Nødudsendelse fra LaRouchePAC
23. december 2015:
Til en nation (USA) på randen
af en finanskatastrofe.
Dansk udskrift.
Vi er nu ved et punkt, hvor konsekvenserne af at tolerere
disse handlinger og denne politik og disse politiske personer
udgør USA’s undergang, såvel som også hele det transatlantiske
områdes undergang og muligvis også verdens undergang, hvis vi
degenererer til omstændigheder med atomkrig. Så dette er et
ekstraordinært øjeblik; og det er noget, der kræver handling
fra ledende borgere i denne republik. Jeres folkevalgte
repræsentanter, og først og fremmest USA’s præsident, har
opført sig som britiske forrædere, og ikke som de patriotiske
personer, der skal forestille at gøre tjeneste i landets
højeste embeder.
Blot få timer før denne udsendelse blev der udsendt en
nøderklæring, der blev udlagt på LaRouchePAC’s website, og som
cirkuleres via de sociale medier og som et flyveblad på
Manhattans gader og andre steder i hele USA. Teksten (findes
som
selvstændigt
Flyveblad
her:
http://schillerinstitut.dk/si/?p=10843) lyder som følger
(oplæst af Matthew Ogden):
Julebudskab: Den 1. januar 2016 er dommedag! Kun et initiativ
som Franklin Roosevelts kan redde os
(23. december 2015): Præsident Barack Obama og hele den
Amerikanske Kongres har forrådt jer, det amerikanske folk, ved
af fejhed at nægte at tage skridt til de nødvendige
nødbetingede initiativer for at forhindre det største

finansielle og økonomiske krak – langt værre end dem i 1929 og
2008 – i at ske i de umiddelbart forestående dage og uger. Med
mindre I, det amerikanske folk, rejser jer og kræver omgåede
handling, vil nationen og en stor del af menneskeheden blive
konfronteret med en katastrofe i begyndelsen af det nye år.
Hele det transatlantiske finanssystem står for at nedsmelte.
Blot i løbet af de seneste uger er junk investment gradeobligationer til 15 mia. dollar blevet udslettet. Dette er
blot et forvarsel om et umiddelbart forestående, totalt
sammenbrud af den transatlantiske boble. Fra og med 1. januar
2016 er en gældsboble på 72 mia. dollar indstillet til at
eksplodere i Puerto Rico. Kongressen havde muligheden for at
tage initiativ til at forhindre dette, før de forlod byen, men
tog ingen skridt til handling.
En gæld på skønsmæssigt 5 billion dollar, der er knyttet til
USA’s nationale, kollapsende sektor for skiferolie og -gas, er
i færd med at nedsmelte. I det vestlige Canada er denne boble
allerede bristet og har udløst tabet af 100.000 arbejdspladser
i 2015 – svarende til 750.000 arbejdspladser i USA – samt et
kollaps i ejendomsmarkedet og et samfundsmæssigt sammenbrud.
Denne samme krise er på vej i USA i accelererende tempo, men
på en langt større skala.
I Europa træder der nye love i kraft fra den 1. januar 2016,
som fjerner enhver beskyttelse af bankindskydere, der vil få
deres
sparepenge
stjålet
under
»bail-in«-regler
(ekspropriering), sådan, som det allerede er sket på Cypern. I
Italien fik flere end 10.000 indskydere – bankkunder – deres
opsparing eksproprieret under en delvis bail-in under fire
bankers kollaps i denne måned. De samme forholdsregler findes
inkluderet i Dodd/Frank-loven her i USA. Hvis ens bank
kollapser, kan man få sin livsopsparing stjålet for at redde
banken. Det kan og vil ske her, takket være fejhed og
korruption hos jeres valgte regeringsfolk, der har holdt jer
hen i uvidenhed og overtrådt den ed, de har aflagt i deres
embede.

