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Zinovjev-Apfelbaum
Peterburi kuberner, Põhjakommuuni president,
internatsionaali esimees.

Pealinnas elas enne kohutavaid mõrvu
kaks ja pool miljonit inimest;
Läbi juuda verehimu on sellest nüüd
saanud hiigelkirst kahe miljoni surnuga

Leiba Trotski-Braunstein
Sõja- ja mereväekomissar,
Venemaa tegelik diktaator.

On see inimene? Või kurat? Astuge lähemale!
Üks Basilisk? Marutaudis Faun?
Üks ütleb kõik: heebrealane –
Te saate temasuguseid veel nägema.

Juudi bolðevism
Ning see kaval rahvas näeb vaid üht teed:
Nii kaua kui püsib kord, pole tal midagi loota.
Sellepärast õhutab ta varjatult tuld.
Ja enne, kui märgatakse, põleb juba kogu maa.
Goethe

Kes Venemaad tunneb ja kel võimalus oli, kõiki revolutsiooni faase jälgida, see peab
tunnistama, et vene rahva anarhistlikud kalduvused ületasid keskmise, aga niisama
kindel on asjaolu, et eales ei oleks selline süstemaatiline hävitussüsteem juurdunud,
ealaes poleks selline saatanlik hävitusinstrument loodud, kui anarhia tippu ei oleks end
surunud selline element, mis läbi aastatuhandete on ühesuguseks jäänud –
vaoshoidmatu, rahuldamatu ahnuse, julmuse ja halastamatuse kehastus: juut.
Vaevu oli „vabadus“ väljavõideldud (eriti Londoni börsi raha ja vene-juudi
„vabameelsuse“ abil), kui kõigist maailma nurkadest saabusid Iisraeli lapsed uuele
pühale maale. Moskvas ja Peterburis ilmusid bolðevistlikud ajakirjad ja ajalehed,
tööliste- ja sõduritenõukogudesse astusid koolitatud demagoogid, taskud raha täis,
ning ässitasid üles ja lõhestasid (enamjaolt) kirjaoskamatu vene rahva. Üks näide:
Peterburi töölisnõukogusse ilmus kõigile tundmatu isik nimega Steklov. Ta jutlustas
demokraatia kukutamisest, maailmarahust, lubas vabadust ja leiba ning vehkis lahkelt
rahaga. Kuid lõpuks sunniti ta esitama oma dokumendid: ta nimi oli Nachamkes, ja ta
oli juut. Täna on ta üks Nõukogude Venemaa pressidiktaatoritest. Selliseid näiteid oli
veel sadu.
Liberaalse valituse silmade all hõivasid New Yorkist saabunud Trotski-Braunstein,
Zinovjev-Apfelbaum ja Ðveitsist kohale tulnud Lenin ühe palee Peterburis, ja lõid
sinna bolðevismi peakorteri. Paljud aastate eest Capri (juudi Rappoporti juhtimise all)
bolðevikekoolis koolitatud demagoogid reisisid riigis ringi, ja asusid Kroonlinna
rindele. Ma nägin ise Krimmis juutidest üliõpilasi, kes jaotasid sõjaväe laatsarettides
ajalehte Pravda.
Juulis 1917 võeti hoogu esimeseks löögiks. Ülesässitatud (eriti juudi Roschali poolt)
Kroonlinna madrused sõitsid Neva jõge mööda üles, lasid üksustel maabuda, sõitsid
soomusmasinatega läbi Peterburi tänavate ja tulistasid huupi. Õnnestus ülestõus maha
suruda, nende juht võeti vangi ja mässajad interneeriti. – Nüüd sai aga selgeks (mida me
niisamuti Saksamaal näeme), et juudid ei olnud kullaga kokku hoidnud ja olid oma
vennad ka mõõdukatesse parteidesse sokutanud: sotsiaalrevolutsionääride ja
menðevike juhid olid Bernstein-Cohn, Lieber, Gotz, Dan, Martov-Federbaum, jt. Vaevu

