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Uus Ameerika revolutsioon
USA ja Euroopa riigid on endiselt
üleujutatud kolmanda maailma riikidest
tulevate
vallutajatega
ning
meie,
ameeriklased ja eurooplased, oleme nüüd
tapva, vägistava ja rüüstava jõugu
järgmisteks ohvriteks. Valdav enamus neist
võõramaalastest on võitlusealised mehed.
Tegemist on just nimelt vallutajate, mitte
pagulastega ja meie riigijuhid tegutsevad
ühiselt valge rassi hävitamise nimel.
Neljas juuli on teadupärast Ameerika
Ühendriikide
iseseisvuspäev.
Seesama
kuupäev märgib päeva, mil Ühendriikide
esiisad alustasid ebakindla tulemuse nimel
mõneti läbimõtlemata sõda. Tagantjärele
vaadates paistab kõik lausa imeline, kuid
1776.
aastal
olid
iseseisvuse
väljakuulutamine ja selle saavutamine kaks
väga erinevat asja. Võrreldes Suurbritannia
armeega oli Ühendriikide kontinentaalarmee
kehvasti relvastatud ja suures arvulises
vähemuses,
ent
vaid
õhkõrnast
võidulootusest hoolimata rühkisid nad edasi,
kannustatuna usust, et see on ainus abinõu
Briti krooni pahatahtliku võimu vastu. Me
teame kõik, kes Ameerika iseseisvussõja
võitsid, kuid kipume unustama, et võidu

hinnaks olid veri ja ohverdused.
Kakssada nelikümmend üks aastat hiljem
on kodanike rahulolematus ja viha USA
valitsuse vastu kasvanud sedavõrd suureks,
et tekib küsimus – kas poleks aeg kõigest
vanast loobuda ja alustada esiisade kombel
uuesti? Ei, me ei propageeri siinkohal
sõjalist konflikti, sest sellel oleks vaid
negatiivsed
tagajärjed.
Siiski
pole
põhjendamatu kaaluda mõtet, et ehk on
ameerikaliku
vabariigimudeli
toimemehhanismid
muutunud
parandamatuteks. Õppis ju Adolf Hitlergi
pärast ebaõnnestunud Õllekeldriputši, et
kauapüsivat võimu saab haarata vaid
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Meie vaenlased
(Jätk NS New Bulletin nr. 215-le)
14. Milliste meetoditega ehitati üles Briti
maailmaimpeerium?

15. Kuidas kasutasid juudid ära Inglismaa
majanduslikku tõusu?

Briti maailmaimpeerium on valitsemisele
ja võimule keskendunud brutaalse poliitika
tulemus.

Juudid
suutsid
imbuda
majanduse juhtivatele kohtadele.

Inglise

Juudid on tegelenud oma koerustega
Inglismaal juba 8. sajandist. Kui nende
liigkasuvõtmine oli lõpuks juba talumatuks
muutunud ja rahva vimm kasvas –
“vaieldamatuks tõsiasjaks on, et juudid
tegelevad pidevalt dokumentide võltsimise ja
valeraha valmistamisega” (Historia Anglorum,
vol. III) –, siis alustati 1286. aastal juutide
tagakiusmist ning 1289. aastal saadeti nad
kuningas Edward I poolt ka välja. See oli aeg,
mil Inglismaa oli veel piisavalt terve ja tugev
rakendamaks niisuguseid meetmeid.
1588. aastal saavutatud võit “Võitmatu
Armaada” üle andis Inglismaale juhtiva rolli
maailmakaubanduses. Hispaanias nuhtluseks
olnud juudid emigreerusid kümnete tuhandete
kaupa esmalt Hollandisse, siis Inglismaale.
Oliver Cromwelli ajast alates on Vanal
Testamendil põhinev puritaanlus murdnud
inglaste tahte end juutide eest kaitsta.
Cromwell tõi hulgaliselt juute Inglismaale,
eelistades sealjuures Hollandi rikkaid juute,
sest praktilise kaupmehena tahtis ta Hollandit
kui Inglismaa peamist rivaali majanduslikult
kahjustada. “Tema peamiseks eesmärgiks oli
teha Inglismaa suureks ja tugevaks ning selleks
oli Cromwelli meelest peale sõjalise
võimekuse
hädavajalik
ka
Inglismaa
maailmakaubanduses
juhtivale
kohale
tõstmine. Ajal, mil Cromwell võimule sai,
valitsesid kaubandust hollandlased ning
Inglismaa ülemvõim paistis mägede taga
olevat. Pikaleveninud kodusõjad olid riigi
majandust nõrgestanud ja omal käel nad
soovitud edu saavutada ei suutnud, mistõttu oli
loogiline, et Cromwell otsis välismaalt toetust,
lootes seda leida juutidelt. Nagu eelnevalt ka
mainitud, olid juutidel juba siis laiaulatuslikud
ühendused üle maailma. Nende käes olid nii
Hispaania, Portugali ja ülitähtis Levanti
kaubandus kui ka Hollandi Ida-India ja Lääne-

