KTO WYKREOWAL I SFINANSOWAL
KOMUNIZM
Na poczatku lat piecdziesiatych XIX wieku, w Nowym Jorku mialo miejsce tajne spotkanie,
na którym postanowiono zjednoczyc anarchistów, nihilistów i syndykalistów. Z
wywrotowych organizacji postanowiono stworzyc jedna miedzynarodówke - pod nazwa
KOMUNISCI. Ponad to, tam po raz pierwszy padlo slowo "komunizm" w dzisiejszym
jego rozumieniu. Ruch komunistyczny mial sterroryzowac ludzkosc, zmusic do uleglosci
wobec twórców "NOWEGO PORZADKU". Komunistom powierzono organizowanie
miedzynarodowego fermentu. Wojny i rewolucje mialy stac sie ich specjalnoscia. Clinton
Roosevelt wespól z ówczesnymi magnatami prasowymi mieli zajac sie zbiórka funduszy na
rozwój ruchu komunistycznego..Z tych pieniedzy, miedzy innymi, korzystal Karol Marks w
okresie opracowywania "Kapitalu" i "Manifestu komunistycznego". Zatem, wspólczesny
komunizm nie jest ideologia, ale zakonspirowanym narzedziem twórców "novus ordo
seclorum". (Czyt. NOWY PORZADEK SWIATA).
Istotnie, Karol Marks dal podstawy teoretyczne dla zmodernizowanego totalitaryzmu.
Pochodzil z rodziny o duzych tradycjach rabinskich. Dziadkiem Marksa byl rabin Marc
Levy. Z kolei, ojciec Hirschell, zdajac sobie sprawe z koniecznosci wyjscia z getta - zgodnie
z zaleceniem tzw. "trzeciego Mojzesza" Mendelssohna - przybral nazwisko Marks i
koniunkturalnie przeszedl na luteranizm.
Skoro zainteresowania religijne w rodzinie Marksów byly znikome, Karol wyrastal w
atmosferze materialistycznej, wolnomyslicielskiej, byl urodzonym ateista. Z czasem, jako
racjonalista, stosuje talmudystyczna idee mesjanizmu do proletariatu. Proletariat poprzez
swoje cierpienia ma zbawic i odkupic ludzkosc. Korzystajac z hebrajskiego dziedzictwa
przeniósl koncepcje "ludu wybranego" na koncepcje proletariatu.
W szeregach twórców "nowego porzadku" tacy, których wykarmila polska ziemia. I tak, z
Mazzinim wspólpracowali S. Gabriel Worcel, Karol Stolzman, czy Wiktor-Heltman.
Rozbijali oni konsekwentnie jednosc polskiego ruchu narodowo-wyzwolenczego. Bardzo
sie starano, by dluznicy Rothschildów mieli wrogów, jednak nie na tyle silnych, by byli w
stanie dluzników zniszczyc. Tym sie tlumaczy rewolucyjny chaos w okresie tzw. wiosny
ludów, stad nieustanne spory w szeregach emigracji. Co wiecej, ujarzmione narody zaczely
sie nawzajem zwalczac. Mazzini proponuje utworzenie Stanów Zjednoczonych Europy; z
tym, ze Polacy marzyli, iz beda one pod hegemonia Polski, Wlosi marzyli o hegemonii
Wloch, Francuzi - Francji, Niemcy - Niemiec itd. Kosc niezgody zostala wiec sprytnie
podrzucona.
W 1850 do iluminatów przylacza sie Albert Pike (1809-1891), prawnik, general konfederatów
z wojny domowej w Ameryce. Pikela zafascynowala idea ogolnoswiatowego rzadu do tego
stopnia, ze z czasem zaczyna przewodzic cala konspiracja. W latach 1859-1871, mieszkajac
w Arkansas, opracowal wojenne plany dla trzech wojen swiatowych i przynajmniej dwóch
wielkich rewolucii,.po których ma zapanowac na ziemi "novus ordo seclorum".