olid Trotski, Kamenev-Rosenfeld jne luku taga, kui neid esiteleti vabaduse nimel
idealistidest märtritena. Lieber ja Dan surusid hüsteerilise jutustaja ja hädise kehviku
Kerenski (kelle politseijuht oli juut ja sionist Rutenberg) juures läbi nende vabastamise.
Sellega oli katastroof Venemaal kindlaks määratud. Iga demagoog sai, haavamatuse
tundest, oma maski eest heita. Oktoobri lõpus, „nõukogude päeval“, langes
bolðevismile teed rajav demokraatia, ja verine terror sai alguse...
Kust aga olid bolðevikud saanud üüratud propagandasummad? Saksavaenulikud
kirjanikud väidavad, et Lenin ja Trotski olid saksa suure kindralstaabi töölised. Kuid
asjadolud on hoopis teistsugused. Tõde on, et bolðevistid olid ja on kõigi maailma
riikide börsijuutide saadikud, et see oli juudi raha, mis maksis kinni hävitusparaadi .
Burzev, kes teab vene revolutsiooni saladusi nagu ei keegi teine, süüdistab avalikult
„saksa“ juuti Parvus-Keiphandi, et ta on bolðevismi isa Venemaal (teoses „Seid
verflucht, ihr Bolschewiki“), „Parvust, kes pärines Konstantinoopolist,
Kopenhaagenist, Sofiast, Berliinist.“ See juut, tänu toiduainete “veole“ mitmekordne
miljonär, kõigi juudi ja juudistunud novembrisuurkujude sõber Saksamaal, Ðveitsist
hämarate tegevuste tõttu välja saadetud, oli see, kes juba tollal mõistis demokraatlikus
Välisasjade ametis läbi suruda Lenini reisi koos mitmesaja juudiga Ðveitsist läbi
Saksamaa Peterburi. Ja „vene“ valitsus lasi nad sisse. – Koos kahesaja vennaga New
Yorki getost asusid Trotski ja Zinovjev Venemaa poole teele. Inglise ohvitserid
arreteerisid kogu selle seltskonna Halifaxis. Seepeale sekkus Washingtoni valitsus ja
kauples välja nende vabastamise. Ka „vene“ valitsus lasi katkubatsillused oma riiki. –
Ameerika ühendriikide president oli tollal Wodrow Wilson. Tema parem käsi oli
börsimaakler Simon Wolff, vasaks – sionist ja ülemkohtunik Brandeis; Jakob Schiff,
maailmapankur, finantseeris juba 1904 Jaapani sõda antisemiitliku Venemaa vastu ja
varustas vene vangilangenuid revolutsioonilise propagandaga; Bernard Baruch oli
Wilsoni parim sõber ja reisis hiljem 117 juudi eesotsas Versailles'i „rahukonverentsile“.
Kes see oli, kes ka siin juudi bande Venemaale kallale saatis, selles pole kahtlust. Henry
Ford avalikustas oma teoses „Der internationale Jude“ ametlikest allikatest pärit kirja,
mille oli kirjutanud keegi Fürstenberg ja oli adresseeritud Rafael Scholanile New
Yorkis. Kiri pärines Stockholmist, ja kandis kuupäeva 21. september 1917 (kuu aega
enne „nõukogude päeva“) ja märkis, et Hamburgi pangakoda Max Warburg „seab
kamraadi Trotski ettevõtmise jaoks sisse konto“, üks teine härra oli samaks puhuks
muretsenud laskemoona ja organiseerinud selle transpordi... Peterburi
sõduritenõukogu varustati suurte rahasummaega just Stockholmist. Seal istus
nimetatud Fürstenberg-Ganetzki (hetkel bolðevistlik suursaadik Riias), kes võttis
vastu suure juudiraha ja jagas seda edasi.
Ennast hakkas näitama – abistatuna sõjas laostunud, hiljem garnisonides tegevusetu ja
propaganda poolt mõjutatud allakäinud sõjaväe poolt – juudibolðevism. – Tegelikku
juudi kõrgfinantsi, nagu oli lääneriikides, Venemaal eriti polnud; küll aga läks vene
rahvusvara juutide ja nende trabantide kätte. Seifide tühjaksvarastamine, hoonete ja
vabrikute „riigistamine“, kodude läbiotsimised ja teised repressioonid lõid uue kulla,