Inglise
meetodit
ihaldatud
maailmaimpeeriumi
ehitamiseks
iseloomustavad isekus ja brutaalsus. Briti
impeeriumi ülikiirel kasvul siinkohal pikemalt
ei peatuta, ent selle ilmestamiseks oleks sobilik
välja tuua mõned numbrid.
1600. aasta paiku, kuninganna Elizabeth I
võimu lõpuaastatel, elas Inglismaal 4–5
miljonit inimest. Edasine rahvastiku kasv on
toimunud aga lausa fantastilise kiirusega –
1750. aastaks oli Briti impeeriumis 8 miljonit,
1815. aastaks 80 miljonit ja tänapäeval 500
miljonit elanikku. Pindalalt on Briti
maailmaimpeerium seninähtud impeeriumitest
suurim, hõlmates umbes veerandi kogu
maakera pindalast. See mahutaks endasse nii
Rooma kui Hispaania impeeriumid nende
võimu tipul ning 2/5 ruumist jääks veel ülegi.
Inglismaa vallutuste põhjuseks polnud
hädavajaliku elamisruumi nappus – nagu meil,
germaanlastel
–,
vaid
puritaanlikest
väärtushinnangutest tulenev soov maailma
valitseda ja rikkusi omandada, s.t vallutused
olid oma loomult imperialistlikud. Brittidel on
alati puudu jäänud germaanlikule Saksa
impeeriumile iseloomulikest väärtustest, nagu
kujundamine,
organiseerimine
ja
loomingulisus. Inglismaa poliitikat on läbi
ajaloo juhtinud puhtmaterialistlikud eesmärgid,
mis seletab ka nende Euroopa-vastaseid
hoiakuid.
Viimasel kolmel sajandil on Inglismaa
suutnud omakasupüüdlikult rahvaid pidevalt
üksteise vastu ässitada.
Inglise vallutussõjad on alati olnud
majandussõjad. Nii kasvasid Briti kaubandus ja
üüratu rikkus käsikäes maailmaimpeeriumiga.
Meremeeste ja vallutajate kannul käisid
ökonomistid, laiendades kaubandust ja
ekspluateerides allutatud rahvaid.
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Uus Ameerika revolutsioon

Taani kolleegi rünnati!

