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afsløringen af briternes beskidte operationer mod de
amerikanske valg og præsidentskabet – er nu i færd med at slå
Russiagate, der selv var en forræderisk løgnehistorie fra de
selv samme netværks side, ud. Præsident Donald Trump bemærkede
dette i mange tweets i går og i dag og sagde, »Se engang,
hvordan bøtten er vendt mod den Kriminelle Deep State. De
angriber et falsk ’aftalt spil’ med Rusland, et fabrikeret
fupnummer, og ender med selv at blive taget i en stor
udspioneringsskandale af et omfang, hvis lige, dette land
formentlig aldrig før har set! Det, man giver ud, kommer
tilbage i samme mål!« Her til morgen tweetede han, »SPYGATE
kunne gå hen og blive en af historiens største skandaler!« Der
fremkommer nu detaljer, inklusive om forbrydelser, begået af
en specialstyrke fra flere tjenester og institutioner (FBI,
Finansministeriet, CIA samt andre), og som startede i
begyndelsen af 2016 – længe før der var noget »officielt«
mandat til en efterforskning af Rusland og Trump, og tæt
knyttet til britiske spionnetværk.
Vi befinder os nu på et tidspunkt, hvor muligheden for et nyt,
økonomisk system, der skrider frem inden for rammerne af Bælte
& Vej Initiativet, er til stede, og som længe har været
forsinket i det transatlantiske område. Tiden er ikke til at
stå på sidelinjen og se til, hvordan Trump fører en kamp, og
heller ikke til at håbe-og-tro, at nogle enkeltstående
medlemmer af Kongressen vil gøre det rette. Det er derimod et
opråb til os borgere om at mobilisere.
Potentialet for at blive hvervet til kampen for et nyt system
demonstreres i Italien, hvor borgere den 4. marts stemte imod

EU’s anti-nationalstatspolitikker. Det italienske valgresultat
var en fortsættelse af opstanden imod Wall Streets/City of
Londons økonomiske og geopolitiske morderpraksisser, som man
så det med Brexit-afstemningen i 2016, med Trumps valgsejr i
2016, valget i Østrig i 2017 samt med andre manifestationer.
Denne oprørsproces er ikke stoppet, men den må føre til noget.
Det er vores ansvar, med LaRouches Fire centrale love og med
sandhedens optimisme.
Fjenden er fuldstændig sindsforstyrret over den blotte tanke
om, at der sammensættes en italiensk regering, der er
favorabel over for nogen af forskrifterne i LaRouches Fire
Love. De to partier, Femstjernebevægelsen (M5S) og Lega, har
officielt udtalt sig til fordel for en Glass/Steagallbankreorganisering og for en kreditinstitution. Den italienske
præsident Sergio Matarella forventes i morgen at meddele sin
beslutning om en mulig regering bestående af M5S/Lega.
Modstandere er hysteriske. Tysklands næststørste Tv-kanal
sagde, at Bruxelles må håndtere Italien ligesom en vild hest:
Giv den et gag-bid på, og tøjl den. Tysklands CDU-seniormedlem
af Europaparlamentet, Elmar Brok, fremlægger rædselsscenarier:
»Den italienske økonomi vil kollapse. De italienske banker vil
kollapse.« Bemærk, at Brok støttede det britisk/Obamaorkestrerede, nazistiske Maidan-kup i 2014 mod Ukraine, efter
at denne nations regering valgte ikke at alliere sig med EU.
Samtidig er det økonomiske kasinosystem, som disse hysterikere
støtter, i færd med at eksplodere. Det kan Italien ikke
beskyldes for. For eksempel er boblerne for global, hidsig
pengespekulation bristet i Argentina og andre steder. Den
argentinske peso er dykket mere end 30 % mod den amerikanske
dollar siden årets begyndelse; valutaer falder i Tyrkiet,
Brasilien, Mexico og andre steder. Om tre uger forfalder i
Argentina anden runde af $30 mia. Lebacs (Obligationer i pesos
udstedt af den argentinske centralbank), efter at vilde
nødløsninger 15. maj blev brugt til at forlænge den første
portion i år på $30 mia.

Helga Zepp-LaRouche opsummerede i dag, at »Italiens-angrebene
viser den yderste arrogance og uvillighed til at overveje,
hvorfor alt dette sker …« Men, sagde hun, »Erinyerne er i
arbejde!« Eller, som Trump sagde om Russiagate, der nu
forvandler sig til Spygate, »Det, man giver ud, kommer tilbage
i samme mål«. Tiden er inde til at mobilisere.
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