Kongressen havde, før den tog på ferie, mulighed for at
forhindre denne nu fremstormende krise. De blev advaret. De
kunne have vedtaget love, der allerede var blevet fremstillet
i begge Kongressens huse, til genindførelse af Glass-Steagall,
den af Franklin Roosevelt indførte lov, der opdelte
Depressionens for-store-til-at-lade-gå-ned-banker, ved at
adskille
kommerciel
bankvirksomhed
fra
alle
hasardspilsaktiviteterne. Men Kongressen var købt af Wall
Street og svigtede jer. Præsident Obama er totalt ejet af Wall
Street og [City of] London, som har skabt ham. Wall Street er
håbløst bankerot, og de har til hensigt at klamre sig til
magten ved at stjæle jeres penge og fjerne jeres
sundhedssystem samt lukke ned, hvad der måtte være tilbage af
realøkonomien, den fysiske økonomi. Inden for et tidsrum af
blot få dage eller uger kunne I blive konfronteret med
fødevaremangel, hyperinflation og et totalt sammenbrud af alt,
hvad I ellers anser for at være normale tilstande.
Præsident Obama fremprovokerer også, på vegne af Wall Street
og London, en konfrontation med Rusland, der driver verden
frem mod global krig, en krig, som nogle amerikanske og
russiske militære topkommandører advarer om kunne blive en
termonuklear udslettelseskrig.
Den

1.

januar

2016

vil

Ukraine,

med

USA’s

og

IMF’s

godkendelse, gå i betalingsstandsning mht. sin gæld på 3 mia.
dollar til Rusland, en åbenlyst provokerende handling fra
Vestens side mod Moskva, der kommer oveni de allerede
eksisterende sanktioner, NATO’s udvidelse mod øst og andre,
direkte provokerende militære handlinger.
Alt dette er dødsens alvorligt. Verden befinder sig på spidsen
af et krak værre end under den Store Depression, og en ny
verdenskrig. I må nu tage skridt til handling, for jeres
valgte regeringsfolk, kongresmedlemmer osv., har overgivet
jer, på grund af deres egen fejhed og fordærv. De har, sammen
med præsident Obama, gjort sig fortjent til jeres foragt og
vrede pga. deres feje opførsel.

Der er løsninger forhånden. Wall Street må omgående lukkes.
Der skal ikke betales en øre mere for at redde disse
forbrydere! Kongressen må fjerne Wall Street-marionetten
Barack Obama fra embedet, gennem en rigsretssag eller ved at
påkalde det 25. forfatningstillæg, der fastsætter bestemmelser
for fjernelsen af en præsident fra embedet, når denne
præsident er mentalt uskikket til at fortsætte sit hverv.
Glass-Steagall må omgående genindføres og en række initiativer
må tages, der alle er modelleret efter det, som den store,
amerikanske præsident Franklin Roosevelt gjorde i løbet af de
allerførste måneder af sin embedsperiode, for at skabe
millioner af produktive jobs, genopbygge nationens kollapsede
infrastruktur og genrejse nationens værdighed.
Kongressen kan i løbet af få timer tage skridt til disse
handlinger, men de vil kun handle i tide, hvis I vågner op og
kræver det.
Alternativet er Helvede på Jord, fra og med det nye år. Er I,
jeres venner, jeres naboer, i besiddelse af det moralske
beredskab, der skal til for at overleve? Det er det spørgsmål,
der er på bordet her, denne Juleaften, 2015.
Matthew Ogden: Lad mig nu introducere Jeff Steinberg fra
Executive Intelligence Review (EIR), der i større detaljer vil
gennemgå diskussionen med hr. LaRouche her til morgen.
Jeffrey Steinberg: Tak, Matt. Der er et par andre [kan ikke
høres; 09:33] for jeg tror, at billedet af det finansielle
[kan ikke høres; 09.39] er tydeligt. Mange mennesker derude
har allerede fået færten af det; men det vigtigste er, at det
er en umiddelbart forestående situation. Det er en situation,
der vil eksplodere på ethvert givent tidspunkt, når vi først
kommer over den 1. januar; en dato, hvor vi netop har meddelt
nogle af de særlige begivenheder, der vil finde sted i de
første dage af det nye år. Når alt er medregnet er der en
spillegæld på mere en 1,5 billiard dollar, der er akkumuleret
siden vi havde krisen i 2008; og det hele er en tidsindstillet

