JULIJUS ŠTREICHERIS
„MANO POLITINIS TESTAMENTAS“
LIETUVIŠKAI IŠLEIDO LIETUVI
NACIONALSOCIALIST FRONTAS.
2010 – ieji metai, vasario 12 – oji diena.
LEIDINYS SKIRTAS JULIJUI ŠTREICHERIUI
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DVIDEŠIMT PENKT/SIAS GIMIMO METINES.
UŽ LEIDINIO IŠLEIDIM/ D.KOJAME NSDAP/AO.
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Pratarm2

Garsaus vokie i

nacionalsocialisto, Julijaus Štreicherio Politin Testament

ia leidžiame, min!dami jo 125

– sias gimimo metines ir nor!dami pagerbti šio didvyrio atminim . Julijus Štreicheris nuo „demokrat “ pergal!s
kare yra šmeižiamas ir neken iamas ypa žyd ir j pakalik , keikiamas ir kitaip žeidin!jamas.
Ta iau mes ia išleidžiame Lietuvišk jo Politinio Testamento vertim , kuris skirtas parodyti ne tik tikr j šio
vyro ir viso nacionalsocializmo veid , bet ir atskleisti publikai, kad Štreicheris gyveno pavyzding , tikro didvyrio
gyvenim ir !jo su Dievu.
0ia esanti medžiaga leidžia susipažinti su Štreicherio asmenybe, nors trumpai, bet iš sažiningo ir nuoširdaus
šaltinio, o ne iš šmeižto ir žydiškos neapykantos piln „istorijos“ vadov!li , kurie iš ties verti „pseudo istorijos
melag!li “ vardo.
Mes tikime, kad ateis diena, kai ir Lietuva, ir Štreicherio T!vyn!, Vokietija, kartu su visa Europa, atsibus ir
supras ties , kai žydija ir jos pakalikai bus amžinai pašalinti iš Europos ir kai bus užtrikrinta baltosios ras!s ateitis.
Tik tada tikrieji didvyriai ras tikr masin pripažinim ir vertinim , o tikrieji niekšai – tikr ir masin pasmerkim .
Adolfas Hitleris „Mano Kovoje“ raš!: „Didieji kovotojai yra tie, kurie kovoja už savo id jas ir idealus nepaisant
fakto, kad jie negauna jokio pripažinimo iš savo amžinink .“ 9 t kovotoj tarp eina ir Julijus Štreicheris, kurio
gyvenimo istorija, darbai ir palikimas yra gyvi ir šiandien, pareigodami mus dirbti ir kovoti už laisv: ir
išsivadavim iš žydijos jungo.

„Šturmuotojo“ redakcija
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Julijus Štreicheris

Julijus Štreicheris gim! 1885 met

vasario 12 – j dien Fleinhausene, Vokietijoje. Jis buvo devintasis
Romos katalik mokyklos mokytojo vaikas. Jis myl!jo savo motin , kuri v!liau vadino „savo vaikyst!s tvirtove“.
Trylikos met amžiaus jis stojo mokymo institut tapti mokytoju. Po penki met kurso, Štreicheris prad!jo
mokyti pradin!s mokyklos vaikus 1904 – j met saus . 1912 metais jis stojo Demokrat partij ir rengdavo jos
mitingus Niurnberge. Jis buvo gabus oratorius ir greitai tapo labai populiariu, gaudamas šiltus aplodismentus, kad
ir kur bešnek!t . 1913 – aisiais metais Štreicheris ved! Kunigund Rot. Lotaras, j pirmasis sBnus, gim! 1915 –
aisiais metais. Jis v!liau prad!jo rašyti „Der Stürmer”. Antrasis sBnus gim! 1918 – aisias.
Pirmasis pasaulinis karas prasid!jo 1914 – aisiais metais ir Štreicheris iš:jo kar savanoriu. PrancBzijoje jis
mat! sunkias fronto kovas. Štreicheris vykd! pavojingas užduotis ir nugabeno svarbi žini po stipria prieš
ugnimi, tai išgelb!jo karius nuo apsupties. Šito d!ka, jis tapo pirmuoju vyru savo bBryje, gavusiu Geležin Kryži .
Jis tada tapo elitinio Kaln Kulkosvaidinink Padalinio nariu ir v!liau buvo priimtas kandidatu karininkus. Kaip
vyresnysis leitenantas, jis dr siai kov!si rumun ir ital frontuose. Taikos sutarties pasirašymo metu, 1918 - j
lapkrit , Štreicheris v!l tarnavo PrancBzijos fronte, gaudamas pirmojo laipsnio Geležin Kryži . Po karo Štreicheris
v!l !m! mokytojauti.
Po savo gr žimo mokytojauti, Štreicheris gavo pirm j savo Siono Išmin i ProtokolB kopij . Štreicheris
prad!jo apie juos kalb!ti. 1919 – aisiais Štreicheris pad!jo sukurti Niurenbergo Vokie i Socialist Partij ,
antisemitin: organizacij . 1921 – aisiais Štreicheris prad!jo publikuoti „Deutsche Volkswille“, leidin , tapus
partijos balsu. 1922 – aisiais Štreicheris stojo
NSDAP ir netrukus vis savo partij prijung! prie
Nacionalsocialist Vokie i Darbinink Partijos, vadovaujamos Adolfo Hitlerio.
1923 – j met balandžio 20 – j buvo išleistas pirmasis „Der Stürmer” („Šturmuotojo“) numeris. Pirmieji
nacionalsocialist savaitraš io numeriai „Der Stürmer“ padar! ne tik!tinai gerai žinomu ir populiariu leidiniu.
Numeriai susid!davo iš keturi nedideli lap , skirt Štreicherio (laikraš io kBr!jo ir redaktoriaus) politiniams
priešininkams aptarti. Bet 1923 – i j met lapkrit laikraštis gavo tBkstantin tiraž .
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Štreicheris buvo svarbus asmuo nacionalsocialist bandyme paimti valdži Vokietijoje per Miuncheno Pu
1923 – j met lapkri io 9 – j dien . Štreicheris buvo paskirtas „Propagandos Direktoriumi“ ir buvo vežiojamas
po Miunchen sakyti kalbas ir skelbti Revoliucij . Štreicheris žygiavo su Hitleriu, Himleriu ir generolu Erichu
Liudendorfu per Miunchen Feldhernhal!s paminkl , kai policija atideng! ugn . Šešiolika žygiuojan i j žuvo iš
karto, tuzinai, skaitant ir Herman G!ring , buvo sunkiai sužeisti. Adolfas Hitleris buvo valdžios kalintas
Landsbergo kal!jime, kuriame išbuvo keturiolika m!nesi . Štreicheris buvo kalintas m!nesiui ir neteko savo
mokytojo darbo, bet, d!ka savo geros darbo istorijos, pensij gavo bBdamas trisdešimt devyneri met amžiaus.
Julijui Štreicheriui iš!jus laisv:, laikraštis v!l buvo prad!tas publikuoti, pradedant 1924 – j met kovo
m!nesiu. Tik po vieno m!nesio, „Der Stürmer“ išleido savo pirm j antižydišk karikatBr .Štreicheris prad!jo
didži j savo id!jin: kov prieš sistem , kuri jis ved! per savo laikrašt . Kai kurie jo laikraš io numeriai buvo
uždrausti arba konfiskuoti trisdešimt kart tarp 1923 – j ir 1933 – i j met . Per vienuolikos dien laikotarp jam
buvo iškeltos penkios teismin!s bylos. Jis iš viso s!d!jo aštuonis m!nesius kal!jime už nepaklusnum teismo
sakymui sustabdyti uždraust j „Der Stürmer“ numeri publikacij . Jis buvo išrinktas parlament balandžio
šešt j dien , 1924 – aisiais metais. 1924 – j ruden jis kandidatavosi Niurnbergo miesto taryb ir laim!jo
rinkimus. Jis tuo pat metu tur!jo dvi politines pozicijas. Prasid!jo karikatBr publikavimas. Filipas Ruprechtas,
naudoj:s pseudonim „Fipsas“, laikraštyje publikuodavo vairias garsias karikatBras ir paveiksl!lius. Jie buvo skirti
demaskuoti žydij ir jos nusikaltimus ne tik vokie i tautai, bet Europai ir visai žmonijai. Taipogi tai dar! ir
laikraš io straipsniai.
Laikraš io tiražas 1927 – aisiais metais buvo tik 14000 kopij . Iki 1933 – i j met tiražas pakilo iki 25000,
o 1934 jau siek! 113800 vienet . 1940 – aisiais metais „Der Stürmer“ jau viršijo dvej milijon tiraž . Laikraštis
jau buvo tarptautinio masto ir pasisekimo publikacija, kurios žydija bijojo labiau, negu bet kokios kitos periodin!s
publikacijos. 1941 – aisiais metais „Der Stürmer“ jau buvo leidžiamas Vienoje, Pragoje (0ekija), StrasbBre ir
Danijoje.
1943 – iaisiais metais mir! Julijaus Štreicherio žmona. Kelet savai i prieš karo pabaig Julijus Štreicheris
ved! savo ilgamet: sekretor:, Adel:. Jie pasitrauk! Alpes, kai art!jo amerikie i kariuomen!. 1945 – j met
geguž!s 23 – i j dien žydas, JAV karininkas Plitas atpažino Štreicher ir Štreicheris pakliuvo žyd pakalik
rankas. Žydija savo tautiet karinink pašlovino ir jam paskelb! „Majoro Plito dien “.
Štreicher kalino pasaulinei žydijai atsiskaitin!jantys „s jungininkai“. Julij Štreicher su!mus prad!jo
džiBgauti visi pasaulio žydai, j neapykanta šiam vyrui, kuris išdr so paviešinti j niekšybes, buvo ir išlieka
neišpasakytina. Vadinamojo Niurnbergo „tribunolo“ metu Štreicheris savo advokatui, Dr. Hansui Marksui perdav!
raštel , kuriame pasakojama, kaip j kankino žydai su negrais jo kameroje. Tai rodo fotografija, kuri rodo j
stovint nuog su juodomis ir m!lynomis žym!mis ir ženklu ant jo kaklo, ant kurio buvo parašyta, „Julijus
Štreicheris, žyd karalius“. Raštelyje Štreicheris pasakojo:
„Du negrai mane nureng! ir per pus: supl!š! mano marškinius. Tedev!jau savo kelnes. BBdamas surakintas
antrankiais, aš negal!jau j pasikelti, kai jos nusmuko. Taigi tada buvau nuogas. Keturias dienas! Ketvirt j dien
man buvo taip šalta, kad beveik nebejau iau savo kBno. Aš nieko nebegal!jau gird!ti. Kas dvi-keturias valandas
(netgi naktimis) ateidavo negrai, vadovaujami baltojo vyro ir daužydavo mane. Degindavo cigaretes ant mano
krBtin!s. Kišdavo savo pirštus mano akiduobes. Rov! mano antakius ir krBtin!s plaukus. Su botagu plak! lyties
organus, juos apspjaud!.
Reikalavo, kad atver iau burn ir jie j prispjaudyt . Kai atsisakiau j atverti, mano burna buvo per
prievart atidaryta su pagaliu ir jie prispjaud! mano burn . Buvau muštas botagu, vis mano kBn dengia tamsiai
m!lynos žym!s. Jie mane dar ir fotografavo! Jie ty iojosi iš man:s, d!vin io sen kareivišk švark , kur jie
užmet! ant man:s.“
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Akivaizdu, kad Štreicheris buvo sadistiškai kankinamas žyd ir j pakalik . Kai tai band! paviešinti jo
advokatas, žydijai dirbantys teis!jai-inkvizitoriai iš karto prad!jo r!kauti ir pykti. Jie liep! to neaptarin!ti teisme,
nes tai „visiškai nedera“. „Tribunole“ Štreicheris elg!si dr siausiai iš vis žydijos auk , jis išdr so viešai juos
demaskuoti, ta iau buvo nepaliaujamai tildomas.
Nepaisant ne tik!tinai didelio psichologinio ir kitokio spaudimo, viso teisinio farso, vadinamo „tribunolu“
metu, Julijus Štreicheris nepalBžo iki pa ios pabaigos. Žydijos pakalikai j nuteis! mirti. Prieš egzekucij jis buvo
sadistiškai kankinamas. Paskui, vedemas prie ešafoto, dr susis Štreicheris sušuko „Heil Hitler!”. Priešais bud!l ,
kuris, be to, pats buvo žydas, Štreicheris, demaskuodamas „tribunolo“ fars j taikliai pavadino 1946 – j met
Purimu ir spjov! nieking jam žudikui veid . Tada jis buvo paleistas kankintis kartuv!se, kad l!tai kankint si, kol,
kankin:sis daugiau negu dešimt minu i , jis užg:so. Ta iau su šio narsaus vyro raštais ir didvyriškumu, toliau
gyvuoja ir jo dvasia. Te kv!pia ji ne tik vokie ius, savo kovoje už laisv:, bet ir tikruosius Lietuvos nacionalistus ir
nacionalsocialistus žerti rasinio idealizmo liepsnas ir kovoti už laisv:, niekada nepasiduodant, kaip nepasidav!
Julijus Štreicheris.
ŠLOV. DIDVYRIAMS!
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Julijus Štreicheris
Mano Politinis Testamentas
Mano patvirtinimas
Moto: „Sutrikdytas pusi palankumo ir neapykantos, jo istorinis atvaizdas kito per istorij .“ – Frydrichas
Šileris

Tam tikr

amžinink kvailumas, pagiežingumas ir bailumas tik!jo gal!si s pažeminti, iškraipyti, pagal turin

ir form , mano dvidešimt penkeri met švie iam j darb , kur aš vykdžiau žodžiu ir raštu. Dauguma ši kritik
nesusidar! savo nuostat iš savo pa i žini , o veikiau per paslaug kito nuomon!s taušk!jim . Šie užrašai
sunkiausiu vokie i tautai metu yra skirti tiems klaustiniems amžininkams ir teis!jams ir visiems tiems, kurie tai
nori žinoti atmin iai.

