežadanti ateitis.
„... Ir kol aš vienas s!d!jau tame tuš'iame name, arba gul!jau toje dar tuštesn!je lovoje tylioje, tuš'ioje
tamsoje, pilna realizacija to, kas aš esu, man at!jo su gasdinan'iu skubumu. Aš supratau, kad nebuvo jokio
atsisukimo atgal; tol, kol aš gyvenu, aš esu pažym!tas antižydiškumo antspaudu... Aš niekada negal!jau v!l viltis
normaliai užsidirbti pragyvenimui. Žydai negal!t išgyventi, nebent jie padaryt iš man-s pavyzd/ visam likusiam
mano gyvenimui, arba perdaug kit gal!t susigundyti sekti mano pavyzdžiu. Mano Rubikonas buvo pereitas ir
kova nugal!ti, arba mirti.“
Ir tada nutiko kažkas, kas jo gyvenime savotiškai buvo taip pat lemiama, kaip jo surastas Adolfo Hitlerio
mokymas Mein Kampf prieš aštuonis metus San Diege. V!l, tai buvo kaip vedanti ranka, siekianti jo iš praeities
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prieblandos išapdegusio, griuv!si pilno bunkerio Berlyne ir jam rodanti keli . Vien kovo pradžios ryt , pašto
kabinete jo lauk! didelis paketas. Jame atsargiai sulankstyta buvo milžiniška v!liava su svastika, kuri jam buvo
atsi sta jauno gerb!jo.
Giliai sujudintas, jis prasineš! v!liav namo ir j pasikabino ant vienos savo svetain!s pus!s, visiškai
uždengiant sien . Jis rado maž bronzos plokštel- su bareljefiniu Adolfo Hitlerio biustu, kuris jam buvo duotas
ankš'iau ir j/ užd!jo svastikos viduryje. Tada jis rado tris žvakes ir žvakides, kurias jis pad!jo ant mažos knyg
lentynos, kuri jis pad!jo kaip tik po bronzine plokštele. Jis uždar! užuolaidas ir uždeg! žvakes:
„Aš ten stov!jau mirgan'ioje žvaki šviesoje, nei garso namuose, nei dvasios arti man-s, ar žinan'ios k
darau, ar tuo besir(pinan'ios.“
T šalt kovo ryt , vienas priešais blankiai apšviest altori , Linkolnas Rokvelis išgyveno toki patirt/, kuri
pasidalino tik keletas vyr m(s ras!s istorijoje – patirt/, kuri retai ateina / š/ pasaul/, bet kuri gali radikaliai
pakeisti to pasaulio krypt/, kai ji ateina. Beveik prieš penkiasdešimt trejus metus panašus patyrimas ištiko vyr –
tuo metu šalt lapikri'io vakar , kalnelio virš(n!je, priešais Austrijos Linco miest .
Tai buvo religinis patyrimas, kuris buvo daugiau, negu religinis. Kol jis ten stov!jo, jis pajuto nenusakom
emocij antpl(d/, einan'i per jo b(v/, siekiant aukš'iau ir aukš'iau augime su nepakeliamo intensyvumo virš(ne.
Jis pajaut! /sp(ding s moningum kelioms akimirkoms, ar kelioms minut!ms, b(nant daugiau, negu savimi,
b(nant bendrijoje su tuo, kas yra nenusakoma ir nesuprantama. Kažkas su v!siu, pla'iu amžinyb!s ir begalyb!s
jutimu – ilg amži , sekan'i sauli gimim ir mirim ir neapr!piam , žvaigžd!t vaizd pripild! jo siel iki
tr(kimo. Galima t Kažk vadinti skirtingais vardais – galb(t Didži ja Dvasia, arba Lemtimi, arba Visatos dvasia,
ar Dievu – bet kai tai palie'ia žmogaus siel , tas žmogus niekada negali v!l b(ti tas, kas jis buvo ankš'iau. Tai j/
pakei'ia dvasiškai taip pat kaip galingas žem!s dreb!jimas, arba kataklizmiškas išsiveržimas pakei'ia žemyno
nus!dim , arba naujo kalnyno iškilimas amžinai pakei'ia žem!s pavirši .
Pamažu audra aprimo ir Linkolnas Rokvelis – naujasis Linkolnas Rokvelis – v!l tapo s moningas d!l erdv!s
aplink save ir savo min'i . Jis mums atpasakojo savo tuometin/ jausm :
„Kai ankš&iau aš nor*jau kovoti prieš tironijos ir regresijos j*gas, taip dabar AŠ TUR JAU prieš jas
kovoti. Bet, tuo labiau, aš savyje pajutau gali8 nugal*ti – j*g8 už mano paties j*gos, galimyb< elgtis teisingai,
netgi kai aš buvau priblokštas nutikim=. Ir ta j*ga man<s dar nepaved*. Ji ir nepaves... Aš su ramiu
užtikrintinumu žinojau b>tent tai, k8 reikia daryti ir, sunkiai paaiškinama pasme, kas laukia ateityje. Tai
buvo kažkas lyg ži>r*jimas ? keli8 iš dangaus, jau nuo žem*s ma&ius pos>k?.... Hitleris parod* keli8 ?
išsigelb*jim8... Tai b>t= mano uždavinys šioje Žem*je nešti Jo id*jas... ? visišk8 pasaulin< pergal<. Aš
žinojau, kad 8š neišgyven&iau pamatyti pergal<, kuri8 padary&iau ?manoma. Bet aš nemirsiu tol, kol aš tos
pergal*s neužtikrinau.“
Ir taip pat kaip Adolfas Hitleris sak! apie savo patyrim Freinberge, „T valand tai prasid!jo“, taip t
valand tai prasid!jo ir Linkolnui Rokveliui. Jis tada to nesuprato, bet šis esminis nutikimas at!jo beveik tiksliai jo
politinio gyvenimo viduryje; jis tepra!jo pus- kelio nuo tos rudenio dienos San Diego viešojoje bibliotekoje iki
kankinio mirties Arlingtone v!lyvojoje 1967 – j vasar .
Ankš'iau jis buvo dešinysis, konservatorius, nors vis labiau ir labiau atvirai antižydiškas, jis jaut!, kad jam
reikia savo nacionalsocializm laikyti paslapty; ankš'iau, kai jis žav!josi Adolfu Hitleriu kaip didžiausiu mastytoju
ras!s istorijoje ir Mein Kampf kaip svarbiausia kada nors parašyta knyga, jie jams nebuvo visiškai tikri – ir šis
poži(ris pasireišk! jo nepaj!gumu taip dažnai pritaikyti Vado pamokymus savo paties politiniuose m!ginimuose.
Ta'iau dabar jis daugiau nebebuvo konservatorius, o nacionalsocialistas ir jis li(dyt savo tik!jim priešais vis
pasaul/; dabar bent jau jis pažino Adolf Hitler/ ne tik kaip /skirtinai did/ prot , bet kaip kažk nemirting ,
trascedental , antžmogišk ; dabar jis mat! Vad kaip /k(nijim , iš dalies, tos Universalios dvasios, su kuria jis
trumpai bendravo; dabar jis buvo pasireng-s sekti Vado mokymus be išlyg visuose reikaluose.
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Tuo pa'iu metu šie fundamental(s poky'iai jo poži(ryje /vyko, jis mat! poreik/ fundamentaliems poky'iams
savo politin!se taktikose. Jis atsimin! Vado žodžius:
„Bet koks žmogus, kuris n!ra užsipuolamas žydiškuose laikraš'iuose, n!ra šmeižiamas ir keikiamas, n!ra
tikras nacionalsocialistas. Geriausias jo valios vert!s matmuo yra priešiškumas, kur/ jis gauna iš savo tautos
mirtinojo priešo.... Kiekvienas žydiškas šmeižtas ir kiekviena žydiška melagyst! yra garb!s randas m(s kari
k(nams. Žmogus, kur/ jie labiausiai keikia stovi ar'iausiai m(s ir žmogus, kurio jie neken'ia labiausiai, yra m(s
geriausias draugas.
Bet kas, kas pasiima žydišk laikrašt/ ryte ir sav-s jame nemato jame keikiamo, prasmingai nepasinaudojo
praeita diena; nes jei jis taip b(t dar-s, jis b(t persekiojamas, pl(stamas, šmeižiamas, keikiamas ir
apibjaurinamas. Ir tik žmogus, kuris kovoja prieš m(s tautos ir visos ariškos žmonijos ir kult(ros prieš , gali
efektyviausiai tik!tis pamatyti šios tautos šmeižimus ir šios tautos pastangas, nukreiptas prieš save.“
Ir toliau:
„N!ra jokio skirtumo, ar jie juokiasi iš m(s , ar pl(sta mus, ar jie mus rodo kaip klounus, ar nusikalt!lius;
pagrindinis dalykas yra, kad jie mus pamini, kad jie save sur(pina mumis v!l ir v!l ir, kad mes galiausiai
pasirodome kaip vienintel! galia, / kuri kas nors šiuo metu atkreipia d!mes/. Kas mes iš ties esame ir ko mes iš
ties norime, mes parodysime žydiškai žurnalist miniai kai diena ateis.“
Rokvelis jau pasteb!jo poreik/ gauti masin- reklam radikaliomis priemon!mis, bet jis kr(p'iodavo prieš
šmeižto ir keikimo mint/, iškraipymo ir niekinimo, kuris turi neišvengiamai palyd!ti bet koki reklam , kuri jis
gaut per svetim kontroliuojam masin- medij . Jis gyveno konservatoriškame svajoni pasaulyje ir su kitais
dešiniaisiais dalinosi iliuzija, kad galima prieš laikyti apgaut – net j/ priversti manyti, kad esi jo draugas ir su
prieš j/ kovoti tuo pa'iu metu.
Net kai jis su laiku dar!si labiau tiesmukas savo pareiškimais žyd klausimo atžvilgiu, jis tur!jo jausm , kad
atvirai prabilti už Adolfo Hitlerio nacionalsocialistin- pasaul!ži(r b(t ne kas kita, kaip savižudyb!.
Taip jis pargriuvo tarp dvej k!dži po savo demonstracijos 1958 – j liepos 29 – j . Jis buvo priblošktas
prieš j/ paleistos neapykantos piktumu ir tuo pa'iu metu save rado suluošintu savo paties primestais apribojimais
savo paties kampanijoje.
Ta'iau dabar jis nusprend!, kad jis daugiau niekada ne kr(p'ios po keiksm ir šmeižto srautu, kur/ jo veikla
tikrai tur!jo jam atnešti, bet jis provokuot tokius priešo puolimus, ži(r!damas / kiekvien kaip „garb!s rand “ ir
taip patkaip maž žingsn/ link savo galutinio visuotinio pripažinimo kaip visko, už k stov!jo priešas, priešininkas,
„vienintel! galia, / kuri tas priešas kreipia d!mes/.“ Ir jis pamat!, kad atviras savo nacionalsocializmo
deklaravimas buvo ne tik stipriausias dirgiklis, kur/ jis gal!t atnešti priešui, bet taip pat buvo vienintelis realus
pagrindas aplink save surinkti tuos populiacijos elementus, reikalingus gyvastingo ir ilgalaikio jud!jimo suk(rimui,
su kuriuo galiausiai sunaikinti prieš ir gražinti savo ras- / j!gos ir sveikatos pozicij , iš kurios ji atsistatydino.
Iš ties , jis Vado patarim apie paties priešo panaudojim ved! iki jo loginio kraštutinumo. Realistiškai
ži(r!damas / prieš save esant/ uždavin/ pirm kart, jis pamat!, kad problemos, su kuriomis jis susid(r-s, yra tokios
kraštutin!s, kad tam, kad prieš jas daryti progres , jis b(t /pareigotas sukoncentruoti visas savo energijas / vien t
problem aspekt vienu kartu.
Pirmasis žingsnis buvo bendras pripažinimas. Jo ankstesnis /sitikinimas, kad tas tikslas turi b(ti /gytas
kiekvieno kito dalyko s skaita dabar buvo stipresnis, negu bet kada. Taip vietoje to, kad sekt natural nor atskirti
nacionalsocializm nuo holivudinio /vaizdžio, kur/ žydija jam stat! tris dešimtme'ius, jis laikinai atmet! visas
„respektabilumo“ vilties – net tarp kit nacionalsocialist – ir nutar! visas ankstesnes žyd pastangas paversti savo
paties pranašumu.
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Šiam tikslui jis specialiai ant sav-s užsid!jo „nacio“, o ne „nacionalsocialisto“ antspaud , naudodamas š/
žurnalistin/ žargon , kuris buvo sugalvotas priešo per ankstyv sias kovos Vokietijoje dienas, terminas, / kur/
nacionalsocialistai ži(ri su maždaug tokiu pa'iu jausmu, kaip /sitikin- marksistai tikriausiai ži(ri / „komuniagos“,
arba „raudono“ pavadinim . Už šio pirmojo žingsnio, kuris tur!jo sukelti daug nesusipratimo ir /tarimo
ateinan'iomis dienomis, buvo šaltakraujiškas suvokimas, kad žygiuojantis, šaukiantis, uniform d!vintis Holivudo
stiliaus „nacis“ yra žymiai labiau žiniasklaidos vertas ir turintis didesn- „smogiam j gali “, negu bet koks
paprastas nacionalsocialistas.
Jam apmastant savo dvasi išjudinant/ patyrim ir pradedant daryti planus atei'iai per kelias kitas dienas,
/vykiai prad!jo plaukti nauj j kryptimi, kam nurodyta Lemties piršto. Trys vyrai, paž/stamas iš dešini j ir du kiti
vyrai, kurie nepažinojo Rokvelio, užsuko vien vakar j/ aplankyti. Iš pradži šokiruoti ir atbaidyti svastikos
v!liavos jo svetain!je, jie greitai buvo perkalb!ti jo aistringo naujojo tikslo pristatymo. Du iš t trij pasiliko b(ti jo
pirmaisiais pasek!jais.
Tada jis atidar! lang užuolaidas, padarydamas savo svastikos v!liav matoma nuo gatv!s. Jis savo dviems
vyrams išdav! raiš'ius su svastika ir jie tryse vaikštin!davo po namus su pistoletais. V!liau jis ant stogo pastat!
apšviest svastik .
Minios ateidavo juoktis ir ty'iotis bei m!tyti akmenis, bet keletas pasilikdavo klausytis. Jo „šturmuotoj “
skai'ius išaugo nuo dvej , iki keturi , iki dešimties.
Šios 1959 – j kovo dienos, kurios liudijo pirm tikr j/ nacionalsocialistin!s veiklos atgimim po beveik
keturiolikos met teroro ir visiško užgujimo, žym!jo audringiausi ir sunkiausi laik , su kuriais susid(r!
Rokvelis, pradži . Varginamas policijos su nelegaliomis kratomis ir jo turto bei medžiag konfiskavimu,
puldin!jamas galvažudži ir vandal , kuri suimti policija nedar! joki pastang , jis ir jo maža pasek!j grup!
spausdino ir platino dešimtis t(kstan'i atsišaukim ir kalb!davo b(riams smalsi ir priešišk sve'i , kurie
ateidavo pamatyti „Amerikos Fiurer/“, kaip pašiepian'iai j/ vadindavo laikraš'iai. Jis pirma išrinko vard
„Amerikos partija“ savo besivystan'iai organizacijai, bet tuoj pakeit! pavadinim / „Amerikie'i Naci Partij “.
Pirmiausia galvoje tur!damas pirmin/ tiksl , jis koncentravo savo mažos grup!s veiksmus daugiausiai /
uždegan'i atsišaukim platinim , vieš incident darym , kalb!jim minioms aplinkyb!mis, specialiai
pasirinktomis išprovokuoti žiauri opozicij – bet k ir visk , kitaip tariant, kad gauti masin- reklam , tapti
visuotinai pripažintiems kaip žyd irvisko, k jie atstovavo, nuo marksizmo iki neprincipingo kapitalizmo, nuo
rasin!s degeneracijos, iki kult(rinio bolševizmo, priešininkais.
Jo pirmoji muilo d!ž!s stiliaus viešoji kalba buvo duota aikšt!je Vašingtone, sekmadien/, 1960 –
balandžio 3 – i j ir tapo pastoviu nutikimu kuriam laikui po to.