bombe. Eksplosionens epicenter er USA og Vesteuropa.
Der er yderligere et par elementer, der må med i billedet, for
at I, det amerikanske folk, kan få en komplet vurdering af,
hvor kritisk det øjeblik er, som vi er nået til. For det
første må man stille det spørgsmål, om Islamisk Stats angreb i
Paris den 13. november, og senere i San Bernardino,
Californien, repræsenterer en Rigsdagsbrand-begivenhed i det
tidlige 21. århundrede. Vi ved, at disse jihadistiske netværk
er blevet skabt og promoveret af førende nationer i denne
vestlige kombination; startende med briterne og med Saudi
Arabien. Der er fraktioner her i USA, der har været
udtrykkeligt indblandet – al-Qaeda, Nusra Front, Islamisk Stat
– alle på vegne af et engagement for, blandt andet, at vælte
Assad-regeringen i Syrien. Så det, vi i realiteten ser på, er
en kapacitet, der er blevet udløst i Europa og USA under visse
vestlige kredses kontrol; og hvis hensigt det er at skabe de
omstændigheder, under hvilke den form for politistat kan
etableres, som vil være nødvendig for at takle det sociale
kaos og for at gøre fremstød for en global konfrontation, der
er umiddelbart forestående.
For det andet, så afslørede de andre begivenheder omkring
COP21-konferencen om global opvarmning, at Pavestolen, selve
Paven, var blevet kapret af en person, som kun kan beskrives
som en satanisk person – John Schellnhüber; en ridder af Det
britiske Imperium, hvis politik, der nu er blevet vedtaget af
Paven, ønsker at se det store flertal af menneskeheden
elimineret gennem en række [kan ikke høres: 12:37] i
kombination med faren for krig og i kombination med de
økonomiske katastrofer, som allerede er i gang med indgangen
til denne nedsmeltnings-periode, lige efter den 1. januar.
Pointen er, at man har løjet for jer, det amerikanske folk;
jeres folkevalgte regeringsfolk har svigtet jer ynkeligt. Og
nettoresultatet er, at der, ét minut i midnat, ikke foreligger
nogen forpligtelse over for jer til at tage skridt til den
form for afgørende handlinger, der nu kræves som en bydende

nødvendighed. Kongressen kan vende tilbage til Washington [fra
juleferie, -red.], men vil kun gøre det, hvis I skræmmer livet
af dem; hvis I rejser jer i denne juleferie og kræver, at de
tager skridt til at foretage den form for nødhandlinger, som
er det eneste handlingsforløb i dette øjeblik, der kan afværge
denne absolut katastrofale situation, der potentielt blot
ligger timer eller dage ud i fremtiden. Kongressen kan vende
tilbage til Washington og nægte at betale Wall Streets gæld.
Der er intet at være bange for på Wall Street, for de er
håbløst og uafvendeligt bankerot. Det er frygten for det
ukendte, der får medlemmer af Kongressen til at kapitulere og
tillade Obamas præsidentskab, som er en hån mod nationen, at
fortsætte; og til at tillade Wall Street fortsat at diktere
betingelserne i Washington.
Vi er nu ved et punkt, hvor konsekvenserne af at tolerere
disse handlinger og denne politik og disse politiske personer
udgør USA’s undergang, såvel som også hele det transatlantiske
områdes undergang og muligvis også verdens undergang, hvis vi
degenererer til omstændigheder med atomkrig. Så dette er et
ekstraordinært øjeblik; og det er noget, der kræver handling
fra ledende borgere i denne republik. Jeres folkevalgte
repræsentanter, og først og fremmest USA’s præsident, har
opført sig som britiske forrædere, og ikke som de patriotiske
personer, der skal forestille at gøre tjeneste i landets
højeste embeder.
Det påhviler således os at tage skridt til de handlinger, der
i dette øjeblik kan synes at være højst upraktiske; men som i
virkeligheden er de eneste praktiske forholdsregler, hvis vi
ønsker at overleve og få fremgang i dette nye år, vi har for
os. Løsninger ligger parat; erklær Wall Street bankerot – det
er allerede gået nedenom og hjem. Lancer den form for
lovgivningsmæssige initiativer; vi så, hvor effektivt det var
fra Franklin Roosevelt-præsidentskabets allerførste øjeblikke.
Politikken dengang tilbyder os retningslinjer for handlinger,
der bør udføres i dag! Af sig selv vil Kongressen ikke gøre

