Lyndon LaRouche:
Fremlæg kendsgerningerne;
Præsenter det Nye Paradigme
– Musikkens skønhed kan vise
vejen
Leder fra LaRouchePAC, 10. januar, 2016 – I denne uge udsætter
LaRouchePAC og deres samarbejdspartnere Kongressen for
laserhede – sammen med international slagkraft fra New York
City – for at fremtvinge et skift i USA’s politik til fordel
for et nyt paradigme for udvikling for menneskeheden, og for
at fremtvinge en afslutning af forfølgelsen af krig og
tyranni. Om 10 dage vil USA få en ny præsident, men dette er
ikke tider, hvor man blot ’venter og ser’, hvad der sker efter
indsættelsen. Det er bydende nødvendigt at skabe et nyt,
politisk miljø, til omgående ikrafttræden.
Den lovgivende magt i USA – Kongressens medlemmer – tvinges
til at ’se kendsgerningerne i øjnene’: at der findes en vej ud
af Bush- og Obamaårenes dødbringende morads, og at de –
kongresmedlemmerne – må handle omgående. Personlige møder –
både arrangeret på forhånd og impromptu – med LPACdelegationer fra fem østkyststater er dagens orden på Capitol
her midt i ugen, hvor LaRouches »Fire Love«, der begynder med
genindførelsen af Glass-Steagall og relaterede dokumenter for
politik, omdeles.
Disse aktiviteter finder sted samtidigt på nationalt plan og
på lokalt niveau, der indvirker på Washington. Medlem af
LaRouchePAC Komite for Politisk Strategi, Kesha Rogers, leder
en delegation i Austin, Texas, hvis delstatskongres åbnede i
dag. I går aftes, på de Nationale Landmænds konvent i staten
Indiana, åbnede fremlæggelsen af LaRouches nødvendige

hastepolitik præsentationerne. I staten Virginia blev der i
dag fremstillet en ny resolution (House Joint Res. 642) i
General Assembly (delstatskongressen), der erklærer, »at USA’s
Nationale Kongres opfordres til at vedtage lovgivning, der
genindfører den adskillelse af kommerciel bankvirksomhed og
investeringsvirksomhed, som var i kraft under Glass/Steagallloven …«.
Lyndon LaRouche understregede efter en briefing om
begivenhederne, at man skulle fortsætte med at lægge pres på
de lovgivende forsamlinger. »Få jobbet i hus. I har
kendsgerningerne. Fremstil fakta for at støtte argumentet.«
Den stærkt fokuserede intervention med LaRouches politik står
i dramatisk kontrast til den hvirvel af løgne og fordærvelse,
der ellers præsenteres, især i medierne, og hvis formål er at
køre aktiverede borgere ud på et sidespor og demoralisere dem.
»Anklag Rusland for hacking«-kampagnen kører stadig på fulde
omdrejninger fra Det hvide Hus og demente klakører i
Kongressen. I dag var der en høring i Senatskomiteen for
Efterretningsanliggender om rapporten fra 6. jan. fra Obamas
efterretningschefer, der aflagde forklaring for komiteen.
Direktør for den Nationale Efterretningstjeneste James Clapper
gentog her, at ingen kilder vil blive offentliggjort, kun
konklusionen af disse kilder, som er, at ’Rusland gjorde det’
og at ’Putin beordrede det’.
Dernæst finder der en protestaktion sted, som er en total
blindgyde. Søndag, den 15. jan, vil for eksempel
organisationen associeret til Bernie Sanders/Hillary Clinton
promovere offentlige møder i 30 byer i hele landet under
banneret, »Vores første krav, red sundhedssektoren«. Sanders
optrådte på et borgermøde, der blev landsdækkende
transmitteret live på CNN i går aftes, hvor han kom med det
kortfattede budskab om at bekæmpe »milliardærer« og »de store
selskabers grådighed«. Begivenheden fandt sted på et college i
Washington, D.C., i totalt kontrollerede omgivelser, der ikke
tillod hverken adgang eller diskussion. Ikke ét eneste ord kom

over Sanders’ læber om hverken Wall Streets bankerot eller
nødvendigheden af Glass-Steagall.
For Obamas vedkommende, så er det meningen, at han i dag, 10.
jan., skal holde sin Store Løgn-afskedstale fra Chicago. På
Det Hvide Hus’ webside i sidste uge udtalte han, at han vil
»fejre«, hvordan USA er blevet »forandret til det bedre i
løbet af disse seneste otte år …« I mellemtiden fortsætter
hans administration med sine farlige provokationer. I går
sortlistede Obamas Finansministerium yderligere fem russiske
personer (under Magnitsky-loven).
Over alt dette hæver sig den kraft, der ligger i sandhed og
skønhed, som det ses i det udtryk for dybt venskab mellem
Rusland og USA, der demonstreres i ceremonierne og
korfremførelserne ved ceremonien den 7. jan., hvor der blev
nedlagt en krans ved Tåredråbemindesmærket i Bayonne, New
Jersey.
Se:
https://www.youtube.com/watch?v=gS79QMGQ_Do&feature=youtube
Den 11. januar vil Schiller Instituttets musikdirektør John
Sigerson lede en delegation på Capitol Hill for at mødes med
kongresmedlemmer og styrke deres forståelse af musikkens
kraft, og den kraft, der ligger i at handle på baggrund af
lovmæssige principper.