j

Laiškas, kur/ jis parat! savo motinai per š/ ankstyv viešo kalb!jimo period duoda mint/ apie sunkumus, su
kuriais jis susid(r!:
„1960 – j birželio 7 – oji.
Mieloji mama:
A'i( tau už laišk ir pagalb . Tai yra labai /vertinta... Nekreipk daug d!mesio / tai, k laikraš'iai sako, mama,
jie ne/tik!tinai meluoja. Praeit savait- jie v!l m!gino mus užmušti aikšt!je ir vos ne nužud! majoro Morgano, kur/
tu sutikai, kai jie j/ ištemp! dešimtiese ir tryp! j/ ir paliko, laikydami mirusiu. Bet mes nugal!jome, netgi nors
policija, daugumoj prieš savo vali , buvo priversta mus suimti už „netvarking elges/“ (už tai, kad buvome užpulti
žudikiškos gaujos!), žmon!s yra su mumis. Šitoks dalykas yra neišvengiamas ir tai darysis blogiau. Dabar jie vakar
band! mane uždaryti / psichin- ligonin-, kad mane nutildyt , bet jie buvo nustebinti, kai aš buvau atleistas, kai
žmon!s at!jopasi(lyti didžiul/ pinigin/ užstat , kur/ jie dav! už mane ir aš tur!siu savo paties pasirinkt psichiatr
duoti pranešim vietoje t dvej žyd , kuriuos jie man suplanavo. Nesijaudink d!l viso šito. Tai yra pavojinga,
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skausminga ir kartu kai m(s pa'i tauta nesupranta, k mes darome ir ken'iame už j , bet aš esu tikras, kad
Viešpats neleis melagiams ir vagims pabaigoje nugal!ti. Tu dar labai didžiuosies...
Su meile, Linkas.“
1960 – j pasirod! „Nacionalsocialist pranešimas“ kaip pirmasis Amerikie'i Nacionalsocialist Partijos
leidžiamas periodinis leidinys. Jis išsivyst! po aštuoni numeri išsivyst! / „Šturmuotojo“ žurnal . Tuo tarpu, 1960
– j vasario 6 – j Jungtini Valstij laivynas, spaudžiamas žyd grupuo'i , privert! Rokvel/ priimti paleidim iš
laivyno atsargos.
Nepaisant jam primesto žini karantino, nepaisant mušim ir kalinim , nepaisant chroniško finans tr(kumo,
nepaisant rimt personalo problem ir nepaisant t(kstan'io kitoki b!d ir sunkum , jo kampanija gauti bendr
pripažinim pamažu dar! pažang . Laikraš'iai pamat!, kad ne/manoma visiškai nemin!ti jo grubi ir dr si darb ;
redaktoriai ir rašytojai pagund j/ „demaskuoti“ mat! kaip nenugalim . Net radijo ir televizijos vadovai, pastoviai
ieškantys sensacij , pasidav! pagundai ir pamyn! reklamos Rokveliui draudim .
Džordžo Linkolno Rokvelio ir Amerikie'i Naci Partijos /vaizdis, sukurtas masin!s medijos viešam
vartojimui, žinoma, buvo labai iškraipytas. Rokvelis sugeb!jo priversti medij , daugiau ar mažiau prieš jos vali ,
duoti jam reklam . Deja, jis negal!jo jos priversti b(ti nešališkai savo darbe, ar net b(ti teisingai. Interviu su juo,
išleistame populiariame žurnale „Playboy“, buvo pristatytas tokiais redakcijos pasteb!jimais: „Priešingai, negu
praeiti apklaustieji, Rokvelis negal!t b(ti vadinamas kalb!toju už bet koki socialiai, ar politiškai reikšming
mažum . Bet mes jau'iame, kad pats Rokvelio meistriškojo rasizmo virulentiškumas gal!t tikrai ieškant/ pokalb/
su 48 – eri met „Fiureriu“ paversti siau'ian'io rasizmo ir fašizmo patalogijos portretu.“
Kitas pakomentavo: „Taigi Džordžo Linkolno Rokvelio klausimas išsilydo iki kalusimo kiek toli Amerika
gali leisti eiti neapykantos pirkliams? Ar negera Amerikos demokratijos šaka nukris, ar ji užkr!s likus/
organizm ?“
Tikrai ambicingieji rašytojai, redaktoriai ir reporteriai neapsiribojo tokiais švelniai šališkais pasisakymais, bet
vienas su kitu konkuravo, kurdami baisias melagystes apie Rokvel/. Jis buvo apkaltintas bailumu, sadizmu ir
savanaudišku išlaidavimu, grobimu: „Kaip Adolfas Šikelbriuberis ankš'iau, kuriuo jis laiko modeliu, jis tiki
vadovavimu iš užnugario kuo toliau, kaip /manoma.“ Viename žurnale jis buvo „pacituotas“, pasak-s, kad jis neva
vien kart iškastrav-s triukšmadar/ savo plikomis rankomis ir kitas praneš!: „Džordžo Rokvelio isteriškas
š(kavimas užved! pamiš!li saujel- iki l(žtan'io momento. Praeit vasar trys iš jo smogik nutar! pamalonint/
Fiurer/, pagrobadmi maž žyd vaik Vašingtone ir j/ laikydami Partijos b(stin!je kelioms valandoms. Kiek
daugiau nekalt pilie'i patirs užpuldin!jim , kol Robertas. F. Kenedis ir Saugumo departamentas /žengs?“
Visk viršijo pasakojimas, kad „Kaip tikras naci aukš'iausiasis šuo, jis naudojasi aukš'iausiojo šuns
privilegijomis ir užsakin!ja priva'ius patiekalus / savo kambar/. Jis valgo tokius prašmatnius dalykus kaip v!žli
sriub , v!žius ir kepsnius, kol jo vyrai valgo mišinius. Tarp patiekal jis m!gaujasi 'iulpdamas kinkanus.“ Šis
paskutinis išsigalvojimas primena straipsnius, išleistus Vokietijos spaudoje (prieš1933 – iuosius), kurie vaizdavo
Adolf Hitler/ kaip girt išlaid(n (Hitleris g!r! tik vien kart savo visame gyvenime – per savo vidurinio
išsilavinimo baigimo vakar ) ir krauger/, kuris iššvaistydavo savo pasek!j aukas prabangiu gyvenimu, šampano
baliais ir paleistuvavimu.
Rokvelis šias melagystes ir šmeižt pri!m! filosofiškai, nes alternatyva šiam žyd sukurtam vieš jam
/vaizdžiui buvo iš viso jokio viešojo /vaidžio. Tarp kitko, žydai ir ne žydai leid!jai, trokštantys parodyti savo
prijautim žydams negali b(ti pilnai apkaltinti už šit prast /vaizd/. Rokvelis pats prid!jo s moning rank prie jo
suk(rimo, kaip jis pripažino, kai jis pasak!: „... Kai aš turiu ret galimyb- pasinaudoti masine medija, kaip neseniai
buvo kai aš daviau interviu „Playboy“, aš esu priverstas žengti atsargi linij tarp to, k nor!'iau sakyti ir to, k
priešas nor!t gird!ti. Nebent aš specialiai skamb!siu pusiaukel!je tarp š(kaujan'io beraš'io su trimis atsisukusiais
varžtais, toks interviu niekada neb(t išspausdintas.“
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Kaina, kuri jis sumok!jo už b(vim bendrai pripažintu „ponu naciu“, buvo iš ties aukšta. Kiti vyrai su
gerais rasiniais instrinktais, bet be Rokvelio politini realij suvokimo buvo pakankamai naturaliai pasibais!j- tuo,
kas atrod! kaip Rokvelio absurdiški maivymaisi. Dauguma žmoni , netgi pakankamai sofistikuoti, kurie žinodami
kalba apie „valdomas žinias“ žyd Didžiojo melo technik randa nesuprantama.
Šie geri, bet paprasti pilie'iai dažnai šokdavo prie neteisingos išvados, kad Rokvelis buvo kažkoks agentas
provokatorius, išdavikas, pasamdytas priešo diskredituoti sažiningus rasistus ir patriotus. Jo susirašin!jimas su
vienu iš j rodo nekantrumo ir negal!jimo suprasti tikr j problem , ištinkan'i m(s ras- supratimo ir nuošird
nor pažadinti supratim . Šios ištraukos iš laiško snobistiškai rasist grupuotei, pasivadinusiai „Europie'i
Išsivadavimo Frontu“, yra tipiškos:
„Mielas pone...
Aš pastebiu, kad aš esu tik kvailas, kvaišas amerikietis, bet aš myliu ši šal/, nepaisant j(s jos atmetimo.
Tai, ko j(s neken'iate, yra tai, k jai padar! žydai ir j(s esate kaip vyras, kuris leidžia savo žmonai b(ti išniekintai
prievartautoj ir tada j už tai /meta / šiukšli kibir . G!da jums! „Amerikietiška“ /take yra visai ne amerikietiška ir
j(s tikrai tai gerai žinote. Tikroji amerikietiška /taka buvo Henris Fordas, m(s Vakarai ir panaš(s.
Europa yra labiau kaip pavarg-s senas vyras, negu pavargusi sena moteris ir, jeigu Vakar kult(ra bus
išgelb!ta, ji bus išgelb!ta paskutini j Vakar „barbar “, amerikie'i „barbar “, kuriuos myliu. Žmon!s kaip j(s,
meilikaujantys, nusiblizgin-, išsilavin-, išpuik- ir „virš“ bjauraus fizinio smurto, negalite išgelb!ti sav-s, tuo labiau
nacijos, kult(ros, ar ras!s. J(s žmon!s su savo „Europie'i IšsivadavimoFrontu“ / tai einate priešinga kryptimi. J(s
nebegalite išvaduoti Europos su europie'iais. Hitleris tam dalykui dav! kiekvien dal/ savyje esan'io švento
genijaus ir jis buvo nuplautas amerikie'i „barbar “. J(s ir j(s kiaušingalvi puošeiv gauja esate /simyl!j- tai,
kas pranyk- ir toliau ignoruojate, kas yra 'ia. Romos neb!ra. J(s vis j gaivinate ir j(s negalite, nes ten neb!ra
jokio kilni rom!n , bent jau užtenkamai, kad padaryti tikr kov už tai, Europa yra kaip viena didel! Pranc(zija –
tuš'ias kevalas, geri žodžiai, gražios dainos ir negyvi vyrai. Mes pad!jome užmušti Europ . Jeigu j(s j
išvaduotum!te kaip buvo „išvaduota“ Pranc(zija, ji v!l pask-st / degeneracij po šimtme'io.
Žinoma, Europoje yra ger , energining kovojan'i žmoni , bet jie yra nustelbiami dvej pasaulini kar ,
skatint žyd ir kariaut amerikie'i , griuv!siuose esan'i žmogišk j šiukšli . Aš statau nacionalsocializm 'ia,
pagal tokius b(dus ir metodus, kokie yra /manoma ir man pavyksta, nepaisant j(s ži(r!jimo užrietus nos/ / mane.
Kai tik šaš gausiu vien , ar kit iš j(s mesti „Mes esame tikrieji nacionalsocialistai“ žaidim ir prad!ti b(ti
tikrais nacionalsocialistais, aš duosiu j!gos reikalui, kuriam aš atidaviau savo gyvenim , savo šeim , savo
patogum ir vis kit , k turiu atiduoti, nesvarbu kas jums buvo sakoma...“
Atvirumas, o ne diplomatija buvo jo stiprioji pus!.
Tam, kad išsklaidyti priešiškum kuo daugiau, kiek gal!jo, jisai tuoj buvo /pareigotas nukreipti dal/ savo
energijos nuo agitacijos ir reklamos / ramesn/ savo id!j parodym . Jo primasis rimtas bandymas šia kryptimi buvo
jo politin!s autobiografijos, „Š/kart pasaulis“ išleidimas. Greitai parašyta 1960 – j ruden/ tarp kalb!jim ,
pasirodym teismuose, gatvi m(ši ir desperatišk m!ginim surinkti pinig išlaikyti savo nedidel- grupuot-, jis
j paj!g! išleisti tik už vien met . Knygos spausdinimas ir surišimas buvo daromas visiškai neapmokyt šturmo
padalinio vyr ir j vienintel! technika buvo maža, kabineto stiliaus kopijavimo mašina. Visiškas jos tono
nuoširdumas ne/tikino ret iš jos skaitytoj , bet platinimo sunkumai d!l žydiškojo „karantino“ apribojo jos
cirkuliacija keliais t(kstan'iais kopij .
1961 – j spal/ pasirod! pirmasis jo „Rokvelio pranešimas“. Skirdamiesi savo apimtimi nuo keturi iki
trisdešimt šeši puslapi , „Rokvelio pranešimai“ pasirodydavo pusiau m!nesiniu tiražu, tada m!nesiniu, kartais
pakylan'i / dvej kart per m!nes/ leidim per ypa' sud!tingus laikotarpius. „Rokvelio pranešimai“ tur!jo labai
gyvybing nacionalsocialistin!s ideologijos, esamos politikos analiz!s, prognozi , politini karikat(r ir piešini ,
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tinkam žiniasklaidos iškarp ir Partijos veiklos nuotrauk mišin/. Jie visi neš! jo unikal antspaud ir, daugiau
negu bet kas, buvo atsakingi už idealistišk jaun vyr , kurie sudar! augan'io jud!jimo kadrus, pritraukim .
Nuo pradžios, Rokvelis suprato reikm- Nacionalsocialistiniam jud!jimui galiausiai veikti pasauliniu mastu.
Nes Jud!jimo galutinis tikslas buvo ariškosios pasaulio tvarkos suk(rimas, „pax Aryana“, kaip ilgalaiki rasini
Jud!jimo tiksl reikm!s. Nuo 1959 – j pavasario, ši koncepcija ant popieriaus egzistavo kaip „Pasaulio Laisvai
Veikian'i Nacionalsocialist S junga“, bet iki 1962 – j vasaros tai nebuvo padaryta be susisiekimo laiškais tarp
keli nacionalsocialist Europoje. Ankstyv 1962 – j rugpj(t/, Rokvelis susitiko su nacionalsocialist atstovais iš
keturi kit šali Kotsvoldo kalneliuose netoli Kostvoldo, Anglijoje ir Pasaulio Nacionalsocialist S junga
formaliai prad!jo egzistuoti. Rugpj('io penkt j protokolas, žinomas kaip Kostvoldo susitarimas buvo sudarytas,
prisaikdinantis nacionalsocialist jud!jimus Jungtin!se Valstijose, Britanijoje, Pranc(zijoje, Vokietijoje (/skaitant
Austrij ) ir Belgij bendroms pastangoms. Kasmetiniai Pasaulio Nacionalsocialist S jungos susitikimai buvo
pradžioje numatyti, bet Likimas ir aplinkyb!s tam trukd!. Rokvelis buvo po augan'iu spaudimu Amerikoje per
seken'ius penkerius metus, situacijai darantis pamažu vis audringesnei.
Rokvelio originalioji programa buvo padalinta / tris fazes. Pirmoji faz!, prasid!jusi 1959 – j kov tur!jo
b(ti provojuojan'ios, bet iš esm!s nekonstruktyvios veiklos faz!, skirta sukurti reklam ir pastatyt/ vieš j/ /vaizd/,
nesvarbu kok/ iškraipyt . Antroji faz! buvo kadr k(rimo faz!, per kuri buvo pastatyta stipri, drausminga,
veiksminga, profesionali nacionalsocialistin! organizacija ir paj!gumas ir propaganda išsivyst! / aukšt laipsn/.
Tre'ioji faz! tur!jo b(ti masin! organizacija.
Pirmoji faz! buvo meistriškai /vykdyta. Rokvelis /rod! esantis išskirtinis taktikas grubiame žaidime,
prasimušant pro žydišk tamsos barjer . Su šaltu objektyvumu jis steb!jo spaud ant jo /vaizdžio pilan'i kibir po
kibir melo ir purvo, provokuojant juos naujai veiklai, kai tik jie pavargdavo. Su aštria /žvalga jis analizavo žyd
situacij . Jis suprato, kad jie už!m! esmines kontroliuojan'ias pozicijas viešosios nuomon!s formavimo tinkluose,
kad jie yra labai suvaržyti fakto, kad kontrol! turi b(ti nusl!pta nuo visuomen!s.
Tuolabiau, jis suprato fakt , kad labai didel! dalis reporteri , redaktori , rašytoj , žini praneš!j ir net
daugelis individuali radijo sto'i savininkais nebuvo žydai ir, gaunantys tiesioginius ir kategoriškus priešingus
nurodymus iš pagrindini žyd , iš ši žmoni buvo galima tik!tis daugiau, ar mažiau nusp!jamos reakcijos, davus
stimul . Taip, užimant pozicij ir darant pareiškimus, kurie „eiliniam pilie'iui“ atrodo ekstremel(s ir netgi
absurdiški, jis gal!jo leid!jus suvilioti j/ pla'iai cituoti, manant taip j/ diskredituosiant,tai tur!jo patrauklum
dideliam skai'iui ne eilini pilie'i – bebaimiams idealistams, kurie gal!jo suformuoti nacionalsocialistin/ kadr .
Ir šie vyrai reagavo / Rokvelio žodžius labai skirtingu b(du, negu liberalieji leid!jai, arba j eilin! audotorija.
Jie perreg!jo jo žodži „absurdiškum “ iki gilios tiesos pagrindo, kur/ jie tur!jo. Kol eilinis pilietis, nepaj!gos
galvoti už matom dienos problem Rokvelio žodžius laik! „perdaug ekstremaliais“, taip kaip leid!jai ir nor!jo,
tie, kurie savo protuose gal!jo ekstrepaluoti dabarties /vykius ir rytojaus bei amžiaus pas!kmes, taipogi mat!
priver'iant/ jo reikalavim b(tinum . Bet tokie žmon!s yra gana retai išsim!t- per populiacij ir juos pasiekti
Rokveliui reik!jo labai pla'iai išmesti savo tinkl ; leid!jai jam tai padaryti pad!jo, manydami j/ paniekinsi .
Rokvelis taip pat suprato, kad jo /vaizdis, kuriamas masi protuose, kol kas b(dama /pareigojim , tur!jo vertatei'iai, kai s lygos pribr-s, kad bent dalis t masi b(t pasirengusi „ekstremistui“.
Antroji faz! – kadr k(rimas ir organizacinis vystymasis – tam tikra prasme buvo bendras su pirm ja fraze,
nes nuo pat pradžios Rokvelio žimomumas prad!jo pritraukti kelet idealist , reikaling atr jai fazei ir šie vyrai
prad!jo sudaryti organizacin!s strukt(ros, kuri v!liau tur!jo b(ti pripildyta, griau'ius. Netgi dalis tre'iosios faz!s
/!jo / vaizd kai Rokvelis ved! kampanij tapti Virdžinijos valstijos gubernatoriumi 1965 – aisiais.
Rinkimin! kampanija pasirod! esanti ypa' vertingu treniravimosi periodu ne tik Rokveliui, bet ir visos jo
Partijos personalui. Suprasdamas ilgailaik/ poreik/ išvystiti patirt/ masin!ms kampanijoms, Rokvelis nusprend!
prad!ti /gyti patirt/ toje kryptyje per anksti, o ne v!lai. Kaip jis v!liau pripažino, po to, kai laim!jo mažiau, negu
1,5% duot bals , kampanija taip pat suteik! labiau esmin- pamok ir jam pad!jo realistiškai /vertinti vis
Jud!jimo b(kl-. Ankš'iau jis tur!jo perdaug optimistišk poži(r/, kad Jud!jimas prad!s surinkti pakankam masin/
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pasekim kai tik jis /gaus pakankam žinomum per jo pirmosios faz!s veikl ; t. y. jis tik!jo, kad faz!s du ir trys
bus daugumoje kartu.
Po Virdžinijos kampanijos, kai jam buvo v!l priminta didžiul! viešosios numon!s inercija, jis suprato, kad
antroji faz! bus žymiai ilgesn!, negu jis originaliai tik!josi ir, kad bet kokio rimtesnio pasisekimo pradžia tre'iojoje
faz!je tur!t laukti dvej dalyk : pakankamo Jud!jimo vidinio sustriprinimo ir pakankamo bendros rasin!ssocialin!s-ekonomin!s situacijos pablog!jimo.
Su šiuo pirmuoju dalyku galvoje, jis 1966 – aisiais padar! sprendim inauguruoti bendr veikl . Kaip min!ta
ankš'iau, pirmosios dvi Partijos veiklos faz!s daug kur sutapo ir per!jimas tarp judviej buvo pažym!tas
susitelkimo nukreipimas. Pirmoji faz! buvo „nacistin!“ Jud!jimo era. Antroji faz! yra nacionalsocialistin!s eros
pradžia. Kartu su šituo persitvarkymu, Amerikie'i Naci Partija tapo Nacionalsocialist Balt j Žmoni Partija
1967 – j sausio 1 – j ir ta data gali teisingai b(ti laikoma pasikeitimo tašku. Prieš šešis m!nesius
„Nacionalsocialist Pasaulio“ pasirodymas buvo didžiulis žingsnis šia kryptimi. Ir po šeši m!nesi nuo tos datos –
1967 – j liep , Arlingtone /vyko istorin! Partijos persitvarkymo vadovyb!s konferencija. Ten Rokvelis Jud!jim
nukreip! jo nauja linkme, paaiškindamas visiško kiekvieno veiksmo profesionalivavimo b(tinyb-, nuo pinig
rinkimo iki propagandos rašymo tam, kad atitikti sunkius reikalavimus, kuri tik!tasi ilgame priešaky esan'iame
augimo ir kovos periode.
Jam dabar buvo keturiasdešim devyni metai. Pastaruosius aštuonerius metus jis dirbo vidutiniškai šešiolik
valand per dien , septynias dienas per savait-. Kr(vis jo fiziniams ir dvasiniams ištekliams buvo sunkus.
Dažniausiai jis b(davo /pareigotas susitelkti / kelis uždavinius vienu metu. Visada b(davo planuojama
demonstracija, rengiama kalba, rašoma propaganda, vedama teismo byla, renkami pinigai ir viskas tur!davo b(ti
padaryta beveik ne/manomomis darbo s lygomis su pastoviais trukdžiais. Tik didžiulis jo grubaus š!ši p!d ,
keturi coli r!mo gyvybingumas ir gili dvasin!s j!gos atsarga j/ išlaik! praeityje.
Kelias, kuris buvo priešaky tikrai nebuvo lengvesnis; priešingai, prie sen j uždavini
publikacijomis tur!jo b(ti daug nauj problem , Jud!jimui t-siant savo nauj veiklos faz-.