seaduslikul teel.
Kui Sina arvad sel ideel jumet olevat – ja me
usume, et meie piiramisrõngas olevates
riikides on teisigi, kes nii arvavad –, siis on
meil Sulle üks väljakutse. Millist hinda on
ameeriklased nõus maksma, muutmaks USA-d
selliseks, nagu ta peaks olema? Oled Sa valmis
esiisade kombel riskima? Igal revolutsioonil
on hind – praeguse hinnaks ei pruugi olla
padrunid ja veri, ent me oleme kindlad, et igal
juhul on see suurem, kui sotsiaalmeedias
torisemine ja toetuse väljendamine läbi
Twitteri profiilipildile loosungite lisamise.
Aeg on uueks Ameerika revolutsiooniks.
Millal see algab? Kuidas see algab? Kes seda
alustab? Kuidas see lõpeb? Kui kaua suudavad
kodanikud veel välja kannatada seda, kuidas
valitsus neid kohtleb? Kui mõni võõras riik
teeks USA-le seda, mida USA valitsus
iseendale teeb, siis oleks USA juba sõjas.
Millal saabub ameeriklaste murdepunkt ja
millal hakatakse midagi ette võtma? USA
valitsus on justkui juhitavuse kaotanud rong ja
krahh on vaid aja küsimus. Seda juhul, kui
keegi midagi ette ei võta.
Ronald Reagan tuletas meile oma sõnavõtus
meelde, et vabadus pole püsiv, öeldes:
“Vabadus pole väljasuremisest kunagi rohkem
kui ühe põlvkonna kaugusel. Me ei ole seda
oma lastele verega pärandanud. Selle nimel
tuleb võidelda ja seda tuleb kaitsta ning siis
oma lastele pärandada, et nemad sama teeksid,
sest muidu võib ühel päeval juhtuda, et
räägime vanaduses lastele ja lastelastele
lugusid möödunud ajast, mil valge mees oli
USA-s vaba”.
Kui Sul on soov kaasa lüüa, siis leiad
lisainfot aadressilt nsdap.info.

Valged riigid on jätkuvalt üleujutatud
kolmanda
maailma
riikidest
tulnud
vallutajate poolt! Üha suurem osa meist
satuvad mõrvarliku, vägistava ja rüüstava
jõugu
–
kes
koosneb
enamjaolt
võitlusealistest meestest! – ohvriteks. Siin
pole
kahtlustki,
et
tegemist
pole
pagulastega.
Peame väsimatult oma inimesteni jõudma,
neid toimuvaga kursis hoidma ja koondama
neid, kel veel selgroogu on! Me ei tohi
puhata, sest meie vaenlased ei puhka
kunagi!
Järgnev kirjeldus tuleb meieni ühelt
NSDAP/AO kolleegilt Taanist:
“Ülikoolitudengina on tähistusnapsud
pärast pikka töönädalat igati teretulnud.
Olin mõned tunnid nautinud toredat vestlust
ühes kohalikus baaris ning otsustasin
seejärel kodu poole liikuma hakata. Läksin
jalgsi, sest raudteejaam oli vaid mõne
kvartali kaugusel ja kõik inimesed minu
ümber tundusid heas tujus olevat.
Raudteejaama jõudes avastasin enesel
piisavalt aega üle olevat ja otsustasin
teispool tänavat omale midagi süüa otsida.
Jaamast välja astudes nägin tervet kõnniteed
täitvat suurt immigrantide gruppi. Tiheda
liiklusega tänaval ma vales kohas teed
ületada ei tahtnud, mistõttu otsustasin
immigrantide grupist mööda kõndida. See
oli aga halb mõte. Algas tuline diskussioon
minu ja terve grupi vahel. Otsustasin ümber
pöörduda ja lahkuda, teades, et suure grupi
vastu pole mul midagi teha. Niipea, kui olin
ümber pööranud, tulid kolm neist mulle
kallale. Suutsin nad eemale tõrjuda, kuid
siis liitusid nendega ülejäänud grupi
liikmed. Sekunditega olin maas pikali,
saades hoope igast suunast. Enamus hoope
langesid seljale, kõhule ja pähe ning ei
läinud minutitki, kui ma teadvuse kaotasin.
Ärkasin kolm tundi hiljem haiglas tõsise
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Meie vaenlased
India Kompaniid. Maailma kulla- ja
hõbedakaubandused koondusid üha enam
juutide kätte ning seetõttu huvitasid neid väga
ka
kõikide
maade
merereisid.
“Cromwell soovis suurendada juutide
immigratsiooni eelkõige Hollandist, sest ta
nägi neid mängimas suurt rolli Amsterdami
majanduslikus õitsengus, ja sealt juute
Londonisse meelitades lootis ta kasvatada
Inglise kaubandust Hollandi arvelt. Juudi
ajaloolased ei jõua ära rõhutada juutide olulist
rolli Inglismaa tõusul.
“Lisaks
Inglise
kaubandusele
tahtis
Cromwell oma tutvusi juutidega ka
välispoliitikas ära kasutada. Tänapäeval pole
kahtlustki, et kogu maailma juudid osalesid
Cromwelli spionaažis. Karl II kogus mitmetest
Euroopa maadest leitud liitlased kokku
Flandriasse, kust ta plaanis Inglismaad nende
omas kodus lüüa. Cromwell seisis vastakuti
peaaegu ületamatute takistustega, seda enam,
et ka hispaanlased olid Karl II oluliseks
liitlaseks. Ent ometi suutis ta juudi luure abil
rojalistide sõjaretke juba eos lämmatada ja
vastaste laevastiku Oostendes tabada” (Peter
Aldag, “Jewry in England”).
Cromwelli
juudi
luureorganisatsiooni
tegevust
võib
pidada
tänapäevase
Suurbritannia Julgeolekuteenistuse alguseks.
Niisiis
ühendas
Cromwell
oma
maailmakaubanduslikud huvid juutide omaga,
et viimased võiksid ajal, mil Inglismaa hakkas
maailma vallutama, ohutult Inglismaal olla.
Juutide immigratsioon intensiivistus veelgi,
kui Oranje Willem kolis oma kasuisa
residentsi, Whitehalli paleesse, sest mitmed
Hollandi juudid – peamiselt kaupmehed ja
aktsiatega kauplejad – tulid tema järel. Nad
ehitasid oskuste (ja õnne!) abil koheselt üles ka
keerulise aktsiaturu.
Ei läinud kaua, kuni juudid said enda
valdusesse
tähtsaimad
kohad
Inglise
majanduses ja juba 18. sajandil said neist
majanduse peremehed ja õukonna pankurid.
Briti maailmaimpeeriumi võimas ekspansioon,
rikkalikud maavarad, turud, väärismetallide
kaevandused ja muud kasvava Briti