Pierwsza wojna Swiatowa miala zlikwidowac carska Rosje - co obiecal carowi Rothschild w
Wiedniu, w 1815 roku, za carska niesubordynacje - i zaprowadzic tam ateistyczny
komunizm. Komunistyczna Rosja miala z uplywem czasu likwidowac religie i slabsze

panstwa. Wybuch wojny mieli spowodowac agenci iluminatów inicjujac niezgode pomiedzy
Anglia i Niemcami. Nastepstwem tej wojny swiatowej miala byc jedna z wielkich rewolucji.
Jak wiemy, byla nia rewolucja bolszewicka w Rosji.
Z kolei, celem drugiej wojny swiatowej miala byc likwidacja nazizmu przy jednoczesnym
wzmocnieniu politycznego syjonizmu. Co wiecej, ta wojna miala wzmocnic i powiekszyc
zdobycze ateistycznego komunizmu. Istotnie, w czasie drugiej wojny swiatowej zostaly
wykorzystane antagonizmy pomiedzy faszyzmem i politycznym syjonizmem. Liberalny
socjalista Adolf Hitler byl finansowany przez Kruppa, Warburgów, Kennedych i
Rothschilda. Rzez dokonana na zydach nie przeszkadzala zydom-bankierom. Siedzace w
kieszeni bankierów rzady poczatkowo udawaly, ze nic im nie jest wiadomo o tej haniebnej
zbrodni. Zbrodnia na zydach zostala zaplanowana w celu wytworzenia powszechnej
nienawisci do Niemcow i tym samym, wyeliminowania ich z areny politycznej. Jednoczesnie
rozbudzono sympatie do syjonizmu na tyle, te stalo sie mozliwe utworzenie panstwa Izrael.
Smialo mozna powiedziec, ze Niemcy zbudowali Izrael. (a fundatorami rowniez Polacy)
Trzecia wojna swiatowa ma byc wywolana poprzez konflikt pomiedzy politycznym
syjonizmem a Islamem. W wojnie tej obie strony maja sie wzajemnie zniszczyc. Nastapi
wówczas kolejna wielka rewolucja, w trakcie której wytworzy sie zaciekla walka pomiedzy
chrzescijanami a komunistami. Finalem rewolucji ma byc powszechny Ateizm. Nastapi
wówczas zniewolenie ludzkosci w sferze polityki, ekonomii, kategorii fizycznych i
duchowych.
Tak opracowana przez Alberta Pikela strategia budowania "nowego porzadku" zostala
przekazana Giuseppe Mazziniemu w specjalnym raporcie 15 sierpnia 1871 roku. Mazzini
zmarl w roku 1872. Jego nastepca zostal Adrian Lemi, a w dalszej kolejnosci Lenin i Trocki,
po nich Stalin i bez watpienia J.I. Lieberman-Andropow.
Odkrycie Ameryki nie moglo ujsc uwadze iluminatów. Izba Rothschilda postanowila
podzielic Stany Zjednoczone na dwa obozy jednakowo silne, ktore walczac ze soba wejda w
rece miedzynarodowych bankierów. Naslani przez Rothschilda emisariusze, dzialajac w obu
zwalczajacych sie obozach, stworzyli tak silne antagonizmy, iz nie moglo obyc sie bez
wojny. Polnoc byla finansowana przez Rothschildów za posrednictwem ich agenta Augusta
Belmota, a Poludnie finansowo wspierali spokrewnieni z Rothschildami Erlangowie. W tym
czasie Abraham Linkoln zostal wybrany prezydentem Stanów Zjednoczonych.
Jego madre i roztropne przedsiewziecia ekonomiczno-polityczne wprawily Rothschildów w
stan zdumienia podszytego glebokim niepokojem. Linkoln bowiem nie chcial byc powolnym
narzedziem w rekach konspiratorów. Usilowal pominac miedzynarodowych

bankierów i zalozyl bank panstwowy, który mial sluzyc obywatelom, bez
korzystania z uslug lichwiarskich posredników.
