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Dav deseti tisíc podrážděných Židů v New Yorském Central Parku, který ze všeho nejvíce nenávidí projev 
ve „svobodné diskusní oblasti“. Obrovský dav zaútočil na vzrušené lidi, kteří hlasitě křičeli po jeho krvi. 
Oháněli  se olověnými trubkami  a dlažebními kostkami podle „největšího“ Starého Zákona o svobodném 
projevu. Nikdo z nás od něho skutečně neočekával, že se ukáže tváří v tvář proti tomuto dementnímu davu. 
Nacistická oslava se změnila v groteskní příhodu. Tleskali, zpívali „Havanaglia“ a prováděli kolové tance na 
ulici.  Ale  vyvrcholením jejich  pomstychtivé  hysterie  byl  osamocený  muž,  který  stál  uprostřed  bláznivé 
chátry. Rozhodl se odhodit svůj dlouhý kabát, který zakrýval jeho totožnost. Jakoby pomocí černé magie se 
objevil  George Lincoln Rockwell  v úplné vojenské uniformě,  obklopen nepřáteli,  kteří  s  z  tohoto šoku  
nebyli schopni ani pohnout. Začal se jim neuvěřitelně vysmívat a přirovnával je k velbloudovi, který stojí 
jako zbabělec a k uprchlíkům z blázince.

Podívejme se, jak nám ve svém vyzvání ukázal, jaký opravdu byl. Nikdo nic neudělal proti tak 
impozantnímu ex-veliteli vojenského námořnictva. Usmívajíc se vyšlapoval mezi nimi, vysmíval se 
jejich falešným slibům, které měly zabránit jeho New Yorskému vystoupení. Byla to velmi osobní 
konfrontace mezi Árijským mužem a jeho židovským protějškem, mezi rasovou podstatou a 
antipodstatou. Exploze byla nevyhnutelná.

Židé se zbláznili
Postupně se Hebrejci se svou opožděnou psychikou dostávali do hysterie. Křečovitě ječící se pustili 
do velitele Rockwella. Ale on měl větší duševní výhodu. V naprosto nerovné bitvě, která je příliš 
neuvěřitelná pro každého, kdo nebyl skutečným svědkem či se neprobojoval podobným momentem, 
probil si a protlačil svou cestu skrz ječící dav. Chamtiví ďáblové ho napadli ze všech stran, byl jak 
osamělý hrdina bílé rasy, který si vysekává cestu krve a zlomených kostí přes New York City. 
Nikdy ho neudeřili mimo jeho nohy a on nikdy nebyl unaven štípáním nepřátelských čelistí.
Znepokojeni a inspirováni takovouto ohromnou statečností vrazily policejní skupiny do vyjící 
tlačenice s houpajícími se policejními obušky. Díky jízdní policii vzniklo mnoho kosher obětí, 
zřejmě si policisté pochutnávali na tomto „sportu“. Značkovali cestu cákající krví až k Rockwellovi, 
odvedli ho přes brečící těla padlých Židů. Z davu se vynořil jen s několika škrábanci a menšími 
modřinami. Dokonce i jeho uniforma byla v relativně dobrém stavu.
Velitelův dřívější život
George Lincoln Rockwell se narodil v Illinois, 9. března 1918. Ovšem jeho mládí bylo vzdáleno od 
bojišť v New York City. Prahnul po tom, stát se úspěšným reklamním umělcem a byl plný 
ctižádosti, když vyhrál první cenu v národní soutěži Cancer Foundation. Ale druhá světová válka 
jeho plány změnila navždy. Dobrovolně se přihlásil k vojenskému námořnictvu jako pilot, dokonce 
ještě dříve, než Amerika oficiálně vstoupila do války. Byl přesvědčován, i s ostatními zrazenými 
Američany, aby věřili tomu, že Adolf Hitler je připraven převzít kontrolu nad Amerikou. Ke konci 
války byl vyznamenán za oddaný boj proti německým ponorkám. Na vojnu se vrátil, když vypukla 
válka s Koreou, zde získal hodnost velitele. Mezitím se ubytoval na základně Islandu, kde se setkal 
s krásnou skandinávskou ženou, kterou si později vzal.
Ale od konce druhé světové války se Rockwell stále více znepokojoval zhoršujícím se stavem 
západní civilizace. Protijed nakonec objevil v Mein Kampf. Nakonec si uvědomil svůj pravý osud, 
založil American Nazi Party a krátce před svou smrtí vykonal führerovo proroctví:
„První  boj  proti  Židům  nebude  obnoven  v  Evropě,  ale  ve  Spojených  státech.  Během  pětadvaceti  let 
Američané začnou dospívat v Židovské otázce.“

Obnovený boj
Ale v roce 1958 byl americký lid příliš spokojen, samolibý a lhostejný k bílé americké revoluci. Výtržnosti 
negrů,  ekonomický chaos,  hnijící  kultura a zrada Vietnamské éry šedesátých let  je teprve čekaly.  I  přes 



rasovou otupělost Rockwellova aktivita zatraceně hnula s jejich vědomím. „Paper Curtain“ ukazuje židovský 
bojkot v masmédiích proti všem informacím o Nacionálním Socialismu.