Mondorfas Liuksemburge, Kalini< namai
1945 – <j< vasara
Julijus Štreicheris
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I
Likimo pašaukimas

Aš buvau penkiametis kaimo vaikas kai pirm kart išgirdau žod

„žydas“. Aš j išgirdau iš savo motinos lBp .

Ji išrinko, užsak! ir iš anksto sumok!jo už audin mano t!vo kostiumui iš pardav!jo pagal parodyt pavyzd . Kai
siuntinys atvyko, audinys nebuvo pavyzdžio spalvos ir kokyb!s. Mano motina jaut!si apgauta ir jos vaikai verk! su
ja.
Kai aš buvau išsi stas mokykl ir tikybos pamokoje iš kunigo lBp išgirdau apie krikš ionijos išgelb!tojo
kan i , aš buvau pilnas siaubo pranešimu, kad žydai, matydami kraujo netekus išgelb!toj , netur!jo jokio gaileš io
ir nebuvo patenkinti kalinio kankinimu ir net reikalavo nukryžiavimo, nors rom!n valdininkas Pilotas gal!jo
atmesti kaltinim , kad J!zus, su savo kova prieš žyd fariziejus, pažeid! kriminalin statym . Toje tikybos
pamokoje mano gyvenim at!jo pirmas tarimas, kad žydo esm! buvo keista.
1909 – aisias metais aš buvau pašauktas iš savo bavarišk j -švabišk j nam
municipalin: pradin:
mokykl Niurnberge kaip mokytojas. Tuo metu su ypatingu intensyvumu siaut! kova už išsivadavim iš
klerikalinio mokyklos išsilavinimo ir, kadangi mokytojai tik!jo, kad rado parlamentin: pagalb demokrat
partijoje, buvo gana natBrali pasekm!, kad aš, kaip jaun j mokytoj atstovas, nor!jau šnek!ti demokrat partijoje.
Aš greitai veikiau savo vidin nenor ir dabar pirm kart savo gyvenime stov!jau politinio kalb!tojo
sakykloje. Aš kalb!jau k jau iau, kaip vidinis balsas man sak! kalb!ti. Kai aš baigiau savo kalb , pakilo
aplodismentai, nuo kuri man paraudonavo skruostai. Dalis auditorijos neprisid!jo prie aplodisment . Jie mane
keistai spoksojo klausian iomis akimis. Jie nebuvo jauni teisininkai. Didžioji dalis j atrod! kitokie, negu tie, kurie
plojo. Kai aš v!liau v!lai nakt galvodamas !jau namo, m!lynakis Kono banko nam atstovas man ant peties
pad!jo rank ir man pasak! su savo gyvenimo išmintimi: „Štreicheri, leisk man tau kai k$ pasakyti. Aš dirbu
žydiškame versle. Aš išmokau išlikti tylus, kai mano vokiška širdis b't mielai šnek jusi ir aš dažnai šneku
akimirkomis, kai aš mielai lik(iau tylus. Žydai iš ties yra negaus's skai(iumi, bet jie yra didžiuliai savo
ekonomiškai ir politiškai *gyta galia ir šita galia yra pavojinga. Tu, mano mielas Štreicheri, esi vis dar jaunas ir
ambicingas ir šneki savo mintis. Bet visada atmink, k$ aš tau pasakiau: žydai yra galia ir ši galia yra pavojinga,
labai pavojinga!”
Pasekusiu laiku, aš dažnai tur!davau prisiminti š išminting patariant vyr ir šiandien, aš turiu tai padaryti
v!l Liuksembiurge, Mondorfo kalini namuose.
Jau ne už ilgo po Pirmojo pasaulinio karo pradžios, buvo garsus balsas apie tai, kad mas! žyd , pareigot
karinei tarnybai, savo gyvybes laiko saugiai fronto užnugaryje, šalies karo ekonomikos kabinetuose. Karo ministro
1916 – aisiais metais išleistas sakymas karo kabinetams žyd kariniam dalyvavimui pagal j skai i ir natBr
tur!jo bBti atšauktas, kadangi žydija informavo imperin: valdži , kad jo vykdymas sukelt pavoj karo paskolos
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pasirašymui. Kai aš apmaš iau šiuos vykius Pirmojo pasaulinio karo viduryje, vaikiškas žyd
egzistavimo tarimas buvo pakeistas rimtu, svarbiu žinojimu.

klausimo

Pirmoji žyd klausimo egzistavimo žinia buvo papildyta nauj patyrim . Jau 1918 – j vasar art!jan ios
politin!s audros, kuri duot greit pabaig Pirmajam pasauliniam karui, gandai ateidavo iš už fronto v!l ir v!l.
Lozungai, kurie palyd!jo tuos gandus buvo tie patys, kuriais prieš propaganda pripildydavo skrajutes, išmetamas
virš vokie i apkas . Vokie i karin! moral!, vokie i mastymas tur!jo bBti privestas prie galutinio žlugimo. Kas
šios griovikiškos propagandos slaptieji skatintojai šioje ir kitoje pus!je buvo, man greitai tapo aišku, kai pirm j
taikos dien , dabar jau saugiuose apkasuose, soviet kareivis su raudonu raiš iu ir prancBz seržantas šypsodamiesi
vienas kitam paspaud! rankas. Abu buvo žydai. Vienos dvasios valia iš užnugario pasmeig! vokie i karo moral:,
kas v!liau buvo šnek!ta iš Jiurgeno Trolerio, Ericho Muehsamo ir Kurto Eisnerio burn , kad išdavyst! prieš t!vyn:
yra heroizmas ir Vokietijos pralaim!jimas, j gyvenimo darbas. Šito nežinodama, kariuomen! išliko ne veikta
Pasaulinio karo mBšiuose, užagituota taikos diktato žiaurumo ir po raudon soviet kareivi vadovavimu,
paržygiavo atgal išduotos šalies g!d .
Kai pra!jo kruvinas, didžiulis revoliucijos nusikaltimas, ant vokie i nuotaikos kaip didžiul! uždanga už!jo
niBri neviltis ir gilus noras stipriai, v!l tvarkan iai rankai, užpild! širdis t , kurie vis dar dr so viltis. Daugiau negu
dešimtmetis tur!jo praeiti, kol šita viltis, kaip stebuklas, rado savo išsipildym .
Aš irgi gr žau iš Pirmojo pasaulinio karo ši nauj Vokietij , apie kuri marksist išsišok!liai pranašavo,
bus grožio ir išdidumo pilnas Reichas. Aš irgi nuo vykio nusisukau su pasišlykšt!jimu ir aš tik!jau, kad lauksiu
šone, kol vyks kažkoks išgelbstintis stebuklas. Kaip ir prieš kar , aš gyvenau savo profesijos uždaviniu kaip
mokytojas ir vokie i jaunimo šviet!jas. Bet savo laisvomis valandomis aš eidavau vienatv: užmiestyje su dažais
ir teptuku, kad v!l raš iau Diev , kuris sukBr! istorin: vokie i praeities didyb:.
Tada mane sušuko balsas: Tu esi savo tautos dalis ir toks liksi net akimirkomis, kai tiki, kad nebegali tur!ti
vilties. Tu tegali toliau gyventi, jeigu tavo tauta toliau gyvens ir tu mirsi, jeigu tu nepad!si jai veikti prarajos! Tai
man buvo pirmasis likimo šaukimas.
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II
Ar yra rasi< klausimas?

Atsitiktinumas mane 1918 –

j gruodžio vakar nuved!

užeig „Kulturverein“ Niurnberge, kurioje kas

savaite susirinkdavo grup! pilie i . Inžinierius Karlas, kilniausio charakterio žmogus, buvo kalb!tojas. Iš jo lBp aš
išgirdau žyd klausimo pristatym , kuris manyje augan i išvad prived! prie vis didesnio ir didesnio aiškumo. Aš
taip prad!jau skaityti apšvie ian ias knygas ir publikacijas. Tai darydamas, aš susidBriau su didži j senov!s,
viduramži ir nauj j laik vyr pasisakymais apie žydij ir jos veikl taut gyvenime, aš buvau tiek pritrenktas,
tiek šokiruotas savo atradimo, nes dabar aš sužinojau, kad 4000 met egzistavo pasaulinis priešas, kuris iki
dabarties sugeb!jo daryti savo nedorus darbus po „Dievo tautos“ kauke. Ta iau durys galutin susipratim buvo
atidarytos žydo Izraelio, kuris, d!ka savo tarnybos kaip Anglijos ministras-prezidentas, buvo pakeltas
aukštuomen: kaip Lordas Beikonsfyldas. Savo knygoje „Endimionas“ jis patvirtina: „Rasi klausimas yra raktas
pasaulio istorij .“
Taigi, štai iš vieno didžiausi žydijos vyr lBp ateina pareiškimas, kad rasi klausimas egzistuoja ir, kad
žinios šiuo klausimu gali išaiškinti paslapting pasaulio vyki raid . Su šiuo raktu, per nagrin!jim , tur!t tapti
matomos konstruktyviosios ir destruktyviosios pasaulio vyki j!gos tiems mano užraš skaitytojams, kurie net
n!ra žinojimo vestibiulyje.
Kas yra suvokiama kaip ras!? Mokslas atsako:
„Didesn/ žmoni bendruomen/, kurios nariai savo fizine forma ir savo intelektine-psichologine nat'ra
yra panaš's vienas * kit$ ir kurie per paveldimum$ perduoda savo fizinius ir intelektinius-psichologinius
bruožus savo palikuonims, vadiname rase.“
Mokslas nustat! pus: tuzino žmoni rasini tip iš kuri kBrybingiausioji ir, taipogi, vertingiausioji, yra
šiaurietiškoji ras!. Mokslas šiaurietišk j ras: apibr!žia kaip tuos žmones, kurie yra gražaus kBno sud!jimo, aukšto
Bgio, pailgos kaukol!s, šviesi plauk ir melsv aki , turintys intelektin:-psichologin: dr sos mirties akivaizdoje
dovan , atkaklum , teisingum , ištikimyb:, sažiningum ir kBrybin: energij . BBtent ta žmoni kraujo
bendruomen!, kuri išgyveno šiaur!s Europos ledynme io, pasibaigusio prieš 12000 met (fiziškai ir intelektiškai
nepaj!gBs pražuvo) selekcin proces . Ši šiaurietiškoji ras!, su savo Dievui artima žmogiškumo dvasia, sukBr!
nemirtingas vertybes. Ji sukBr! jav auginim iš laukini žoli auginimo, prijaukint gyvuli veisim , ji išrado
plBg , rBdos panaudojim ir savo kBrybine energija atsiskleid! kaip ras , išrinkta vadovavimui. Iš šios
šiaurietiškosios ras!s pilkoje priešistor!je vis daugiau valstie i vilsktini nuklydo pietus ir pietry ius tam, kad
surasti nauj žem: ir v!l apsigyventi. Jeigu tuo periodu aukštosios Indijos, Persijos ir Mažosios Azijos kultBros
žyd!jo ir Graikija ir Roma gal!jo iškilti, kuri kBriniai, savo grožiu ir j!ga, net savo griuv!siuose, vis dar
palaimingai spindi dabart , tada tai yra d!ka šiaurietiškosios ras!s kBrybin!s valios ir kBrybin!s energijos.
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Tauta ir ras! n!ra tas pats dalykas. Kol ras! sudaro fiziškai ir intelektualiai-psichologiškai panaši žmoni
bendruomen:, tauta yra nelygi j bendruomen!. Tautoje yra dideli ir maž žmoni , pailg kaukoli ir apvali , su
šviesia, arba su gelsva, arba rusva oda, žmon!s su geltonais, rudais ir juodais plaukais, m!lynomis, rudomis ir
juodomis akimis. Taipogi, j intelektin!-psichologin! natBra yra vairi. Per tBkstantme io eig , šiaurietiškosios
ras!s palikuonys beveik išnyko Europos pietin!se tautose per spalvot rasin mišin , kol šiaur!s Europos tautose jie
vis dar išlieka gausiais skai iais, taip pat ir Vokietijoje.
Jeigu vokie iai yra net ir šiandien yra kit taut vadinami „germanais“, tai yra prisiminimas laiko, kai
germaniškasis žmogus, kaip šiaurietiškosios ras!s palikuonis, buvo vis dar vienas didžiulis kraujo šaltinis, iš kurio
kitos tautos v!l ir v!l gaudavo naujo kBr!j kraujo.
Tai buvo german kraujas, kuris angl tautai sukBr! fiziškai tok kilniai sud!t ir psichologiškai tok bebaim
savo tiksl siekime ir išliekant žmogaus tip , kuris neišvengiamai tur!jo taipti didžiausios moderniosios eros
imperijos kBr!ju. Ir jeigu buvo manoma, kad Šiaur!s Amerikoje, tik per kelis šimtme ius, iš tokios galingos
kBrybin!s energijos ir didyb!s išaugo Naujasis Pasaulis, tada ir tai buvo šiaurietiškosios formos ir šiaurietiškosios
dvasios žmoni darbas.
Yra sena valstie i išmintis: namini gyvBn vert! išlieka išsaugota tiek, kiek išlieka geras gyvBn
veisimasis. Bet j lygis krenta ir taip pat j išvaizda, jeigu aukštai išvesta rBšis susimaišo su prastesn!mis. Tai yra
taip pat ir su žmoni ras!mis. Tol, kol šiaurietiškoji ras! save veis! savo pa ios kraujyje, jos kilni fizin! forma
išliko. Ta iau psichologin! esm! ir, taipogi, dvasios kBrybin! energija irgi buvo perduota palikuonims. Bet
akimirk , kai šiaurietiškasis žmogus prad!jo maišyti savo krauj su kitomis ras!mis, šiaurietiškoji forma ir
šiaurietiškoji esm! buvo prarasta palikuonyse. Tai yra gamtos d!snis: aukštas išlaiko save tik aukštame, šventas tik
šventame. Jeigu šio gamtos d!snio draudimas yra pažeidžiamas, jeigu ras!s pradeda maišytis, tada aukšt ir
verting sugeb!jim unikali vert! nusk:sta žemumo ir bevertiškumo pelk:.
Legendinius pirmuosius žmones, Adom ir Iev velnias prived! prie sitikinimo, kad žmogus gali bBti toks
pat, kaip Dievas; kadangi jie patik!jo velnišk ja taiga, jie prarado savo roj . Tai taip pat buvo velnias, kuris
pasaul atved! žmoni lygyb!s doktrin . Akimirk , kuri prasid!jo pirmasis šiaurietišk j žmoni maišymasis su
kit rasi krauju, vyko pirmoji nuod!m! prieš krauj ir gim! prigimtin! nuod!m!. Psichologinis pakrikimas ir
nepasitenkinimas ir, taigi, nelaim!, sklido tarp žmoni .
Tad paslaptis neb!ra paslaptis, dabar mes j žinome: per šiaurietiškosios ras!s kraujo maišym su spalvot j
žmonijos rasi krauju, šiaurietiškoji kBr!jo dvasia, kartu su kilni ja šiaurietišk ja kBno forma, pražuvo piet ir
Mažosios Azijos rasin!je pelk!je. Su šiaurietiškosios ras!s tose žem!se išnykimu, jos kultBriniai kBriniai taip pat
neišvengiamai pri!jo prie pabaigos. Jeigu taip senov!s kultBros mums buvo perduotos kaip griuv!siai, tada tai yra
rasin!s dramos, kuri vyko prieš tBkstantment : šiaurietiškosios ras!s nykimo, rodymas.
Madisonas Grantas, didysis aiškiaregys Jungtin!se Amerikos Valstijose, savo „Didžiosios ras!s gale“, kuris
pasirod! 1913 – iaisiais metais, paskelb!, kad ir tada Šiaur!s Amerikos katile, kuriame šiaurietiškoji ras! taip pat
prad!jo poruotis su spalvotos ras!s žmon!mis, kBrybingasis šiaurietiškosios ras!s žmogus neišvengiamai pask:sta
rasin: pelk: ir su šituo paskendimu, didžioji šviesa, kuri šiaurietiškosios ras!s žmon!s atneš! š pasaul , yra
užgesinama.
Izraelis Lordas Beikonsfeldas yra, taipogi, teisus, kai jis sako, kad yra rasi klausimas ir, kad tik su jo
žinojimu tegalime apšviesti tamsum , kuri sudaro pasaulio istorij daugeliu atvej , kurie mums atrodo
nesuvokiami.
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III
Pasaulio naikintojas