Rothschild nie mógl do tego dopuscic. Niezaleznosc ekonomiczna USA moglaby
pokrzyzowac mu plany. Zaistnialy problem rozwiazano zabójstwem szesnastego prezydenta
Stanów Zjednoczonych. W owym czasie nie bylo w USA czlowieka, który bylby w stanie
dokonczyc dziela Abrahama Linkolna. Powstala próznie nasycono zwolennikami
"NOWEGO PORZADKU". Potomkowie faryzeuszy mogli bez wiekszych trudnosci
opanowywac mlode panstwo.

Swego czasu, Meyer Amschel Rothschild mial powiedziec: "Dajcie

mi moznosc
emitowania i kontrolowania pieniedzy poszczególnych
panstw, to nie bede dbal o to, kto ustanawia prawa".
Jego nastepcy musieli te slowa dobrze zapamietac.
Wkrótce po zakonczeniu wojny domowej, do Nowego Jorku przybyl syn rabina z Frankfurtu
Jakub H. Schiff. Rothschild polecil mu przejac kontrole nad amerykanskim systemem
pienieznym.
Mial on lokowac swoich ludzi w rzadzie federalnym i w rzadach stanowych, organizowac
zabijajacy chrzescijanstwo ruch ateistyczny, a przede wszystkim antagonizowac obywateli,
szczególnie bialych i czarnych. Jakub H.Schiff ozenil sie z córka Loeba - Teresa - przez co
stal sie wspólpartnerem spólki bankierskiej Kuhn, Loeb & Co. Kuhn i Loeb byli emigrantami
z zydowskich gett w Niemczech. Do USA przybyli w polowie lat czterdziestych
dziewietnastego stulecia.
Emigracja do USA stala sie zlotym interesem. Armia ludzi, która zrobila swoja robote w
starej Europie, zostala przetransportowana do nowej Ameryki. J.H Schiff sciagal sobie
wspólników z niemieckich gett. Ponadto, pomocnym dla niego stal sie fakt zabójstwa cara
Aleksandra II (1881r.). Po zabójstwie, w carskiej Rosji przybraly na sile wystapienia
antyzydowskie. Podsycali je agenci Rothschilda. Pogromy byly ich dzielem. Zydzi nie mieli
wyjscia, musieli obrac Stany Zjednoczone jako kolejna ojczyzne. W tym okresie American
Joint Distribution Committee za pieniadze amerykanskich podatników sprowadzala do USA
zwolenników komunizmu. 10 kwietnia 1870 roku przyszedl na swiat Hiam Goldman, który z
czasem zaslynal w swiecie jako W.I. Lenin
Z siedmioma wspóltowarzyszami zawiazal grupe dzialania, cos w rodzaju awangardy
rewolucyjnej, oderwanej od modnego wówczas radykalnego socjalizmu. Trzymajac sie scisle
wskazówek Alberta Pike'a, Lenin postanowil tworzyc ZAWODOWYCH rewolucjonistów
na drodze scislej selekcji, intensywnego szkolenia i glebokiej konspiracji. W "Dzielach
wybranych" Lenina - tomy II, VIII i X - mozna wyczytac, ze postanowiono wówczas
polaczyc "legalne formy walki z nielegalnymi'. Lenin polecal infiltrowac i penetrowac
rzady, zwiazki zawodowe i organizacje spoleczne, polecal uciekac sie do oszustwa i podstepu,
nakazywal prowadzic prorewolucyjna robote bez wzgledu na koszta i ofiary.
Z pieniedzmi Lenin nigdy nie mial wiekszych problemów, gdyz poczynajac od 1905 roku
ogólnoswiatowa rewolucja komunistyczna byla finansowana w glównej mierze przez
najbogatszych Amerykanów. Loza masonska z Milanu 30 lipca 1914 roku otwarcie
oznajmila, ze jej celem jest zbudowac nowa ere „wolna od tronów i oltarzy". Ich panem i
Bogiem mialo stac sie slowo: „Gotówka"(MAMONA). Istotnie, do bolszewickiej euforii
przylaczyla sie finansierska tyrania i miedzynarodowa bigoteria.