Taani kolleegi rünnati!
peapõrutuse ja peaaegu tervet keha katvate
sinikatega. Politsei oli minu peast pilti teinud
sel ajal, kui ma teadvusetult lamasin, ning
seal nägi mu pea välja, nagu sinine ja kollane
jalgpall. Mulle öeldi, et olin VÄGA õnnelik,
sest pääsesin sisemisest verejooksust ja
luumurdudest.
“Järgnevad päevad olid rasked. Nädal
aega vaevasid mind pidevad peavalud ja
lihaskrambid. Pärast seda läks mul olemine
paremaks, või nii ma vähemalt arvasin.
Proovisin tagasi kooli minna pärast
kolmenädalast taastumist, ent juba mõne
tunniga olid peavalud tagasi. Üritasin veel
mõned päevad õppida, kuid ei suutnud ja sain
haiguspuhkuse kogu ülejäänud semestriks.
Kui eksamid ükskord kätte jõudsid, siis
proovisin taas õppida, aga edutult. Vaid
loetud minutitega polnud ma enam A-sid ja
B-sid, vaid puhas D-sid saav tudeng. Õnneks
on taastusaeg ainult kuus kuni üheksa kuud.
“Nagu see poleks veel piisavalt halb –
kolmeteistkümnest ründajast vaid kuus
vahistati ning nemadki lasti vabadusse vaid
umbes $120 USD suuruse trahviga. Politsei
ütles, et selliseid asju juhtub igal öösel ja
nende vastu on peaaegu võimatu juhtumit
algatada, sest nad pole nõus politseiga
rääkima. Isegi meedia ei räägi niisugustest
rünnakutest”.
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olen kristlane, ei saa ma võtta enda peale seda
kohutavat vastutust ja jätta seadusandlikust
võimust kõrvale neid, kes järgivad usku, kuhu
meie Lunastaja sündis”. Ta lisas veel, et
oletus, et juudid võiksid maa kristlikku
iseloomu muuta, on naeruväärne, sest teistest
rassidest kõrgemal olevate juutide tohutut
mõju võib juba praegu igal pool näha. Isegi
kristlik doktriin tunnistab, et juudid on selle
tegelikud loojad,
mistõttu on jabur
emantsipatsiooni religioossetel kaalutustel
tagasi lükata. Juudi kangelaste ja poeetide
püha doktriini kuulutatakse rahvale igal pühal
päeval ning see tõestab veenvalt, et juute võib
pidada moraalselt kõrgemal seisvateks. Nende
ja teiste sarnaste sepitsuste abil rajati juutidele
tee poliitilise võimu juurde Inglismaal.
19. sajandil saavutasid juudid kõik, mida nad
soovisid – aktiivse ja passiivse valimisõiguse,
ligipääsu parlamendi ülem- ja alamkotta ning
kõikidesse valitsuse- ja riigiametitesse.
Järgneval perioodil kasvas juutide poliitiline
võim
käsikäes
koloniaalimpeeriumiga.
Poliitilise võimu haripunkt saavutati 1874.
aastal, kui Benjamin Disraeli valiti
peaministriks. Juut Disraelit kutsutakse veel
tänapäevalgi Briti impeeriumi patriarhiks,
ehkki tema polnud tegelikult see, kes sedavõrd
laiaulatusliku impeeriumi lõi – need olid
inglise meremehed, kaupmehed, talupojad ja
sõdurid. Inglise koloniaalpoliitika ristiisaks
võib Disraelit aga pidada küll, sest tema
erakordsetes saavutustes Inglismaa heaks pole
kahtlustki; samas teenisid kõik tema
saavutused ka juutide huve. Ühtlasi suutis ta
lämmatada inglaste umbusu juutide suhtes
ning inglise juudid toituvad veel tänapäevalgi
konservatiivse Disraeli omaaegsest mõjust.
Tema tegevuse tõttu said juudid ligipääsu
riigivõimule
ja
Inglismaa
ühiskonnna
kõrgematesse kihtidesse.
Briti impeeriumi tähtsusest Disraelile räägib
meile üks tema protežeedest: “Inglismaa on
Disraeli unistuste Iisrael”. Needsamad sõnad
näitavad täie selgusega, millised olid inglise
juutide
poliitilised
ja
majanduslikud
eesmärgid.