Žyd

tauta iš!jo iš Artim j Ryt rasinio chaoso, kur šiaurietiškasis žmogus, ieškodamas nauj žemi ,

susidBr! su geltonais, rudais ir juodais žmon!mis ir su šiais spalvotais žmon!mis sumaiš! savo krauj . Žyd
mokslininkas Otas Veiningeris patvirtina savo knygoje „Veisl! ir charakteris“ („Geslecht und Charakter“). Jis rašo:
„Mongolinio kraujo priemaiš$ daugeliui žyd dav gelsv$ odos spalv$ ir negr kraujo priemaiša suk'r
tarp žyd dažnai aptinkamas išp'stas l'pas ir garbanotus plaukus.“
Neegzistuoja jokia tauta, kurioje matytusi toki didžiuli persimaišym kaip žyd tautoje. Žyd tauta sug!r!
vis rasi kraujo element ir, iki aukšto laipsnio, taip pat ir šiaurietiškosios ras!s. Kiekvienoje kraujo maišatyje
taip pat vyksta ir intelektini -psichologini savybi susimaišymas. Žydiško kraujo vairov! sukBr! fizin ir
intelektin -psichologin rasin tip , kur vadiname žydu. Bet žydiško kraujo vairov! taip pat nul!m! ne prast
keli , kuriuo žydija prad!jo sukti kai ji savo „išrinktinum “ pak!l! iki švento statymo ir taip sukBr! izoliacij , kuri
išsaugojo žyd tautos tautin ir rasin išlikim iki šiandienos. Šventasis žyd raštas, Senasis Testamentas, apie tai
suteikia informacijos. Moz!s knygos 17 – ame skyriuje yra pranešama, kad žyd dievas Jahv! sudar! pakt su žyd
tautos patriarchu, Abraomu, kuris tur!jo bBti visos žydijos paglostymas amžinybei. Pakto deklaracija skamba taip:
„Aš noriu sudaryti pakt$ tarp sav/s ir tavo s klos ir jis tur t b'ti amžinu paktu!”
Kadangi šis paktas buvo numanytas amžinybei ir tur!jo bBti nepanaikinamas, buvo paskelbtas taip pat
amžinas pakto ženklas:
„Visi, kurie tarp j's yra vyrai, tur t b'ti apipjaustyti. Tai turi b'ti pakto tarp man/s ir j's , amžinas
ženklas.“
Negali bBti jokios abejon!s, kad apipjaustytieji yra pakto nariai. Yra parašyta:
„Ir bet kas, kurio oda n ra apipjaustyta, tur t b'ti sunaikintas.“
Su šiuo dieviško išskirtinumo pasiryžimu, žydija sau sukBr! priedang , kuri labai daug prisid!jo prie
krikš ionijos tolerancijos žydijai ir, tam tikrais atvejais, paskatino žydišk interes gynim .
Tauta, kuri save skelbia Dievo išrinkt ja tauta turi sau nustatyti neeilin tiksl . Pirmojoje Moz!s knygoje,
penkioliktame skyriuje, Jahv! šneka Abraomui:
„Aš noriu palaiminti tavo s kl$ ir j$ dauginti kaip žvaigždes danguje ir sm l* j'roje. Tavo s klai tur t
priklausyti pasaulio vartai!”
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Pasaulio vartai! Su šiuo pažadu iš savo dievo Jahv!s, žyd viešpatijos sukBrimas žydijai tapo sakymu.
Po to kai žydai, Egipte išbuv: beveik 500 met , tur!jo v!l išvykti, jie nusprend! Kanano žem: padaryti sau
naudinga. Tai buvo žem!, kuri buvo paversta labai vaisinga žemdirbi , kurie at!jo iš šiaur!s, kad, bBt galima
sakyti, toje žem!je tek!jo pienas ir medus.
Pad!ka, kuri žydai parod! vietos gyventojams prieš paliekant Egipt , yra pranešama antrosios Moz!s
knygos 12 – ame skyriuje:
„Visi pirmagimiai, nuo pirmagimi faraono s'n iki kalinio kal jime pirmagimio s'naus ir tarnait s
pirmagim s, bus nužudyti. Nebus nei vieno namo su gyvu žmogumi.“
Vadas iš Egipto buvo Moz!. Jis neužmiršo tautos tikslo kartu pasiimti egiptie i auks ir sidabr . Jau ir tuo
laiku tautose buvo žmonijos išgam , kurios prisid!jo prie žyd . Yra parašyta:
„Ir su jais taip pat ateina minia iš Egipto, ir avys, ir galvijai.“
Ši „minia“ buvo ta, kuri už žydus atidav! savo krauj per Kanano žem!s invazij . Ketvirtosios Moz!s knygos
33 – i jame skyriuje yra parašyta:
„Ir Viešpats (Jahv ) šnek jo su Moze Moabit žem se prie Jordano ir tar : Kai j's b'site per j/ Jordan$ *
Kanano žem/, j's išvysite visus gyventojus ir sunaikinsite j altorius ir šventoves aukštumose, tam, kad
gal tum te paimti žem/ ir joje apsigyventi. J's per loterij$ tur tum te pasidalinti žem/ tarp savo šeim .“
Penktosios Moz!s knygos 20 – jame skyriuje Jahv! tampa dar aiškesnis:
„Kai j's atvyksite priešais miest$, j's jam tur tum te pasi'lyti taik$. Jeigu jie atsakys taikingai, visa ten
rasta liaudis tur t b'ti priversta mok ti duokl/ ir pakl'sti jums. Jeigu miestas nenor s taikingai su jumis
der tis, tada j* apgulkite. Ir kai Viešpats, j's Dievas, j* pad s * j's rank$, j's su kardu tur site nukauti visk$,
kas jame yra vyriška, j's netur tum t leisti gyventi niekam, kas kv puoja.“
Ir žydai veik!, kaip j dievas jiems pasak! per Moz:. Ketvirtosios Moz!s knygos 31 – jame skyriuje, yra
rašoma:
„Ir Izraelio vaikai pa m Midianie(i moteris ir j vaikus * nelaisv/ ir visus j galvijus, vis$ j turt$ ir
prekes, jie pavog ir su ugnimi sudegino visus miestus ir visus kaimus ir pagrob vis$ laimik* ir visk$, k$ tebuvo
*manoma pagrobti, žmones ir gyvulius.“
Ta iau žyd feldmaršalas Moz! tuo nebuvo patenkintas, nes devint jame skyriuje yra parašyta:
„Ir Moz supyko ant kariuomen s vad ir jiems šnek jo: kod l j's leidote visoms moterims gyventi: tad
dabar pasmaukite visk$, kas yra vyriška tarp vaik , visas moteris, kurias žinote miegojusias su vyrais, bet visas
mergaites, kurios nepažinojo vyr , leiskite joms gyventi jums patiems (!!!).“
Iškyla du klausimai: ar gali dievas, kuris sudar! pakt tik su žyd tauta ir kuris šiai tautai sak! siaubingiausi
pl!šim ir kit taut naikinim , taip pat bBti krikš ioni dievu, kuris per savo kunigus moko labdaringumo?
Antra: jeigu „karo nusikalt!liai“ iš viso kada egzistavo, kur turi bBti ieškoma j mokytojo? Penktojoje Moz!s
knygoje, 11 – ame skyriuje, Jahv! žydams duoda pažad :
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Visos vietos, ant kuri stos j's koj padai, bus j's , nuo dykumos iki Libano kalno ir nuo Eufrato iki
vakar j'ros, bus j's sienos. Niekas negal s prieš jus atsilaikyti.“
Taip ir atsitiko. Niekas nepasipriešino žydiškos karybos metodams. Žydintys laukai, aukštos senov!s
kultBros, buvo sunaikintos ir su jomis, tautos, kurios jas sukBr!. Rasi klausimas yra raktas t nutikim žinojim .
Kai rom!nai prad!jo kovoti savo mBšius graik žem!je, pakrikimo kirminas jau buvo baig:s savo darb
graik tautoje. Kai tik dr siojo ir kBrybingojo šiaurie io palikuonys šioje žem!je negaudavo galo nuo brolžudišk
tarpgentini kar , arba pers karuose, tai jis tesidaugindavo vaikuose, kurie kildavo iš menkesnio kraujo moter .
Kilnusis, savo proporcijomis toks gražus graikiškasis kBnas ir Dievui artima siela, buvusi jame, tapo retenybe.
Graikija tapo žaidim aikštele mišrBnams ir žydams, iš kuri intelektinio-psichologinio žemumo, grožis
neišvengiamai pražuvo.
Bet rom!n tauta taip pat jau ilg laik save rado nykimo bBsenoje. Joje vidiniai karai ir ypa naikinamasis
karas prieš Kartagin šiaurietiškajam žmogui suk!l! kraujo praradim , nuo kurio Roma jau nebegal!jo atsigauti.
Tai pasek:s pl!timasis giliai Afrik ir Azij nebegal!jo pasl!pti art!jan io nuosmBkio neišvengiamyb!s. Žinios
apie žyd vaidmen šiaurietiškosios rom!n tautos nykime yra patvirtintos didžiojo vokie i istoriko Teodoro
Momseno: jo „Romos istorijoje“ žydai rom!n tautai buvo „nykimo fermentas“.
Kai pažad!tosios žem!s prie Viduržemio tapo nebežadan ios, žydiškasis žvilgsnis buvo nukreiptas motinin
šiaur!s krašt , germaniškojo žmogaus krašt . Jau pirmosiose Romos kolonijose prie Reino ir Dunojaus german
etnin!s grup!s susidBr! su žydais, kurie, ypa kaip šviesi peruk tiek!jai giliai Azij ir Afrik , sugeb!jo uždirbti
milžiniškus pelnus. Bet tik kylanti krikš ionyb! žyd tautai atidar! germanišk žmoni Reicho duris.
Germaniškojo žmogaus valia priešintis, kylanti iš instinkto, dabar buvo prilaikoma bažny ios doktrinos, kad žydai
yra Dievo išrinktoji tauta ir, taipogi, žmonijos išganymo neš!ja. Kas nusižengia žydams, tas nusižengia
labdaringumo sakymui ir, taip pat, prieš Diev .
Bet negal!jo bBti išvengta, kad germaniškasis žmogus, kankinamas žydiškos palBkan vergijos, v!l ir v!l
paklildavo kruviname pasipriešinime ir prived! prie t žyd išvijim , kurie net šiandien yra pristatomi žyd ir žyd
gnom kaip „tamsieji“ viduramžiai. Jeigu jau tuo metu Europos germanizuotosios tautos negal!jo sav:s išvaduoti
amžinai iš žydiško išnaudojimo ir fizinio bei psichologinio nuodijimo, tai buvo d!l tuometini valdov , kilming j
karali ir imperatori , kuri mokeš i rink!jais, patar!jais ir asmeniniais gydytojais, žydai paj!g! tapti.
Žydai vis dar gyveno pa i pasirinktuose getuose ir jie vis dar nepasiek!, ko jie siek! be perstojo: statym ,
taikom žydams, pašalinimo, kurie juos užantspauduodavo tokiais, kokie jie ir yra iš ties , svetimais tautai ir
kraujui. Tik j!ga, valstyb!s nuvertimas, gal!jo jiems pagaliau atidaryti tak d!l iškylimo valstyb!s esmines
pozicijas. Tad tai pri!jo prie pirmojo didžioji valstyb!s nuvertimo Europoje, PrancBzijos revoliucijos. Žyd
istorikai teisingai giriasi PrancBzijos revoliucija kaip vienu iš savo didžiausi darb . PrancBzijos revoliucija
PrancBzijoje žydams atneš! ne tik pilietin: lygyb:, bet taip pat tur!jo rezultat ir 1848/49 – j met revoliucijose,
kurios prived! prie paskutini apsaugos statym , kurie buvo sukurti prieš žyd siskverbim valstyb!s gyvenim
didžiosiose Europos valstyb!se, pašalinimo. Žinojimas, kad PrancBzijos revoliucija pasitarnavo žydiškiems
interesams, buvo užrašytas G!t!s jo „Kasmetin!je Plundurveilerno mug!je“:
„Gudrioji tauta mato atvir$ keli$,
Tol, kol tvarka egzistuoja, jai n ra ko tik tis.“
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Po to, kai žyd tauta jau paj!g! pasiekti lygias teises kitose tautose, ji prad!jo prie savo pinigin!s galios
prid!ti politin: gali . Divide et impera („Skaldyk ir valdyk“). Tautos buvo suskaldytos nacionalistus ir
antinacionalistus, konservatorius ir liberalus, religines pakraipas ir laisvamani partijas. Kiekvienoje partijoje,
žydai save padar! vedeliotojais ir rem!jais. Kur pasirod! reikalinga, žydai save užmaskuodavo per bet kokios
religin!s srov!s krikšto pažym!jim . Žydas taip sau kiekvienoje tautoje susikBr! parlamentines daugumas, tokias,
koki jam reik!jo bet kokiu duotu metu savo politiniams tikslams. Šios daugumos nepasteb!jo, kieno tarnyboje jos
duodavo savo balsus. Bet žydas Karlas Marksas sukBr! galingiausi ginkl žyd tautai per raudonojo proletariato
Internacionalo suorganizavim . Tik!damas taip save išvaduosi s iš pasaulinio kapitalizmo, internacionalinis
proletariatas, kaip revoliucij smogiamasis bBrys, to nepasteb!damas, v!l ir v!l pasitarnaudavo savo paties budeli
globaliniams interesams.
Bet jeigu tauta vis dar turi j!gas, kurios negali bBti sumuštos iš vidaus, tada yra panaudojamas kraujo
nuleidimas per kar , pasekamas revoliucijos po jo. Dr. Jonakas fon Freinvaldas, savo knygoje „Žydiški
patvirtinimai“, surinko daugiau kaip tBkstant vedan i žyd prasitarim , kuriuose yra su brutualiu atvirumu
pripažinta, kad Pirmasis pasaulinis karas nebuvo tik didelis internacionalini stambi j finans reikalas, o ver iau
priemon!, per kuri vokie i tauta, vis dar priešindamasi žyd reikalavimui pasaulin viešpatavim , tur!jo bBti
pastatyta nepaj!gumo pad!t .
Pasipriešinimas, su kuriuo žydai mato save susiduriant visose tautose, yr vadinamas „antisemitizmu“. Žydai
ir žyd draugai pareišk!, kad „antisemitizmas“ yra pagiežingas Vokietijos nacionalsocialist išradimas... Žyd
vadovas, Teodoras Herclis taip suteikia atsakym . Savo išleistame „Dienoraštyje“, jis rašo:
„Antisemitizmas egzistuoja visur, kur žydai didesniu skai(iumi sueina su ne žydais. Bet jis yra atnešamas
žyd * žemes, kuriose vis dar n ra antisemitizmo.“
Su šiuo patvirtinimu, Teodoras Herclis pripaž sta žyd klausimo egzistavim ir jis taip pat pripaž sta, kad
paspriešinimas, pasireiškiantis tautose, kyla iš žydo prigimties. Tokia realizacija j suk!l! pašaukti gyvenim
sionist jud!jim su tikslu: sukurti nacionalinius namus visai žydijai.