W ciagu pierwszych czterech lat rewolucyjnego dzialania Lenin zwerbowal siedemnastu
fanatyków bolszewickiego ruchu. Miedzy nimi byli: J.W Dtugaszwili-Stalin, znany
wówczas- z napadów rabunkowych na banki i sklepy, L. Mojsze Kaganowicz, pózniejszy
zausznik Stalina, M.M. Finkelstein-Litwinow, bankier Max Warburg, bedacy
jednoczesnie szefem tajnej policji w Niemczech, a takze, opiekun prezydenta USA W.
Wilsona - E. Mendel House.

W 1907 roku Lenin zorganizowal w Londynie zjazd bolszewików. Koszta zjazdu pokryl Zyd
Józef
Fels - amerykanski producent mydla i lider komunistycznego ruchu w USA. W dziesiec lat
pózniej, to jest w 1917 roku, bolszewicy liczyli juz czterdziesci tysiecy czlonków. Bylo wiec
komu rzadzic socjaldemokratyczna republika Adlera-Kierenskiego. Wykorzystujac tyranskie
barbarzynstwo czerwonej bandy, pod wodza Zyda Lenina (HAIMA GOLDMANA),
dokonala zamachu na Europe.
W 1902 roku do USA przybyli Pawel i Felix Warburgowie. Ich brat Max pozostal we
Frankfurcie, aby zarzadzac rodzinnym bankiem i kierowac niemiecka policja. Pawel ozenil
sie z córka Salomona Loeba - Nina, a Felix wybral sobie za zone córke Jakuba H. Schiffa Frede. Dzieki tym malzenstwom i pieniadzom Rothschilda spólka Kuhn, Loeb & Co. stala
sie dominujaca i poczela wplywac na losy swiata.
Kierowana przez Jakuba H. Schiffa firma Kuhn,. Loeb & Co. wsparta finansowo cesarza
japonskiego i tym samym dopomogla mu pokonac rosyjskiego cara. Jednoczesnie Schiff
finansowal bolszewików, usuwajac podstepnie pieniadze carskiej Rosji z rynku Stanów
Zjednoczonych. Duzymi krokami zblizala sie pora zemsty na rosyjskich carach za
odmówienie Nathanowi Rothschildowi posluszenstwa i lojalnosci przez cara Aleksandra I
podczas kongresu wiedenskiego w 1815 roku.
Rewolucja z 1905 roku przekonano sie, ze car byl jeszcze zbyt silny, by móc go pokonac.
Nalezalo mu wiec dolozyc wojne o swiatowym zasiegu.
W czasie wojny rosyjsko-japonskiej ponad piecdziesiat tysiecy rosyjskich zolnierzy zostalo
wzietych do niewoli. Finansowani przez Schiffa czlonkowie amerykanskiej organizacji
"Przyjaciól Wolnosci Rosjan" rozsiewali rewolucyjna propagande wsród jenców rosyjskich.
Poltora tony papieru z rewolucyjna propaganda przerzucono z Nowego Jorku do Japonii.
Korzystajac z goscinnosci Japonczyków „Przyjaciele Wolnosci Rosjan" szkolili przyszlych
matrosów, którzy dwanascie lat pózniej szturmem zdobyli Piotrogrod.
Chcac bezwzglednie panowac w USA, Jakub H. Schiff zalozyl w 1913 roku AntiDefamation League (ADL), której celem stato sie utozsamiac ataki na poczynania
Rothschildów, Warburgów i im podobnych z atakami na zydow. Tym sposobem
zamykano.przeciwnikowi usta. Nikt bowiem nie chce byc utozsamiany ze sprawcami
pogromów. Koliduje to bowiem z etyka chrzescijanska. Co wiecej, ADL poczela pelnic role
gestapo konspiracji. Kontrolowala ona wszystkie organizacje "walczace o ludzkie prawa",
kontrolowala sklepy, hotele, radiostacje, agencje reklamowe i wszystkie srodki masowego
przekazu. O twórcach komunizmu nie mozna bylo mowic prawdy. Skad, my Polacy, to
znamy?