det; det har de vist ved at flygte ud af Washington i sidste
uge. Jeg vil blot afslutte med at sige, at den dag, Washington
(regeringen, Kongressen) forlod byen, var jeg i D.C. på
Capitol Hill; jeg talte personligt med mindst 40 individuelle
medlemmer af Kongressen. I hvert eneste tilfælde var de fuldt
ud klar over nedsmeltningen af junk-obligationerne; af de
andre økonomiske katastrofer; af den umiddelbart forestående
nedsmeltning af sektren for skiferolie og -gas; og dog tog de
benene på nakken. De ignorerede og undveg det ansvar, der
påhvilede dem. Det påhviler derfor nu os, og jer, at
konfrontere virkeligheden direkte; og tage skridt til den form
for nødhandlinger, der kan redde dagen, selv på dette
fremskredne tidspunkt.
Matthew Ogden: Mange tak, Jeff. Hvis man tager fortilfældet
fra 1933 og ser på den kendsgerning, at med det, som var det
hidtil største finanskrak i den transatlantiske verdens
historie, og fascisme fejede hen over Europa. Og i det vakuum,
der ville have eksisteret, hvis ikke Franklin Roosevelt havde
været præsident og havde gennemført de nødforanstaltninger på
dette tidspunkt for at lukke Wall Street og mobilisere det
amerikanske folks produktive evne, kunne fascisme meget vel
også være kommet til Amerika. Så med studiet af dette
fortilfælde bør vi tage meget alvorligt det, som hr. LaRouche
har gjort i løbet af det seneste års tid for at mobilisere
det, der udgør en lederskabskerne det sted, han kalder et
gearingspunkt eller et omdrejningspunkt for den mobilisering,
der er nødvendig for at ændre politikken, og det sted er på
Manhattan i New York City.
De af jer, der havde lejlighed til at lytte til LaRouche
Policy Committee sidste mandag, vil vide, at hr. LaRouche
lagde meget stor vægt på en række musikalske opførelser, der
fandt sted i New York City i sidste weekend. Det var to
opførelser af Händels Messias, der blev sponsoreret af
Schiller Instituttet og medsponsoreret af Fonden til
Genoplivelse af Klassisk Kultur. Dette vi Diane [Sare] sige

mere om. Dette var programmet. Den første opførelse blev
afholdt om lørdagen i Sacred Heart Kirken i Brooklyn; og den
anden blev afholdt om søndagen i Manhattans Upper West Side i
All Souls Unitarian Kirken. Jeg vil derfor gerne introducere
Diane Sare, som vil sige noget mere om betydningen af disse
begivenheder, og hvad implikationerne af det, der i øjeblikket
sker på Manhattan, er for fremtiden.
Diane Sare: Hej. Jeg kan sige, at disse to musikbegivenheder
var fuldstændigt ekstraordinære med hensyn til kvalitet og
effekt. Denne effekt er, at hr. Larouche for lidt over et år
siden, i oktober 2014, besluttede at genoplive vores
organisation i New York City. Dette er meget vigtigt i USA’s
historie, for det var med New York City som udgangspunkt, at
Alexander Hamilton førte en afgørende kamp for at forene De
forende Stater imod forkæmpere, som Thomas Jefferson og andre,
for delstaternes rettigheder; sidstnævnte, som i dag er blevet
nedarvet i form af Wall Street og Det britiske Imperium. Der
er derfor en afgørende rolle, der skal besættes; og dette kan
man se i befolkningen i New York City – Jeg kom til at tænke
på det, som Jeff netop henviste til, med ISIS osv. – og man
har disse 11. september-terrorangreb. Det var meningen, at det
amerikanske folk skulle jages ind i regimeskift og krig med
Irak, Libyen, krig overalt; og befolkningen i New York City
afholdt en af de største demonstrationer i landet imod en
invasion af Irak, i 2003, under Bushregeringen.
Vi befinder os nu i et lignende, farefuldt øjeblik, hvor
befolkningen over hele landet er tilbøjelig til at være dybt
pessimistisk. Vi har haft 15 år med Bush og Obama;
levestandarden er kollapset; en halv million midaldrende
amerikanere er døde, unødvendigt. Man får meget ofte en
pessimistisk respons; jeg er sikker på, at alle her har
oplevet at tale med deres nabo, deres venner. »Vi må smide
Obama ud af embedet; vi må få Glass-Steagall; vi må organisere
et transkontinentalt jernbanenet i USA; fusion.« Folk siger,
»Åh, det kommer aldrig til at ske. Åh, det kan man ikke