Meie vaenlased
koloniaalimpeeriumi arvukad võimalused
aitasid juutidel luua tulutoova majanduse ja
seeläbi edendada juudi elementi, tunnustamata
Juuda lõplike kavatsusi. Suures impeeriumis
olid juutide tegevuse tagajärjed palju vähem
silmatorkavad, kui väikestel ning tihedalt
asustatud elualadel mandril, näiteks saksa
rahva aladel. Juudid aga jäid igavesti truuks
oma meetoditele – nad lasid briti vallutajatel
rajada asulaid, kolooniaid ja kindlusi, mis
muutusid koheselt juutide kantsideks. Seega
vormisid juudid teadlikult ja otsustavalt
Briti maailmaimpeeriumist vestibüüli Juudi
impeeriumile.
Lisaks majanduslikule ülemvõimule püüdsid
juudid ülima visaduse ja kavalusega enda kätte
saada ka poliitilist võimu. See ettevõtmine
polnud aga kergete killast, sest juudid ei
tohtinud töötada valitsuse- ja riigiametites,
mistõttu jäid uksed Inglise ühiskonda suletuks.
Kuna neid peeti vaid poolkodanikeks, kel
puudusid kodanikeõigused, siis pidid nad
esmalt võrdsed õigused saama.
Siinkohal tuli juutidele appi vabamüürlus.
Tõsi, poolkodanikena ei saanud nad algselt
looži
liikmeteks,
ent
pärast
juutide
emantsipeerumist 1780. aastal ei saanud keegi
neil enam loožiga liitumist takistada ja
vabamüürlusest sai sild juutluse ning
Inglismaa vahel [Engländertum].
Raskuste
vältimiseks
lasksid
prominentsemad
juudid
oma
lapsed
kristlastena ristida. Needsamad ristitud juudi
pseudokristlased hakkasid hiljem ristimata
juutidele kõrgematesse riigiametitesse ja
Inglise kõrgemasse klassi teed rajama. Nende
hulka kuulus ka hilisem Inglismaa peaminister
Disraeli, krahv Beaconsfield (1804–1881).
Seda, millise reetlikkuse ja kelmusega ta oma
rassistlikke juutidest kamraade soosis ja
inglastel päid segamini ajas, demonstreerib
järgnev näide: Lionel de Rothschild valiti oma
rassistlike kamraadide poolt korduvalt
poliitilisele ametikohtadele, kuhu ta sugugi ei
sobinud, sest juudina keeldus ta andmast
vannet
“tegutseda
tõelisele
kristlasele
kohaselt”. 1841. aastal võttis Disraeli esimest
korda sõna oma rassistlike kamraadide
kaitseks, öeldes: “Just nimelt seetõttu, et ma