Pod przewodnictwem Lenina (Haim Goldman) komunisci wprowadzili duchowy kanibalizm.
Wyhodowano dzieci-bestie, które posylaly swoich rodzicow na rozstrzal, którym pózniej
postawiono pomniki, by innych zachecic do nasladownictwa. Rosje zdobyto glodem,
rozwiazloscia i bestialskim terrorem.
W lipcu 1914 roku CZARNA REKA - wywodzaca sie od grupy masonskiej pentagonów
Nodiera - zamordowala w Sarajewie arcyksiecia Franciszka Ferdynanda. Byl to atak w
prostej linii na Habsburgow. Tym samym, usilowano odebrac Niemcom bogate zloza
diamentowe w Afryce Poludniowej. Mord w Sarajewie zapoczatkowal pierwsza wojne
swiatowa. Wojna ta byla przeciez konieczna dla pomyslnego rozegrania rewolucji

bolszewickiej, jak to proponowal Albert Pike. Carskie imperium stracilo w tej wojnie piec
milionów ludzi. Dalsze pietnascie milionów stalo sie nieproduktywne. Ruina carskiej
gospodarki byla nieunikniona.
Kluczowa postacia w dziele tworzenia novus ordo seclorum byl Cecil Rhodes. Eksploatujac
zloza zlota i diamentów w Afryce Poludniowej juz w latach dziewiecdziesiatych XIX stulecia
zarabial okolo pieciu milionów dolarów rocznie. W 1888 roku Rhodes przekazal caly interes
w rece Rothschilda. Zalozono wówczas tajne stowarzyszenie „OKRAGLEGO STOLU"
(och jak mnie niedobrze sie robi jak to slysze, tylko wtedy zrobiono to bez Bolka), którego
schematem organizacyjnym byly koncentryczne kregi organizacji iluminatów. W imieniu
Rothschilda wystepowal Lord Alfred Milner. Dzielem Okraglego Stolu byla pierwsza
wojna swiatowa i oczywiscie rewolucja bolszewicka z 1917 roku.
W czasie wybuchu pierwszej Wojny swiatowej z prezydentem USA byl Woodrow Wilson.
W 1916 roku wybierano go ponownie z okrzykiem na ustach; "On trzymal nas z dala od
wojny". Amerykanscy patrioci dobrze pamietali ostrzegawcze slowa George Washingtona
wzywajace do trzymania sie z daleka od zagranicznych wojen. Nie chcieli wiec brac udzialu
w obcej im wojnie. Jak wiadomo, pierwsza wojna swiatowa byla bonanza
miedzynarodowych bankierów. Budujac Zwiazek Sowiecki od Wladywostoku po Lizbone,
musiano wykonczyc jednoczesnie Rosje i Niemcy. Z tego powodu, udzial USA w tej wojnie
byl konieczny.
Pierwsze poufne spotkanie, na którym ustalono dyrektywy dotyczace sposobu rozegrania
rewolucji bolszewickiej, rewolucji, która wstrzasnie swiatem, odbylo sie 14 lutego 1916 roku
w Nowym Jorku. Wziely w nim udzial szescdziesiat dwie osoby, z których az piecdziesiat
bylo weteranami rewolucji w 1905 roku. Smialo mozna powiedziec, ze inzynierami rewolucji
bolszewickiej z 1917 roku byli: Jakub H. Schiff, Felix Warburg, Otto H. Kahn, M.L.
Schiff, Max Breitung, Isaac Seligman, Guggenheim oraz Kuhn, Loeb & Co. Wiosna
1917 roku Jakub H. Schiff rozpoczal hojniej finansowac Leive Bronstein-Trockiego.
Jego inwestycja w rewolucje bolszewicka miala osiagnac zawrotna sume, okolo dwudziestu
milionów dolarów.