- 16 -

IV
Kova prasideda
Su tokiu žini ir supratimo pasirengimu, aš dabar žengiau kov . Jeigu vokie i tautai buvo lemta atgauti
savo tautinio ir nacionalinio gyvenimo sav:s pasiryžim , tada ši tauta tur!t atpažinti prieš , kuris j nublošk!
nelaim: ir ji tur!t realizuoti energij savo atgimimo realizavimui ir energij j paleisti iš grandini , kurias priešas
užd!jo iš vidaus , ir iš išor!s, tegal!t ateiti iš jos pa ios.
„Ateikite visi!“ Taip šauk! kraujo raudonumo plakatai v!l ir v!l iš skelbim lent ir pastat sien „masin
žmogišk j kun “. Ir jie visi at!jo. Heraklio Velodromas, marksist organizuot darbinink susirinkim pastatas,
buvo pilnas žmoni iš fabrik , vyr ir moter , jaun ir sen . Šnek!jo Laprki io revoliucijos reng!j delegatas, apie
kur kiekvienas žinojo, kad j gyta galia išliks tik tol, kol bus manoma išlaikyti proletariato tik!jim . Tik!jim ,
kad revoliucija iš ties žmon!ms fabrikuose atneš! laisv: nuo kapitalistin!s tarnyst!s. Tarp tBkstan i nežinom
žmoni , aš irgi s!d!jau kaip nežinomas. Ten buvo nuvalkiotos fraz!s, kurias bBt galima perskaityti bet koki
dien marksistin!je spaudoje. Tai buvo nevaldoma agitacija prieš visk , kas nacionalistiška ir šlykštus
Internacionalo išdavyst!s prieš t!vyn: šlovinimas. Buvo galima past!b!ti apie kalb!toj , kad jis pats netik!jo tuo,
k sak! ir, taipogi, paliko klausytoj širdis šaltas ir be sujudimo. Ir taigi aplodismentai, duoti jam pabaigoje, irgi
buvo šalti ir priverstiniai.
Aš prisista iau „diskusijai“. Daugelis tBkstan i klausan i aki buvo nukreiptos mane, man belipant ant
raudonai papuoštos platformos kalb!ti. Aš jau nebežinau, k aš pasakiau. Bet aš niekada nepamiršiu aplodisment
audros, kuri siaut! aplink mane žvaigžd!tos 1919 – j met sausio nakties ramyb!je.
Po aštuoni dien . Ir v!l šaukimas „visiems“, ir v!l aplodismentai kalb!tojui, pašaukti iš keli „proletarini “
rank . Ir v!l aš pasirodžiau diskusijai. „Ponas Štreicheris v!l pasirod! šnek!ti. Ar mes jam leisime šnek!ti?“
ŠBksniai: „Leiskit jam šnekt!t!“ Ir aš v!l šnek!jau. Bet vos tik iš mano lBp iš!jo pirmieji žodžiai, iš pirm j
k!dži pasigirdo riksmai: „Stokit, jis yra provokatorius! Jis yra darbinink priešas! Lauk j !“ ir, apspjaudytas ir
iškeiktas „masinio žmogiškojo kBno“, aš palikau pastat prisimindamas, kad prieš aštuonias dienas man buvo
plojama.
Bet tai nu!jo per gamyklas ir užeigas: „Štai yra kažkas, kas nepasiduoda. Jis buvo išmestas iš susirinkim
sal!s, nes jis pasak!, kad darbininkai buvo apgauti, kad jie b!gioja ant kapitalizmo nosies ir, kad kapitalizmas yra
žydai. Jis apie tai n!ra neteisus.“
Ir „šitas“ at!jo v!l. Kai raudonasis pirmininkas man nenor!jo v!l leisti šnek!ti, šimtai suriko protestuodami:
„Balsuoti, balsuoti!” Buvo balsavimas.Dauguma nubalsavo už laisv diskusij . Nuo tos akimirkos, aš dabar
gal!jau, savait: po savait!s, pristatin!ti savo politin: pozicij , jeigu tik ir kelioms minut!ms, socialdemokrat ,
nepriklausom j , komunist , spartakie i susirinkimuose, v!l ir v!l pertraukiamas aplodisment . Pirmasis daigas
išdygo!
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Tuo tarpu, Vokietijoje buvo pasirašyta sutartis, neapykantos ir keršto intrumentas, kuris buvo skirtas vokie i
tautai sukelti amžin letarg ir vergov: ir, taipogi, nacionalin ir tautin nuosmBk . Dabar mano diena at!jo!
Raudoni kaip kraujas plakatai šauk! sal::
„Ateikite, visi 300 vyr , kurie paž state vienas kit ir kurie yra paslaptingu bBdu surišti vienas su kitu,
valdote pasaulio ekonomin likim . Tai patvirtina didysis žydas Valteris Ratenau. Ateik Heraklio Velodrom !
Julijus Štreicheris tau atskleis paslapt ir tau pasakys, kas yra vyrai, kurie pavergia vis taut miegan ius žmones!”
Ir jie at!jo, visi at!jo. Jau dviem valandom prieš prasidedant susirinkimui, Heraklio Velodromas buvo
perpildytas smalsi j . Dešimtys tBkstan i nebesusirado vietos ir pripild! pla i aikšt: ir gatv: iki pagrindin!s
traukini stoties.Ir p!sti, ir raiti policininkai buvo at!j: palaikyti tvarkos. Eidamas per vis tai, aš buvau gerai
nusiteik:s ir tada, skatinamas šBksni , aš žengiau Heraklio Velodrom kaip pirmojo savo paties suorganizuoto
viešo susirinkimo ved!jas. Ir aš kalb!jau. Aš kalb!jau laisvai. „Kalb!kite toliau, kalb!kite toliau!” Aš šnek!jau iki
vidurnak io valand ir, kai aš baigiau, išsimaud:s prakaite, aš leidau ant man:s pasilieti palaikymo šBki bangai, iš
mano širdies pakilo tyli malda * dang . Aš tai jutau: dabar kelias buvo atviras * sugundytoj šird*, i žmoni
šird*, * tautos šird*. Buvo padaryta skyl pastate, kur* žydas Karlas Marksas pastat miegan(i žmoni
smegenyse.
Antrasis mano sušauktas masinis susirinkimas buvo sutrikdytas gaujos terorist , papirkt
cigaret!mis. Mano kalba baig!si kruvinu susirinkim sal!s mBšiu.

alumi ir

Tuo tarpu, apie mane jau susibBr! grup! vyr , kurie buvo pasireng: rizikuoti savo gyvyb!mis, kad apgint
mane nuo politini kriminal teroro. Kai tre iame mano suorganizuotame susirinkime apmok!ti teroristai siek! j
sutrikdyti, jie buvo išvyti pro duris ir langus su vandens žarnomis. Šaltasis dušas tur!jo rezultat , kad mano
organizuoti susirinkimai daugiau niekada nebebuvo suktrikdyti.
Ta iau Heraklio Velodromo nuomotojas leidosi prigasdinamas. Jis man nebedav! savo sal!s susirinkimams.
Bet tai taip pat tur!jo ger pus:. Aš dabar kalb!jau didel!je „Kulturvereino“ sal!je. Ten dr sdavo atvykti žmon!s,
kurie save laik! per gerais rodytis „proletar “ susirinkim sal!je ir rizikuoti fiziniu pavojumi. Tai buvo žmon!s,
kurie save vadino „biurgeriais“. Jie dabar gaudavo savaitines „injekcijas“ (jiems paken iamu bBdu) su pas!kme,
kad dabar ir pastoviose „geresni j žmoni “ užstal!se bBdavo aptariama, ar nebBt gerai žinoti ir išklausyti nauj j
pamokslautoj .
Nepra!jo n! savait!, kuri aš nekalb!jau viešame penktadienio susirinkime, arba t , kurie
pasek!jais, diskusij vakaruose. Taip greitai, išaugo tBkstan i vyr ir moter pasekimas.
aktyviausias jud!jimas jau susiorganizavo, užsiregistravo ir tur!jo nari
s raš . Jis
„Nacionalsocialist< VokieIi< Darbinink< Partija“. Visi sažiningai darbingi vokie iai tur!jo
nepaisant kokio rango, ar profesijos, ar kokios religin!s pakraipos.
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tapo ištikimais
Viešiausias ir
save vadino
jai priklausyti,