gennemføre; åh, de er alt for korrupte.« Jeg ville sige, at
dette meget ligner den kamp, som George Washington i 1776 stod
overfor, han, der havde tabt samtlige slag fra
Uafhængighedserklæringen og frem til jul. Og den daværende
befolkning i USA var ikke i overvældende grad for at bryde fri
af Det britiske Imperium; de fandt, at det ikke var umagen
værd. New Jersey, som var det sidste sted, hvorfra han havde
trukket sig tilbage for at krydse Delaware-floden, var
fuldstændig under de hessenske lejesoldaters og Toriernes
kontrol; hans beslutning om at krydse Delaware-floden Juledags
nat (den 25.-26. december 1776, -red.) var derfor ikke alene
anti-pragmatisk, men gik også imod den daværende offentlige
mening. Men han vidste, at dette måtte gøres; og det lykkedes
ham at fremkalde en bestemt, inspireret respons fra de lasede,
forfrosne, forarmede soldater, som han anførte.
Manhattans befolkning er måske ikke så faldefærdig som George
Washingtons hær dengang var; men vi har alle været underkastet
en utrolig kulturel og moralsk fordærvelse, der, som hr.
LaRouche har omtalt, kan ses i ungdommen osv. Så, måden, vi
arrangerede disse koncerter – den i Brooklyn fandt sted i en
historisk, gammel kirke, der var tæt knyttet til kredsen
omkring Moder Cabrini, hvis folk er bekendt med hende; hun
organiserede de italienske immigranters ankomst til USA; hun
etablerede børnehaver, skoler og hospitaler og alt sådan
noget. Koncerten på Manhattan fandt sted i All Souls Unitarian
Kirken, der har en bestemt arv med støtte til Unionshæren,
hospitaler
og
genopbygning;
og
senere,
med
borgerrettighedsbevægelsen. Vi gik ind i lokalsamfundet og
organiserede for en opførelse af Händels Messias i den rette,
videnskabelige Verdi-tone; den blev holdt sammen af et kor,
der bestod af folk fra New York City og vore Schiller
Institut-aktivister fra New York, New Jersey, Virginia. Matt,
du spillede basun i orkesteret; men det var en del af, at
befolkningen kom sammen. Mange af folkene blandt publikum var
folk, der havde været rundt om koret og besluttet, at det
måske ikke var noget for dem, men at de ønskede at engagere

sig i dette. Så vi havde over 1.000 mennesker, der kom til
koncerterne. Og responsen – for det første skabte den sænkede
tone (Verdis oprindelige tonehøjde) og det arbejde, som John
Sigerson har udført mht. spørgsmålet om placering, en meget
tydelig forskel. Og publikums kommentarer – vi bad folk om at
give os deres kontaktinformation, fortælle os, hvordan de
fandt ud af, at denne begivenhed fandt sted, og tilføje deres
eventuelle kommentarer. Folk sagde ting, som »Vi hørte koret
på en måde, vi aldrig før har hørt; lydens egenskaber var
meget varmere, end vi havde forventet. Det var professionelt.«
John [Sigerson] påpegede, at vi på en måde står over det
professionelle niveau, fordi vi ikke er interesseret – det er
sådan lidt en antiseptisk idé – men dette er menneskelig
indgriben, der samler befolkningen. Meget lig dengang Händel
skrev og opførte Messias; den første opførelse fandt sted i
Dublin, Irland. Og det skete for at adressere spørgsmålet om
fattigdom og for at rejse penge til et børnehjem for
forældreløse og lette gældsætning.
Amerikaneren Alexander Hamilton var en del af kredsen omkring
Jonathan Swift og andre; og Benjamin Franklin skulle
angiveligt have deltaget i en opførelse af Messias, der blev
dirigeret af Händel selv. Så selve dette musikstykke, dets
idé, forbindelsen mellem mennesket som Skaber, mellem
menneskeslægten og universets skabelse; og en fejring af
dette, er, hvad vi har presserende behov for, for at samle
befolkningen. Og [vi har behov for] at skabe en kvalitet af
lederskab, der på en moralsk måde kan respondere til denne
krise; i modsætning til den afskyelige opførsel hos denne
stinkende flok feje personer uden mod i Kongressen, der, som
Jeff netop har beskrevet, vel vidende, at kollapset stormede
frem, ville storme hjem for at holde juleferie snarere end at
blive og tage initiativ til de nødvendige handlinger for at
beskytte den amerikanske befolkning.
Så en proces en nu blevet sat i gang, som må optrappes i
tempo; vi kan ikke give den lov til at udvikle sig i det

