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Leder fra LaRouche PAC, 23. april, 2017 – I denne uge gjorde
den russiske og kinesiske presse det til en sag at dække
LaRouche-bevægelsens kampagner for at formå Trumppræsidentskabet til at bringe USA ind i det Nye
Silkevejsparadigme med Xi Jinpings Bælt & Vej-initiativ, alt
imens de samtidig i stigende grad identificerer briternes
rolle i at undergrave Trumps bestræbelser for at bringe USA,
Rusland og Kina ind i et samarbejde, til menneskehedens gode.
Samtidig foregår der en bevægelse, hvor politiske
institutioner i USA går i retning af et samarbejde med
LaRouche-organisationer – Schiller Instituttet, Executive
Intelligence Review og LaRouche Politiske Aktionskomite
(LaRouche PAC).
Lørdag gik repræsentanter fra Schiller Instituttet og
medlemmer af en Tea Party-organisation fra New Jersey sammen
foran New York Times – eller, som præsident Trump korrekt
identificerer det, det »mislykkede New York Times«. Plancher
ved protesten inkluderede: »New York Times ønsker krig med
Rusland, amerikanere ønsker fred«; »New York Times – få alle
de falske nyheder på tryk«; og en plakat med et portræt af en
rødmende Göbbels, med ordene: »New York Times får Göbbels til
at rødme«.
En artikel i TASS samme aften lød: »’Hele verden griner ad New
York Times’, sagde Daniel Burke, talsmand for Schiller
Instituttet, i et interview til TASS’ korrespondent. ’De er
blevet smålige tjenere for dem, der søger krig og kaos.’ Efter
hans mening ’spreder denne udgivelse løgne om Syrien, ligesom
den løj om tilstedeværelsen af masseødelæggelsesvåben i Irak.
Dette er en del af en kynisk og falsk kampagne for at udskifte

regimet i Syrien – dette kan let føre til en Tredje
Verdenskrig’, sagde Burke.« Ruptly, RT’s Tv- og videotjeneste,
udlagde en video af demonstrationen.
Ligeledes lørdag, udgav China Daily en lang artikel, inkl.
billeder, som rapporterede om Schiller Instituttets konference
i New York City med titlen, »Bælt & Vej-initiativ ’Ny
Platform’ for kinesisk-amerikansk samarbejde«, som
rapporterede om præsentationerne af dr. Patrick Ho, stifter af
China Energy Fund Committee, vice-generalkonsul for
Folkerepublikken Kina i New York, Zhang Meifang, og vicechargé d’affaires ved Ruslands permanente mission til FN, Petr
Iliichev, som alle talte med Schiller Instituttets præsident,
Helga Zepp-LaRouche.
EIR har nu indledt en daglig, kort (1-2 minutter) lang video
på EIR YouTube kanal, der er totalt helliget afsløringen af
den direkte britiske rolle i både at undergrave ethvert
samarbejde mellem USA, Rusland og Kina, og i at bruge enhver
tænkelig løgn for at manipulere USA ind i en krig med Rusland
og Kina – en krig, som omgående kunne afslutte civilisationen,
som vi kender den. Vi opfordrer alle til at abonnere på denne
daglige video.
Præsident Trump accepterede, under sit møde med præsident Xi
Jinping den 6.-7. april i Florida, Xis invitation til at
besøge Kina, men uden at fastsætte en dato for besøget. Alt
imens et sådant besøg er af den yderste vigtighed for
menneskehedens fremtid, når som helst, det måtte finde sted,
så har Lyndon og Helga LaRouche kraftigt opfordret præsidenten
til at deltage i »Bælt & Vej Forum for Internationalt
Samarbejde«, som afholdes i Beijing den 14.-14. maj. Hvis han
deltager, ville Trump kunne mødes med både Xi Jinping og
Vladimir Putin, sammen med 26 andre statsoverhoveder og
regeringschefer, der har planlagt at deltage i forummet, i
omgivelser, der tilsigter at skabe samarbejde for udvikling
mellem nationerne på vores fælles planet. Verden må skride til
handling nu for at opnå et sådant nyt paradigme for verdens

udvikling, som den nødvendige basis for at gøre en ende på det
britiske system med geopolitisk, militær konfrontation, én
gang for alle, og i stedet skabe en ny renæssance, der er
helliget menneskehedens fælles mål.
Foto: Lørdag den 22. april, 2017, holdt medlemmer af Schiller
Instituttet og en Tea Party-organisation fra New Jersey en
demonstration uden for New York Times. (photo: Daniel
Burke/LaRouchePAC)