juveelide ja muu varanduse fondi, mida sai kasutada kuulekate palgasõdurite ja
maailmarevolutsiooni propaganda tarvis; Kõiksugu väärtuslike esemete varastamine
võimaldas komissaridel endale välismaal maju osta ja pangaarveid sisse seada.
Selleks aga, et vene rahvas ei ärkaks, toimus majandusliku vaigistamise kõrval veel
süstemaatiline respekteeritud rahvusvene intelligentsi väljajuurimine, kõlvatuks
muutmine ja orjastamine. Ettekäändega, tasuda möödunud ülekohtu eest, panid juudi
demagoogid vene sõdureid endisi ohvitsere, ametnikke ja insenere taga ajama.
Hukkamiste kõige kardetum paik oli „kontrarevolutsiooni vastase võitluse komissari“
Moses Uritski peakorter Peterburis Gorochowaja tänav 2. Sinna oli tuhandeid inimesi
veetud ning kohtuta hukatud. Sedasama ülesannet täitis kogu põhjapiirkonnas ZinovjevApfelbaum (Peterburi kuberner, Põhjakommuuni esimees ja 3. Internatsionaali
täitevvõimu juhtiv tegelane). Ja Trotski-Braunstein lõi kogu Venemaa jaoks sellise
süsteemi.
Punane kaardivägi oli mõrvade läbi ihu ja hingega kokku kasvanud uue valitsusvõimuga,
iga teine valitsus aga oleks pidanud temaga kiirelt arved klaarima; Seepärast oli ta juudi
vägivallavalitsuse ustav tuumik. Millele lisandusid nüüd seiklejad kõigist maadest;
nimelt kaukaaslased, lätlased, hiinlased moodustasid petetud vene rahva kohale
sundpataljonid. Veel säilinud vene intelligents – piinamissüsteemi abil – sunniti oma
teenistusse. Nad nüristati nälja ning surmanuhtluste läbi, pidevalt poliitkomisaarde poolt
kiibitsetud, olid nad sunnitud oma teadmised ja oskused verise vaenlase teenistusse
andma. Paljud eelistasid sellele surma, kuid paljud andsid ka alla. Juudivalitsus oli
täiuslik, talunikud, kes elasid üksteisest kaugel asuvates külades, säilitasid paljudes
kohtades oma sõltumatuse, aga seni ei ole neil õnnestunud ühineda, kukutamaks
bolðevistlikud keskused. Suur vene rahva pogromm on (vähemalt) maksnud 30–35
miljoni inime elud...
Iga nägija pidi nägema, et bolðevism oli esimesest päevast alates juutide ettevõtmine. 1920
reisis inglane Wilson Venemaale, ja tegi 380 komisaari seast kindlaks 300 juuti. Täna me
näeme Venemaal kogu seda türanniat. Inglise kirjutis „Jews in Russia“ loetleb nimeliselt
üles Venemaal täna valitsevad 550 meest koos nende „ameti“ülesannetega.
Rahvakomissaride Kesknõukogus on 3 venelast, 2 armeenlast ja 17 juuti.
Sõjakomissariaadis istuvad 8 lätlast, 1 sakslane, ühtegi venelast ja 34 juuti (BronsteinTrotski, Fischmann, Romm, Meitschick, Lievenson, Posern, Goubelmann,
Kaimanowitsch, Beckmann, Glutzmann, Jusmanowitsch, Hirschfeld, Lechtiner,
Schulmann, Nasenholz, Tseiger, Jake, Silbermann jne). Siseasjade komissariaat koosneb 2st venelasest, mõnedest lätlastest, armeenlastest, poolakast ja 45-st juudist (ApfelbaumZinovjev, Goldenrudin, Ender, Königstein, Krachmal, Schreider, Sayermann,
Meynkmann, Model, Josselewitsch, Schklowsky, Kneisitz, Rasmirowitsch, Kronberg,
Rywkin, Swerdloff, Estkin, Blumkin [saksa saadiku Mirbachi mõrvar] Fines, Sachs jen).
Välissuhete komissariaat koosneb 1-st venelasest, 1-st armeenlasest, 1-st lätlasest, 1-st
sakslasest ja 13-st juudist (Josse, Margolin, Levien [„baieri“ rahvasaadik], Axelrod [saadik
Wilnas], Beck [delegaat Pariisis ja Londonis, koos Liebermanniga], Grünbaum, jne). Ma
lisan eelnevatele veel Litvinov-Finkelstein Tallinnas, Hillersohn Prahas; seejärel kui
Schklovsky Ðveitsist minema aeti, Schermanns Luzernis, Morowsky Itaalias, Vigdor