V
„Šturmuotojas“

Buržuaziniai dienraš iai neatkreip! d!mesio

Niurnberge susiformavus tautin jud!jim . Jie bijojo žalos

verslui, prarasdami reklamavim iš žyd verslinink . Kad marksistai kol kas irgi apie j tyl!jo, buvo akivaizdu. Bet
netrukus marksist stovykloje pakilo balsai, kurie protestavo prieš j ir, kad nebuvo priešinamasi art!jan iam
pavojui. Tyl!jimas dabar buvo pakeistas negraž asmenin žeidin!jim ir mano kalb niekinim . Ta iau šito
procese, marksist spauda pasiek! priešingyb: to, k nor!jo pasiekti. Ji pažadino savo vadov smalsum ir jie vis
gausiau ateidavo mano susirinkimus tam, kad palygint , kas yra rašoma raudonojoje spaudoje su tuo, kas buvo
mano kalbama. Tad žyd -marksist neapykanta pavirto propaganda tiems, kuriuos ji nor!jo pažeisti.
Tam, kad vis d!l to tur!ti vieš poveik per spaudos organ ,1920 – aisias metais aš sukBriau savo pirm j
savaitin laikrašt „Deutsche Sozialist“ („Vokietis socialistas“). Aš buvau vienintelis, prisidedantis prie turinio.Šis
žymus darbo padid!jimas buvo mano atliekamas kartu su mano profesine, kaip mokytojo, veikla ir buvimu
jud!jimo kalb!toju. Dažnai aš tetur!davau kelet rytini valand poilsiui. Paprastas gyvenimo bBdas ir augantis
džiaugimasis tuo, kas buvo sukurta, kas padar! manoma tai, kas buvo laikoma ne manoma. Mano paties
nepatyrimas su laikraš iais ir tam tikro žmogaus, kuriam buvo patik!tas publikacinis darbas, nedorumas, tur!jo
pas!km:, kad mano pirmas kurtas laikraštis žlugo tepra!jus truput daugiau negu metams. Ta pati lemtis ištiko ir
„Deutscher Volkswille“ („Vokie i tautos vali “), kurt 1921 – aisiais metais.
1923 – i j met pavasar aš pakrikštijau savaitin laikrašt „Der Stürmer“ („Šturmuotoj “). Jis tur!jo ger
laim: tarnauti mano šviet!jiškai kovai kaip aštrus ir labai s!kmingas ginklas iki 1945 – j met , taigi, beveik 25 –
erius metus. Buvo laikai, kai „Šturmuotojo“ specialBs numeriai, parengti mano bendradarbio Karlo Holco, kuris
tuo tarpu, krito mBs kovos vietoje, iš!jo pasaul spaudos tiražais iki keturi milijon . „Šturmuotojas“ rado keli
vokie i tautos šird kaip nepaj!g! joks panašaus tipo laikraštis. Pati tauta tapo bendradarbe per medžiagos tiekim
ir per v!l ir v!l kv!pian i pagalb platinant koving j laikrašt . Staiga, vokie i vyrai ir moterys stov!jo
Vokietijos gatvi kampuose ir siBlydavo „Šturmuotoj “ pardavin!ti. Daugelis j buvo apspjaudyti terorist ir
suluošinti nuo sumušim .
Kai tur!jo pasirodyti pirmasis „Šturmuotojo“ numeris, moterys atsisak! mano koving laikrašt d!ti
laikraš i stendus, bijodamos teroro. Buvo jauna mergait!, kuri surado išeit . Ji !jo iš kavin!s kavin: ir, galbBt
mergait!s labui, laikraš io pardavimai buvo geri. Kadangi pardavin!jimas vyko be prekybinio leidimo,
policininkas persekiojo dr si j pardav!j ir jai dav! nedel: baud . Bet „Šturmuotojas“ buvo šviesiaplauk!s,
m!lynak!s mergait!s pristatytas masinei publikai. Tuolabiau, patys žydai tapo propagandininkais: jie
supirkin!davo „Šturmuotojo“ numerius, kurie jiems buvo ypa skausmingi.
Prieš tai, kai „Šturmuotojas“ išsivyst! tai, kuo tapo v!liau, buvo vis dar daug spaudžian i rBpeš i .
Vien kart skola už spausdintuv išaugo iki 17000 Reichsmarki . Gr!s! žlugimas. Tada pagalba at!jo per vyk ,
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kur žmon!s vadint „stebuklu“. Ant atvirut!s buvo moters ranka parašytas kvietimas tam tikr popiet!s valand
ateiti prie zoologijos sodo vart , po kuriuo nebuvo pasirašyta vardu. Smalsumas mane privert! paklusti
paslaptingam kvietimui. Prie man:s pri!jo mergait! su dvejomis kaban iomis šviesiomis kasomis ir man padav!
stor vok . Ji mano klausim apie jos vard ir kas j siunt! teatsak! draugiška šypsena. Kai aš redakciniame
kabinete (tai buvo mažas kambarys spaustuv!je) atidariau vok , priešais mane gul!jo dvidešimt tBkstan i marki
banknotais ant stalo priešais mane. „Šturmuotojas“ išveng! savo negandos. Po valdžios pa!mimo, aš viešuose
susirinkimuose pakartotinai gerojo donoro prašiau pasirodyti, kad aš jam gal! iau pad!ti, ar duoti džiaugsmo. Tas
pagalbininkas, išlik:s nežinomu ir mažoji pasiuntin!, yra su d!kingumu prisimenami Mondorfo kalini namuose.
1935 – aisiais metais, mano tuometinis leid!jas W. H. mir! Niurnbergo ligonin!je. Aš neužbaigiau savo
rašytinio kontrakto su juo ir dabar, kai jis buvo mir:s, jo našl! „Šturmuotoj “ paskelb! savo nuosavybe. Tam, kad
netur! iau eiti teism , arba tur! iau kovingojo laikraš io tolesn leidim pastatyti pavoj , aš atsipirkau savo turt
už 45000 Reichsmarki . Niurnbergo verslininkas man dav! pinig už atsakomyb!s pareiškim .
„Šturmuotojas“ tuoj tur!jo poveik toli už Vokietijos ir yra tipiška, kad ten mano kovingas laikraštis taip pat
rado imitacij , tiek turinio forma, tiek prisistatymo forma. „Šturmuotojo“ savaitraš iai pasirod! Danijoje, Šiaur!s
Amerikoje, Piet Amerikoje, Piet Afrikoje, Indijoje, Japonijoje ir MandžBrijoje.
Kai yra aptarin!jamas „Šturmuotojas“, taip pat turi bBti atminta, kas su savo talentingu piešimo pieštuku
rod! esantis vertingas bendradarbis. „Fipsas“ yra neatskiriamas nuo „Šturmuotojo“. Jo gyvenimo kelias yra
ne prastas kaip ir akimirka, kuri j atved! „Šturmuotoj “. Kaip Niurnbergo fabriko darbininko sBnus, jis stojo
laivyn kaip Pasaulinio karo savanoris, 16 met amžiaus. Kaip „raudonas“ jBreivis, jis buvo temptas revoliucij
karo pabaigoje. Per nuotyking keli , jis pasiek! Triest . Po to, kai jis ten, alud!je, užsidirbo reikm!ms, jis
nukeliavo Argentin , kur jis pad!jo ind!nams pla iame regione, kurie tur!jo prižiBr!ti šeimininko, turtingo žydo
Buenos Air!se, galvij bandas. Ilgesys j parved! atgal
Vokietij su savo žmona ir dvejais vaikais.
Socialdemokrat laikraštis, „Fränkische Tagespost“ j paskyr! niekinti mane, kaltinam j teismo byloje, savo
piešiniais. Bet kai jis dabar gal!jo, pirm kart pamatyti t žmog su savo paties akimis ir j išgirsti savo paties
ausimis, kurio jo raudonieji bosai nekent!, jis per teismo sal!s prižiBr!toj perdav! savo tarnyb man. Mano
priešininkas, demokrat meras, buvo pavaizduotas kaip skeletas su kaban ia galva. Žydas teismo pareigBnas
Siusheimas, stovintis priešais j , j žiBr!jo pilnas gaileš io ir sak!: „Susig!d:s iki kaul .“ „Šturmuotojo“ numeris
su šiuo piešiniu buvo konfiskuotas, kas tur!jo pasekm:, kad kita spausdinimo serija išaugo keliariopai. Nuo tada,
„Fispas“ paiš! „Šturmuotojui“ iki 1945 – j pavasario. Ar jis buvo suimtas kaip „karo nusikalt!lis“, man šiuo
metu yra nežinoma. Aš niekada netur!jau noro bBti suprastas taip vadinamos „inteligentijos“: mano „Šturmuotojo“
darbe, bBti j giriamams savo viešose kalbose. Savo švie iam jame darbe, aš nor!jau paimti darbo žmog jo
mas!se, tempti j kartu ir laim!ti jo šird . Darbo dienos žmogus yra paprastas savo mastyme ir didis savo jausme.
Jis nori, kad su juo bBt šnekama taip, kaip jis pats šneka ir nori šnek!ti atvirai, sažiningai, be pasal ! Aš taip pat
išmokiau savo „Šturmuotojo“ ir partijos bendradarbius taip šnek!ti ir rašyti. Vienas iš mano geriausi pagalbinink
buvo Ernstas Hymeris, kuris irgi gavo garb: bBti kalintas.
Kur yra šviesa, taip pat yra šeš!lis ir kur yra planavimas, pjuvenos taip pat krenta. BBt buv: nenatBralu,
jeigu „Šturmuotojas“ nebBt dar:s klaid . Tik žmon!s, kurie patys yra be vidinio gyvenimo, kabint si smulkiai
prie vienos, ar kitos klaudos ir smulkmenos bei ignoruot bendr vaizd ir nebBt gal!j: atlikti 25 – eri met
„Šturmuotojo“ darbo. Šie kritikai iš viso nepastebi, kaip jie patys šitaip patvirtina savo menkum ir niekingum .
Didžiausias mano darbo pripažinimas at!jo iš priešo burnos. Po mano arešto, žydas policijos pareigBnas
pasak!: „Tu žiebei ugn visame pasaulyje su savo „Šturmuotoju“.
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VI
Šneka Adolfas Hitleris!
„Ar jau gird!jai kaip šneka Adolfas Hitleris?“ Man:s kur laik buvo v!l ir v!l klausiama. Ir kai tai atsitiko
v!l, man atrod!, kad lemtis man v!l dav! pašaukim
1922 – j žiemos dien aš v!l vieš jame susirinkime s!d!jau kaip nežinomasis tarp nežinom j . Aš s!d!jau
masiniame mitinge „Biurgerbrauso“ susirinkim sal!je Rozenheim gatv!je, Miunchene. Galingoje susirinkim
sal!je buvo milžiniška nekantravimo tampa.
Staiga, iš išor!s at!j:s šBkis: „Hitleris ateina!” – man smog! lyg paslaptingos j!gos spindulys – daugelis
tBkstan i vyr ir moter pakilo iš savo s!dyni , išk!l! savo dešines rankas kaip palaiminim ir, kaip pirmin!s
j!gos šauksmas, šBkis „Heil Hitler” griaud!jo v!l ir v!l link ateinan io vyro. Su pastangomis, j lydintys padar!
tak jam praeiti pro stumdomas žmoni minias.
Kai jis dabar stov!jo pakyloje ir, su džiaugsmu švytin iu veidu, žiBr!jo siau iant entuziazm , aš pajutau,
kad turi bBti kažkas ypatingo apie it Adolf Hitler ! Entuziazmo banga buvo pakeista keistai laukian ios tylos.
Dabar jis šnek!jo. Pirma, l!tai ir nelabai pabr!žian iai, bet tada grei iau ir stipriau ir, pagaliau, keliant
didžiul: j!g . Kas buvo pasakyta, yra gilaus priežasties, kuri vokie i taut nublošk! jos nelaim:, atskleidimas ir
tai buvo gilaus tik!jimo Dievu, per kur vokie i dvasios ir vokie i širdies j!ga sulaužys vergov!s grandines, kai
ateis laikas, apreiškimas. Tai buvo milžiniškas min i turtas, kuris at!jo iš daugiau, negu trij valand trukm!s
kalbos, aprengtas talentingos kalbos grožiu.
Kiekvienas tai jaut!: šis vyras šneka iš dieviško pašaukimo, jis šneka kaip dangaus pasiuntinys akimirk ,
kuri pragaras atv!r! duris visk suryti.
Ir visi j suprato, su protu ir su širdimi, vyrai ir taip pat moterys. Jis kalb!jo visiems, visai vokie i tautai.
Buvo paskutin! valanda prieš vidurnakt kai jo kalba baig!si su iškilmingu kreipim si: „Kumš io ir proto
darbininkai! Imkit!s už rank širdies ir darbo vokie i tautos bendruomen!je!“
„Mes renkam!s melstis priešais Diev Teising j !“ (vok. „Wir treten zum Beten vor Gott den Gerechten!“)
Niekada aš ankš iau negird!jau šios giesm!s giedamos taip ugningai meldžiant ir tokios pilnos tik!jimo ir vilties
bei niekada ankš iau „Vokie i dainos“ (Vokietijos himno) giedojimas man:s nepajudino taip giliai, kaip tai
nutiko tame masiniame susirinkime, kuriame pirm kart aš pama iau Adolf Hitler ir išgirdau j šnekant. Aš tai
jau iau: aš prasiveržiau pro džiBgaujan ias mases podium ir dabar stov!jau priešais j : „Pone Hitleri! Aš esu
Julijus Štreicheris! Ši valand aš tai žinau: aš tegaliu bBti pagalbininku, bet tu esi Fiureris! Aš šitaip tau perduodu
tautin jud!jim , mano sukurt Frankonijoje.“
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Klausian iai, jis mane pažiBr!jo iš m!lyn savo aki gelm!s. Tai buvo ilgos sekund!s. Bet tada jis pa!m!
mano rankas su didele šiluma: „Štreicheri, aš d!koju tau!“.
Tad likimas mane pašauk! antr kart . Bet š kart tai buvo didžiausias pašaukimas mano gyvenime.
Niurnbergie iai yra užsispyr: žmon!s ir, taigi, jie buvo tik bavarai, nes jie tokiais buvo padaryti su baltaism!lynais pasieni stulpais. Kadangi jie sako, kad joks žmogus negali bBti tobulas, jie netik!jo ir Popiežiaus
neklystamumu. Tarp j Martynas Liuteris rado ypa draugišk pri!mim ir, kai reik!jo rinktis, jie prisid!jo ne prie
katalik Habsburg , o prie protestanto švedo, Gustavo Adolfo.
Jie niekada nelaik! savo orientacijos paslaptimi kai Napoleonas Bonapartas Vokietij sukaust! grandin!mis
ir jo patik!tiniai skriaud! taut . Tai buvo Niurnbergo knyg pardav!jas, Frydrichas Palmas, kuris išleido knyg
„Vokietija savo žemiausiame pažeminime“ ir tada tur!jo išk:sti kankinio mirti už savo tik!jimo dr s Branau prie
Ino, kur Adolfas Hitleris gim! 85 – eriais metais v!liau.
Frankai buvo daugiau negu truput nusteb:, kai jie sužinojo, kas vyko Miunchene. Daugelis sak!, kad aš
išdaviau frankus jezuitams ir kiti klaus!, ar aš maniau, kad kas nors gero ateis iš gimusio austro. Bet visi
niurnbergie iai nusprend!, kad turi bBti atvirkš iai: ne niurnbergie iai turi vykti Miunchen , o Miuncheno
žmon!s Niurnberg .
Tad Hitlerio pri!mimas pirm jame vieš jame susirinkime Niurnberge dar nebuvo labai malonus.
Nepasitik!jimas prieš „apsiaustuot jezuit “, Adolf Hitler , kuris tariamai gavo sakymus iš Vatikano, tur!jo vis
d!l to greitai duoti viet sitikinimui, kad n!ra jokio „austro“, jokio „Vatikano vyro“ ir irgi jokio „stambaus
kapitalizmo pasamdyto provokatoriaus“, o ver iau tautos žmogus, kuris turi savo šird teisingoje vietoje ir su savo
aiškia galva žinojo ko nor!jo. Tad Adolfo Hitlerio pirmasis pasirodymas Niurnberge buvo didžiul! s!km!:
Niurnbergas ir Miunchenas savo širdimis susijung! kartu! Tiltas šiaur!s Vokietij buvo pastatytas!
Visoje Vokietijoje dabar prasid!jo pabudimas. Proto ir kumš io darbininkai pirm kart tapo pamokslautojais,
žmon!s, kurie niekada savo gyvenime netur!jo jokios minties vien dien dr sti šnek!ti viešai. Nuostabi energija
sklido iš Adolfo Hitlerio vardo, kad net tie, kurie niekada nemat! paties Adolfo Hitlerio, tapo jo apaštalais. Tai yra
širdži jud!jimas, kuris apima visus ir net moteris padaro ištikimais, kv!pian iais pagalbininkais. Bet jaunimas
prisijungia prie rudojo fronto ir, su besijuokian iomis akimis, skleidžia ger laim:, kuri pradeda vystytis vokie i
tautai.
Siaubinga priespaudos nuotaika tuomet spaud! Vokietij . Iš išor!s negailestingas priešas, kuris tariamai
sudar! „taik “ su Vokietija 1919 – aisiais metais ir sumaitoto Reicho viduje, siaut!jo velnias. Vokietija tapo
duokl!s mok!toja per „Judos rank “. Jos darbas laukuose ir gamykloje vis dar buvo tik duokl!s nugal!tojui ir
vergvaldžiui mok!jimui. Bet kaip mielai bBt vokie i tauta dirbusi v!l, jeigu bBt tam tur!jusi galimyb:. Mašinos
buvo tylios, nes trBko žaliav ir, kur jos egzistavo, nebuvo leidžiamas darbas, nes taip nor!jo masini streik
vedeliotojai. Iš išor!s, blokada trikd! import ir to, k pagamino vokie i laukai, neužteko visiems. KBdikiai veltui
grieb! savo motin krBtines, jos buvo tuš ios. Daugelis šimt ir tBkstan i vyr , moter ir vaik mir! nuo
nepritekliaus, jie mir! nuo bado.
Doleris buvo pakeltas karali . Vokietijos mark! krito iš vienos dienos kit . „Proletarai“ tapo milijonieriais
per nakt ir, pagaliau, už tai, k jie vakar gal!davo sigyti už vien milijon , šiandien tur!davo sumok!ti vien
milijard ir rytoj jau už vien trilijon . Velnias užsid!jo savo kvailio kepur:. Ir užvestieji, užagituotieji, nežinojo
kaip atpažinti velni .
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Nesipraus:, su suplyšusiais rBbais ir tamsiais veidais, iškankintasis „masinis žmogiškasis kBnas“ jud!jo per
gatves ir ieškojo savo kankintojo, bet jo nerado. Virš Vokietijos kab!jo milžiniškas tvankumas. Vienas sak! kitam
ir jie visi kartu tai kartojo: „dalykai negali šitaip t:stis, kažkas turi ateiti ir jau greitai, geriau pabaiga su siaubu,
negu siaubas be pabaigos.“ Bet tie, kurie prad!jo v!l tik!ti, žiBr!jo su viltimi Miunchen su baimingu klausimu:
„Kiek toli nu!jo dalykai, ar jis jau gali išdr sti, kas turi bBti išdr sta ankš iau, ar v!liau?“
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VII
Hitlerio gelb2jimosi m2ginimas