su agitacija ir

Kiti žmon!s – stipr(s žmon!s – gal!jo pasiduoti pagundai likti su receptu, prie kurio jie priprato ir neiti iš
nugal!to kelio / keist ir sunki teritorij . Mažiausias subjektyvumas leist jiems išsakyti šimt priežaš'i nekeisti
„modus operandi“, kuri praeityje buvo s!kminga. Ir vis d!l to tai buvo b(dinga Rokveliui, kad jis nei akimirk
neabejojo. Kai jis pamat!, kad Jud!jimui at!jo laikas keisti savo taktik ir priimti kitok/ /šš(ki rinkin/, jis save
atidav! naujajam uždaviniui su tuo pa'iu pasiryžimu, kur/ jis rod! per pirm j faz-.
Dabar buvo reikalinga sukurti visiškai nauj Partijos vieš j/ /vaizd/, arba tiksliau, su laiku pakeisti stipriai
iškreipt /vaizd/, kur/ jis pristat! prieš jam sukurti / tok/, kuris artimesnis teisybei. Tai buvo reiklus uždavinys ir
jis praleido 1967 – j vasar sudarin!damas planus atei'iai ir baigin!damas savo nauj j knyg , „Baltoji galia“.
Viename iš savo paskutini laišk , parašyt rugpj(t/ dviems ištikimiems Partijos draugams, vyrui ir žmonai,
jis atskleidžia dal/ introspekcijos, kuri tuo lemtingu metu už!m! jo galv :
„Mielieji,
Jokiais b(dais aš negaunu tvirto jausmo, kad j(s esate savo pa'i galvose aišk(s d!l to, kas buvo padaryta,
kad tur!t b(ti padaryta dabar ir kas tur!t b(ti padaryta (arba netur!t b(ti padaryta) ateityje. D!l šitos priežasties,
po tiek daug mano pastarojo m!gstamo pom!gio – vartymosi ir sukiojimosi – aš pabudau kol aušra slenka virš šio
abejingo miesto ant popieriaus išd!styti kai kurias mintis, kurios gali praversti (ir dažnai matau, kad tokie
bandymai pad!ti kitiems dažnai darant juos, padeda man pa'iam). Pirmiausia leiskite man pristatyti
neišsprendžiam problem manyje. Darydamas geriausiai k galiu, besimokant iš istorijos, aš suvokiu vis didži
kov fakt .Yra buv- milijonai reikal , m(ši ir taip toliau, beveik visi iš j pralaim!ti. Istorija retai užfiksuoja
pralaim!tojus, nebent kai jie yra sukapojami ypa' /domiu ir dramatišku b(du. Bet yra toki nugal!toj , kurie b(na
užfiksuojami istorijoje ir aš ištyriau juos gana nuodugniai (nor!damas kažkada prisijungti prie j išaukštint gret ),
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pamatyti, ar yra kokia bendra j veiklos šioje planetoje schema, kuri gal!t b(ti raktas / tai, kod!l jie laim!jo kai
beveik visi pralaimi. Yra beveik jokios abejon!s, kad tokia schema, nors tikslai ir kovos kinta turiniu ir tikslu nuo
Lenino bolševizmo iki Adolfo Hitlerio Nacionalsocializmo, nuo mažos senos moterišk!s, pasiryžusios savo
kaimyn išvaryti iš miestelio iki Ringischano ir jo žmogišk j m!saini mašin . Nugal!tojai kiekvienu atveju
b(davo labiau pasiryž-, labiau fanatiški savo negailestingu atsisakymu sustoti, negu j varžovai. Bet tai ir nebuvo
tiesa. Istorija pilna atkakli pamiš!li , kurie pakartotinai šokdavo nuo kaln ir pastat , nešiodami „sparnus“ ir taip
pat pakartotinai nukrisdami ant savo užpakali , kol nieko nelikdavo...
Išvada, kuri aš pasiekiu iš viso šito yra, kad reikia trij dalyk padaryti nugal!toj : gero tikslo, t. y. tikslo,
kuris yra laiku, faz!je ir yra reikalingas; vado, kuris yra nepalenkiamas savo pasiryžime kovoti tol, kol jis turi por
kelm kojoms ir kuris gali /kv!pti toki pa'i vali savo kariams; ir dar paprastos geros laim!s. Tirdamas savo
paties tiksl , vadovavim ir s!km-, aš pamatau, kad man yra visiškai ne/manoma padaryti nešališk sprendim , ar
aš esu vienas iš fanatik , šokan'i nuo kalno su pora vilnoni , suklijuot plunksn sparn , ar aš esu vienas iš t
vyruk , kurie yra sumodeliuojami / akmeninius atvaizdus balandži naudai... Aš taip pat nežinau, ar bet kuris iš
m(s žino / tai atsakym . Ta'iau aš turiu pranašuma priešais jus abu tuo, kad aš seniai seniai nusprendžiau, kad
geriausias dalykas, k galiu padaryti su savo gyvenimu, yra nusitaikyti ir padaryti geriausi k galiu suvaldyti
neišvengiam dreb!jim ir niekada nenuleisti akies ir širdies nuo taikinio, kol jis nenusileis...“
TSKSTANTIS DEVYNI ŠIMTAI ŠEŠIASDEŠIMT SEPTINTTJT RUGPJSRIO DVIDEŠIMT
PENKTUJU, penktadien/, dvejoms minut!ms iki vidurdienio, netoli jo Arlingtono b(stin!s, j/ pakirto žudiko kulka.
Žudikas, žmogus, kur/ Rokvelis pašalino iš Partijos keliais m!nesaisi ankš'iau po jo pakartotin bandym
subtiliai / Partijos leidinius /leisti marksistines id!jas ir už vieš rasinio bolševizmo doktrinos propagavim , jis
tykojo pasaloje virš netoliese esan'io pastato ir šov! / Rokvelio automobil/, jam važiuojant pro šal/. Ironiškai,
Rokvelis š/ išpuikus/ bolševik išgelb!jo iš Niujorko miesto lušnyn ir prisi!m! beveik t!višk susir(pimin juo
nuo to laiko. Jis niekada neapleido savo pakartotin m!ginim suteikti kažkiek dorumo ir garb!s supratimo jam,
nepaisant triuškinan'i /rodym , kad tas žmogus buvo baisus melagis ir vagis ir nepagydomas konspiratorius. Visi
jo gero siekiantys m!ginimai šia kryptimi buvo per metus apdovanojami tik širdg!la po širdg!los ir, pagaliau,
mirtimi, kai pagiežingasis smulkusis nusikalt!lis, kur/ jis tik!josi paversti vyru rado galimyb- „atsilyginti“ už tai,
kad buvo pašalintas iš Partijos.
Po JAV valdžios atsisakymo / komendanto Rokvelio teis- / kap valstybin!se kapin!se, jo Partijos draugai jo
k(n nukremavo ir nacionalsocialistin!s laidotuv!s /vyko Arlingtone, rugpj('io 30 – j . Jo nekrologas buvo
trumpas, bet jaudinantis.
Draugai nacionalsocialistai! Baltieji amerikie'iai! Šiandien mes prisiimame sau l(dn uždavin/ paguldyti
poilsiui mirtinguosius m(s mylimo vado, Linkolno Rokvelio, nužudyto bailaus žudiko kulkos, palaikus. Tiems iš
m(s , kurie su juo dirbo kasdien, tiems partie'iams visoje Amerikoje ir atsidavusiems nacionalsocialistams visame
pasaulyje šis pribloškiantis praradimas, sukeltas jo mirties, tebus pilnai pajaustas kovos dienose ir metuose, kurie
stovi priešais mus. Jo /kv!pimas ir jo valia, jo išminties gilumas ir jo sielos didvyriškumas yra dalykai, kurie mums
duoda motyvacij ir orientavim , kurio mums taip reik!jo t-sti kov tiek tamsi dien pra!jusiuose metuose.
Stulbinantis jo iš!jimo staigumas ir pasek- keli dien neramumai mums dar neleido suvokti savo praradimo
dydžio. Bet net sunkiau pakelti už tai buvo visiškai žemas, niekingai beg!diškas valdžios nacijos, kuriai jis tarnavo
taip ištikimai per savo gyvenimo metus, elgesys su m(s kritusiu komendantu. Džordžas Linkolnas Rokvelis
atidav! savo gyvenim kovai prieš bolševizm metu, kai t(kstan'iai kit amerikie'i kovojan'i vyr kitoje
pasaulio pus!je taip pat krenta kaip to paties bolševizmo aukos ir vis d!l to Amerikos valdžia atmet! jo prašym
atsigulti poilsio jo norimoje vietoje.
Džordžas Linkolnas Rokvelis tarnavo Amerikai dvidešimt met ir per du karus, v!l ir v!l rizikuodamas savo
gyvybe, kad ginti žem- ir taut , kuri jis taip myl!jo. Jis buvo joks užstal!s kareivis, o savo paties valia pasirinko
kareivišk profesij , reikalaujan'i aukš'iausios tvarkos ir sug!b!jim : jis buvo kovinis pilotas. Jo atsidavimas
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pareigai, jo dr sa, jo /gudžiai j/ nuved! nuo j(reivio iki komendanto laipsnio, jam dav! vadovauti trims eskdronams
ir jam uždirbo devynis apdovanojimus. Ir Amerikos valdžia nelaiko j/ vertu b(ti palaidotu kartu su kitais kareiviais.
Džordžas Linkolnas Rokvelis paaukojo daugiau ir kovojo labiau už tai, k jis laik! brangiais dalykais, savo
gimt j žem-, savo tautie'ius ir, virš visko, savo ras-, negu bet koks kitas dabar gyvenantis vyras. Jis mat! savo
pareig ir nekrup'iodamas j dar!, net kai ta pareiga j/ prived! / opozicij beveik visiems, esantiems aplinkui j/. Jis
mat! toliau, negu kiti žmon!s ir jis kovojo labiau. Iš ties , šiuo v!lesniu atžvilgiu jis vertino didžiojo Vado
primcip , kurio filosofija formavo jo mintis: Tie, kurie nori gyventi, tegul kovoja; ir tie, kurie nenori kovoti šiame
amžinos kovos pasaulyje, n!ra nusipeln- gyventi.
Jis kovojo ir jis mir!. Ir vis d!l to Linkolnas Rokvelis n!ra tikrai mir-s, nes jis suk(r! Jud!jim ir jis
paskleid! id!j ir tas Judjimas nebuvo sunakintas ir ta id!ja nebuvo nutildyta kulkos, kuri j/ pakirto. Ir tol, kol tas
jud!jimas išliks ir ta id!ja toliau pripildys žmoni širdis ir protus, Linkolno Rokvelio siela gyvuos toliau.
Kankinio pelenai guli 'ia priešais mus ir mes negalime neb(ti pilni tylaus tragedijos jausmo. Ta'iau mes
nesame 'ia jo tikrai ged!ti, bet j/ pagerbti ir iš naujo save paskirti Tikslui, kuriam jis tarnavo. Priešaky esan'iais
laikais mes tur!sime padvigubinti savo pastangas, kad jis neb(t žuv-s veltui. Mes turime leisti jo didži jai aukai
pasitarnauti, mus /kv!piant tolimesn!je m(s kovoje link pergal!s, link m(s žmoni pergal!s, link m(s
didžiosios baltosios ras!s pergal!s prieš lig , kuri dabar j kankina ir priešus, kurie dabar j spaudžia. Iš ties ši
akimirk mes turime tur!ti galvoje t sen j/ posak/, kuriuo Komendantas mus parafrazuodavo: „M(s Jud!jimo
akmenys ir kuras yra jo kankini kaulai ir kraujas.“ Tai yra šis jo mirties aspektas, kur/ dabar jis nor!t mus
labiausiai tur!ti galvoje, pamirštant savo li(des/ ir pripildant save pasididžiavimu žinia, kad mes sek!me tokiu
vadu.
Nes tai buvo jis, Linkolnas Rokvelis, kuris v!l pak!l! degl , kuris nukrito ant žem!s prieš dvidešimt du
metus. Adolfas Hitleris prad!jo m(s did/ Jud!jim ir amžinai tur!s ypating pozicij m(s ras!s istorijoje; bet
jeigu ne Linkolnas Rokvelis, Adolfo Hitlerio didis darbas b(t nu!j-s veltui. Tai buvo Linkolnas Rokvelis, kuris
mus v!l nukreip! / pirmyn einant/ keli , kai jis susvyravo ir nor!jo v!l eiti atgal. Tai buvo jo pavyzdys, kuris
/kv!p! mus daryti tai, k turime, vietoje to, k daryti yra lengviausia. Tai buvo jo ranka, kuri mus ved! iš
pralaim!jimo ir degeneracijos ir li(desio labirinto ir nurod! keli link aukštesni dalyk ; ir jo balsas, kuris mums
v!l ir v!l primindavo, kad mes turime t-sti kov už savo ras-.
Mums padedant poilsio mirtinguosius Linkolno Rokvelio palaikus, yra derama v!l perskaityti t ištrauk iš
Vado knygos, kuri jis m!go labiausiai. Aš skaitysiu iš dvyliktojo skyriaus pirmojo Komendanto Mein Kampf
kopijos tomo:
„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.“
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ŠTURMUOTOJO SKAITYTOJAI!

D

abar mes jau matome, kad sistema palaimino lytini iškryp!li -pederast eitynes Vilniuje, geguž!s 8 –
j dien . Vietoje to, kad vykdyt nacionalin--rasin- politik , šitas režimas naikina Lietuvi Taut ,
vykdo jos genocid per letarg , skleidži degeneracij ir homopropagand . Si(lome kiekvienam tautie'iui
aktyviai priešintis šitiems išsigim!liams: jie ne tik Lietuvi Tautos, bet ir visos žmonijos priešai. Tokias išgamas
kaip „antifa“, anarchistus ir jevro-pederastus dosniai remia Jevrosoj(zas – pasaulin!s žydijos kontroliuojama
„Europos S junga“ ir jos pakalikai. Nor!'iau sakyti „ištikimi pakalikai“, bet vargu, ar tai tinkamas žodis:
pamosikavus pinigine kupi(ra atb!gs, iššovus vien kulk , muil išneš kur velnias neša. Kvie'iame Nacij
atsibusti, vienytis ir stoti / kov už Lietuvi Tautos laisv-, už Lietuvi Tautos apsivalym ir atgimim , už žyd parazit , pederast , marksist -„antifa“ ir kitoki degeneruot bei kenksming element pašalinim iš Valstyb!s ir
Nacijos gyvenimo. „Demokratija“ ne tik teršia arij ras!s genofond , ji taipogi sistemingai stengiasi ir, deja, šios
pastangos s!kmingos, pakirsti normali Tautos lytin- reprodukcij , kad Nacija netur!t pakankamai vaik ir savo
gyvybin) erdv) tur t" užleisti spalvotiems at j'nams, kurie irgi yra išnaudojami pasaulin s žydijos.
Taipogi galime pažym!ti tai, kad Lietuvos Respublikos Generalin! Prokurat(ra išk!l! byl prieš „Naujosios
Europos“ internetin/ tinklap/. Štai tau ir „demokratija“ ir „žodžio laisv!“. Ji egzistuoja žydams, pederastams ir
/vairaus plauko šabasgojams. Nacionalsocialistin s id jos skleidimas Lietuvoje nebus sustabdytas. Propagandin-ideologin- kov sistemingai t-siame toliau, matydami, kad m(s teiginiai apie „demokrat “ mel ir dvigubus
standartus, yra pastoviai patvirtinami j pa'i veiksmais.
Dabar Lietuva yra dar labiau naikinama: judokratijos ir mason mafijos remiamas „laisvosios rinkos
institutas“ (kapitalist -išgam liaupsintojas ir šabasgoj irštva), organizuoja Lietuvos mišk „prichvatizacij “.
Pridurkime, kad ne šiaip PRICHVATIZACIJF, o PRICHVATIZACIJF „UŽSIENIO BENDROV MS“.
Švento m(s Tautos turto atidavimas esamo režimo yra palaiminamas. Mes teigiame, kad šituo spj(viu / Lietuvi
Nacijos veid iš žyd ir j pakalik burn , n!ra visiškai kuo steb!tis.
Tuo tarpu, m(s T!vyn! yra plešiama ir prievartaujama ir finansin!je srityje (kaip visada). „Gerbiamoji“
finans ministr!, „ištikima“ šabasgoja, kaip j vadint jos šeimininkai, suorganizavo 2 milijard pasiskolinim iš
žydijos kontroliuojam finansini strukt(r . Beje, bus mokamos milžiniškos pal(kanos. Neminint fakto, kad
Lietuvos Valstyb s biudžetas yra žymiai mažesnis už bendr vis" jos skol" internacionalin s mafijos
strukt'roms, galime pažym!ti: esame pal'kanin s vergijos gniaužtuose ir šitie „demokratai“ m(s jung daro dar
sunkesniu, dangstydami savo k!slus neva „šaliai naudingais sprendimais“ ir kitokiais pigiais bei visiškai amoraliais
lozungais.
„Gerbiamoji“ rezident! Grybauskait!, žinoma, šitam nei kiek nesipriešina. Taigi, m(s manymu, tai v!l gi
patvirtina m(s ankstesnius teiginius šio asmens atžvilgiu.
Pirmyn kov už Lietuvos Valstyb), už Lietuvi" Nacij , už arij" ras)! Mirtis pederastams, pedofilams,
žydams ir šabasgojams ir visiems parazitams ir Tautos išdavikams!