Kopp, Samuel Reich mh Berliinis… nii on kõigi ametitega. Provintsi üle peavad valvet 23
kommisaari, nende hulgas 21 juuti (Khaitis Siberis, Berlinski Sysranis, Lievensohn Doni
ääres, Sackheim Jaroslawis, Isaak Lauk Donaubassinis jne). Loomulikult on staap st
ajakirjandus, kes Venemaale süstemaatiliselt valetama peab, peaaegu täielikult juutidest
koosnev. Pravdat (Tõde) valitsevad Kuhn, Lurie, Diamant, Alperowitsch, SteklovNachamkes jne. Ajalehte Wolja Truda't (Töötahe) Katz, Sachs, Polianski; Znamja Truda't
(Töö Plagu) Lander, Levin, Davidson jt; majandusajalehti Bernstein, Goldberg,
Goldmann, Eliassohn, Rafalowitsch jne. 42 pressidiktaatori hulgas on vaid üks mittejuut:
hädine Maxim Gorki. Üld„vene“ täitevvõim koosneb, ühtede poolt tatarlaseks, teiste poolt
juudiks nimetatud Leninist ja 33-st juudist (president Sverdlov, Abelmann, HimmerSuchanow, Bleichmann, Katz-Kamkov, Smidowitsch, Levitski, Goldstein jne).
Summa: 34 lätlast, 30 venelast, mõned armeenlased, poolakad, tsehhid ja 447 juuti! See
on „vene“ nõukogudevalitsus.
Täna ei vaidle isegi enam sotsiaaldemokraatlik pool vastu, et börs määrab „lääne suurte
demokraatiate“ poliitika. Nüüd aga ei suuda need lihtsamaalesd endale ette kujutada,
kuidas börsihärrad (kellest on 90% juudid) üheaegselt „proletaarset“ revolutsiooni
teoetavad ja selle vastu võitlevad, lastes rahvusvenelaste Koltschak, Judjenitsch, Denikin
ja Wrangeli antibolðevistlikel vägedel kõiksugu abi saada. Tõde: kui Pariisi, New Yorgi ja
Londoni börsipoliitikud tõepoolest tahaks Nõukogude liitu ja selle hirmuvalitsust
kukutada, siis ei istuks Trotski ja Apfelbaum enam nelja nädalatki Kremlis. Kuid vene
kindraleid toetai seni, kuni nad ei omanud veel ülekaalu punaaremee üle, täpselt niikaua,
et saaks edukalt läbi viia vene rahva enesehävitusprotsessi. Piisaks, kui vaadataks inglise
Alamkoja debatte 1919, siis nähakse, et „briti“ valitus näiteks pani oma Koltschaksi toetuse
sõltuma sellest, kas tema ja ta üksused loobuvad antisemitismist või mitte... Judjenitschit
varustati Inglismaa poolt Peterburi vastu. Pealinn polnud enam kaugel, kolm päeva
tiirutasid maailmas telegrammid linna hõivamise kohta, vene väärtused võitsid,
börsimaaklerid müüsid... Siis aga lahkus briti laevastik, kes kaitses Judjenitschi tiiba ja oli
juba Kroonlinna tule alla võtnud, laevastik jätab kindrali maha ja võtab tule alla – milline
häbi – saksa-vene antibolðevistlikud üksused Riia ees. Vene vägi peab Peterburi lähistel
taanduma, kuna laskemoon lõpeb, lahing on ebaõnnestunud, vene rubla kukub oma
vanale tasemele... Journal de Geneve nimetas kogu ettevotmist vaga oigesti spéculation
israélite. Niisamuti oli Wrangel saanud suurt toetust. Seejuures oli ta – nagu ma täpselt tean
– seitsme kuu jooksul saanud kolm laeva koos laskemoona, vanade relvade ning
kahuritega (enamust pidi neid Sevastopolises parandama), kusjuures vedasid prantslased
vastutasuks vilja välja. „Prantsuse“ militaarmissiooni 10-st liikmest olid 7 juudid, Wrangel
jäeti Prantsusmaa poolt niisamuti hätta nagu Judjenitsch Inglismaa poolt.
Siis arenesid asjad Nõukogude liidus ootuspäraselt edasi. – Saabus kõigi ettenägelike
poolt ennustatud üldvene nälg (linnades oli nälg juba aastast 1918), mis oli esile kutsutud
erakordse valemajandamise, suutmatuse, kaubaveo katkemise jne tõttu, mis lõpuks
ähvardas ka nõukogudelaste sülelast – punaarmeed. Ning kui maailm ei olnud nälgivat