Buvo

niBri, dr!gna, šalta, Bkanota diena, kai aš draugo automobilyje važiavau

Miunchen tam, kad

dalyvau iau. Diena buvo 1923 – i j lapkri io 8 – oji. Adolfas Hitleris k tik iššov! sp!jam j šBv
„Biurgerbraukelerio“ susirinkim sal!je. Kur sotus buržuazinis pasaulis susirinko tam, kad pasiklausyti Valstyb!s
Komisaro fon Karo po didelio policijos kontingento apsauga. Netrukdomas, jis pra!jo pro mirtinai nustebus
susirinkim ir tada paskelb! aiškiais žodžiais, gimusiais iš gilaus rimtumo ir gilaus pasiryžimo, „nacionalin!s
revoliucijos“ pradži .
Tai užgul! susirinkim kaip išganymas, kai ponas fon Karas pad!jo savo rank Adolfo Hitlerio rankoje ir
užtikrino savo pagalb . Jo Policijos Ministras padar! taip pat. Susirinkimas išsiskirst! ir pranyko lapkri io nakt .
Bet ponas fon Karas vis dar ilg laik s!d!jo prie stalo kitame kambaryje, kartu su Generolu fon Liudendorfu ir
Adolfu Hitleriu ir, kai jis išvyko savo automobil po to, kai dav! savo garb!s žod , aš pajutau dBr savo širdyje:
„Hitleri! Ar tu matei jo tamsi aki žvilgsn ? Jis yra priesaikos laužytojas, jis yra išdavikas!”
Mes išsiskyr!me ir, kai aš v!l !jau kambar , kuriame generolas ir kapralas iš Pasaulinio karo tar!si, aš
pama iau susirBpinim ant j veid . Ir tada atl!k! pranešimai. Kai Hitleris gr žo antr valand po vidurnak io iš
savo apžvalgos kelion!s miest , tai buvo užtikrinta. Garb!s žodis buvo sulaužytas, nor!tas darbas išduotas!
9sakymai, pasirašyti pono Karo pra!jo pro policijos bBstines ir barakus.
Apie tre i valand po vidurnak io, aš pasakiau kreipim si karo mokyklos kareivius, pasirengus stov!jusi
„nacionalin!s revoliucijos“ pradžiai su savo vadu, Robertu Vagneriu. Jaunatviškas entuziazmas gul!jo ant j veid
kai aš baigiau. Adolfas Hitleris klaus!si iš balkono ir kai jo žvilgsnis ištiko mane, gilus skausmas atsigul! ant mano
širdies.
Kai pro „Biurgerbraukelerio“ langus !jo pirmoji, vis dar blanki 1923 – i j lapkri io 23 – iosios ryto šviesa,
aš daviau Hitleriui pasiBlym vis dar tai pabandyti, kv!piant mases. Jis sudiktavo sakym spausdinimui, kuri man
perdav! dabar vedam propagand . Geromis nuotaikomis tada miest važiavo kolona sunkvežimi , piln SA
žmoni . Aikšt!je priešais marksist laikraš io „Münchener Post“ redakcij , aš pasakiau savo pirm j kalb :
„Nacionalin! revoliucija skuba per krašt . Dabar neb!ra partij , yra vis tik vokie iai. Proto ir kumš io darbininkai!
Sulaužykite tarnyst!s pan ius, kuriais mus supan iojo žyd ir j pagalbinink pasaulinis kapitalizmas! Vokietija,
pabusk!“
9vyko tai, kas ne tik!tina: tBkstan iai, kurie stov!jo raudonoje aikšt!je giedojo Vokietijos nacionalin himn
su mumis.
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Darbininkai atl!k! iš statyb objekt , darbuotojai iš verslo staig ir kas bepra!jo keliu nebe!jo toliau,
kiekvienas nor!jo žinoti, kiekvienas nor!jo gird!ti. Tai buvo pakeliantis jausmas patirti, kaip tauta atsistojo prie t ,
kurie nor!jo suduoti mirtin smBg g!dai ir vargui.
Buvo dvyliktoji vidurdienio valanda, kai aš baigiau savo kalb pla ioje erdv!je priešais Feldhernhal: tarp
dešimties tBkstan i džiBgaujan i žmoni . Šviesos spindulys k tik prasilauž! pro tamsi debes sien ir rausvai
rudas balandis , skrendantis nuo Teatinerio bažny ios pasirod! dar rausvesnis: tai iš mano burnos at!jo kaip
nuojauta: „ŽiBr!kite baland aukštai ten! Tai yra kaip kruvinai raudonas rBbas, skelbiantis ateinan ios akimirkos
sunkum .“
Po valandos svastikos v!liava, kuri stov!jo šalia man:s per mano kalb gul!jo t , kurie j neš!, kraujyje. Ji
tapo jud!jimo „kraujo v!liava“.
Kai dabar mes skub!jome „Biurgerbraukeler “ didžiuliu grei iu, tBkstan iai, kurie nor!jo prisid!ti prie
maršo miest , stov!jo pasiruoš:. Aš par!jau atgal ketvirt eil:. Mums art!jant prie Liudvigsbriuk!s, aš
nuskub!jau procesijos priek . Policija, kuri buvo parengusi savo šautuvus, buvo nugal!ta. Aš likau procesijos
priekyje. Už man:s buvo kraujo v!liava ir pirmojoje eil!je už man:s buvo Erichas Liudendorfas ir Adolfas Hitleris.
Žygiavome mes beveik iškilmingu tempu.
Abiejos gatv!s pus!s buvo pripildytos žmoni kaip sien . Vyrai su rimtu, klausian iu žvilgsniu ir moterys su
kBdikiais ant savo rank . Daugelis išk!l! savo dešin: rank sveikindami. Buvo matyti džiaugsmo ašaros ir taip pat
jau iamo žinojimo, kad kažkurio iš mBs kažkur lauk! mirtis, ašaros. Bet berniukai ir mergait!s, kurie stov!jo
ar iausiai mBs , visa j!ga šauk!: „Heil Hitler“, „Tegyvuoja Liudendorfas“ ir „Vokietija, pabusk!”
Daugelis pilie i žiBr!jo žemyn mus pro langus be vidinio sujudimo. Jiems ši procesija buvo vykis, kuris
yra sid!mimas iš smalsumo, tik tam, kad paskui sugr žti prie kasdien!s rutinos. V!liavos su svastika baltame diske
ir raudonu fonu kab!jo pro daugel lang : Hitlerio v!liavos!
Kai kolona pasuko Makso-Juozapo aikšt: ir tada žygiavo, žiBr!dama Liudvigo gatv:, visi žinojo, kad
dabar reik!jo stiprios širdies: iš Feldhernhal!s rezidensijos pilka žmogiškoji siena iš policijos kareivi su šaudyti
parengtais šautuvais, blokavo iš!jim Liudvigo gatv:! Mes mat!me pavoj ir nebuvo daugiau jokio !jimo atgal.
Mes buvome traukiami, lyg paslaptingos milžiniško magneto j!gos ir vidinis balsas sak!: pirmyn, pirmyn!
Su revolveriu rankoje, aš šokau prie sienos: „Nešaudykite! Už mBs yra Hitleris ir Liudendorfas!” Tada
pirmoji salv! jau iššov! gat:. Šešiolika žuvusi j gul!jo ant gatv!s dangos. „Amžinosios sargybos“ mirusieji!
Svastikos v!liava, kuri !jo su jais, gijo savo pašventinim j kraujyje.
Šautuvai nutilo ir, kai išbl!so paskutinis šaukimas „žmogžudžiai“, siaubinga tyla užgriuvo gatv:.
Adolfas Hitleris sta iai s!d!jo savo mašinoje, laikydamas savo sužalot kair: rank savo dešin!s rankos
plaštaka, bet šalia jo, paguldytas ant neštuv , buvo kraujuojantis vaikas. Taip jis paliko aikšt:, iš kurios kraujo
vien dien iškilo paminklas Feldhernhal!je: „Ir jBs vis d!l to triumfavote!”
Jau tos pa ios dienos nakt , aš buvau suimtas detektyv traukinio kelion!je Niurnberg ir uždarytas
viduramžiškoje belang!je. Daugelis tBkstan i žmoni susirinko traukini stoties aikšt!he Niurnberge, kai aš
s!dau kalini automobil , šBksnis nenor!jo pasibaigti: „Tegyvuoja Štreicheris! Tegyvuoja Štreicheris!“
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Man bevaikštant pirmyn ir atgal per ilgas valandas, kai negal!jau pails!ti savo kal!jimo kameroje, aš staiga,
tamsiame kampe, pama iau su raudonu pieštuku užrašytus žodžius: „Tur!k saul: širdyje, ar audros, ar pBgos!” Aš
bB iau mielai paspaud:s rank šiam paraginimo dav!jui. Senas besijuokian io ištv!rimo nepaklusnumas v!l pakilo
manyje. Ir kai tada, prie to pa io, iš kažkokios kameros daina, dainuota moters balsu, „Kai Alpi rož!s švyti“,
pasiek! mano vienatv:, aš bB iau mielai dav:s raudonas rožes šiai dainininkei, kurias tikra meil! man dav! per
šaltas kal!jimo sargo rankas.
„JBs esate laisvas! Aš turiu sakymus jums pasakyti kuo skubiau, nesukeliant sambrBzdžio, keliaukite namo!”
Aš jau save ma iau kaip „išdavik ” su ilgu kal!jimo terminu ir dabar ši staigmena! Kaip paukštis, kuris yra ilgai
nepriprat:s prie laisv!s, aš pirma stengiausi susiimti. Bet tada aš nuskub!jau akmeniniais laiptais 1923 – i j
lapkri io 10 – osios nakt . Staiga šBkis „Tegyvuoja Štreicheris!” Po keli sekundži , aš stov!jau vidury linskmai
sujudusi moter ir vyr . Ir jau kit akimirk aš stov!jau ant stalo, ten, garsiojoje „Bekengarteno“ susirinkim
sal!je. „Hitleris gyvas! Kraujas nesiliejo veltui!“ Tada aš parskub!jau namo pas vaikus ir j motin .
Man s!dint ir pietaujant, suskamb!jo telefonas: „Gatv!s yra pilnos žmoni , jos šaukia tavo vard v!l ir v!l!“
Aš nebegal!jau sav:s sulaikyti, šokau automobil ir išvažiavau miest pro plakatus, ant kuri buvo paskelbtas
karo stovis. Ir iš savo automobilio aš kalb!jau mas!ms, besistumian ioms pro Kionigo gatv:. TebBt reik!j: vieno
žodžio ir audra bBt pratrBkusi. Tai buvo 1923 – i j lapkri io 11 – oji.
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VIII
Landsberge