Niemniej jednak, obserwacja zycia codziennego wykazuje, ze najlichszy sluga sockomuny na
Zachodzie, nawet taki, który niedawno wyjechal z PRL, posiada niewidzialnego opiekuna,
umozliwiajacego niezle urzadzenie sie na nowym terenie dzialania. Opieka niewidzialnej reki
siega czasów A.M. Rothschilda i Adama Weishaupta.
Leiva Bronstein-Trocki, zaopatrzony przez prezydenta USA W. Wilsona w amerykanski
paszport, opuscil Nowy Jork na pokladzie statku Kristianiafjord w dniu 26 marca 1917 roku.
Plynelo z nim 265 rewolucjonistów, a miedzy nimi takie slawy, jak przyjaciel prezydenta
Wilsona Charles R. Crane, Leiva Fiszelew oraz amerykanski komunista Lincoln Steffens.
Statek Kristianiafjord zawinal do Halifaksu. Kanadyjczycy aresztuja Trockiego w dniu 3
kwietnia 1917 r. Postepowanie Kanadyjczyków bylo logiczne; skoro Trocki obiecywal, ze po
przejeciu wladzy w Rosji zawrze pokój z Niemcami, z którymi Kanada byla w stanie wojny,
nalezalo go aresztowac i przetrzymac przynajmniej do czasu zakonczenia wojny. Jednak
reakcja Anglików i Amerykanów byla tak ostra, ze Kanadyjczycy, chcac niechcac, zmuszeni
byli puscic Trockiego wolno. Wielka kampanie na rzecz uwolnienia Trockiego prowadzil
liberal i mason w jednej osobie, dr Robert M. Coulter, bedacy od roku 1897.ministrem
poczty kanadyjskiej, zabarwiajacej sie coraz bardziej na kolor czerwony.

Zatem, w kwietniu 1917 roku wladze kanadyjskie puscily Trockiego wolno z wielkimi
przeprosinami za spowodowana zwloke w podrózy. Stalo sie tak na zadanie brytyjskiej
ambasady w Waszyngtonie. Osobistym opiekunem Trockiego byl z nim podrózujacy L.
Steffens. Utrzymywal on kontakt pomiedzy prezydentem USA W. Wilsonemi Ch.R. Crane
oraz Trockim. Majac takich opiekunów i paszporty amerykanskie w kieszeniach,
rewolucjonisci Trockiego bez zadnych juz przeszkód mogli polaczyc sie z grupa Lenina, by
wspólnie pokierowac bolszewicka rewolucja.
Obok USA, drugim inkubatorem dla zawodowych rewolucjonistów stala sie Szwajcaria. Tam
przebywal na wygnaniu W.I. Lenin (Zyd Haim Goldman). Wiosna 1917 roku byla ustalona
pora powrotu do Rosji.W tym czasie nie bylo to latwe z powodu wojny Rosji z Niemcami.
Mial jednak Lenin dobrych opiekunów w rzadzie niemieckim. Bankierska rodzina
Bethmanow z Frankfurtu, A. Zimmermann, A. Israel Helpland alias Parwus, Jakub
Furstenberg alias Ganecki, oraz szef policji niemieckiej Max Warburg ulagodzili rzad
kajzera i 16 kwietnia 1917 roku 224 rewolucjonistów z Leninem, Krupska i RadkiemSobelsonem na czele, wyruszylo z Berna w zaplombowanych wagonach, by poprzez
Niemcy, Szwecje i Finlandie przedostac sie do Rosji.
Korupcyjny system rzadzenia rosyjskich carów zostal stworzony po to, aby latwiej bylo go
wymienic na nowy system politycznej korupcji. Po ustapieniu cara Mikolaja II ustanowiono
rzad tymczasowy ksiecia Lwowa, który dzieki swej nieudolnosci i dzieki zakulisowym
intrygom przekazal swa wladze w rece socjaldemokraty Aleksandra Adlera-Kierenskiego.