vene rahvast märganud, hakkas kogu juudi maailmapress äkitselt üles kutsuma
abiaktsioonidele „sureva Venemaa“ jaoks.
Venemaa sureb suures osas välja, linnu abistasid muutumatud inimesearmastajad –
Londoni, Berliini ja Viini börsihärrad. Trotski ja punaarmee olid taas võitnud.
Nüüd langes viimne mask: asutati „vene“ riigipank, niisiis kuulutati „proletariaadi
juhtkonna“ poolt ametlik börsidiktatuur välja. Ettenähtud olid intressid 10–15% kuus. Just
nagu keskajal. Samaaegselt viisid nõukogudevõimurid ellu puhtalt kapitalistlikud
erasündikaadid (välismaa nõukogude rahastajate abil). Esimeses ja suurimas
järelvalvenõukogus istuvad: Trotski, Skijanski, Goldberg, Schatunovski, Spenzer,
Eismunt jne. Enesestmõistetavalt 99% heebrealased.
Lõpptulemus: Finantsdiktatuur jõuetu ja paljaks varastatud nälgiva rahva üle: Plaan, mis
nuputati välja Londoni, New Yorki, Berliini juudilooþides, viidi nõukogudejuutide poolt
hiinlaste abiga ellu ja tehti kõigi rahvaste rämpsu poolt teoks!
Et bolðevism on vaid vahend, mitte eesmärk, teab igaüks, kes juudi poliitika läbi näinud
on: kõige tugevalt juurdunu väljajuurimine, rahvaste kõlvatuks muutmiseks, rahvuslike
majanduste hävitamiseks, et need hiljem „legaalse viisil“ võileivahinna eest omandada.
Demokraatlik vabariik on – isegi parlamentaarne põhunukumonarhia – saavutatu
kindlustamiseks. – Nüüd jõuab kätte aga hetk, mida juut kogu oma ajaloo vältel,
ülikavalusest ja täitmatusest ei suutnud mõista: ülepingutatud vibu murdub. Ja olenemata
kõigist julmustest ei pääse heebrealastest mõrtsukad ka Venemaal oma saatusest.
Sündmused saavad loodusseaduste järgi aset leidma: juudisõbralik demokraatia ei suuda
peatada tagasi põrkuvat lainet, vene rahva karistuskohus ei talu enam ühtegi juuti
Venemaal.
See on justkui aimatakse ärateenitud lõppu. Hetkel, kui need laused kirja pannakse,
üritavad juudid meeleheitlikult läbi Saksamaa hävitamise juudibolðevismi taas
tugevdada. Miljonid veerevad läbi saksa maade, üks juudiapostel ilmub teise järel välja,
suurimad „vanad kinniistujad“ ja „saksa“ poliitikat suunavad heebrealased kauplevad
oma vendadega idast. Märgid tulevast tormi on igaühele nähtavad, kes näha tahab. Saksa
rahvas tõuse üles ja tee end vabaks juudi katkukandjatest. Eales ei saa sa oma elu
rahulikult elada, kui surmavad batsillused su veres ringlevad. Näe kuristikku, milleni
sind viidud on ja – päästa end!
November 1921.
Alfred Rosenberg (Tallinn).
(Kirjutiste autor: „Die Spur des Juden im Wandel der Zeiten“, „Un-Moral im Talmud“,
Deutscher Volks-Verlag, München, „Das Verbrechen der Freimaurerei“, „Der
deutschfeindliche Zionismus“, Übersetzung von G. des Mousseaur: „Der Jude“,
Hoheneichen-Verlag, München.

Lenin-Uljanov
Pooltalmudlikku päritolu.
Rahvakomissaride Nõukogu esimees.
Ta naine on juuditar, peres räägitakse juudi keelt,
ja ta nägu?! – sellest olenemata ei olevat ta juut.

„Mitte meie verd!“ Iisraelile naeruks!
Nagu ei kehtiks Kristuse sõna ka siin:
„Te reisite ringi, et endale seltsimehi teha,
need on siis veel kümme korda hullemad kui teie ise!“

Stecklov-Nachamkes
Advokaat, Nõukogudevalitsuse pressidiktaator.

„Pressi vabadus“, kriiskasid nad ennist.
„Juudipressi“ pidasid nad vaikides ilmas;
proletaarlane aitas, rumal neeger,
ja lõi teised nende tahte kohaselt maha.

Schneider
Pressi-revolutsioonitribunali president
Siseasjade komissariaadis.