Léta bez odměny,  která obětovali, přinesla nakonec ovoce v podobě velkých demonstrací na Midwestern, 
rezidentní  čtvrti  bílé  dělnické  třídy.  Vrchol  popularity  nastal,  když  velitel  Rockwell  oslovil  za  účelem 
spojenectví velká shromáždění svých bílých kolegů, kteří ho poprvé zasypali vděčností, kterou si zasloužil. 
„Židé  podlehnou  v ´72!“,  často  opakované  heslo,  které  představovalo  vysoké  naděje  a  které  v  té  době 
vynesly nabídku k prezidentství Spojených států.

Rockwellova popularita v tomto desetiletí byla tak veliká, že se zdálo, že jednou získá nejvyšší křeslo v 
zemi. Ale tragický postoj židovského systému mu to neumožňoval, byl zavražděn za okolností, které byly 
zahaleny tajemstvím, v Arlingtonu, Virginia.

Kdo to byl George Lincoln Rockwell?
Osud zajisté vybral ideálního muže, aby reprezentoval poválečného Nacionálního Socialistu. Šest stop a čtyři 
palce vysoký, atletický, pohotový a inteligentní, to byl americký hrdina, zvláště svými vlastnostmi, fyzicky 
byl  rozhodně  na  stejné  úrovni  jako  John  Wayne  nebo  Clark  Gable,  s  podobným charisma  apeluje  na 
americkou  duši,  která  na  to  nejvíce  reaguje.  Vskutku  některým  pozorovatelům  připomínal  něco  mezi 
Jamesem Garnerem a Tyrannosaurem Rexem,  zvláště  pak v boji.  I  přes  všechnu jeho dynamičnost  byl 
stařecky starostlivý otec a absolutně loajální přítel.

I ve funkci nejvyššího Nacionálního Socialisty se stále sám bez zaváhání vrhal proti nepříteli, který ho nikdy 
nedokázal i přes vyšší počet porazit. Když byla první přehlídka vietkongské vlajky, Yiddishští komunisté 
pochodovali na ulici, v Bostonu 1956. Rockwell se sám pustil do marxistické demonstrace zrádců a bláznů, 
aby jí  zničil.  Dostal  se  do vězení  za  jakýsi  druh nezištného vlastenectví,  ale  nikdo jiný se  tohoto činu 
neodvážil. Jak později skromně řekl, při takové události se jen ubohým způsobem pokoušel napravit škodu, 
která byla stejná, jako škoda způsobená obelháním Američanů v druhé světové válce.

Rockwellovo dědictví
Nepřátelé bílé rasy by rádi předstírali, že George Lincoln Rockwell nikdy neexistoval. Zajisté 
udělali všechno možné pro to, aby vymazali jeho jméno z americké historie. Ale jejich úsilí stále 
selhává. Jeho obraz a skutky jsou navždy vryty v srdcích a vzpomínkách milionů bílých lidí, kteří 
prožili bouřlivou dekádu šedesátých let. Jeho spisy a záznamy projevů neustále vychovávají a 
inspirují nové generace rasových vlastenců.
I když v srdcích nosíme smutek, dokonce i po pětadvaceti letech, víme, že nezemřel dříve, než udělal, co 
měl.  To  je  osud  největších  hrdinů,  nezemřít  v  míru  ve  stáří,  ale  upadnout  do  největší  nenávisti  svých 
nepřátel. Jen tak mohou přežít navždy, ve vědomí lidí naší rasy.

George  Lincoln  Rockwell  učinil  život  současných  i  budoucích  Nacionálních  Socialistů  nesrovnatelně 
bohatším. Jednoduše zvedl náš prapor z popele Berlína do nebe Ameriky. Představoval naši ideu tak krásně, 
profesionálně a vítězně. Věděl, že jsme hrdí na to být součástí jeho zápasu. Přijali jsme jeho čest a dědictví. 
V jeho jménu posvětíme krev oběti a toho budeme používat k vrcholné převaze!

Mužný způsob života je jeho nejvznešenější práce. A jestli jeho práce bude pokračovat těmi, kteří zůstali, tak 
není opravdově mrtvý. Rockwell žije skrze nás!
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