Aš palikau miest . Kai aš su!jau su bendramin iais žmon!mis slaptai konferencijai, aš buvau išduotas ir
nugabentas Landsberg . 0ia aš buvau kameros kaimynas partijos draug Amano ir Majoro Hiunleino bei daugalio
kit .
Kadangi aš per kameros, kurioje aš buvau apgyventas per pirm j Adolfo Hitlerio kalinimo period , ang
sušukau „Heil Hitler“, aš buvau nubaustas pasivaikš iojimokal!jimo kieme netekimu. Direktorius nesuprato, kaip
išsilavin:s žmogus gal!t save padaryti kaltu tokiu drausm!s nebuvimu.
Valdžia Miunchene ragino kal!jimo gydytoj paskelbti Adolf Hitler psichiškai nesveiku. Daktaras atsisak!,
buvo išsi stas pensij ir tada mir! kaip doras žmogus. Hitleris pakartotinai prisimindavo š kal!jimo gydytoj ir
apie j šnek!davo su didele pagarba. Kal!jime Adolfas Hitleris paraš! savo did j patvirtinim : „Mano Kov “.
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IX
Egzistencijos naikinimas ir garb2s Cžeidin2jimas

Partija buvo paleista nuo lapkri io 9 – osios ir viešas verbavimas

j buvo uždraustas. Tad man buvo

linksma staigmena, kai 1924 – j met rinkimai Bavarijos provincin parlament man dav! galimyb:, po teisinio
nelie iamumo apsauga, skelbti savo nacionalsocialistin tik!jim iš parlamento platformos. Šiame pastate aš
jau iausi kaip lydeka stor karpi tvenkinyje.
Tarp socialdemokrat atstov buvo vienas, rasiškai gana gerai atrodantis, kuris tur!jo dr s mane užsipulti
išeinant iš parlamento pastato. Kai po nacionalsocializmo iškilimo valdži 1933 – iasiais metais jis tapo bedarbiu,
aš pasirBpinau, kad jam bBt duotas jo, kaip Niurnbergo turizmo direktoriaus postas
Žydas Albertas Sitenfeldas 1883 – iaisiais žurnale „Gessellschaft“ (vok. „Draugija“) raš!:
„Kas beišdr*st imtis kovos prieš žydus, iš to jie atims jo egzistavimo pagrind$ ir kovos prieš j* su žv rišku
brutualumu ir bjauriausiomis priemon mis tol, kol jo nervai j* nuvils ir jis apleis kov$.“
Aš tur!jau gana greitai išmokti, kad jis pasak! ties . Bavarijos parlamente dauguma vis spalv ir pažiBr
su!jo prieš mane, jie atšauk! mano nelie iamum , kad valdžia „sudrausmint “ mane per pašalinim iš pareig . Aš
tada buvau nuteistas drausm!s teismo, kuris pats buvo valdomas, prarasti savo mokytojo pareigas. Šio
nuosprendžio pateisinimas buvo labai protingas.
V!l ir v!l, aš buvau valstyb!s prokuroro kaltinamas „šventvagyste ir religiniais išsišikomais“. Žydai sug!b!jo
gauti apsaugos paragraf , kur turi krikš ioni tik!jimai ir taip buvo manoma mano kov prieš žyd taut$
interpretuoti kaip religin išsišokim . Pirma buvo baudos, tada kal!jimo nuosprendžiai, kuriuos pri!miau.
Buvo daugelis teis!j , kurie buvo matomai skaudinti bBvimo paragraf
Daugelyje nuosprendži buvo pripažintas mano politin!s kovos tyrumas.

priverstais mane pasmerkti.

Viename iš savo didžiausi teism , kuriuos tur!jau išk:sti, mano priešininkas buvo tuomet labai takinga ir,
demokratijoje, labai vertinta asmenyb!. Pagal Miuncheno duomenis, mano priešininkas tur!jo ranka parašyt laišk
valstyb!s prokurorui, reikalaujan io, kad aš bB iau per oficial medicinin pareiškim paskelbtas psichiškai
nesveiku. Yra skola smulkiam pareigBnui, kad šis velniškas planas man tapo žinomas laiku. Aš publik informavau
atsišaukime ir sustabžiau savo prieš plan . Bet po valdžios pa!mimo aš valstyb!s prokurorui, kuris mane tame
teisme pavadino „labai pavojingu“ ir taip taik!si gars j 52 – j paragraf , pasiBliau pak!lim
teismo sali
Prezident Bamberge.
Kai aukso mark!s sukBrimas pakeit! infliacij , žydiškoje pus!je buvo tikima, kad materialus vargas, kuriame
aš radausi, mane išsekins. Per tarpininkus, kuriems buvo užtikrintos didel!s sumos, man buvo pasiBlyti keli šimtai
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tBkstan i aukso marki ir vila Šveicarijoje, jeigu bB iau išsižad!j:s savo kovos. Aš buvau laimingas, matydamas
savo kov jos pradžioje, taip aukštai vertinam .
Kai m!ginimai papirkin!ti išliko nes!kmingi, prad!jo veikti garb!s žeidin!jimo priemon!s. Papirktas
bedarbis vyras šmeižiam jame teisme liudijo, kad aš tur!jau intymi santyki su jo išsiskyrusia žmona. Žmona
rod!, kad ji pirm kart su manimi tapo paž stama teismo sal!je. Šmeižikas buvo nuteistas.
Kai aš v!l s!d!jau kal!jime, mano advokatas man padav! atsišaukim , kuris buvo platinamas per miest ir
teig!, kad per Pirm j Pasaulin kar aš išprievartavau prancBz: mokytoj ir tada šio pranešimo autorius teig! pats
tai mat:s. Per šmeižto byl , atsišaukimo autorius pakartojo š teigin po priesaika. Jis tikriausiai prisimin!, kad
prancBz! moteris, tariamai mano išprievartauta, tok ilg laik negal!jo pasirodyti kaip liudinink!. Valstyb!s
prokuroras pri!m! mano prašym iškelti priesaikos sulaužymo byl . Per jos apklausim , jau gana sena prancBz!
moteris paskelb!, kad ji niekada savo gyvenime nebuvo su manimi šnek!jusi. Šmeižikas buvo suimtas. Išduotas
savo kohort , negavusi savo Judo aukso, jis atsiskleid!. Priesaik sulauž:s šmeižikas gavo 30 reichsmarki !
Lygiai dvidešimt sidabro monet , tiek pat, kiek buvo sumok!ta Judui Iskariotui! Bet laikraš iai, kurie žaid! ir
skleid! šmeižt per vis Vokietij , susilaik! nuo nusikalt!lio nuteisimo pažym!jimo. Kieno interesams šie
laikraš iai tarnavo, buvo matoma iš šito elgesio.
Ir vis dar kitu bBdu, buvo m!ginama žaisti su mano nervais. Žydijos atstovas išsidav! tariamam patik!tiniam
Niurnbergo policijos departamente, kad buvo m!ginama veltui mane traukti mano susirinkim kelion!se po
Vokietij apmok!tos Esteros tinkl .
Atsišaukimai, kuriuose aš buvau v!l ir v!l kaltinamas neteis!ta meile, pasiek! tuzinus. Pagaliau, mane buvo
m!ginta užantspauduoti „vaik tvirkintoju” ir „homoseksualu“.
Šmeižto veiksmai buvo tikriausiai sunkiausias dalykas, kur tur!jau išk:sti per savo 25 – eri met
švie iam j kov . Buvo didel! staigmena mano priešininkams, kad mano nervai man:s nenuvyl! ir aš v!l ir v!l
ragindavau savo bendradarbius: Kova t:siasi!
Dabar tur!jo bBti panaudota paskutin! priemon!: žmogžudyst!! Kažkokia apvaizda man leido išgyventi
tokius pasik!sinimus manimi atsikratyti irgi, ar tai bBt 1921 – aisiais kelion!je susirinkim per okupuot region ,
kuomet tur!jau bBti numestas nuo traukinio, ar tai bBt susirinkim sali mBšiuose, ar akimirkomis, kai v!lai nakt
aš eidavau prie savo daugiabu io namo, kurio 5 – jame aukšte gyvenau, dur . Visos man skirtos kulkos nepataik!.
Bet šmeižto kampanijos prieš mane tur!jo ger pus:, jos buvo propaganda, kuri mano susirinkim pastatus
pripildydavo net ten, kur niekas to nesitik!davo ir atvesdavo man žmones kaip klausytojus, kurie tegali bBti atpl!šti
nuo savo letargo tik per smalsum .
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X
Kova tEsiasi

Teis!jai buvo giliai pajudinti, kai Adolfas Hitleris j

papraš! paleisti kitus kaltinamuosius, jis prisi!m! vis

atsakomyb: už visk , kas nutiko, piln atsakomyb:. Po devyni m!nesi ir jis irgi paliko Landsbergo kal!jim
„lygtinai“.
Miunchene jam vis dar buvo uždrausta viešai šnek!ti, tad jis atvyko Niurnberg . Buvo nenusakomas
džiaugsmas, kuris j pasitiko ir j palyd!jo iš miesto v!l. Kai mitingas priešais viešbut „Deutscher Hof“ nenor!jo
baigtis ir Vokietijos himnas jam skamb!jo v!l ir v!l, jis buvo giliai paveiktas. V!l ir v!l, jis atidarydavo savo lang
ir d!kingai pasisveikindavo. Tada jis man dav! savo rank , jis pasak!: „Yra tik vienas Niurnbergas.“
PrancBz invazija atneš! didžiul sujudim visai Vokietijai. Pranešimai apie balt ir juod kareivi mini
nusikaltimus gaus!jo kasdien. Geriausioji vokie i jaunimo dalis verž!si t kankinam region . Savanoriai iš
Pirmojo Pasaulinio karo ir tie, kurie, d!l savo jauno amžiaus, negal!jo bBti tais. Bet virš vis stov!jo Leo
Šlageterio vardas. Jis mir! didvyrio mirtimi, krit:s nuo prancBz kulk šile prie Diuseldorfo. Po prancBz kareivi
minios apsauga, žydai komunist vadai, slaptame susitarime su marksist valdžios atstovais Berlyne, organizavo
sukilim neokupuotoje Reicho dalyje. Vokie i Laisvasis korpusas j numalšino.
Bet ne okupuotoje Vokietijoje taip pat, sukilimo ugnis sižiebdavo iš naujo v!l ir v!l. Masinis streikas
sekdavo masin streik . Nedarbas pasiekia milžiniškus mastus. Aštuoni milijon armija suskai iuojama. Pastatai,
kuriuose jie gaudavo savo pašalpas, bBdavo perpildyti. Keiksmai grasino tiems, kurie nor!jo pad!ti, bet negal!jo
pad!ti.
1880 – aisiais Vokietijoje iškilo antisemitinis jud!jimas, apie kur buvo daug kalbama. Tam, kad jam
pakenkti priešais visuomen!s akis, trys žydai padeg! sinagog ir tam tikra spauda šiuo išniekinimu apkaltino
siaubinguosius žyd nekent!jus. Bet tai buvo šBvis kojon. Žydai buvo atpažinti kaip kaltininkai ir gavo griežtus
nuosprendžius.
Kadangi žyd pus!je buvo žinoma, kaip jautriai publika reaguoja nusikaltim , kuris yra vykdomas prieš
religij , buvo išrastas kapini niekinimas ir pastoviai reportuojamas. Savait! vargiai bepraeidavo, kurioje nebuvo
pranešama apie apverstus kapini paminklus ir „svastikos vyrukus“ (vok. „Hakenkreuzler“) tariamus, kaip
kaltininkus. Tada „svastikos vyrukai“ buvo lengvas grobis sistemos policijai ir, gav: noro pasitarnauti žydams, jie
žinodavo kaip rasti „naci “ žmones, jeigu tokie gal!t bBti rodyti, esantys kaltininkais. Ir ia nebuvo sunku
atpažinti, kur tur!davo bBti ieškoma „kapini niekintoj “ ir kur jie gal!davo bBti randami.
Socialdemokrat darbininkas iš miestelio Frankonijoje – vedamas savo s žin!s – po 1933 – i j praneš!
partiniam atstovui, kad „kapini išniekinimas“, raudonojo laikraš io suver iamas nacionalsocialistams, buvo
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vykdomas žyd sakymu. Tad jie m!gino tokiais žemais metodais kovos laikotarpiu pažeminti vis stipriau kylant
Nacionalsocialistin Jud!jim per jautri reklam .
Masiniai maršai gatv!se! Masiniai susirinkimai viešose vietose! 0ia raudonoji sukilimo v!liava, ia v!liava
su svastika! 0ia komunistas, ten nacionalsocialistas. Horstas Veselis yra Berlyne nužudomas raudonos gaujos,
vedamos žyd!s Kun! Horsto Veselio daina, dainuojama milijon besivilian i vokie i kyla padanges! Partijos
išaugo iki pus!s šimto! Rinkimai seka rinkimus! Viskas išlieka taip pat!
Reicho Partijos Diena 1927 – aisiais Niurnberge. Senov!s Reicho imperin!s šlov!s dien miestas tapo
nacionalsocialist ceremonine vieta. Tikin i j viltis auga, ta iau sugundytoj neapykanta yra berib!. Vokie iai
prieš vokie ius. Nužudyt ir suluošint skai ius yra didelis ir did!ja. Viešpatie danguje, kur tu pasid!jai?
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XI
Adolfas Hitleris tampa tautos Fiureriu