LIETUVA LIETUVIAMS!
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Redakcija praneša

Šiame, penkt jame „Šturmuotojo“ numeryje, gal!site skaityti apie tai, k

daro m(s šal/ valdantys
parazitai, apie pederast eitynes, gavusias leidim geguž!s m!nes/ ir, žinoma, ideologin- medžiag bei istorinmedžiag , pl!tojan'i skaitytoj žinias žyd klausimu. Richardas Vagneris yra teisingai sak-s, kad: „Žydas yra
demonas už žmonijos suteršimo.“ Tai visiška tiesa.
Taip pat jau, yra iš!j-s pilnas Julijaus Štreicherio Politinio Testamento tekstas, su kuriuo, m(s manymu,
ypa' verta susipažinti tiems, kurie nori žinoti ties , kuri nuo Tautos slepia „demokrat “ režimas.
Belieka tik!tis, kad tie, kurie skaito „Šturmuotoj “, j/ skaitys toliau, o tie, kurie neken'ia jo ir kitoki
panašaus tipo publikacij , j nek-s dar labiau ir patys save demaskuos Lietuvi Tautos ir, pagaliau, viso pasaulio
akivaizdoje.
Tikime, kad ateis laikas, kai ne tik Lietuvi Tauta ir baltoji ras!, bet ir visa žmonija nusimes nieking žydijos
ir mason mafijos jung , kai žydija bus pašalinta iš Taut gyvenimo. Tada ir tik tada, Tauta gali b(ti sveika, kai
žydija yra pašalinta iš jos organizmo. Ji yra parazitinis k(nas, virusas, kur/ toleruoti yra bjauriau, negu sirgti v!žiu.
Visos turi bendr prieš – žydij . Mirtis pasaulinei žyd mafijai ir jos pakalikams!

PASAULIO ANTISEMITAI - VIENYKIT S!
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Šturmuotojas Juozas
LIETUVA IR „DEMOKRAT “ PASAULIS – PEDERAST IR ŽYD RANKOSE

K

aip jau beveik visi žinome, m(s Valstyb- valdantis demokrat režimas suteik! leidim geguž-s 8 – j
dien rengti pederast , lytini iškryp!li eitynes Vilniuje palei Neries up-. Primename, kad išsigim!liai
nor!jo vaikš'ioti per miesto centr , ta'iau „demokratai“, bijodami Lietuvos žmoni reakcijos ir fizini veiksm
prieš iškryp!li „parad “, nusprend- š/ „diding demokratijos laim!jim “ perkelti kitur, toliau nuo visuomen!s
aki . Žinoma, tai tik rodo pig m!ginin numaldyti Tautos nepasitenkinim ir skiepyti „tolerancij “. Tolerancija?
Kam ir kod!l? Ogi žydams, pederastams, pedofilams ir kitokiems parazitams. Toleruoti šit žmonijos šiukšli
kr(v yra tas pats, kas savo k(ne toleruoti ligas sukeliant/ virus .
Mokyklos ir visa švietimo sistema, kartu su Valstyb!s propagandiniu aparatu, yra panaudojama toli gražu ne
nacionalin!s s mon!s k!limui, o kosmopolitinio materializmo indoktrinacijai vykdyti ir žydiškai bei
homopropagandai skleisti. Einant šitokia „puikia“ demokratijos kryptimi, Lietuva bus, bet be Lietuvi .
Belieka suprasti, kad demokratija, kartu su savo pederastija ir žydofilija, yra nuodinga Lietuvi Nacijai ir
privalo b(ti pašalinta. M(s prot!viai neb(t tolerav- „litvak “ akipl!šiškumo, jie taip pat neb(t pakentpederast eitini organizavimo. Yra akivaizdu, kad Lietuv valdo žyd -mason mafija, remiama pederast pedofil klik .
Iškryp!lius palaiko tokios strukt(ros kaip Europos S junga, „antifa“, internacionalinis kapitalas, kapitalistin!
mafija. Efektyviai kovoti prieš pederastijos ir kosmpolitizmo ir rasinio arij genocido sistem /manoma tik einant
prieš sistem , o ne jai pataikaujant ir einant pagal jos r!mus.
Karas niekada neb(na laimimas, kovojant pagal priešo taisykles. Tokie išsigim!liai kaip Vladimiras Simonko
ir jo vadovaujami pederastai, kartu su žyd -rabin „religija“ ir panašiais parazitais bus, po Lietuvos atgimimo,
negailestingai pašalinti iš Lietuvos gyvenimo. Pederastams, žydofilams ir iškryp!liams m(s T!vyn!je ir tikrojoje
Europoje vietos niekada nebuvo, n!ra ir niekada nebus.

ŠALIN PEDERASTUS!
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Šturmuotojas Juozas
KOVO VIENUOLIKTOJI – LAISV S ILIUZIJOS IR
T VYN S IŠDAVIMO SIMBOLIS

K

ovo 11 – j dien Lietuva mini tariam Nepriklausomyb!s atk(rim . Šito neilgo rašto tikslas yra
skaitytojams pasakyti, kad tikros Nepriklausomyb!s n!ra ir, kad Lietuva yra t pa'i j!g rankose, kaip
ir TSRS okupacijos laikais. Dabar okupantas veikia kitaip. Ta'iau nomenklat(ra ta pati, galvos tos pa'ios, arba j
pakalikai jaunesni, o „išrinktoji tauta“, taipogi, lygiai ta pati.
Tikroji Lietuvos Konstitucija, kuri buvo išleista 1938 – aisiais metais buvo sutrypta „demokrat “, kurie buvo
ir gyvenantys iš j , yra buv- TSKP nariai, tarybiniai-komunistiniai kolaborantai. J pakeit! landsbergin!
oligarchin! konstitucija, kuri labai vaizdingai tauškia apie „demokratij “, per kuri yra vykdomas Lietuvi Nacijos
genocidas. Tiksliau b(t teigti, kad ji yra teisinis ramstis Tautos genocidui, nors „demokratai“ gana dažnai savo
veiksmais prieštarauja savo tariamai „konstitucijai“.
Kažkod!l Landsbergis ir Brazauskas buvo TSKP nariai. Kažkod!l esti konkret(s /rodymai, kad Lietuvos
„Persitvarkymo s j(dis“ tebuvo pigus KGB projektas: tie, kurie suk(r! komunistin- Rusij ir TSRS per žydiškas
machinacijas ir aferas, j ir išard!, jai ji pavirto nebenaudinga sistemai strukt(ra. Žinoma, šitas S j(dis buvo
sudarytas iš žmoni , kurie buvo pagauti akimirkos entuziazmo, užsidegimo ir, jeigu tai b(t buv- tikslingai
ideologiškai orientuojama, tada dabar gyventum!me tikrai Lietuviškesn!je, švaresn!je ir geresn!je Lietuvoje, negu
dabar. Ta'iau žmon!mis pasinaudojo ir juos išdav! „demokratai“ kuri rankose ir buvo visas 1989-1991 – j
jud!jimas. Tai, kad Lietuvi Tauta buvo išduota ir, kad dabar Lietuva yra oligarchijos ir pasaulin!s žydijos
rankose, yra grynai „demokrat “ ir ekskomunist bei „išrinktosios tautos“ s(n ir dukter bei kolaborant
nuopelnas.
Kovo vienuolikt j oficialiai minimas Lietuvos nepriklausomyb!s dvidešimtmetis, bet ši nepriklausomyb!
nebuvo tikra, o dabar netgi ta jos parodija, kuri buvo, yra galutinai parduota per Lietuvos /kišim / Europos
S jung ir kitokias internacionalines strukt(ras. Tikra Lietuvos Nepriklausomyb! tebus prad!ta atgauti tada, kai
Lietuvi Tauta pagaliau supras, kad dabar tos nepriklausomyb!s tiesiog n!ra. Kad demokratija yra ne tik netikusi ir
nešvari santvarka, bet netgi ji, taikant jos teorinius pagrindus, praktiškai neegzistuoja ir niekada neegzistuos, kad ji
yra žyd pakalik ir oligarch bei mafioz priedanga. Tik po radikalaus nacionalizmo v!liava galima išvaduoti
Taut ir pašalinti 20 met Nacij pavergus/ ir Taut mulkinant/ režim , kuris yra tik buvusios komunistin!s Taryb
S jungos t-sinys.

LAISVI LIETUVAI!
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Šturmuotojas Juozas
PALJKANIN VERGIJA – LIETUVOS NAIKINTOJA

N

e per seniausiai pateik!me Adolfo Hitlerio „Mano Kovos“ I – ojo tomo VIII skyriaus Lietuvišk j/
vertim . Jame Adolfas Hitleris, be kit klausim , paliet! internacionalinio bei pal(kaninio kapitalo
problemas bei apsak! mastytojo Gotfrydo Federio jam duot /tak id!jiniame mastyme. Apie šias problemas ir kaip
jos naikina m(s T!vyn-, trumpai pakalb!sime 'ia.
Nacionalsocialistin! pasaul!ži(ra suvokia, kaip internacionalinis kapitalas /takoja Valstyb- ir pamažu j
užvaldo. Žinoma, tai, kas valdo t kapital ir juo spekuliuojan'ias strukt(ras, de fakto viešpatauja ir Valstyb!je.
M(s šalis, Lietuva, yra kone idealus internacionalinio kapitalo verg!s pavyzdys. Galime matyti, kad
pagrindiniai Valstyb!s ekonominiai objektai buvo arba „prichvatizuoti“, arba nuvaryti / bankrot . Žinoma, dažnas
nutikimas, kad „prichvatizuotas“ objektas yra nuvaromas / bankrot ir paskui Valstyb! j/ išpirkin!ja, mok!dama
didel- pinig sum užsienio kapitalistams. Yra akivaizdu, kad tai, jog Lietuvoje ne tik egzistuoja, bet viešpatauja
užsienio bankai, kuriuos valdo Skandinavijos mason" mafija, yra dalis „demokratijos“ pl tojimo plano ir
sistemingai kenkia Lietuvi" nacionaliniams interesams. Lietuvos Valstyb!, valdoma oligarchin!s mafijos, ima
paskolas iš Europos S jungos ir Pasaulio banko (Pasaulio bankas yra sukurtas ir absoliu'iai priklausomas nuo
pasaulin!s žyd mafijos). Be to, kad Valstyb! yra prasiskolinusi ir jos skol suma viršija vis biudžet , visa tai yra
palaiminama kaip žengimas demokratijos keliu ir „pažangios visuomen!s k(rimas“. Ypa' /sid!m!tina, kad
„šlovingame“ demokratijos kelyje mes susiduriame su ši paskol pal(kanomis, kurios šias skolaslupikautojams
dar labiau didina, kad jos neišvengiamai augt ir niekada nenustot sl!gusios Lietuvi Taut .
Pal(kaninias kapitalas supan'ioja visas Valstyb!s finansines strukt(ras, pakerta bet kokios darnios
nacionalin!s ekonomikos šaknis ir tampa /rankiu tam, kas j/ valdo, valdyti Valstyb-.
Ria tarp kita ko pamin!siu, kad šie valdytojai yra žyd tautos vaikai ir bail(s j pakalikai – savo valdovams
kukl(s, o likusiems gojams – akipl!šiški šabasgojai, „ekscelencijos“.
Neseniai Lietuvos finans ministr! /vykd! dar vien nusikaltim prieš Lietuvi Nacij : iš internacionalinio
kapitalo strukt(r pasiskolinti milijardai lit , o Lietuva, kartu su pal(kanomis, tur!s sumok!ti dar daugiau
milijard . Iš viso, neminint, kad Lietuva sk)sta maždaug 80 mlrd. Lt skolose, pažym!kime, kad ponia „gerbiamoji
ministr!“ š/ Lietuvai žaling akt pavadino „laim!jimu“. Didelio skirtumo tarp rezident s Grybauskait!s
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pareiškimo d!l Ignalinos AE ir šoto ministr!s pareiškimo, nematau. Tai yra atviri spj(viai mums / veidus. Žinoma,
šito teigiama pus! yra ta, kad galb't tai privers apmulkintas (ir toliau mulkinamas) Tautos mases atsibusti.
Valstyb! skolinasi, /klimpsta / skolas per pal(kanas, /vairius ekonominius ir politinius nusikaltimus, yra
sužlugdoma šalies pramon!. Ji visa, visa šalis atsiduria rankose t , kurie valdo vietin/ ir internacionalin/ bei
pal(kanin/ kapital . Visk sprendžia Londono, Volstryto ir Tel Avivo mafijos klikos bei panaš(s oligarchai ir
banditai Lietuvoje. Žinoma, tai yra žydo-masonijai priklausan'ios strukt(ros. Esmin! problema yra ta, kad šios
strukt(ros visiškai, arba beveik visiškai, nors neb(tinai tiesiogiai, kontroliuoja Valstyb- politine prasme. Per šias
preimones, žyd -mason mafija viešpatauja pasaulyje ir vykdo ne tik Lietuvi Tautos, bet ir visos baltosios ras!s
genocid .
Lietuvi, stok / kov , išvaduok T!vyn- iš oligarch , žyd -demokrat ir kit žmonijos išgam ! Išvyk šitas
išgamas iš Lietuvos, išgelb!k savo Nacij !

ŠALIN PALJKANINI VERGIJF!
ŠALIN OLIGARCHINI DIKTATJRF!
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MJS PASAUL ŽIJRA
KAIP GYVENIMO PAGRINDAS
VERSTA IŠ OFICIALAUS NSDAP LEIDINIO

Redakcijos žodis

Ria mes pateikiame III Reicho laik

medžiag apie vokie'i nacionalsocialistin- ideologij iš tiesiogini
NSDAP šaltini ideologijos klausimais. Šios mintys yra aktualios ir šiandien, norint toliau pl!toti ne tik vokie'i ,
bet ir kit arišk taut nacionalsocialistin- mint/. Tikim!s, kad m(s skaitytojams ši medžiaga bus /domi.

MJS PASAUL ŽIJRA
KAIP GYVENIMO PAGRINDAS

N

iekada ankš'iau pasaul!ži(ros klausimas nebuvo taip aptarin!jamas, kaip šiandien. Šiandiena mums
atskleidžia milžinišk ideologini klausim kiek/, jog kai kas netgi gali priimti ideologij kaip kažk
abstraktaus. Nacionalsocialistui ideologija tur!t b(ti ne tik filosofinis terminas – šiandien ji yra vokie'i tautos
gyvenimo b(das, taip kaip ankš'iau ji buvo entuziastinga liepsna jauno jud!jimo kovai, kuris dr siai formuoja š/
amži .
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Jeigu m(s ideologija b(t tik teorija, ji save rodyt kaip kažk naudingo m(s kovoje paimti valdži . Ir ji
taip pat n!ra nejudanti dogma, nes kitaip, ji jau b(t supainiota jauno ir dinamiško gyvenimo.
Ji yra b(tent priešinga. Vokietija niekada ankš'iau nepatyr! tokio nacijos galios vystymosi k(rimui ir darbo
pasiekimams, kaip šiandien – su Tre'iojo Reicho ideologija.
Nacionalsocialistinei min'iai reikia vientisumo. Pasiekti savo tiksl , m(s jud!jimas nuo pradžios pareišk!
teis- visur taikyti savo id jas.

Adolfas Hitleris: „Pasaul ži'ra yra bekompromisin ir negali b'ti patenkinta, kartu egzistuodama su
kitomis partijomis. Ji sakmiai reikalauja savo visiško ir išskirtinio pripažinimo ir visiško viso visuomeninio
gyvenimo pasikeitimo, pagal jos id jas.“

Alfredas Rozenbergas: „Naujoji vertybi" tvarka yra šiandien diskutuojama. Ateitis parodys, ar mes
pasieksime pergal), kuri pasitarnaus kaip pagrindu m's" nacionalsocialistiniam jud jimui b'ti ne tik vienos
kartos reikalu, bet ideologiniu ir viešuoju pagrindu ateinantiems šimtme&iams.“
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Pasaul*ži>ra ir jos formavimasis
Kiekviena nacija turi savo „džiaugsmo centr “. M(s yra nacijos pažangumas ir kiekvieno visuomen!s nario
savirealizacija ir jo gyvenimas patenkinamoje gyvybin!je erdv!je. M(s nacionalsocialistin!je ideologijoje, mes
visada randame b(dus ir gali pasiekti š/ tiksl .
Vis dar, mes esame kovoje j visiškai /tvirtinti. Kiekvienas vokietis skaitosi su savo pozicijomis ir veikla,
vardan bendruomen!s gyvenimo patenkinimo.
Štai tod!l m(s pagrind suvokimas turi b(ti tinkamas. Per tinkam švietim ir /tikinim , mes turime neleisti
žmon!ms, kad nacionalsocialistin!s koncepcijos b(t deformuojamos ir formuot svetimas ideologijas, nors
jud!jimas n!ra išleid-s knygos, kaip vadov!lio. Jud!jimas kreipias/ / gerus visos nacijos instinktus. Nes gyvenimas
yra nacionalsocialisto kovotojo instinkt ir m(s minties tikslumo /rodymas. Per Partijos organizacij ir jos /tak
kit valstyb!s reikal valdyme, padedant pramonei, juridinei sistemai, kult(rai, švietimui ir socialiniams
klausimams, tur!t b(ti uždrausta formuoti kitas tendencijas, kurios skirt si nuo m(s pasaul!ži(ros.
Nacionalsocialistin! valdžia r(pinasi nuo pradžios m(s ideologij pastatyti / valdan'ius postus ir taip realizuoti
m(s mintis.

Partija ir valstyb*
Mes jau ankš'iau paaiškinome, kad valstyb! pareišk! teis- naudoti totalitarinius metodus kontroliuoti ir
pažeisti vokie'i gyvenim savo /statymu ir administracin!mis bei vykdomosiomis formomis.
Nors tuo metu buvo vyr , kurie sukilo prieš šit proces , nebuvo jokios triuškinan'ios vieningo jud!jimo
galios. Mes šiandien ši gali galime rasti savo Partijoje. Partijos organizacija yra nacijos valia, kuri yra
skleidžiama nuo mažiausios srities per apygard / Reicho valdži . Valdžia /traukia Partijos, valstyb!s ir
kariuomen!s vienyb-.
Demokratijos bandymas buvo irgi parodyti nacijos vali . Po to, kai ji nepavyko m(s šalyje,
nacionalsocializmas š/ tiksl pa!m! kaip pagrindin/ savo darbo uždavin/. Lozungas „Viena tauta, viena valstyb!,
vienas Fiureris“ turi ypating reikšm- Reicho formavimui. Pirmieji nacionalsocialistin!s valdžios sprendimai
susid!jo iš Reicho vienyb!s konsolidavimo ir bendradarbiavimo tarp partijos ir valstyb!s bei jos darbuotoj .
Buvo išleisti kai kurie aktai, kaip Vjungimo aktas (24. 3. 1934), /vair(s Reicho vienyb!s aktai (1933/1934),
aukš'iausiasis valstyb!s atstov aktas (1. 8. 1934) ir valstyb!s ir Partijos vienyb!s aktas (1. 12. 1933). Svarbiausias
paskutiniojo paragrafas sako:
„Po nacionalsocialistin!s revoliucijos pergal!s, NSDAP yra nacionalinis vokiškos minties neš!jas ir yra
neatskiriama nuo valstyb!s.“
Ir taip, mes pagaliau turime teigiam k(rybin- atmosfer nacijai leisti valdyti valstyb-.Partija, kaip nacijos
valios /sik(nijimas, naudoja savo politikus tvarkyti legislat(r ir administracij . Taip yra užtrikrinama, kad sveikos
tautos pažanga nebus apribota nepakeliamos biurokratijos, kadangi:
„Valstyb yra priemon tikslui. Tikslas randasi fiziškai ir psichiškai vienalyt s visuomen s išsaugojime ir
tobul jime.“
„Pirmiausia, turi b'ti išsaugotas ras s grynymas, kad ras s galios gal t" išeiti ir pasirodyti.“ – Adolfas
Hitleris
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Nacija d*mesio centre
Yra laisva erdv! gyvenimui kiekvienam žmogui, kad jis gal!t pasi(lyti savo sugeb!jimus nacijai. Adolfas
Hitleris: „Nacionalsocializmas neži'ri individus. Visa nacija yra d mesio centre.“
Alfredas Rozenbergas: „Valdymo formos gali keistis ir statymai, pranykti, bet nacija išlieka. Yra
rezultatas – viskas turi atsiskaityti jai.“
Šios citatos paaiškina vidin- š(kio, kad „Bendra gerov! pirmiau asmenin!s naudos“, vidin- reikšm-. Tad
Partija rado galutin/ žmogaus santykio su bendruomene klausimo sprendim . Tai buvo klausimas, kartotas v!l ir
v!l, m!ginant rasti gyvenimo pagrind ir šis sprendimas yra labai svarbus gyvenimui nacionalsocialistin!je
bendruomen!je.

