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– Præsident Donald Trump talte mandag

aften til mere end 30.000 amerikanere i Houston, ifølge Texas Løjtnant
guvernørens rapport – præsidentens hidtil største og mest entusiastiske stævne.
Omkring 17.000 blev stuvet sammen i Toyota Arenaen, og yderligere 15.000 fulgte
med via store skærme udenfor. Skønt fuld af improviserede kommentarer om mange
emner, blev hans bemærkninger efterfølgende yderst velordnede, da han
diskuterede de reelle fremskridt, som hans præsidentskab har gjort for USA’s
økonomi. “600.000 nye produktive jobs inden for to år” var en væsentlig korrekt
påstand, der ikke blev betragtet som realistisk, da Trump tiltrådte embedet.
7,14 millioner jobskabelser (i september) var et bemærkelsesværdigt
rekordniveau.
Men der ligger den største risiko for præsidenten og landet. Den voksende frygt
for et sammenbrud af de enorme gældsbobler – USA’s og den europæiske
virksomhedsgæld er værst – som er skabt af centralbankens trykning af penge – er
korrekt. Som uafhængig kongreskandidat i Texas, Kesha Rogers, advarer om i et
interview i denne uge, , hvis midtvejsvalgene ikke afgøres – definitivt – så kan
kupforsøget mod præsidenten i form af en rigsretssag eller andre tiltag,
fremstormen fra et finanskrak, måske værre end det i 2008, føre til kaos.
Men de af britiske efterretningstjeneste anstiftede kupmagere og Robert Muellers
juridiske snigmordere kunne på afgørende vis komme under kontrol i valget.
Efterfølgende betyder udsigten til at håndtere den kommende krise muligheden
for, at Trump faktisk kunne indføre en politik for det “Amerikansk System”. Som
kandidat omtalte præsidenten ting – Glass/Steagall-loven, en national
startinvestering på 1 billion $ i ny højteknologisk infrastruktur, en
genoplivning og udvidelse af NASA’s bemandede rumforskning – hvilket gøres
muligt med EIR’s stiftende redaktør Lyndon LaRouches “Fire Love “for at redde
økonomien og nationen, der først blev fremsat i 2014. Det er det, Rogers’
kampagne, og den nationale LaRouche politiske Handlingskomité mobiliserer
amerikanere for, med Kinas Bælte og Vej-Initiativ som et storslået eksempel på
et sådant nyt paradigme.

Trump havde også tydeligvis en hensigt om et stormagtssamarbejde, ikke
krigskonfrontation, med både Rusland og Kina. Mobiliseringen, som Rogers’
kampagne fører nationalt, er vejen til dette gennembrud, og til at lykkes med at
overvinde den finansielle krise, som nu truer.