Pöörata madalaim kõrgeimaks,
osakab tema tasemel talmudist;
Leidlikult mõistab ta igaühte õpetada,
kõige meelsamini poomissilmuse argumendiga.

Nõukogudevalitsuse huvitav istung
(väga haruldane pilt, mille omamise eest saab Venemaal karistuseks surmanuhtluse)
1. Moses Uritski (vaadake päid temast vasakul ja paremal)
2. Leiba Trotski-Braunstein
3. Sverdlov
4. Apfelbaum-Zinovjev
5. Feyemann
6. Seltsimees Mihail Capri bolðevikekoolist

Mõrtsukate salk
Enne teeleasumist mässuliste talunike „karistamisks”.

Kamkov-Katz
Pressiorgani komissar.

Nagu kõikjal mujal: ta jultumus on üüratu,
tõelisteteadmiste poolest vaeslaps,
nii kargab juut inimkonnale kallale
ja kirjutab ette, mida ta mõtelda tohib.

Levin
Täitevkomitee esimees.

„Täideviimine“! õõva tekitava kõlaga sõna;
„Estheri raamatus“ on see justkui karjatus:
Õilsa Pärsia rahva allakäik
„Täideviidud“ juudi Mordechai poolt.

Volodarski-Cohen
Täitevkomitee liige.

Tihti kohatav, see juuditõuk:
Justkui muusik, läbinisti koraal;
Segase pilguga lööb ta oma harfi
ja sellese peitnud on mõrtsuka noa.

Avanesov
Täitevkomitee sekretär.

Ta amet on kõrvaline:
Panna põhjalikult kirja vereotsused.
Mitte küll läbinisti juudi kättemaks,
Kuid siiski, see arv tasub tegevust.

Stuchanov-Himmer
Täitevkomitee liige.

Kus see elajas verdikte langetab,
ja petavad ka teised ingliomadused,
seal oleks kohtusaal loodud,
mis ületaks kõlvatusest isegi põrgut.

Moses Uritski
Kontrrevolutsiooni ja sabotaaþi vastase
võitluse komissar, Peterburi lihunik.

Timukas, kellesugust maailm varem näinud pole!
Lõpuks sai ta aga tasu.
Plats, kus pommivise toimus,
Kannab nüüd nime Uritski-plats – o milline mõnitus!

Martov-Zederbaum
Töölisnõukogu täitevkomitee liige.

Töölised on need, keda ta uhkel esindab,
nagu ei vihkaks tööd iga juut!
Asjata ei vea nad sedamoodi oma sammau –
Kõlvatu ja mäda, see on seesama pintsel.

Parvus-Helphant
Vene bolðevismi tegelik looja,
nüüd sama eesmärgiga Berliinis tegev.

Juut Bethmann andis talle miljoneid,
õõnestamaks tsaari viimset jõudu;
Intressidega tahab meile härra Parvus tasuda
Ja teeb ka seda! Kes kuulda ei taha – peab tundma.

Vigdor Kopp
Pikka aega nõukogude esindaja Berliinis.

Hingeline Erzberger ülistas teda,
ja tõsine oli ilmselt lahkumisvalu;
Ekstraküpsis oli Berliini
KPD avatud käel.

Adolf Joffe
Brest-Litovski rahudelegatsiooni esimees,
hiljem saadik Berliinis.

Siid, kuld, briljandid ja juveelid,
Kodanike laipadel mõjuvad nad kui mõnitus;
Selleks, et nad oma õilsat eesmärkki täidaks,
Tuuakse nad Berliini Oskar Cohni juurde.

Sverdlov-?
Tööliste- ja Sõduritenõukogu 4. kongressi esimees.

Kahekümnest juudipeast nägime me nüüd,
ma usun, tasapisi õige imestunult;
Kuid see tekitab mulle hirmu,
see kogu paljuneb koheselt saja võrra.

Petrov-Waisbrot
Üks kolmest delegaadist,
kes Brest-Litovski rahulepingu Berliini tõi.

„Eriti, kui nad meile kinke annetavad,
kardan ma kreeklasi!“ hüüdis preester.
Kolm juuti saabusid „rahu“-lepingutega,
Ja meil, kõlavad rõõmuhõisked majast majja.

Kamenev-Rosenfeld
Brest-Litovski delegaat.