Socializmas –pagrindinis klausimas
Tai yra labai sena problema – individas ir bendruomen!. Yra buv- daug atsak / klausim , kaip tur!t
santykis tarp j atrodyti. Mes esame susir(pin- vokie'i likimu. Ir 'ia galioja tai: „Socialin mintis turi b'ti
valstyb s pagrindu, kitaip valstyb ilgai neišliks.“ – Adolfas Hitleris
Mes galime nagrin!ti /vairi ideologij /tak Vokietijos istorijoje, nagrin!dami socialini klausim poky'ius.
Yra labai ilgas, skausmingas kelias nuo germanišk taut bendruomeni iki s moningo socialinio formavimo m(s
nacionalsocialistin!je šiandienoje. Mes viliam!s, kad mes radome galutines kryptis vokie'i bendruomen!s
suk(rimui.
Šis užtikrintinumas yra paremtas fakto, kad vokie'i tauta išreišk! savo pasitik!jim nacionalsocialistine
valdžia gausiais rinkimais ir demonstracijomis.
Šis patvirtinimas gal!t b(ti duotas, nes, po savo pergal!s, nacionalsocializmas išlaik! visas situacijas
kiekvienoje kasdienio gyvenimo srityje.
Adolfas Hitleris: „Grynasis socializmas neegzistuoja. Kai kas nors teigia, kad socializmas buvo nuostabi
ideologija, nors ji yra susieta su didžiule auka ir reiškia daug r'peš&i" ir b d" tautai, aš turiu atsakyti: šitas
socializmas yra toks žalingas, kad jis turi b'ti pašalintas, kuo grei&iau, tuo geriau.“ *
„Revoliucinis pasikeitimas tegali b'ti priimtas tada, kai jis savo tikslu laiko gyvenimo pagerinim ir
nacijos išlikim . Tai yra vienintelis socializmo partvirtinimas.“
Kaip mes galime matyti kelius pastaruosius metus, nacionalsocializmas parod! šit pri!mim . Tad sekantys
kurian'io vokie'i gyvenimo pagrindai yra pad!ti.

Svetimos mintys
Mes esame suinteresuoti šiomis ideologijimos tod!l, kad nacionalsocializmas turi su jomis susidurti
politiškai. Bet žmon!s yra vis mažiau j /takojami, tad mes turime tur!ti galvoje, koki didžiul- opozicij mes vis
dar turime sumušti, nors opozicijos politin!s j!gos jau buvo nugal!tos. Mes taip pat netur!tum!me pamiršti, kad
šios galios vis dar prieš mus kovoja kitose pasaulio šalyse ir šis karas joms tur!t pad!ti mus nukreipti nuo m(s
id!j prie „patvirtint “, kaip demokratija, materializmas, individualizmas ir taip toliau. Mes jau išm!ginome j
„receptus“ ant savo tautos, bet su neigiamu rezultatu.
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Kiekvienas nacionalsocialistas tur!t žinoti šias svetimas ideologijas, nes, nors priešai n!ra matomi, jie yra
gerai pasisl!p-. Ir kiekvienas nacionalsocialistas tur!t /rodyti, kad jame n!ra joki svetimos ideologijos ženkl jo
veiksmuose ir mastyme.
Priešingai nacionalsocialistams, kurie susitelk- / vokie'i reikalus, šios ideologijos teigia, išreiškian'ios vis
taut be išimties, vali . Šie žmon!s teigia, kad j ideologijos atnešt milžinišk naud visai žmonijai, ta'iau iš
tikr j , tik tam tikroms žmoni grup!ms.
*
Pastaba: &ia Adolfas Hitleris omenyje tur*jo ne nacionalsocializmo propaguojam8 socializm8, o b>tent
marksistin? „socializm8“.
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Bobas Eklesas
NACIONALINIS REVOLIUCIONIERIUS
IŠTRAUKA IŠ KNYGOS „LEGIONAS” PRATARM S

1938 – j lapkrit/ Kodreanu ir trylika jo pasek!j buvo nužudyti Rumunijos policijos Tankebeš'io miške.
Rumunijos valdžia savo konflikt su Kodreanu Geležine Gvardija atved! prie žudikiškos atomazgos. Nuo tada
Geležin! Gvardija, kuri atkakliai kovojo prieš nacijos teršim ir nykim , težinojo persekiojim ir mirt/; bet taip pat
nuo to laiko, Geležin!s Gvardijos pavyzdys /kvp!davo t(kstan'i s europie'i nacionalist . Tai buvo tyrumo ir
ištikimyb!s, vienintelio tikros didyb!s mto, pavyzdys. Ta'iau jud!jimas, kuris niekada nepa!m! valdžios, vis tiek
entuzisastingai kalba apie tarpukario nacionalinius-revoliucinius jud!jimus Europoje. Knyga „Legionas“ parodo,
kaip tai yra /manoma.
Kodreanu darbo centrinis taškas yra „lizdas“, kur/ jis mat! kaip savo jud!jimo pagrind . Lizdas išlaiko
išbaigtos revoliucin!s organizacijos mod!l/, kiekvienam kovotojui turint funkcij toje organizacijoje. Lizdas yra
pl!timosi ir vidinio lavinimosi, virš visko, dinamiškos atsakomyb!s id!jos, kai ko, kas šiandien gyvybiškai
reikalinga, pradinis taškas. Geležin! Gvardija atv!r! labiau negu bet koks kitas jud!jimas, politinio ir techninio
tobul!jimo priemones, ji šios dienos nacionaliniams revoliucionieriams reiškia dvasini ir politini nuorod tašk .
Legionierius reiškia „tarp žem!s ir dangaus“, savo šalies ateitis aristokratij ir altruizm savo tautai, pasirengus/
atlikti aukš'iausi auk ras!s vardan.
Iš dvasinio poži(rio taško, jud!jimas gali b(ti matomas kaip stipriai krikš'ioniškas, ta'iau n!ra jokio
amoralaus pacifizmo ir egalitarizmo, kuris apib(dina didži j dal/ „krikš'ionyb!s“, ženklo. Paviršutiniškas
steb!tojas gali teigti, kad yra prieštaravimas tarp legioniriškos manieros (pavyzdžiui, niekada neatsukti kairiojo
skruosto) ir legionieriško tik!jimo, bet krikš'ionyb! turi ir ne pacifistin- tradicij . Neopagonys ir agnostikai, kuri
pasaulio koncepcija yra dvasin! ir morali, taip pat turi kilm!s jausm , meil- t!vynei ir šeimai, trumpai tariant,
priklausymo kam nors jausm ; praeities heroizmo prisiminimas ir pasiryžimas didvyriškai aukai ateityje, yra
doryb!s, kurias galima krikš'ionyje ir ne krikš'ionyje. Tik materialistas, žmogus, pavergtas pelno, arba užburtas
prietais , pamatys, kad jam ne/manoma sav-s tapatinti su Kodreanu jud!jimu.

Mes pasiek!me takoskyr europietiškame nacionalizme. Susikompromitav- vadovai ir j partijos pranyksta
be nei vienos dienos prab!gimo, kol Geležin!s Gvardijos idealas /kv!pia kiekvien kart , kaip nuoroda tiems, kurie
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ver'iau statys, negu naikins, kuri likimas yra surištas su kilnia meile, o ne neapykanta. Kodreanu, „vadas ant balto
žirgo“, valstie'i mas!ms tapo Šventojo Mykolo pasiuntiniu. Jis buvo tautos vil'i – jos didvyriškos kilm!s
jausmo ir noro atgauti nacionalin- savigarb – sintez!. Kodreanu ir jo legionieriai iš!jo tapti ateities „Naujojo
žmogaus“ pavyzdžiu: jie rod! savo meil- savo tautai praktiškai, remontuodami tiltus, statydami namus ir
atsakydami / svarbius nacioonalinio kolektyvo poreikius. Geležin! Gvardija šiuos dalykus dar! iš meil!s ir ne tam,
kad laim!ti balsus, ar /gyti populiarum .
Ji buvo nacionalistin!, ta'iau Geležin! Gvardija perženg! devynioliktojo amžiaus šovinizm ir išties
draugyst!s rank visoms kovojan'ioms tautoms. Mota ir Marinas, du vedantys legionieriai, kariavo Ispanijoje,
vesdami legionieri b(r/. Jos! Antonijo Falangai prieš internacionalin/ marksizm . Jie žuvo, kovodami
viršvalstybin!je misijoje, kankiniai europietiškame reikale.
Kodreanu ir jo legionieri dainos yra pla'iai žinomos, ypa' Ispanijoje ir Italijoje. Italijoje revoliucin!
organizacija „Terza posizione“ (Tre'ioji pozicija) save net strukt(riškai pagrind! pagal legionieri „lizdo“ model/
(kovotoj kuopele) ir legionu (revoliucini kadr elitu) ir pastoviai praktikavo legionieri žini , dirbdami šonas /
šon su tauta, kad sukurti nauj ir geresn- nacij ir, pranokstant Geležin- Gvardij išdidumu priešais represij
išm!ginimus. Birtanijoje dabar revoliucinio nacionalizmo !jimas / priek/ atv!r! keli legionieriškojo idealo, idealo,
kuris gali peržengti klasinius skirtumus, apeliuojant / geriausiuosius iš kiekvienos klas!s, augimui. Legionieriškasis
elitas peržengia klasinius ir partinius konfliktus.
Vien tik politin! veikla n!ra užtenkama /vykdyti radikal pasikeitim ir dvasinio integralumo pasipriešinim
nykstan'iame pasaulyje. Po parlamentiniais Europos režimais, kur politin!s represijos net pat/ legal nacionalini
revoliucini organizacij egzistavim padar! abejotinu ir kur reakcingoji dešin! skelbia „rinkimin- s!km-“,
legionieri pavyzdys yra ištikimyb! idealui, veidmainiškumo, kompromis , bailumo, reakcijos ir painiavos
apsuptyje. Sovoeit kontroliuotos Europos dalyse, Geležin s Gvardijos kv pimas yra šaukimas kov . Visos
Europos nacionaliniams revoliucionieriams Geležin!s Gvardijos reikalas yra priminimas, kad Europos tautos yra
brološikos. Geležin!s Gvardijos pavyzdys mums padeda išk-sti ir išsilaikyti. M(s revoliucinis uždavinys tegali
b(t /gyvendintas per atgimus/ legionierišk j/ ideal . Geležin!s Gvardijos kankiniai ateities kartoms parod!, kad
represija gali atid ti m's" revoliucij , bet negali jos sunaikinti.
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DŽORDŽAS LINKOLNAS ROKVELIS
„ŠOKART PASAULIS“
Ištrauka iš pirmojo skyriaus

P

irmiausia mes paman!me, kad riauš!s buvo atšauktos. Buvo karšta sekmadienio popiet!, 1960 – j
liepos tre'ioji. Savait- prieš tai, birželio 26 – j , Valstyb!s sostin!s park Vidaus reikal departamento
direktorius man paskambino ir, per special pasiuntin/, atsiunt! skubaus /sp!jimo laišk . Jis mums sak!, kad
Departamentas tur!jo tiek daug informacijos apie prieš mus planuojam smurt ir riaušes, kad jis buvo
„neužtikrintas“, ar jis gal!s mus apsaugoti su savo policijos paj!gomis. Jis pareišk!, kad mes nusprestume
nekalb!ti, arba paliktum!me miest . Kai aš tvirtai, bet pagarbiai atsisakiau, jis man-s papraš! atšaukti
uniformuotus vyrus, kuriuos aš laikydavau minioje nutildyti triukšmadari , neleisti miniai susiburti / riaušes
kelian'i , pavojing gauj .
Mes irgi gaudavome didesn/, negu /prast kiek/ purvin telefonini grasinim , kad š/kart jie mus „prilups“ ir
panašiai. Tad aš nupiešiau milžinišk plakat m(s kalb!jimo pakylai, /sp!jant/ mini , kad „tam tikros“ grup!s
planuoja kelti riaušes tam, kad nutraukti m(s kalb!jim . Aš sutikau su policijos prašymu ištempti m(s
uniformuotus vyrus iš minios, nes mes visada pakl(stame priimtiniems policijos prašymams. Bet dvidešimt šešt j
joki riauši nebuvo. Mes po ranka tur!jome dvidešimt penkis savo vyrus, visus esan'ius aptvertose ribose ir
daugiau, negu pasiruošusius jiems, jeigu jie pult per aptvarus / mus, nesvarbu kiek j , ar kokie jie atkakl(s.
Jie tikrai at!jo / š/ miting ! Tegul niekas nesako, kad žydai yra niekas daugiau, kaip ligot pinig skolintoj
ir paliegusi klerk tauta. Buvo du, ar trys dideli, stipr(s, piktai atrodantys žydai, kurie r!k! keiksmažodžius ir
mal!si aplinkui. Kai kurie spjaud! / mus, bet jie nepuol!. Beveik dvi valandas aš sugeb!jau perr!kti j grasinimus
ir užbaigiau savo kalb per gryn valios j!g ir balso gali .
Ši liepos tre'iosios savait- mes jaut!me, kad didžiausias pavojus buvo pra!j-s. Mes susid(r!me su j
chuligan ir užpuolik gauja praeit savait- ir palikome lauk nugal!j-. Atrod! abejotina, kad jie v!l m!gins taip
greitai.
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Besisukanti aikštel! tarp JAV Kapitolijaus ir Vašingtono paminklo buvo šilta ir blizgan'iai žalia karštoje
liepos saul!je, /važiuojant m(s mašin ir sunkvežimi vilstinei su m(s uniformuotais vyrais ir /ranga. Policijos
paj!gos ten buvo su savo raitais vyrais, pasisl!pusiais už pastato, kaip visada; policijos šunys užrakinti savo
specialiame nedideliame furgone ir j mašinos ir patruli vagonai rikiavosi prie Smitsono Muziejaus. Bet tik
keletas tuzin žmoni buvo priešais m(s aprišt kalb!jimo aptvar .
Aš atsis!dau po medžiu ir / vien pus- ži(r!jau kaip mano vyrukai iškrov! sunk j/ stend iš sunkvežimio, j/
pastat! ir pritvirtino užrašus ir v!liavas. Keletas iš m(s gerb!j at!jo ir su manimi pakalb!jo, arba man pasi(l!
v!si g!rim . Viskas atrod! ramu. Iš ties , tai buvo perdaug ramu. Majoras Morganas, mano pagalbininkas
vadovas, kuriuo pasitik!jau kaip patyrusiu ir visiškai paj!giu šturmo kareiviu, papraš! laisvos dienos ir at!jo / viet
su civiliniais drabužiais ir savo n!š'ia žmona vien kart pasidžiaugti ži(rovo vaidmeniu. Tik vienuolika m(s vyr
gal!jo pasirodyti šiame mitinge, po pilno bandymo praeit savait-. Bet dabar aš gal!jau jausti kažk kitokio, kažk
negero. Kai prad!jo rinktis minia, policija padar! keist dalyk : ji visa dingo. Jie atsitrauk! daugiau kaip šimt
jard už minios ir ten tebuvo vienas, ar du uniformuoti vyrai prie aptvaro.
Aš užlipau ant pakylos kai vyrukai buvo pasiruoš-. Tada aš žinojau, kas dedasi. Kaip sk!ri orda, beveik
karin!je rikiuot!je, daugiau kaip du šimtai praeitos savait!s žyd chuligan ir užpuolik maiš!si aplink m(s
stend ir prad!jo akivaizdžiai organizuot skanduot- „Nesveiki, nesveikin nesveiki!“ Tai nebuvo perdaug steb!tina,
bet kas nutiko v!liau, buvo siaubinga. Žydai prad!jo stumdytis ir kabintis už virvi ir lysti prie m(s vyr ir
policija sukryžiuotomis rankomis atsitrauk! dar toliau!
Kai aš sakau, kad tai buvo siaubinga, aš neturiu omeny, kad tai, k dar! žydai, buvo siaubinga. Mes
tik!jom!s, kad jie m!gins mus nužudyti, jeigu jie manys, kad gali tai padaryti ir buvome pasireng- parodyti šio
metodo klaidingum . Bet turi b(ti atminta, kad tam, jog išlikti, mes tur!davome pasilenkti atgal, kad b(tum!me
legal(s. Minut- kai žydai gali parodyti, kad mes atrodome pažeid- /statym , jie gali sukelti daugiau, negu
pakankamai spaudimo, kad mes b(tum!me uždaromi ir nutildomi. Mes turime remtis policija, kad ji palaikyt
/statym , nes mums yra uždrausta save ginti net sažiningai per smurt , kaip mes dažnai norime daryti. Kai policija
staiga „negal!jo pasteb!ti“ didžiausi puolim prieš mus, mes žinojome, kad sažiningas policijos departamentas
pagaliau pal(žo prieš nepakeliam žydišk spaudim ir mes buvome pasireng- bet kam, k žydai tur!t dr sos
padaryti. Daugiau kaip valand su puse, aš sugeb!jau sulaikyti klykian'i , besispjaudan'i gauj su arogancija ir
psichologiškai apskai'iuota panieka j milžiniškam skaitlingumui. Sakyti, kad mes nebijojome, b(t neteisinga,
nes m(s tebuvo vienuolika ir j buvo du šimtai penkiasdešimt, visos m(s kovos ir aukos per dvejus metus kab!jo
pusiausvyroje. Buvo akivaizdu, kad jie buvo pasiryž- ši dien padaryti savo riaušes ir tada pareikšti, kad mes
turime b(ti suimti už tokios netvarkos „suk!lim “.
Nepaisant to, šiems žydams prireik! pusantros valandos /gauti dr s mus užsipulti ir netgi tada, jie pirma
sumažino m(s skai'i , padarydami, kad vien m(s didel/ vyr išprašyt , melagingai pranešus karinei policijai,
kad jis j(r p!stininkas ir taip m(s skai'i sumažinant iki dešimties. Jie puol! kaip laukini žv!ri gri(tis,
r!kdami ir žviegdami mano viduri ! Stendas apvirto kai žydai smog! ir aš nusileidau / besigr(mian'i besipešan'i
vyr mas-. Du r!kiantys žydai mane pagrieb!. Vienas iš mano vyr , jau pargriuv-s ir desperatiškai kovojantis,
grieb! jam už koj ir šis pargriuvo. Bet kitas žydas nusitaik! smogti man / kirkšn/. Aš jam smogiau / galv ir, jam
gri(nant, kitas m(siškis j/ prigrieb!. Kaip mano vyrukai prisid!jo! Bet žydas vis tiek prad!jo mane taip pat pulti.
Š/kart aš atsakiau taip pat ir žydui daviau jo paties „vaist “ doz-!
Kova t-s!si keturias, ar penkias minutes, po kuri policija /siverž! iš ten, kur sl!p!si ir juos išvaik!. Majoras
Morganas buvo prarad-s s mon-, labai kraujavo ir jo dešinysis kelias buvo visam laikui pažeistas daugelio spyri ,
kuriuos jis gavo po septyni , ar aštuoni žyd kr(va. Leitenantui Valteriui, tuometiniam Nationaliniam Partijos
Sekretoriui buvo beveik nukasta viršutin! jo kair!s ausies dalis ir visi mes buvome nubrozdinti ir /sipjov-. Mes
v!liau sužinojome, kad vienas iš stambi vyr , kurie neseniai prisid!jo prie m(s ir garsiai gyr!si, kaip kovos –
vardu Fredas Hoketas – su siaubu pab!go iš žiedo kai prasid!jo kova, tad mes tetur!jome devynis vyrus kovoti su
šia žudikiška gauja.
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Ir mes žydams parod!me t šeši vyr kalibr kai policija išvaik! muštynes – nes mes iš kartu pastat!me
savo stend ir buvome pasireng- šnek!ti. Aš v!l užlipau ant platformos, nors ir sulaužytos ir nusiaubtos ir b('iau
šnek!j-s, bet policija mane pašauk! žemyn ir aš buvau suimtas už „netvarking elges/“. Pirm kart savo gyvenime
aš atsid(riau nutemptas / kal!jim ir, s!d!damas kameroje ir laukdamas paleidimo, negal!jau nepagalvoti apie
aplinkybes, kurios mane šia pastat! / bjauri , šlapimu dvokiant/ kamer blok pirmojoje Vašingtono nuovadoje.
Kaip amerikietis, kuris kovojo prieš nacius Antr jame pasauliniame kare, kuris turi aukšt j/ išsilavinim ir
yra visiškai atsidav-s savo šaliai, atsiduria kal!jime, užpultas žyd gaujos? Kaip žmogus, kuris met metus buvo
matomas kaip „geras vyrukas“ tampa fanatišku naciu, kuris stovi viešai ir si(lo duj kameras žydams, ar bet
kokiems kitokiems išdavikams ir pripaž/sta, kad jis mano, kad apie 80% suaugusi žyd yra kalti už valstyb!s
išdavyst- ir turi b(ti nubausti? Kod!l aš? Kaip /vykiai mane pavert! tokiu ir ret , arba nei vien iš mano
bendraamži ? Ar aš iš ties buvau „pamiš-s“ ir „nesveikas“ kaip žydai aistringai tvirtina? Kad aš buvau kažkaip
kitoks, negu dauguma mano paž/stam , atrod! akivaizdu, bet kaip? Ar aš buvau moralin! gyvat!, pilna patalogin!s
neapykantos, kaip kaltina „normalieji“ žydai, ar aš gal!'iau pareikšti teising teis- / neišvengiam kiekvienos
pažangios id!jos ir kiekvieno tikro didžio vyro, kur/ suk(r! Gamta per t(kstan'ius met , neišvengiam
persekiojim ? Kod!l aš nu!jau / aikšt- šnek!ti, žinodamas, kad galiu b(ti užmuštas, arba sužalotas, arba suimtas,
žinodamas, kad aš negau'iau nei kiek pinig , ar net pagyrimo, išskyrus iš saujel!s mano „keistuoli “? ar mano
brolis buvo teisus kai jis pasak!, kad aš ši dalyk nedary'iau, jeigu tur!'iau puikius namus ir jacht ? Ar aš buvau
vienas iš bjauri akligatvio fanatik , kuriuos ma'iau parkuose, pastoviai šaukian'ius kažkoki „idee fixe“ per (sus,
išpurvintus tabako sul'i , / daugiau panaši apgail!tin gyvi , nekantriai laukian'i savo eil!s sprogti d!l nieko?
Aš aš kompensavau už kažkoki nežinom traumuojan'i vaikyst!s patirt/, kaip sakyt Froidininkai?
S!d!damas vienas bjaurioje mažoje kameroje, aš pagalvojau atgal apie savo gyvenim ir pam!ginau atrasti
d!sningum , kažkok/ mano motyvacijos nueiti / t aikšt- šnek!ti už tai, kas atrod! kaip prarastas reikalas prieš tai,
kas atrod! kaip agresyvi viso pasaulio opozicija, ženkl
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ARNOLDAS LYSAS
ŽYD RITUALIN S ŽMOGŽUDYST S
IV SKYRIUS: ŽYD RITUALIN S ŽMOGŽUDYST S MOTYVAS IR NATJRA