16. Kus võis 20. sajandil märgata juutide
mõju Inglismaal?
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Tsensuurivaba,
veebimajutus

anonüümne

ja

avastab
ja
leevendab
automaatselt
DDoS
küberrünnakuid ENNE, kui need Sinu veebilehe maha
võtavad.
Ülemaailmselt
kasutatud
RioRey
analüütilised lahendused on mõeldud vastama nii
suurkorporatsioonide kui ka suuremate veebimajutuse
pakkujate kõige karmimatele turvanõuetele.

turvaline

Internet oli kord kõnevabaduse kantsiks, ent see on
nüüd kiiresti muutumas. Lisaks pikaaegsetele
vanglakaristustele suletakse järjepidevalt Euroopa,
Austraalia, Kanada ja muu maailma poliitiliste
teisitimõtlejate veebilehti põhjusel, et need on
"poliitiliselt ebakorrektsed", vaatavad ajalugu uuesti
läbi või paljastavad võimul olevaid kurjategijaid.
Niisugune nõukogude stiilis tsensuur on sisse
trüginud isegi USA-sse, kus seda esitletakse
"vihakõne" vastase võitlusena, mistõttu annavad
enamik veebimajutuse pakkujaid väiksemagi surve
peale alla.

Meil on Sinu varukoopiad
Meie robotid teevad iga päev varukoopiaid talletatud
andmetest ja andmebaaside arhiividest. Arhiive
säilitatakse igapäevaselt ühe nädala vältel, nädala
kaupa aasta vältel ja igakuiselt seni, kuni kestab Sinu
veebimajutuse leping. Suure tõenäosusega saame
taastada ka andmed kaugest minevikust neil harvadel
juhtudel, kui seda peaks tõesti tarvis minema.

Lahendus tsensuurile on siin

Zensurfrei eripära

Meie usume siin Zensurfreis, mis tähendab saksa
keeles "tsensuurivaba", et pole olemas mingit
"vihakõnet", vaid on võimude poolt vihatud
kõnevabadus. Zensurfrei.com on esimene täielikult
hallatud ja turvaline veebimajutuse pakkuja neile,
kellel puudub "solvava" sisu tõttu ligipääs peavoolu
teenusepakkujatele. Pakume esimest täielikult
turvalist tsensuurivaba veebimajutuse teenust Sinu
Linuxil baseeruvatele rakendustele ja veebilehtedele
(näiteks Wordpress, Drupal ja Joomla). Meil on
olemas ka disaineritest ja tarkvaraarendajatest
koosnev tiim, kes suudavad luua Sinule sobiva
veebilehe, hoolimata selle keerulisusest.

Meie meeskond koosneb sõnavabaduse eest seisjatest,
keda kannustab pigem idealism, kui majanduslik kasu.
Meie tegevdirektor on endine poliitvang Gerhard
Lauck, keda hoiti ajakirja väljaandmise eest neli aastat
välismaa vanglas! See on ka põhjuseks, miks me
pakume madalama hinna eest rohkem, kui teised
ettevõtted. Meie kaastööliste hulgas leidub väga
võimekaid spetsialiste, kellel on aastakümnete
pikkused kogemused infotehnoloogia ja äritegevuse
vallas. Zensurfrei.com on ühe konsultatsioonibüroo
veebimajutuse osakond. Ülemaailmne arvutivõrgustik,
kolmandate osapoolte sidusvahetus, innovatiivne
turundus ja pikaajaline strateegiline kava paigutavad
meid omaette klassi. Lihtsustatult öeldes: hinna ja
kvaliteedi suhet arvestades oleme me parimad, sest me
käitume oma sõnade järgi! Meie äärmiselt helde
tutvustav pakkumine on riskivaba ja kõigile
osapooltele kasulik. See ei too sulle mingisuguseid
kohustusi ega maksa midagi.