nuværende tempo, som er fint, bortset fra, at hele systemet er
klar til at bryde sammen den 1. eller 2. januar. Så
spørgsmålet handler om at tage denne styrke og dette princip
og bruge det til at samle vore styrker i hele USA, og i hele
verden, for at adressere den situation, som menneskeheden i
dag står overfor.
Matthew Ogden: Mange tak. Videoen og lydbåndet fra den ene
eller begge disse koncerter, der fandt sted i New York i
sidste weekend, skulle være tilgængelige meget snart; og vi
vil opfordre alle til, at dette må være en del af det, de
foretager sig i løbet af de allernærmeste dage. En lille
rettelse: Det faktum, at Benjamin Franklin skulle have været
til stede under en opførelse af Messias dirigeret af Händel
selv, er tilsyneladende ikke helt bekræftet; vi ved
imidlertid, at han faktisk var til stede under en opførelse af
Messias. Jeg mener, at Händels revolutionerende opråb til
handling, »Lad os sønderbryde båndene, og kaste deres åg af
os« (eng.: »Let us break the bonds asunder, and cast their
yokes from upon us«), er noget, der blev aktuelt under
Benjamin Franklins og George Washingtons Amerikanske
Revolution. Så det er et meget passende kampråb for i dag.
Jeg vil gerne appellere til alle om at tage teksten til det
flyveblad, som jeg oplæste i begyndelsen af denne udsendelse,
»Nytårsbudskab: 1. januar 2016 er dommedag! Kun et initiativ
som Franklin Roosevelts kan redde os« og uddele det så vidt
omkring, som I kan i de kommende dage. Dette bør være
samtaleemnet ved familiemiddage og andre begivenheder, der
finder sted i løbet af de næste 24-48 timer. Og være en del af
diskussionen, der finder sted i de næste minutter. Lige efter
denne udsendelse kommer der kl. 9pm Eastern Time en live
nødudsendelse af ’Fireside Chat’ med hr. LaRouche, som
diskuterer med det amerikanske folk. Dette finder normalt sted
torsdage, men man kan deltage, hvis man har adgangsnummeret.
Jeg mener, at vi meget klart har fremlagt billedet. Den 1.
januar
er
i
realiteten
en
deadline;
der
er

betalingsstandsningen på det puertoricanske lån, der er
Ukraines betalingsstandsning på deres russiske lån på 3 mia.
dollar, der er blevet promoveret af IMF og USA som en direkte
provokation. Og der er en deadline den 1. januar, hvor de nye
bail-in-love træder i kraft i Europa; bail-in-love, der
allerede har dræbt mennesker i Italien og har eksproprieret
10.000 italienske indskyderes penge i dette område. Der er
sammenbruddet i sektoren for skiferolie og junkobligationsboblerne. Der er allerede tab for hundredetusinder
i Canada; dette kommer til USA. Alt dette bryder sammen nu; og
de nødvendige forholdsregler og løsninger er forhånden. En
omgående lukning af Wall Street, en omgående reorganisering af
hele dette bankerotte finanssystem gennem Glass-Steagall; en
omgående mobilisering af hele den amerikanske arbejdsstyrke,
meget ligesom Franklin Roosevelt gjorde det; fjernelsen af
denne krigsmager Barack Obama fra embedet, og at håndtere den
kendsgerning, at hele det transatlantiske område bliver
domineret af et britisk monarki, der er besat af den
folkemorderiske idé, at vi må reducere verdens befolkning og
kaste mennesker tilbage til en dyrisk tilstand.
Så dette er virkeligheden ved slutningen af 2015 og i de
første timer af 2016. Og det påhviler jer at tage det, der er
blevet fremlagt her i aften og handle på det omgående; alle
redskaberne er tilgængelige for jer. Vi beder jer indtrængende
om at gå direkte fra dette webcast for at deltage i livediskussion med hr. LaRouche under ’Fireside Chat’-udsendelsen,
der starter om få minutter.
Jeg vil
jeg vil
at være
lyt til

gerne takke alle for at være med os her i aften; og
gerne takke både Jeffrey Steinberg og Diane Sare for
vore gæster ved denne udsendelse. Bliv på kanalen og
larouchepac.com i den kommende tid.