Žyd

vykdomo krikš'ioni ritualinio žudymo motyvas yra beveik užtikrintai neapykanta. Tai yra, tarp
kitko, tas pats motyvas, kur/ Dizraelis pripažino esant revoliucini veiksm prieš ne žyd valdžias, priežastimi;
naudojant jo žodžius (iš Lordo Džordžo Gentinko gyvenimo , 1852): „Dievo tauta bendradarbiauja su ateistais;
labiausiai paj g's turto gav jai susideda su komunistais; keistoji ir išrinktoji tuata palie&ia vis" Europos
žem"j" kast" išgam" rankas; ir visa tai d l to, kad ji nori sunaikinti ned king j krikš&ionij , kuri jai yra
skolinga savo vard ir kurios tironijos ji nebegali ištverti.“
Neapykanta krikš'ionybei tarp žyd yra tradicija: taip pat, kaip neapykanta Anglijai yra tam tikra
iškryp!liška religija tarp menkesn!s airi klas!s. Turi b(ti atminta, kad neapykantos himnas, kuris buvo skirtas
vokie'iams per kar , buvo parašytas žydo Lisauerio.
Viena iš pagrindini žyd šven'i dien yra Purimas. Jie puotauja neapykantos orgijoje prieš Haman , kurio
istorija gali b(ti raste Esteros knygoje Sen jame Testamente. Istorija, kuri galb(t yra mitas, yra, kad Kserksas,
Persijos karalius, /simyl!jo žyd- Ester ir j padar! karaliene vietoje savo teis!tosios žmonos. Hamanas, karaliaus
ministras, jam irgi skund!si apie žyd elges/, kurie, sak! jis, nesilaik! /statym ir iš karaliaus gavo /sakym juos
pašalinti. Estera manipuliavo karaliumi ir j/ /tikino iškviesti Haman / puot . Ten karalien! Estera toliau /tikino
karali pasigail!ti žyd ir pakarti Haman kartuv!se, parengtose jos glob!jo egzekucijai. Vietoje žyd sunaikinimo,
buvo paskersti j priešai, /skaitant dešimt Hamano s(n , kurie buvo pakarti.
Ši švent! yra dažnai šven'iama apsirijimo, apsvaigimo ir keiksm prieš Hamano atminim demonstracijoje;
ir netgi iki šios dienos Londone žyd kep!jai daro pyragus žmogaus aus formoje, kurie yra iki šios dienos
valgomi žyd ir vadinami „Hamano ausimis“, v!l atskleidžiant tarp m(s esan'io žydo paveldim neapykant ir
barbarizm .
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Dvi pagrindin!s šven'i dienos, susijusios su ritualin!mis žmogžudyst!mis, yra Purimas ir Passah (žyd
Velykos), v!liau min!toji, per Velykas ir ankš'iau min!toji, m!nes/ prieš tai. Kai per Purim /vyksta ritualin!
žmogžudyst!, ji dažniausiai b(na suaugusio krikš'ionio, nužudomo d!l jo kraujo; yra sakoma, kad kraujas yra
išdžiovinamas ir milteliai yra /maišomi / valgomus trikampius pyragus; yra /manoma, kad išžiuv-s Purimo
nužudytojo kraujas kartais gali b(ti naudojamas sekan'iam Passah.
Kai ritualin! žmogžudyst! yra /vykdoma per Passah, ji dažniausiai b(na vaiko, jaunesnio negu septyni
met , kuo geresnio pavyzdžio, kuriam yra ne tik iki baltumo nuleidžiamas kraujas, bet kuris yra nukryžiuojamas,
kartais apipjaustomas ir vainikuojamas dygliais, kankinamas, mušamas, badomas ir kartais pribaigiamas sužeidimu
šone, imituojant Kristaus nužudym . Kraujas, paimtas iš vaiko, yra sumaišomas milteli b(senoje ir /maišomas /
Passah duon .
Purimo žmogžudyš'i pavyzdžiai yra tos Damaske, Rode, Ksantene, Polnoje, Gladbeke ir Paderborne.
Nors neapykanta yra pagrindinis motyvas, prietaringos tradicijos yra taip pat prisid!jusios, pavyzdžiui, kraujo
auk susiejimas su nuod!mi atleidimo id!ja; kai kurie žydai yra prisipažin-, kad žydija negali b(ti išgelb!ta, arba
sugr/žti / Sion , jeigu kasmet krikš'ionio kraujas nebus gaunamas ritualinio naudojimo reikalams.
Politin!s žmogžudyst!s, kaip žydiškoji caro ir jo šeimos bei kit rus nužudymas, kartais b(davo palydimi
bruož , primenan'i ritual , bet aš nenoriu ši knyg komplikuoti, sp!liodamas žmogžudži simboliškai palikt
ženkl reikšm-.
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ŽYD RITUALIN S ŽMODŽUDYST S
Garsiausi"j" atvej" tarp 169 – "j" m. pr. Kr. ir 1302 m. po Kr.
Parengta pagal „Der Stürmer“ 1934 met= special= geguž*s numer?

Redakcijos žodis

Ria mes pateikiame Lietuvišk

vertim dalies s rašo garsiausi j žydijos ritualini nusikaltimo atvej ,
kuris buvo išleistas Julijaus Štreicherio periodiniame leidinyje. Pilnas s rašas apima geriausiai žinomus ritualini
nužudym atvejus tarp 169 – j met prieš Kritaus gimim , iki 1932 - j m(s eros met . Iš esm!s tai yra labai
vertinga medžiaga, tinkama visuomen!s švietimui žyd klausimu iš istorin!s perspektyvos: yra puikiai parodyta
šios parazitin!s tautos išsigim!liškumas ir sadistiškas charakteris. Ria žydija matosi be joki kauki , grynai tokia,
kokia ji yra, buvo ir bus. Žinoma, tai nereiškia, kad j reikia toleruoti: ji privalo b(ti, kaip jau m(s rašytojai yra ne
kart min!j-, pašalinti iš Lietuvos ir Europos gyvenimo visiems laikams. Žyd genofondas yra tai, iš ko kilo
Talmudas ir jo iškryp!liškos neapykantos dogmos. Kova prieš žydij , kova prieš Jahv-, yra Dievo kova prieš
velni , kurios priešakyje stovi nacionalsocialistin! pasaul!ži(ra. Julijus Štreicheris yra išmintingai pasak-s: „Be
žyd" klausimo išsprendimo, nebus jokio žmonijos išsivadavimo.“

ŽYD RITUALIN S ŽMOGŽUDYST S
169 pr. Kr. - Karalius Antiochas Epifanas iš Sirijos, Jeruzal!s puolimo metu, rado graik , gulint/ slaptame
kambaryje. Jis karaliaus praš! j/ išgelb!ti. Kai jis prad!jo maldauti, ten esantys jam pasak!, kad yra slaptas
/statymas, kuris kasmet tam tikru laiku žydams /sako aukoti žmones. Taigi, jie ieško svetimtau'io, kur/ gal!t
paimti savo galion. Jie nupeni j/, išsiveda j/ / miškus, paaukoja j/, suvalgo dal/ jo m!sos, pageria kažkiek jo kraujoir
jo palaik liekanas išmeta / duob- (Jozefas, žyd istorikas, Contra Apionem).
418 m. po Kr. – Baronijus praneša apie žyd /vykdyt vaiko nužudym Ime, tarp Alepo ir Antiocho.
419 m. po Kr. – Sirijos Imnestaro srityje, tarp Kolchid!s ir Antiocho, žydai švent!s metu pririšo krikš'ion/
berniuk prie kryžiaus ir j/ mirtinai nuplak! (Sokrat).
425 po Kr. – Baronijus praneša apie berniuko nukryžiavim .
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614 m. po Kr. – Po Jeruzal!s užkariavimo, žydai už maž pinig sum /sigijo 90000 belaisvi iš Persijos
karaliaus Chosroso II ir nužud! juos visus baisiausiais b(dais (Kluverijus, Epitome his. p. 386).
1071 po Kr. – Keletas žyd iš Blua nukryžiavo vaik per „Passah“ švent-, /d!jo jo k(n / maiš ir j/ /met! /
Luaro up-. Grafas Teobaldas kaltuosius sudegino gyvus (Robertas ir Monso, Vok. ist. VI, 520).
1144 po Kr. – Norike per „Passah“, dvylikametis Šv. Viljamas vietini žyd buvo surištas, pakabintas nuo
kryžiaus ir per šon jam buvo nuleistas kraujas. Žydai k(n pasl!p! gretimame miške. Jie buvo pasteb!ti vietinio
pilie'io, kuris pinigais buvo papirktas tyl!ti. Nepaisant to, nusikaltimas vis tiek tapo žinomu (Acta sancta, III,
kovas, p. 590).
1160 po Kr. – Glau'esterio žydai nukryžiavo vaik (Vok. ist. 520).
1179 po Kr. – Pontuazj!, kovo 25 – j prieš „Passah“ žydai papjov! ir krauj nuleido Šv. Ri'ardo k(nui. D!l
šito žydai buvo išvyti iš Pranc(zijos.
1181 po Kr. – Londone per „Passah“, netoli Šv. Edmundo bažny'ios, žydai nužud! vaik , vardu Robertas
(Acta sancta, III, kovas, 591).
1181 po Kr. – Saragosoje žydai nužud! vaik , vardu Dominykas (Blanka Hispania illustrata, tom. III, p. 657).
1191 po Kr. – Brem! žydai nukryžiavo krikš'ion/, kuris juos buvo apkaltin-s pl!šimu ir žmogžudyste po to,
kai jie seniau temp! j/ per miest . D!l šito, karalius Pilypas Augustas, kuris asmeniškai atvyko / Bren!, sudegino
aštuoniasdešimt iš j (Rigorden, ist. Gall.)
1220 po Kr. – Vaisberge, Elzase, birželio 29 – j , žydai nužud! berniuk , Šv. Henrik (Murer, Helvetia
sancta).
1225 po Kr. – Miunchene moteris, pasamdyta žyd auksu, iš savo kaimyno pagrob! maž vaik . Žydai
vaikui nuleido krauj . Pagauta per savo antr j/ bandym , nusikalt!l! buvo perduota teismui (Meichelbek, ist.
Bavariae II. 94).
1235 po Kr. – Erfurte, gruodžio 1 – j dien , žydai /vykd! tok/ pat/ nusikaltim (Henri Desportes, Le
mystere du sang, 66).
1236 po Kr. – Hagenau, Elzase, trys krikš'ionys berniukai iš Fuldos regiono nakt/ buvo žyd užpulti ir
nužudyti mal(ne tam, kad paimti j krauj (Tritemijus, Alberto iš Strasb(ro kronika).
1239 po Kr. – Visuotinis sukilimas Londone d!l slapta žyd /vykdytos žmogžudyst!s (Matthew v. Paris,
Grande Chron.)
1240 po Kr. – Norvike žydai apipjaust! krikš'ion/ vaik ir j/ laik! gete tam, kad v!liau j/ nukryžiuot . Po
ilgos paieškos t!vas rado savo vaik ir praneš! vysk(pui Vilhelmui iš R!t!s (Matthew v. Paris, cit. V. 39).
1244 po Kr. – Londone, Šv. Benedikto bažny'ios kieme, buvo rasti berniuko palaikai, kurie keliose vietose
tur!jo pjautini žaizd ir /br!žt hebrajišk raidži . Jis buvo kankintas ir nužudytas ir jo kraujas buvo nuleistas.
Apsikrikštij- žydai, ver'iami paaiškinti hebraiškus ženklus, rado vaiko t!v vardus ir perskait!, kad vaikas buvo
parduotas žydams, kai dar buvo labai mažas. Pasižym!j- žydai slapta paliko miest . Katalik bažny'ia kanonizavo
kankin/ Šv. Pauliaus vardu.
1250 po Kr. – Zaragosos žydai pri!m! siaubing dogm , kad visi, atidav- krikš'ion/ vaik aukojimui, b(t
atleisti nuo vis mok!jim ir skol . 1250 – ju biržel/ Moz! Albei-Huzet (tap pat žinomas, kaip Albajuketo)
atidav! septynmet/ vaik Dominyk de Val žydams, kad j/ nukryžiuot (Johan a Lent Schedias, ist. de pseudomes,
judaeorum, p. 33).
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1255 po Kr. – Linkolne, Anglijoje, Petro ir Paulaus dien vietini žyd buvo pagrobtas aštuonmetis Šv.
Hugas ir v!liau nukryžiuotas. Žydai j/ muš! trosais taip ilgai, kad jis neteko beveik viso savo kraujo (Acta sancta,
liepos 6; 494).
1257 po Kr. – Tam, kad /vykdyti kasmetin- savo auk , Londono žydai papjov! krikš'ion/ vaik (Cluvirius,
epitome historianum, p. 541 col. I)
1260 po Kr. – Vaisenbergo žydai nužud! vaik (Annal. Colmariens).
1261 po Kr. – Pforcheime septyni met mergait! buvo atiduota žydams, paguldyta ant linin!s medžiagos.
Jos gal(n!s buvo subadytos tam, kad drob- išmirkyti krauju. Paskui k(nas buvo /mestas / up- (Thomas
Cantipratanus, de ratione Vitae).
1279 po Kr. – Labiausiai gerbiami Londono žydai nukryžiavo krikš'ion/ vaik balandžio 2 – j dien
(Florent de Worcester, Chron 222).
1279 po Kr. – Vvyko krikš'ioni vaiko nukryžiavimas Nortauptone po negird!t kankinim (Henri Desportes,
Le mystere du sang, 67).
1282 po Kr. – Miunchene žydai nusipirko maž berniuk ir subad! vis jo k(n (Rader. Bavar. Sancta I. Bd.
P. 315).
1283 po Kr. – Vaikas buvo savo aukl!s parduotas Menco žydams, kurie vaik nužud! (Baroerus ad annum
No. 61. Annalen von Colmer).
1286 po Kr. – Žydai nukankino du berniukus. Medin! sinagoga buvo apsupta ugnimi ir 180 žyd sudeginti
gyvi (Murer, Helvetia sancta).
1286 po Kr. – Oberveselyje prie Reino keturiolikmetis Šv. Verneris žyd buvo l!tai nukankintas per tris
dienas (Act. sct. II. Bd. b. Apr. p. 697 bis. 740).
1287 po Kr. – Berno žydai per Velykas pagrob! Šv. Rudolf , baisiai nukankino vaik ir pagaliau jam
perpjov! gerkl- (Hein, Murer, Helvetia sancta).
1292 po Kr. – Ko,mare žydai nužud! berniuk (Ann. Colm., II, 30).
1293 po Kr. – Kremse žydai paaukojo vaik . Du iš žmogžudži buvo nubausti, kiti save išgelb!jo per aukso
gali (Monum. XI, 658).
1294 po Kr. – Berne žydai v!l nužud! vaik (Ann. Colm,. II, 32, Henri Desportes, Le mystere du sang, p.
70).
1302 po Kr. – Renekene /vykdytas toks pat nusikaltimas (Ann. Colm., II, 32).
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VINCAS KUDIRKA
IŠTRAUKA IŠ „T VYN S VARP “
1890 –"j" met" 10 – ojo numerio

Redakcijos pastaba

Š

„ turmuotojo“ 5 – jame numeryje v!l leidžiame Vinco Kudirkos rašt , kuris lie'ia žyd klausim . „Apie
pardaviny'ias“ straipsn/ galima rasti 2 – jame Šturmuotojo numeryje (2009 – j met gruodžio numeryje).