Ülim turvalisus

Me oleme ühendanud dünaamilised jälgimisrobotid
ja ööpäevaringselt töötava personali, pakkumaks
ennenägematut
turvalisust,
mida
tavaliste
veebimajutuse pakkujate puhul tihti ei kohta. SJWde ja teiste ähvardused on tähtsusetud, sest meie
jaoks on andmekaitse kõrgeim prioriteet! Ühtlasi
rakendavad meie serverid piiranguid IP aadressidele
ja muudele automatiseeritud protseduuridele,
piiramaks ligipääsu volitamata isikutele, mis
vähendab sissetungimise riski 99% võrra. Kõik
failidega seonduvad tegevused ligipääsu omavate
isikute poolt talletatakse 12 kuuks lihtsastiotsitavas
formaadis detailsesse logiraamatusse. Meie robotid
jälgivad servereid ööpäevaringselt ja teavitavad
igasuguste anomaaliate korral koheselt personali
(näiteks sissetungi korral).

Eripakkumine
Pakume hetkel TASUTA VEEBIMAJUTUSE
TEENUST kolmeks kuuks kõigile poliitilistele
teisitimõtlejatele!
Kasutada
võid
omaenda
domeeninime või valida meie alamdomeenide seast.
Meie nõuame omalt poolt vaid seda, et kasutaksite
oma lehel Zensurfrei.com bännerit. Muidugi peaksime
me Teie veebilehekülje kohta esmalt ka natukene
lisainfot saama. Selleks kontakteeru aadressil
info@zensurfrei.com. Kui Sul endal pole veebilehte
vaja, aga tunned kedagi, kellel oleks, siis tea, et iga
meile toodud kliendi eest anname Sulle 26$
väärtusega Third Reich Books kinkekaardi, millest
piisab kahe raamatu ostmiseks ja postikuludeks.

Rünnakute vältimine
RioRey on parim DDoS vastane kaitsesüsteem, mis
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öelda, et juute on Inglismaal võimule tõusul
saatnud rabav edu.
Kuhuiganes me ka ei vaataks – juudid!
Juudi mõjud, juudi huvid, juudi ülemvõim,
juudi intellektuaalsed hoiakud, seda nii
tavainimeste kui ka ülemkihi hulgas. Juudid
naudivad võrdseid sotsiaalseid õigusi ning
on teretulnud isegi kohtutes. Nad olid
esindatud isegi viimasel kuninglikul
kroonimisel Westminster Abbey's, kuhu
olid kutsutud vaid vähesed väljavalitud.
Paljude juutide hulgas olid kohal ka
Inglismaa pearabi ja agar sionist Leon
Simon.
Aastatel
1881–1914
emigreerus
Inglismaale 823 729 juuti! Hoolikad
arvutused näitavad, et nüüdseks on on kogu
Briti impeeriumis juba 1 700 000 juuti.
1939. aasta 29. augustil kuulutas Chaim
Weizmann,
Sionistliku
Maailmaorganisatsiooni
pea,
Briti
peaministrile Chamberlainile, et juutlus
seisab sel ohutunnil koos Suurbritanniaga ja
kaitseb pühi väärtusi ning võitleb koos
demokraatiatega külg külje kõrval.
Lord Rothschildi sõnavõtt 1939. aasta
oktoobris oli sama tähendusrikas. Ta
rõhutas, et Londoni valitsus – kes oli mõned
nädalad varem sõja kuulutanud – on ainus ja
viimane
lootus
suure
probleemi
lahendamiseks ning terve maailma juutide
tuleviku kindlustamiseks. Ilmselgelt tuli
Chamberlainil meie vastu sõda välja
kuulutades lahendada nüüd ka juutide
probleem.
Rõhutagem veelkord, et Inglismaa
eesmärgid on üheaegselt ka juutide
eesmärgid,
mis
on
Inglismaa
[Engländertum] ja juutide reeturliku tiimitöö
tulemuseks.
Ent kes osutusid Saksamaa vastu alustatud
sõja ja sõdurite isandateks? See selgub juut
Heaveri, Briti-Iisraeli Sihtasutuse (British
Israel Foundation) sekretäri 1932. aastal
Londonis peetud kõnest:
“Meie, Iisraeli rahvas, oleme britid. USA
on Iisrael, just nagu Suurbritanniagi. Nende
kahe vahel ei tohi olla rivaalitsemist”.