Yra 1933 – i

j sausio 30 – oji. SA ir SS kolonos žygiuoja pro Brandenburgo vartus. Žygiuoja su savo

v!liavomis ir fakelais užkariautos Reicho sostin!s džiaugsme. Senojo Pirmojo Pasaulinio karo feldmaršalo ir
kapralo akys tyliai, bet širdyse taip garsiai, žiBri šloving j vyk . Ar tai tikrov!? Ar tai tik sapnas?
Varpai skamba Potsdamo gulos bažny ioje. Didysis karalius išlipa iš savo karsto ir palaimina vykus
stebukl : Feldmaršalas Generolas fon Hindenburgas, Respublikos Prezidentas, priima savo kanclerio, Adolfo
Hitlerio, priesaik . Vokietija pabudo!
1933 – i j geguž!s 1 – j Reicho Kancleris ir vokie i tautos Fiureris šneka iš platformos Tempelhorefelde
prie vienintelio medžio. Jis šneka susirinkusiam milijonui vokie i proto ir kumš io darbinink ir prašo tautos:
„Duokite man keturis metus laiko.“
Tauta jam duoda laiko. Aukštakrosn!s yra užkuriamos. Mašinos fabrikuose dirba ir aštuoni milijonai žmoni ,
kurie buvo tap: bedarbiais gr žta darb ! Bet valstietis, išvaduotas iš „Judos rankos“, pjauna žydint vaisi ! Gilus
džiaugsmo jausmas suima vis vokie i taut .
Josefas G!belsas, didysis Fiurerio pagalbininkas, Jungtin!ms Tautoms Ženevoje paskelbia vokie i tautos
vali v!l bBti laisvai, kaip jos t!vai kadaise buvo laisvi. Ginklai yra liejami. Reichšveras tampa naujosios tautos
kariuomen!s branduoliu. Jo pirmieji batalionai žygiuoja apgaul!s zon Reine. Saro regionas gr žta Reichui. Bet
rytuose vis dar dega smilkstanti žaizda: tiltas ryt žem: buvo atimtas siaubingu ultimatumu ir laukia taikingo
susitarimo tarp vokie i ir lenk . Ir virš visko stov!jo „Niurnbergo statymas“!
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XII
Niurnbergo Cstatymas

Kiekviena tauta turi teis: ir pareig

sau duoti statymus, reikalingus jos išlikimui. Žyd vadas Moz!, karo,

kuris pažad!t j Kanano žem: pavert! žyd grobiu, pradžioje, išleido statym :
„JBs neduosite savo dukr tautoms, kuri žemes žengsite ir jBs sBnBs svetim taut dukr neims sau
žmonas.“
Šis Moz!s statymas taip uždraud! žydiško kraujo maišym su kit taut krauju ir taip užtikrino išliekant
žydiškojo genofondo išlikim ir tipišk žydišk fizini ir intelektini -psichologini savybi išlikim visiems
laikams. Taigi, šis statymas yra žyd tautos apsaugos statymas.
Po Kanano užkariavimo žyd tautos apsaugos statymas, kur išleido Moz!, jau nebebuvo gerbiamas daugelio
žyd . Jie pavergt taut dukras padar! savo žmonomis ir su jomis susilauk! vaik . Šiuose palikuonyse, žydišk
fizini ir intelektini -psichologini savybi esmei vis labiau gr!s! išnykimas. Tada žyd kunigas Ezra atnaujino
Moz!s statym ir išgelb!jo žyd taut nuo išnykimo. Kaip praneša Ezros knyga 9 – jame ir 10 – jame skyriuose,
žyd kunigas Ezra sušauk! tautos susirinkim , kuriame t statym nesilaikymas buvo pasmerktas kaip rimtas
nusikaltimas ir nusižengimas prieš Diev :
„Kai tik išgirdau tok dalyk , aš buvau sumiš:s. Aš išskleidžiau rankas ir tariau: mano Dieve, man yra g!da ir
man nesinori pakelti aki tave, mano Dieve; nes mBs nusikaltimas mumyse pa!m! virš ir mBs kalt! yra didel!
kaip dangus.“
Sechanja save padar! tautos susirinkimo kalb!toju:
„Iš ties , mes nusid!jome, mes norime išvyti visas moteris ir vaikus nuo j !”
Po to, kai Ezra pri!m! j priesaik , kad „jie tur!t elgtis pagal šiuos žodžius“, prasid!jo didžiausias vis
laik masinis ištr!mimas: visos žydus vedusios ne žyd!s moterys, kartu su savo vaikais iš t santuok , buvo
išvytos iš žyd tautin!s bendruomen!s!
N!ra žinoma, kad tais laikais bBt buvusios S junginink valdžios, kurios bBt paskelbusios masin moter ir
vaik išvarym nežmogišku ir prad!jusios kariauti už išvytuosius, pasitelkiant visas savo galias.
Bet Ezra yra teis!tai prisimenamas žydijos kaip vienas iš jos didžiausi kunig ir vad . Per š Moz!s išleisto
ras!s apsaugojimo statymo atnaujinim , jis žydij išgelb!jo nuo jos žlugimo. Egiptie iai, persai, graikai ir rom!nai
dabar tepriklauso istorijai, nes jie nesustabd! kraujo maišymo su kitomis ras!mis. Bet žyd tauta juos pergyveno, ji
vis dar tegyvuoja šiandien, 20 – jame amžiuje ir ji pamažu laimi savo didžiausi pergal:: pasaulin viešpatavim !
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Moz!s statymai ir j atnaujinimas per Ezr buvo ir šiandien žydams vis dar yra, kuo „Niurnebergo
statymas“ tur!jo tapti vokie i tautai. Tai yra statymas, kuris buvo išleistas Vokietijos Reichstago 1935 – aisiais
metais ir vadinasi „Vokie i kraujo ir vokie i garb!s apsaugos statymu“. „Niurnbergo statymas“ vokie i tautai
tur!t bBti tuo, kuo Moz!s ir Ezros statymas buvo ir šiandien vis dar yra žydams: jos išlikimo apsaugojimu. Jis
tur!t neleisti, kad vokiškas skaistumas bBt išniekinamas svetimkBni ir, kad vokiškas kraujas nesimaišyt su
žydišku. Taigi „Niurnbergo statymas“ nebuvo išpuolis prieš kit taut , ar ras:, o ver iau, išskirtinai išliekan ios
vokie i tautos egzistencijos apsaugos statymas. „Niurnbergo statymas“ vien dien bus branginamas kaip
reikšmingiausias 20 – ojo amžiaus legislatBros darbas ir su juo, jo leid!jas, Adolfas Hitleris.
Nors žydai yra atsargBs išsaugoti jiems Moz!s suteikt ir Ezros atnaujint apsaugos statym , jie yra tie, kurie
kovojo prieš „Niurnbergo statym “: sukurt vokie i tautos apsaugojimui kaip išpuol prieš žydij ir, taipogi, kaip
nusikaltim prieš „demokratin: laisv:“. Kad žydai iš S junginink valdži pareikalavo ir pasiek! „Niurnbergo
statymo“ panaikinim , atskleidžia, kokia didžiul! tapo j taka pasaulio vykiuose.
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XIII
Karas ir karo kalt2

Antrasis

Pasaulinis karas pra!jo per Europ . Fiureris negyvas. Didysis Vokietijos Reichas buvo

sutriuškintas. Vokietijos miestai guli griuv!siuose. Vokie i tauta pasidav! savo priešo palBkaninei vergijai. Kaip
ir Pirm jame, taip ir Antr jame Pasauliniame kare angl , amerikie i ir rus kareiviai buvo budeliais. Bet kas yra
tikrasis šio karo laim!tojas? Ar tai tautos, iš kuri tie kareiviai at!jo?
Fiurerio valdžios pa!mimas 1933 – aisiais pasaulinei žydijai buvo signalas pulti. Pasaulio žydiškoji spauda
agitavo už globalin* boikot$ prieš Vokietij$. Vokietijos atsakymas buvo 24 valand boikotas žydiškam verslui
1933 – i j balandžio 1 – j . Joks žydas tame procese neprarado savo gyvyb!s ir joks žyd versl pastatas
nenukent!jo. Kontrboikotas, sakytas partin!s vadovyb!s ir vykdytas po mano vadovavimu, tur!jo sp!ti pasaulin:
žydij prieš metant ššBk Nacionalsocialistinei Vokietijai.
Nuo to laiko, pagiežingi išpuoliai prieš Nacionalsocialistin: Vokietij v!l ir v!l pasirodydavo pasaulin!je
spaudoje. Buvo nenugin ijama, kad su tokia propaganda pasaulyje, vykdom be trukdymo, tur!jo bBti sukurtas
vaizdas, kad Nacionalsocialistin!s Vokietijos egzistavimas reišk! gr!sm: kitoms tautoms. Žydas rašytojas Emilis
Liudvigas, kuris emigravo PrancBzij , ypa aiškiai kalb!jo apie žyd norus ir ketinimus žurnale “Les Annales”:
“Hitleris nenori karo, bet jis bus *stumtas * j*.”
Lenkijos ambasadoius JAV, grafas Potockis, tuo metu, kai Europoje niekas neman!, kad Antrasis Pasaulinis
karas ateis, ar tur!t ateiti, savo valdžiai Varšuvoje raš!, kad jis susidar! spBd , kad takingi žydai Vašingtone
dirbs link naujo pasaulinio karo (žr. “Vokie i Balt j knyg ”).
Lenkijos ambasadoriaus Potockio, kuriam niekas negali prikišti priešiškumo pasaulinei žydijaiir kuris taip pat
nebuvo joks Nacionalsocialistin!s Vokietijos draugas, pranešim vien tur!t užtekti, kad aiškiai atsakyti karo
kalt!s klausim . Kalt! už Antr j Pasaulin kar taip pat gim! akimirk kai dievas Jahv!, per feldmaršalo Moz!s
burn žyd tautai dav! nurodym :
„J's turite suryti visas tautas!”
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XIV
Fiureris

Fiureris n2ra mirEs! Jis toliau gyvena savo Dievui artimos dvasios kJrinyje! Ji pergyvens t<, kurie
buvo likimo prakeikti nesuprasti Fiurerio, kol jis vis dar gyveno, gyvenimus. Jie nuskEs C kapK ir bus
užmiršti. TaIiau Fiurerio dvasia toliau veiks C laikK ir taps jo pavergtos tautos ir sugundytos žmonijos
išganymu.
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XV
Pabaigos komentaras

Žydas

kal!jimo direktorius man pasak!, kad jam yra malonu, kad netgi tokioje situacijoje, kurioje aš

randuosi, aš sta iai stoviu už savo reikal . Tai, kas to žydo kal!jimo prižiBr!tojo pagarbos pareiškimu, to nenorint,
paskelb! jo paties teising požiBr , sukBr! nusisteb!jim , man yra savaime suprantama. Aš bB iau šuo, jeigu t
akimirk , kai atsidBriau priešo galioje, bB iau išsižad!j:s to, kas buvo mano sitikinimas daugiau kaip 25 – erius
metus. Šis sitikinimas sutinka su sionist vado, Teodoro Herclio, reikalavimu:
„Kol žydai tur s gyventi su kitomis tautomis, tol egzistuos ir antisemitizmas. Taut
pasaulin taika tik tada gal s tapti faktu, kai pasaulin žydija gaus nacionalinius namus.“
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