Ištrauka
„Kachanovas ne pirmas tarp gubernatori pasak! tiesiog / akis žydams šiurkš'ius ir teisingus žodžius, vienok
Lietuvos žydai tai tikrai pirm kart išgirdo nuo vyriausyb!s teisyb-. Paskutiniame laike visur jau sviete prikiša
žydams, kad jie su savo apsielgimu labai yra visiems /sipyk-. Jau tik dalis negal!jo labiaus nubausti m(s miestus,
kaip si sdama ant j amar žyd su j purvais ir nevalumu, užkre'ian'iu or , su visomis paslaptomis talmudo, su
visu nešvarumu ir vodingumu j doros, pakreiptos d!l kenkimo krikš'ionims.
Kiti sako, kad žydas yra vodingu žydu, kol jis tamsus, o apšviestas mokslu gali tapti naudingu s nariu
draugijos; tarp kurios gyvena. Tai tikras melas! Nuo žydo ir aukš'iausias mokslas nenuvalo purv , pritinkan'i
žemiausiems žydijos laipsniams. Pasiklausykime Drumont‘o, k naudojo draugijos, /tik!jusios / atsimainym
apšviest žyd ir pri!musios juos / savo s narius. Jeigu nenori apsidergti, neprileisk prie sav)s žydo; jeigu nenori
apdergti savo draugij , neprileisk prie jos žydo!
Žydas apšviestas bus draugijos s nariu, net ir naudingu, kol iš to pats tur!s naud , ar matom , ar pasl!pt ;
tegul tik papu&ia kitoks v jas, o „naudingas draugijos s naris” taps tokiu, kokiu jam liepia b'ti žydija ir jos
paslaptys. Teisyb- šit žodži gali /rodyti paveikslas, kad žydai nenori tapti s nariais tos draugijos, kurios
apystovos guli ant menk param . Žydas tapo franc(zu, tapo vokie'iu, o n! vienas žydas netapo lietuviu (?), nes
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d!l jo yra tai kein Gešeft. Tai da Dievui d!kui, kad m(s draugija negavo iš Jerozolimo „lap!s pyrago“, bet ir toliaus
visomis pajiegomis pridera j nuo to ginti.“
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ADOLFAS HITLERIS, MANO KOVA
II TOMAS: NACIONALSOCIALISTINIS JUD JIMAS
III SKYRIUS: VALSTYB S PILIE IAI IR PAVALDINIAI

I

nstitucija, kuri dabar yra klaidingai vadinama Valstybe, apskritai žmones skiria tik / dvi grupes: pilie'ius ir
ateivius. Pilie'iai yra visi tie, kurie turi pilnas pilietines teises, arba per savo gimim , arba per
nat(ralizacijos akt . Ateiviai yra tie, kurie turi tokias pat teises kokioje nors kitoje Valstyb!je. Tarp ši dvej
kategorij yra tam tikri gyviai, kurie yra panaš(s / kažkok/ meteorin/ fenomen . Jie yra žmon!s, kurie pilietyb!s
neturi jokioje Valstyb!je ir, kaip pasekm!, neturi pilietini teisi niekur.
Daugumoje atvej šiandien žmogus /gija pilietines teises, gimdamas Valstyb!s ribose. Ras!, arba tautyb!,
kuriai jis priklauso, iš viso nesudaro jokio vaidmens. Negro, kuris kadaise gyveno viename iš Vokietijos
protektorat ir dabar apsigyveno Vokietijoje, vaikas, automatiškai pasaulio akyse tampa „Vokietijos pilie'iu“. Tuo
pa'iu b(du, bet kokio žydo, lenko, afrikie'io, arba azijato vaikas taip pat gali automatiškai tapti Vokietijos pilie'iu.
Be nat(ralizacijos, kuri yra /gijama per gimimo Valstyb!s ribose fakt , neegzistuoja jokia kitokia
nat(ralizacija, kuri gal!t b(ti /gyta v!liau. Šis procesas priklauso nuo /vairi preliminari reikalavim .
Pavyzdžiui, viena s lyga, jei /manoma, kad kandidatas neb(t pl!šikas, ar gatvi vagis. Iš jo yra reikalaujama, kad
jo politinis poži(ris neb(t toks, kad kelt neramum ; kitaip tariant, jis turi b(ti nepavojingas kvailys politikoje.
Yra reikalaujama, kad jis neb(t našta Valstybei, kurios pilie'iu jis nori tapti. M(s realistiškoje epochoje, ši
paskutin! s lyga nat(raliai reiškia tik, kad jis neturi b(ti finansin! našta. Jeigu kandidato reikalai yra tokie, kad
atrodo, kad jis taps gero mokeš'i mok!toju, tai yra labai svarbus veiksnys, kuris jam pad!s dar grei'iau /gyti
pilietines teises.
Ras!s klausimas šitame nesuvaidina visiškai jokio vaidmens.
Visas pilietini teisi /gijimo procesas n!ra perdaug skirtingas nuo b(vimo priimtu /, pavyzdžiui, automobili
klubo naryst-. Žmogus užrašo savo prašym . Jis yra apži(rimas. Jis yra sankcionuojamas. Ir vien dien žmogus
gauna kortel-, kuri j/ informuoja, kad jis tapo pilie'iu. Informacija yra duodama juokingu b(du. Kandidatui, kuris
ligi šiol buvo zul(sas, arba kafiras, yra pasakoma: „Dabar j(s esate Vokietijos pilietis.“
Valstyb!s Prezidentas gali atlikti š/ stebukl . Ko pats Dievas negal!t padaryti, yra padaroma kažkokio
Teofrasto Paracelso, Valstyb!s tarnautojo su papraš'iausiu rankos pasukimu. Niekas,bet tik rašiklio pajudinimas ir
mongolas vergas yra taip paver'iamas tikru vokie'iu. Ne tik n!ra klausiama atžvilgiu ras!s, kuriai naujasis pilietis
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priklauso, net jo fizin!s sveikatos reikalas n!ra apži(rimas. Jo k(nas gali b(ti suterštas sifilio; bet jis vis tiek bus
priimamas Valstyb!je, kaip ji egzistuoja šiandien tol, kol jis netaps finansine našta, arba politiniu pavojumi.
Šitokiu b(du, metais po met , šie organizmai, kuriuos vadiname Valstyb!mis, gauna nuodingos medžiagos,
kurios jos beveik niekada negali nugal!ti.
Kitas skiriamasis taškas tarp pilie'io ir at!j(no yra, kad ankš'iau min!tasis yra priimamas / visus
visuomeninius postus, kad jis galb(t tur!s atlikti karin- tarnyb ir, kad už tai jam yra leidžiama tur!ti pasyv , arba
aktyv vaidmen/ viešuosiuose rinkimuose. Tai yra jo pagrindin!s privilegijos. Nes, atžvilgiu asmenini teisi ir
asmenin!s laisv!s, at!j(nas džiaugiasi tokia pa'ia apsauga, kaip ir pilietis ir dažnai, netgi didesne. Kaip beb(ti, tai
yra taip, kaip darosi m(s dabartin!je Vokietijos Respublikoje.
Aš pilnai suprantu, kad niekas nenori gird!ti šit dalyk . Bet b(t sunku rasti kažk labiau nelogiško, ar
labiau pamiš!liško, negu m(s dabartiniai /statymai Valstyb!s pilietyb!s atžvilgiu.
Dabar egzistuoja viena Valstyb!, kuri parodo bent jau kažkokius kuklius bandymus parodyti geresn/
supratim , kaip dalykai šiuo klausimu tur!t b(ti daromi. Ta'iau tai n!ra m(s Vokietijos Respublikos modelis, o
JAV, kur yra daromi bandymai bent jau iš dalies sutikti su sveiko proto patarimais. Nepriimant emigrant , arba
toki , kurie yra blogos sveikatos b(kl!s,ir išskiriant tam tikras rases iš teis!s tapti nat(ralizuotais pilie'iais,ji
prad!jo pristatyti principus, kurie panaš(s / tuos, kuriais mes norime paremti Tautos Valstyb-.
Tautos Valstyb! klasifikuos savo populiacij / tris grupes: pilie'ius, Valstyb!s pavaldinius ir svetimšalius.
Principas yra, kad gimimas Valstyb!s ribose duoda tik pavaldinio status . Jis su savimi nesineša teis!s užimti
bet koki pozicij Valstyb!je, arba dalyvauti politiniame gyvenime, pavyzdžiui, aktyviai, arba pasyviai dalyvaujant
rinkimuose. Kitas principas yra, kad kiekvieno Valstyb!s pavaldinio ras! ir tautyb! tur!s b(ti /rodyta. Pavaldinys
yra bet kokiu metu laisvas nebeb(ti pavaldiniu ir tapti tos šalies, kuriai jis priklauso pagal savo tautyb-, pilie'iu.
Vienintelis skirtumas tarp svetimšalio ir Valstyb!s pavaldinio yra, kad ankš'iau min!tasis yra pilietis kitoje
Valstyb!je.
Jaunasis berniukas, arba mergait!, kuris yra vokiškos tautyb!s ir yra Vokietijos Valstyb!s pavaldinys, yra
/pareigotas užbaigti mokyklinio išsilavinimo laikotarp/, kuris yra privalus kiekvienam vokie'iui. Tad jis atsiduoda
apmokymo sistemai, kuri j/ padarys s moningu savo ras!s atžvilgiu ir tautin!s bendruomen!s nariu. Tada jis tur!s
/vykdyti visus tuos Valstyb!s pateiktus reikalavimus, susijusius su fiziniu parengimu po to, kai jis bus palik-s
mokykl ; ir pagaliau, jis /stos / kariuomen-. Kariuomen!s apmokymas yra bendro pob(džio. Jis turi b(ti duodamas
kiekvienam individualiam vokie'iui ir turi j/ padaryti paj!giu /vykdyti fizinius ir protinius karin!s tarnybos
reikalavimus. Pilietin!s teis!s bus patvirtintos jaun jam vyrui, kurio sveikatingumas ir charakteris yra patvirtinti,
esantys geri po /vykdyto karin!s tarnybos laikotarpio. Šis inauguracijos / pilietyb- aktas bus iškilminga ceremonija.
Ir diplomas, patvirtinantis pilietines teises bus jaunojo vyro išsaugomas, kaip brangiausias jo viso gyvenimo
liudijimas. Jis jam leidžia naudotis visomis pilie'io teis!mis ir džiaugtis visomis prie to pa'io suteikiamomis
privilegijomis. Nes Valstyb! turi nubr!žti ryški skiriam j linij tarp t , kurie, kaip nacijos nariai, yra pagrindas ir
palaiko jos egzistencij ir didyb! ir t , kurie yra papraš'iausi savo pragyvenimo uždarbiautojai ten.
Pilietyb!s diplomo patvirtinimo proga, naujasis pilietis turi duoti iškilming ištikimyb!s priesaik
nacionalinei bendruomenei ir Valstybei. Diplomas turi b(ti ryšys, kuris kartu suvienija visas skirtingas nacijos
klases ir grupes. Tai bus didesn! garb! b(ti šio Reicho pilie'iu, kaip gatvi šlav!jas, negu b(ti karaliumi kitoje
Valstyb!je.
Pilietis turi privilegijas, kurios n!ra suteikiamos svetimšaliui. Jis Reiche yra šeimininkas. Bet ši aukšta garb!
taip pat turi ir savo /pareigojimus. Tie, kurie save parodys be asmenin!s garb!s, ar charakterio, ar pasirodys esantys
nusikalt!liai, arba t!vyn!s išdavikai, gal!s bet kada netekti pilietini teisi . Su tuo, jie taps papraš'iausiais
Valstyb!s pavaldiniais.
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Vokiet! mergait! yra Valstyb!s pavaldin!, bet taps piliete, kai ves. Tuo pat metu tos moterys, kurios
užsidirba savo pragyvenimui savarankiškai, turi teis- /gyti pilietyb-, jei jos yra Vokietijos pavaldin!s.
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Šturmuotojas Juozas
ARISTOKRATINIS PRINCIPAS PRIEŠ DEMOKRATINO PRINCIPF