Meie vaenlased
Juudid olid Inglismaal juhtivatel
kohtadel peaaegu kõikidel elualadel.
Ühtlasi propageerisid nad Saksamaavastast
ümberpiiramispoliitikat
enne
Esimest ja Teist maailmasõda.
Kuningas Edward VII sai troonile 1901.
aastal ning tema valitsemise ajal oli juutidel
põhjalik ligipääs Inglise ühiskonda. Kuningal
endalgi oli hulgaliselt juutidest sõpru. Sel
perioodil avaldas Inglise koomiksiajakiri
“Punch” kuulsa karikatuuri, mis oleks
pidanud olema häirekellaks Inglismaale.
Karikatuur maalis pildi ühiskonnast 50 aasta
pärast ning seal kujutati aadlike kauni põhjala
verega pikki poegi ja tütreid seismas käsikäes
pisikeste juutide ja juuditaridega, kelle
rassilised tunnused olid eriti teravalt esile
toodud. Inglise aristrokraatia ei pööranud aga
hoiatustele tähelepanu ning otsustas selle
asemel üha enam inglise juutidest
kaupmeestega veresidemeid luua.
Kuninga lähedane suhe juutidega väljendub
veel tõsiasjas, et ta oli vabamüürlaste seas
kõrgel kohal. Juudid olid ühtlasi need, kes
tegid
Edwardist
Saksamaa-vastase
ümberpiiramispoliitika kuninga, sest ta andis
nende plaanidele oma täieliku nõusoleku.
Juudid olid ammu enne Esimest maailmasõda
ühisel nõul, et nende majanduslikke huve
Briti impeeriumis tuli tõusva Saksamaa eest
iga hinnaga kaitsta. Niisiis haakus Inglismaa
ümberpiiramispoliitika selgelt juutide võimuja majanduspoliitikaga. Esimese maailmasõja
vallapääsemine on selgelt Inglise-juudi
poliitika tulemuseks.
Vaadelgem nüüd Inglismaa olukorda
tänapäeval.
Juudid
valitsevad
kogu
Inglismaad ning juutlus ja Inglismaa
[Engländertum] on sedavõrd tihedalt kokku
põimunud, et nende lahti harutamine pole
enam võimalik. Ühiskonnas, valitsuses,
majanduselus, kaubanduses ja ajakirjanduses
kohtame juute igal sammul. Nad on tunginud
vanadesse
konservatiivsetesse
ja
liberaalsetesse
perekondadesse,
Inglise
aristokraatiasse ja poliitikute kasti. Võib
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Austatud lugeja! Kamraad!
Rahvussotsialistlik Teataja
Rahvussotsialistlik Teataja ilmub NSDAP Välismaa- ja
Ülesehitusorganisatsiooni (NSDAP Auslands- und
Aufbauorganisation) NSDAP/AO väljaandena ja on 1973. aastast
mitmes keeles ilmunud infobulletääni „NS Kampfruf” eestikeelne
versioon.
NSDAP/AO
NSDAP/AO asutajaks on välissakslane Gerhard Lauck.
Organisatsioon on tegutsenud USA-s juba 45 aastat ja andnud välja
hulganisti kirjandust enamikes valgete inimeste keeltes.
Organisatsiooni kodulehelt leiad ka mitmeid eestikeelseid trükiseid
ja artikleid.
NSDAP/AO eesmärgiks on vaba, rahvussotsialistliku Saksa riigi
taastamine ja võitlus valge rassi kaitsmise eest ka mujal aaria
maailmas. Temast ongi saanud pan-aaria võitlusühing.
Kamraadid! Võidelgem koos! Koos oleme me tugevad!
NSDAP/AO
www.nsdap.info