Lääne kultuuri poolt ülistatuna,
jätab ta rahuliku mulje;
Vaadake ta prilliklaaside taha,
te märkate kõrbe poega varitsemas,
valmis mõrvama.

K. Radek-Sobelsohn
Kurikuulus nõukogude agent, enamasti Berliinis tegev.

K. Radek või Kradek, kiirelt loetuna,
(Mis „varast“ tähendab) nimetas ta alatult kvalalt end;
See on ta ka alati olnud,
Ja siiski – kust see tuleneb – abistab teda Rathenau.

Samuel Berkmann
Moskva agent Ameerikas.

„Ameerika“ hüüdis kord vana Goethe,
„Sul on parem!“ kui Euroopal.
Kannatust, juba meelitab rotipüüdja flööt
ka seal, sest seal ollakse niisama rumalad.

Emma Goldmann
Vene Rosa Luxemburg, oli ka Ameerikas tegev.

Peaaegu sajaaastaselt, tõi ta Sarahi ilmale
Veel üks soojätkaja Abrahamile –
bolðevikeõuduse järelkasv,
proua Goldmann, nagu paistab, samas vanuses.

Efremov-Chaimowitsch
X. armee poliitilise osakonna juht.

Iga korpus omab oma juudi luurajaid,
kes võitlevad süngelt, kiirelt ja halastamatult;
Vaadake siin seda heebrealast,
Siis küsige, miks venelased igavesti võitlevad!

Max Levien
Vene juut, Müncheni pantvangimõrva
korraldaja, põgenes Austriasse,
sealt saadeti ta vene pinnasele,
nüüd vene Kesktäitevkomitee liige.
Läbinisti suguhaige, täielikult saastunud
Kõlvatu rassi kõigi koormatega kooramatud,
kuid sellegipoolest korrutatakse meile täna,
ta olevat idealist, peen inimene.

Tobias Axelrod
Moskva finantsjuut,
Müncheni nõukogudeaja rahvasaadik,
nüüd bolðevistlik saadik Leedus.

Räägitakse, piibellik Tobias,
suutis iga pimedat tervendada,
Selle asemel aga üritab tänapäeva Tobias
pimedaid hoopiski pimestada.

Levine-Nissen
Vene juut, Müncheni pantvangimõrva kaasosaline,
vältimatult lasti ta Münchenis maha.

Kuidas karjusid juudid tollal endil hääle ära,
Et kohtunikud talle halastaks!
See oli aeg, kui nad saksa keisrit iga hinna eest
süüdi mõistetuna teada tahtsid.

Bela Kun (Kohn)
Endine ungari nõukogudevabariigi mõrtsukast juht,
nüüd vene komissar Balkani revolutsiooni sütitamiseks.

Riigist riiki, väsimatu deemon;
Kuhu ta astub, seal koletuim surm –
Kes ikka veel pole juudi vaimu mõistnud,
teda ei saa ükski jumal hukust päästa!

Rywkin
Rahvusassamblee liige.

Ta ei vaata maailma rõõmuga.
Millele ta küll nii rahuolematult mõtleb?
Võib-olla sellele, et talle see olukord ei meeldi.
Sest veel pole viimne goi üles poodud.

Tomski-Honigberg
Moskva ametiühinguliidu liige.

Tema kohta on meieni vähe jõudnud,
vaid seda, et ta omab suurt võimu.
Tema kujust räägivad tuhat keelt:
Juut on ka tema! Ja sellest piisab!

Karachan-?
Nõukogude saadik Varssavis.

Iga rahvas saab nii oma osa,
uuele vaimule vastavalt ja selle suunale,
poolakad, näib, jupp igavust –
Oh häda! See on elusam, kui nad arvavad.

Jankel Jurovski
Tsaaripere mõrvar, juut.

Pärast piinu, mis justkui Saatana enda väljamõeldis,
langes tsaar selle koera verehimu ohvriks,
süütus langes ta ohvriks ühel ööl,
ja ümberringi juubeldas „liidu“ rahvas.

Steinberg
Justiitskomissar.

Me teame, kuidas juudid siin,
kui mitte veel päris härrased õigust väänavad;
Idas, piits verises pihus,
Nagu seal –, võib igaüks ise mõista.

Protjan-?
Põllumajandusminister.

Õige isend, nagu ta tunnusmärgid viitavad
ja kibekiirelt tehti temast aednik.
...
Ülejäänu on vaikimine,
Sest Juuda irvitab!