V

is pirma, pažym!kime, kad šiais laikais demokratija, demokratizmas, yra nenusakomai išp(stas
burbulas ir fetišas. Galima b(ti konservatoriu, marksistu, liberalu, ar kuo tik nori, tik ne „nacistu“ ir
neb(ti kokios nors doktrinos, kuri iš esm s prieštarauja demokratizmui šalininku. Prieš pradedant m(s kalb apie
aristokatin/ princip ir jo antipod – demokratin/ princip – padarykime nedidel- „užuolank “, kad visi š/ rašt
skaitantys demokratai žinot nepaprastai subtil dalyk ... demokratai teigia, es liberalin!je demokratijoje galima
atvirai reikšti savo mintis, paži(ras, id!jas ir taip toliau. Bet paži(r!kime / tai: jie persekioja tuos, kurie neva „kelia
gr!sm-“ valstybei. Iš ties tai yra persekiojimas t , kurie iš esm!s prieštarauja demokratijai, kurie žino, kad
demokratija yra iš esm!s, kult'ros ir civilizacijos atžvilgiu, yra degeneratyvi valdymo forma. Aš save priskiriu
tokiems asmenims, kurie yra demokratijos priešininkai. Kod!l teigiu, kad demokratija yra žalinga ir k si(lau
vietoje jos, pateiksiu netrukus. Bet, vis pirma, reikia pažvelgti / aristokratines ir demokratines ideologij
filosofines koncepcijas ir j principus, tad nuo to ir prad!kime.
Dabar mes girdime vien apie demokratij , jos tariam gerum ir „totalitarizm “ ir jo „blog/“. Bet pailikme tai
dabar nuošal!je ir pažvelkime / du principus: aristokratin/ ir demokratin/. Po šitos trumpos analiz!s bus /rodytas
demokratinio principo neteisingumas ir aristokratinio principo teisingumas, taipogi, faktas, kad valstyb!, turi
vadovautis aristokratiniu principu, žinoma, jeigu nori išvengti degeneracijos.
Aristokratinis principas, vis pirma, yra toks: valdyti turi teis- ir pareig geriausieji. Tai yra, tam tikros
tautos, tam tikros nacijos, tam tikros valstyb!s pilie'i elitas, kuris remiasi ne kiekybiniu skai'iumi, o kokybin!mis
savyb!mis, moralin!mis savyb!mis ir d!l to privalo valdyti. Aristokratinio principo šalininkai, beje, buvo ir garsieji
filosofai Platonas ir vienas ir garsiausi j jo mokini , Aristotelis. Abu šie mastytojai demokratij suvok! kaip
netikusi santvark , suprato, kad valdyti turi geriausieji. Toliau. Demokratinis principas yra tai, kai vlado ne
geriausieji, o gausiausieji, de jure tai yra daugumos diktat(ra, nors de fakto tai yra kas kitka (bet apie tai v!liau).
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Demokratai atvirai pasakoja apie tarim parlamentarizmo ir daugumos balso g!r/, bet nepasako, kas yra
aristokratinis principas. Aristokratinis principas, priešpastatyas demokratiniam principui sudaro toki priešingyb-:
kokyb! prieš kiekyb-, geriausi j valdžia prieš gausiausi j valdži .
Logiškai pagalvojus, peršasi prielaida, kad valstyb- turi valdyti nedidel! grup! asmen , kurie ne tik tam
paj!g(s, bet ir asmeniškai atsakingi už savo veiksmus. Daugelis su šituo daugiau, ar mažiau, sutiks, net ir dalis
demokrat . Ta'iau pagalvokime ir apie tai, kad demokratizmas panaikina asmenin- atskomyb- politikoje. Vis
pirma, pažym!kime, kad n!ra konkre'i , pavieni asmen , kurie priimt sprendimus ir prisiimt asmeninatsakomyb- už juos, yra tik abstarkti, neapibr!žta „dauguma“, kuria, beje, yra manipuliuojama, kuri yra
daugiaskait! politin! prostitut!. Pasiži(r!kime / štai k : demokratija, neigdama asmenyb!s, kaip atsakingo, teises ir
pageigas turin'io valdan'io asmens vaidmen/, iškelia daugumos valdžios princip . Tai praktiškai atleidžia asmenis,
esan'ius valdžioje nuo asmenin!s atsakomyb!s. Ta'iau dabar pažvelkime / kitus demokratinio principo
prieštaravimus logikai ir gamtos d!sniams bei tai, kaip juos visur atitinka aristokratinis principas.
Demokratai, kaip ir marksistai, teigia, neva visi žmon!s yra lyg(s. Bet tai ne tiesa. Žmon!s, vis pirma, yra
skirtingi, vis antra, ne visi yra vienodos vert!s, nei kaip asmenys, nei kaip ras!s, nei kaip kult(ros. Kod!l?
Pasiži(r!kime, kas tai yra „lygyb! visuomen!je“... Logiškai mastant, vienintel! lygyb! tegali b(ti tokia, kad
pilie'iams /statymai tur!t galioti vienodai. Jokios kitokios lygyb!s, logiškai galvojant, negali b(ti: juk visi yra
skirtingi, tod!l negali b(ti lyg(s. Žmon!s b(na teisingi, neteisingi, geri, blogi, tad jie negali b(ti lygiaver'iai,
taipogi. Demokrat kalbos apie lygyb- visuomen!je siekia sunaikinti nat(rali hierarchin- tvark , kuri yra darnios
ir harmoningos bendruomen!s garantas. Prieš aptariant tai, kaip aristokratinis principas ži(ri / hierarchij ,
pašnek!kime apie pa'i hierarchij .
Hierarchija visuomen!je yra labai nat(ralus dalykas. Vis pirma, tai yra darb ir pareig pasiskirstymo
principo dalis, hierarchija suskirsto asmenis ir grupes pagal j atitinkamas vietas tam tikra tvarka nuo viršaus /
apa'i . Nors demokratija skelbia lygyb-, ji negali pab!gti nuo hierarchijos b(tinumo (nekalbant apie fakt , kad
demokratijose hierarchija b(na išsigimusi, apie k kalb!siu v!liau).
Aristokratinis principas ži(ri / pasaul/ ne fanatišku /sitikinimu, kad neva visi žmon!s yra lyg(s, kad žmogus,
kaip gyva b(tyb!, yra aukštesn! už gamt . Pirmiausia pažym!kime, kad žmogus, kaip ir kiti gyv(nai, yra gamtos
dalis, žmogui irgi galioja gamtos d!sniai. Hierarchija su gamtos d!sniais yra labai susijusi, tai yra, hierarchin!
tvarka yra organin!s-nat(raliosios bendruomen!s d!snis. Sveika bendruomen!, ar ji b(t žmoni , ar koki žv!ri ,
iš esm!s turi koki nors hierarchin- tvark , strukt(r . Demokratija, kapitalizmas, komunizmas ir kitos doktrinos
teigia, neva žmogus yra kuo nors išskirtinis, kad jis n!ra gamtos dalis, kad jis n!ra gyv(nas. Ta'iau šiam teiginiui
galima priešpastatyti ši id!j : žmogus yra gyv(nas ir gamtos dalis. Jam galioja visi gamtos d!sniai. Jis išskirtinis
gali b(ti tik tuo, kad, savo pranašesni sugeb!jim d!ka, gali b(ti tiek nuostabiausias ir kilniausias, tiek ir
bjauriausias ir niekšingiausias gamtos k(rinys. Kaip pavyzd/ pažvelkime / senov!s Indijos arij kastas. Kast
paskirtis buvo dvejopa. Vis pirma, tai buvo nat(ralus darb pasiskirstymas tautoje: trys kastos, kilusios iš
pradžioje arišk žmoni , bramanai (dvasinikija, mokslininkai ir t.t.), kšatrijai (valdovai, kariai ir t.t.), vaišijai
(žemdirbiai, pirkliai, darbininkai). Vis antra, tai buvo sistema, sukurta atskirti ariškus Indijos užkariautojus nuo
vietini aborigen -dravid populiacijos, iš šito ir aišk!ja, kod!l vietiniai gyventojai tapo šudr kastos atstovais.
Mastytojai kaip Gobino tai suvok! kaip biologin- hierarchij , t. y. vienos etnin!s grup!s atskyrim nuo kitos.
Ta'iau /sid!m!tna, kad ir tarp pa'i indoarij buvo trys kastos, kurios buvo puiki darb" pasiskirstymo principo
išraiška. Kadangi žmon!s skiriasi savo gabumais, pom!giais ir, svarbiausia, prigimtimi, net vienos tautos atstovai
turi b(ti suskirstyti / hierarchin- tvark , kuri užtikrint , kad kiekvienas tautos narys dirbt t darb , kur/ sugeba
dirbti geriausiai. Tai lemia ne tik prigimtis, bet ir žmogaus gyvenimo raida. Dalis visuomen!s užsiima vienokiais
darbais, dalis kitokiais, dalis vadovauja, dalis pakl(sta. Deja, 'ia nesimato jokios lygyb!s, nes n!ra vienodumo.
Netgi esant vienodai vertei, vis tiek dauguma žmoni yra skirtingi, nes tai yra visiškai normalu. Kur yra skirtumai,
ten lygyb!s n!ra. Taigi: lygyb! visuomen!je yra nereikalinga, tikra lygyb! /statym atžvilgiu yra hierarchija. O
lygyb! teb(t nelygi sulyginimas su lygiais, tai b(t /statym nevienodas galiojimas visiems pilie'iams.
Saky'iau, kad yra ironiška tai, kad demokratizmas skelbia lygyb-, bet politikieriai, esantys didžiausi demokratai,
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spjauna ant savo taut ir leidžia joms pamažu nykti, taipogi, nejau'ia atsakomyb!s prieš savo taut (nes, kaip jau
min!jau, demokratija pripaž/sta daugumos balsavim , o ne asmenin- atsakomyb-).
Apibendrinant ir darant išvadas, nor!'iau pridurti, kad demokratizmas, remdamasis savo principais ir
id!jomis, vertina ne asmenyb-, ne asmenin- atsakomyb- ir tvirt atsaking asmen valdži , o daugumos išrinkt
valdži , kuri praktiškai neatsako už savo veiksmus, bent jau neatsako konkret(s asmenys ir, jei atsako, tai labai
retai ir labai sušvelnintai. Aristokratinis principas iškelia tai, kas kilniausia visuomen!je, siekia pastatyti kiekvien
piliet/ / viet , kuri jam yra tinkamiausia. Tuo tarpu, demokratinis principas remiasi tariama daugumos valia.
Daugumos, kuria yra lengvai manipuliuojama. Daugumos, kuri, kaip vienalyt! mas!, n!ra linkusi logiškai galvoti ir
vadovauti. Juk nat(ralu, kad vadovauti turi mažuma, o ne dauguma, t. y., tam tikra tautos dalis, kuri tam uždaviniui
yra labiausiai tinkama. Su šia paži(ra, beje, sutiko ir Aristotelis, ir Platonas, ir senov!s taut išmintis. Štai, k raš!
genialus amerikie'i m stytojas, antropologas, istorikas ir politinis aktyvistas, Madisonas Grantas savo veikale
„Didžiosios ras!s galas“:
„Demokratin se valdymo formose visuotin s rinkim" teis s veikimas yra link)s
eilinio žmogaus
paskyrim vieš j staig , ver&iau negu žmogaus, kvalifikuoto gimtomis savyb mis, išsilavinimu ir dorumu.“
„Demokratijoje yra tendencija link tipo standartizavimo ir genialumo reikšm s sunaikinimo. Dauguma
b'tinai bus prastesn už atrinkt mažum ir ji visada nem gs specializacij", kuriose ji negali pati b'ti.“
„Tikroji aristokratija yra išmintingiausi"j" ir geriausi"j" valdymas, visada esan&i" nedidele mažuma bet
kokioje populiacijoje.“
Madison Grant, „The Passing of the Great Race“, I „Race and Democracy“ (Madisonas Grantas, „Didžiosios
ras s galas“, I „Ras ir demokratija“).
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A. V. Šerfenbergas
KAS BUVO DŽORDŽAS LINKOLNAS ROKVELIS?

D

ešimt t(kstan'i pamišusi žyd su!jo / Niujorko miesto Centro park , kur vyras, kurio jie nekent!
labiausiai, planavo šnek!ti „laisvo forumo vietoje“. Milžiniška minia buvo pilna viršsvor/ turin'i
žmoni , garsiai šaukian'i jo kraujo. Jie grieb! švininius vamždžius ir suirusio gatv!s grindinio gabalus
geriausiomis Senojo Testamento žodžio laisv!s tradicijomis. Niekas iš ties nesitik!jo, kad jis pasirodys prieš
tokius baisius skai'ius, tad dži(gaujantys „Išrinktieji“ rengin/ pavert/ antinacine švente. Jie plojo ir dainavo
„Havanaglia“ ir gatv!je šoko rato šokius. Bet j kerštingos isterijos virš(n!je, nustatytu laiku, didelis vyras,
stovintis aukštas ir vienas pa'ioje išprot!jusios minios gelm!je nusimet! savo ilg , slepiant/ palt . Lyg per juod
magij , Džordžas Linkolnas Rokvelis pasirod! pilnoje šturmuotojo uniformoje emocin!s audros akivaizdooje,
apsuptas savo prieš , perdaug nustabint , kad pajud!t . Ne/tikimai, jis juos prad!jo erzinti, / j kupranugariškus
veidus juos pavadinant bailiais ir pab!g!liais iš kvaili nam .
Jis tikrai pasirod!, sak! jis, j pageidavimu, kad pamatyt , kokie jie iš ties nuožm(s. Niekas nedar! judesio
prieš stipr j/ JAV laivyno karinink . Jis jiems šypsodamasis rod!si, niekingamas j melagingus pažadus sustabdyti
jo kalb Niujorke. Tai buvo labai asmeniškas susir!mimas tarp rasin!s materijos ir antimaterijos. Sprogimas buvo
neišvengiamas.
Žydai išprot*ja
Žydeliai tik laipsniais save užved! užtenkamai isterijai. Per m!šlingišk , žviegiant/ d(r/, jie užgriuvo vad
Rokvel/. Bet jis tur!jo už gyvenim didensn!s dr sos psichologin/ pranašum . Visiškai vienpusiame m(šyje, per
daug ne/tik!tiname bet kam, kas n!ra iš ties patyr-s, ar kovoj-s per toki akimirk , jis pramuš! ir prast(m! savo
keli / žviegian'i mini . Griebiantys, besispjaudantys velniai griuvo iš vis pusi , vienišam baltosios ras!s
didvyriui kertantis kraujo ir sulaužyt kaul keli per Niujorko miest . Jie jo niekada neparblošk! ir jis niekada
nepavargo, kirsdamas prieš žandikaulius.
Nustebinti ir /kv!pti tokios herakliškos dr sos, policinink b(rys /sir!ž! / žviegian'i mini , mosuojant
„bananais“. Košerin!s aukos augo spar'iai, farams besigardžiuojant savo „sportu“. Jie pramuš! besitaškan'io
kraujo keli link vis besijaunan'io Rokvelio ir j/ palyd!jo per bliaunan'ius kritusi žyd k(nus. Jis iš!jo tik su
keliais /pjovimais ir nedideliais nusibrozdinimais. Net jo uniforma buvo pakankamai geroje b(kl!je.
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Vado ankstyvasis gyvenimas
Džordžas Linkolnas Rokvelis nu!jo tolim keli nuo savo gimimo vietos centriniame Ilinojuje 1918 – j
kovo 9 – j . Žinoma, jo vaikyst! buvo tikrai toli nuo Niujorko miesto m(šio lauk . Jis nor!jo tapti s!kmingu
komerciniu dailininku, ambicija, kuri jis /vykd!, kai jis laim!jo pirm j viet nacionaliniame konkurse v!žio
fondui. Bet Antrasis pasaulinis karas jo planus pakeit! amžinai. Išeidamas savanoriu kaip JAV laivyno pilotas net
prieš Amerikos /žengim / konflikt , jis buvo /tikintas manyti, kartu su kitais išduotais amerikie'iais, kad Adolfas
Hitleris ruoš!si užimti Konio sal ir Laisv!s stat(l . Karo pabaigoje apdovanotas už kovin- tarnyb prieš vokie'i
povandeninius laivus, jis v!l pasisi(l! Kor!jos karui, pakildamas iki komendanto laipsnio. Tarnaudamas
Islandijoje, jis sutiko ir ved! graži šiauriet- moter/, su kuria jis 1950 – aisiais užaugino šeim .
Bet nuo Antrojo pasaulinio karo pabaigos Rokvelis tapo vis labiau susir(pin-s nykstan'ia vakar civilizacijos
b(kle, kurios išgydym jis surado Mano Kovoje. Pagaliau suprasdamas savo tikr j/ likim , jis /k(r! Amerikos
Nacionalsocialist Partij , /vykdydamas pranašyst-, kuri Fiureris padar! ne už ilgo iki savo mirties:
„Kova prieš žydus pirma bus atnaujinta ne Europoje, o Jungtin se Valstijose. Per dvidešimt penkerius
metus amerikie&iai prad s susiprasti žyd" klausimu.“

Kova atnaujinta
Bet 1958 – aisiais amerikie'i žmon!s buvo perdaug išlep- ir savimi pasitenkin- Balt jai revoliucijai. Negr
riauš!s, ekonominis chaosas, kult(rinis p(vimas ir 60 – j Vietnamo išdavyst!s era dar stov!jo priešais juos.
Nepaisant ne žyd apatijos, Rokvelio aktyvizmas prasimuš! / j s mon- per „popierin- uždang “, kaip jis vadino
žydišk j/ boikot medijoje apie nacionalsocializm .
Metai neapdovanojan'i auk pagaliau atneš! vaisi su juod j demonstracijimos vidurini vakar balt j
dirban'i j klas!s gyventoj kvartaluose. Važiuodamas populiaraus pasipiktinimo priverstine integracija virš(ne,
komendantas Rokvelis šnek!jo didžiuliams savo balt j amerikie'i susirininkimams, kurie pirm kart j/ apipyl!
pad!ka, kurios jis ir nusipeln!. „Žydams galas 72 – aisiais!“, dažnai kartotas t laik lozungas, rod! aukštas viltis,
tada reikštas šiam bandymui paimti Jungtini Valstij prezidento post .
Rokvelio populiarumpas arti dešimtme'io pabaigos buvo toks, kad atrod!, kad jis tikrai kažkada laim!s
aukš'iausi viet šalyje. Tai, tragiškai, taip pat buvo žyd sistemos konsensusas ir jis buvo nužudytas po
aplinkyb!mis, kurias vis dar gaubia paslaptis Arlingtone, Virdžinijoje.

Kas buvo Džordžas Linkolnas Rokvelis?
Lemtis tikrai pasirinko ideal žmog atstovauti pokario Nacionalsocialistin/ Jud!jim . Šeši p!d , keturi
coli aukš'io, grubiai gražus, sportiškas, atidus ir greitai galvojantis, jis buvo tipinis amerikie'i tautinis didvyris,
fiziškai tikrai tokio paties sud!jimo kaip Džonas Veinas, ar Klarkas Geiblas su panašiu charizmatišku patrauklumu,
/ kur/ amerikie'i dvasia labiausiai reaguoja. Tikrai kai kuriems steb!tojams jis buvo panašus / mišin/ tarp
Džeimso Garnerio ir tyranosauro rekso, ypa' kovoje. Ta'iau, su visu savo dinamizmu, jis buvo mylinti t!viška
fig(ra ir visiškai ištikimas draugas.
Aukš'iausiomis nacionalsocialistin!s vadovyb!s tradicijomis, jis pastoviai save ryžtingai /simesdavo tarp
priešo, kuris visada b(davo skaitlingesnis. Kai pirmoji Viet Kongo v!liava buvo viešai nešama žydo komunisto per
Bostono gatves 1956 – aisiais, Rokvelis /siverž! / marksist išdavik ir kvaili demonstracij j nupl!šti ir ir s!sti /
kal!jim už tok/ pasiaukojant/ patriotizm , kurio niekas kitas neišdr/so. Kaip jis apie save kukliai sak! tokiais
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atvejais, jis tik band! atpirkti mažu b(du tai, k jis padar! nacionalsocializmui kaip apgautas amerikietis per
Antr j/ pasaulin/ kar .

Rokvelio palikimas
Baltosios ras!s priešai nor!t /sivaizduoti, kad Džordžas Linkolnas Rokvelis niekada neegzistavo. Žinoma,
jie padar! visk , kas /manoma, kad jo vard ištrinti iš Amerikos istorijos. Bet j pastangos toliau nepavyksta. Jo
/vaizdis ir darbai yra amžinai išgraviruoti milijon , kurie pergyveno audring šešiasdešimt j dešimtmet/,širdyse ir
prisiminimuose. Jo raštai ir /rašyti kalb!ti žodžiai toliau švie'ia ir /kv!pia naujas rasini patriot kartas.
Kad ir kaip mes g!d!tum!me jo iš!jim , net po dvidešimt penkeri met mes žinome, jis nemir! prieš savo
laik , kaip nemiršta niekas. Tai yra, vis d!l to, vieno iš didžiausi didvyri lemtis mirti ne taikiai nuo senatv!s, bet
kristi savo j!g žyd!jime nuo savo prieš neapykantos. Tik šitokiu b(du jis gali gyvuoti amžinai m(s ras!s
tautin!je s mon!je.
Džordžas Linkolnas Rokvelis kiekvien gyv nacionalsocialist ir tuos, kurie dar n!ra gim-, nepalyginamai
turtingesniais tuo, kad jis gyveno. Jis vienas iš Berlyno pelen išk!l! m(s v!liav / Amerikos padanges. Jis m(s
Id!j atstovavo tokia gražia, profesionalia ir laimin'ia maniera, kad jis mus padar! išdidžiais, b(nant jo kovos
dalimi. Mes esame pilni garb!s, priimdami Rokvelio palikim . Jo vardu, pašventintu sav-s pasiaukojimo krauju,
mes j/ panaudosime iki pilniausio pranašumo!
Žmogaus gyvenimas yra jo kilniausias darbas. Ir jei jo darbas yra nešamas t=, kurie pergyvena j?, jis iš
ties= n*ra mir<s. Per mus Rokvelis gyvena!
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Redakcijos žodis
ia baigiasi 5 – asis „Šturmuotojo“ numeris, kurio išleidimo tikslas, kaip m>s= skaitytojai tur*t=
žinoti, šviesti Lietuvi= Nacij8, kelti jos rasin<-nacionalin< s8mone ir pagerbti bei atminti did? amerikie&i=
nacionalsocialist8 Džordž8 Linkoln8 Rokvel? ir t<sti m>s= periodinio leidinio gyvenim8.
Kitame „Šturmuotojo“ numeryje mes pateiksime savo rašytoj= straipsni= ir taip pat nemenk8 kiek?
ideologin*s medžiagos. Šeštasis, balandžio m*nesio numeris, bus skirtas pagerbti didžiausi8 vis= laik= vyr8 –
Adolf8 Hitler?.
Tikim*s, kad skaitytoj= kiekis padid*s ir, kad m>s= leidinys toliau švies Lietuvi= Taut8. Taip mes
ketiname t<sti š? darb8, kuris turi prisid*ti prie kovos už Nacij8 ir balt8j8 ras< ir tai kovai reikalingo
švietimo.
Tegul Linkolno Rokvelio ir Adolfo Hitlerio darbai ir dvasios parodo doros ir teisingumo keli8 ne tik j=
šalims, bet ir Lietuvi= Nacijai ir visai ariškajai žmonijai.
HEIL HITLER!
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