Zatem, wladza w Rosji gwaltownie poczela skrecac w lewo. Pod naciskiem bankiera Jakuba
H. Schiffa rzad Kierenskiego oglosil amnestie dla wszystkich komunistów bedacych w
nielasce za udzial w rewolucji z 1905 roku. Tym samym przesadzono o losach Rosji, gdyz
wystarczy miec w danym kraju jedynie trzy procent zwyrodnialców, by móc sterroryzowac
cale spoleczenstwo. Przekonali sie o tym Rosjanie w roku 1917, przekonali sie tez i Polacy w
latach 1945-56.
Polityka wewnetrzna w bolszewickim panstwie zajal sie Jankiel-Swierdlow, armia
BronsteinTrocki, wymiarem "sprawiedliwosci" Steinberg, ideologie prezentowal
Goldenbach-Riazanow, a walka z religia kierowal Gubelman-Jaroslawski. Dopóki nie
rozlozono moralnie i fizycznie antybolszewickich armii, dopoty bolszewicy "walczyli z
niemieckim najezdzca". Z chwila, gdy sytuacje opanowala Armia Czerwona, z wielkim
pospiechem do Brzescia Litewskiego udali sie: Trocki, Joffe, Karakhain i Rosenfeld Kamieniew, aby podpisac pokój z Niemcami.
Leiva Bronstein-Trocki mial dobre powiazania z miedzynarodowymi bankierami poprzez
swego krewniaka Abrahama Givatovzo, który za czasów carskich udawal antybolszewika.
Przed wybuchem rewolucji bolszewickiej zarzadzal on bankiem syberyjskim. Posiadal
prywatny bank w Kijowie. W 1918 roku otrzymywal od bolszewików zloto i uzytkowal je
zgodnie z ich zyczeniem. Carskie zloto i diamenty byly glównym srodkiem platniczym
uzywanym przez bolszewików. Carskie ruble i sztaby zlota byly przewozone do Norwegii,
gdzie dzialal w imieniu bolszewików M. Gruzenberg, oraz do Szwecji, gdzie bolszewikom
stuzyl Olof Aschberg. Ze Skandynawii zloto bylo przewozone do Niemiec i do USA.
Dla przykladu, Michal Gruzenberg przywiózl do USA carskie diamenty i tam je sprzedal.
W 1917 roku byl on przedstawicielem amerykanskiej firmy w Piotrogrodzie. Pózniej, pod
nazwiskiem Aleksander Gumberg, stal sie bolszewickim agentem na teren Skandynawii, az
do czasu, gdy go deportowano z Norwegii. Ostatecznie, gdy juz w Europie byl spalony,
przeniósl sie do Nowego Jorku i tam pracowal w bankowosci.

Rzad W. Wilsona zapewnil firme Kuhn, Loeb & Co, ze nie nalozy ograniczen na
PRZYWÓZ zlota z Rosji sowieckiej. Zatem, sowieccy komisarze ludowi, jak powiedzmy
prof. Lomonosow, przywozili do USA carskie zloto statkami. Jeden kurs zawieral srednio
dwiescie skrzyn zlota, po trzy pudy kazda, co dawalo okolo szescdziesieciu ton zlota.
Szwedzka mennica przetapiala carskie zloto i stemplowala je wlasnymi pieczeciami. Dzieki
temu Olof Aschberg mógl zaoferowac szwedzkim bankom "nieograniczone ilosci rosyjskiego
zlota".
Bankier "ogolnoswiatowej rewolucji Olof Aschberg byl dyrektorem sztokholmskiego Nya
Banken, zalozonego w 1912,roku. W.1915 roku, wespól z J.P. Morganem, opracowywal
plan zdobycia rosyjskich bogactw naturalnych. Za wspieranie pieniedzmi kajzerowskich
Niemiec alianci wpisali Nya Banken na czarna liste. Zatem,w 1918 roku Nya Banken
przeksztalcil sie w Svensk Ekonomiebolaget i nadal mogl budowac ogólnoswiatowy
superrzad. Za czasów carskich Olof Aschberg byl przedstawicielem na Rosje z "ramienia J.P.
Morgana i byl negocjatorem w sprawie rosyjskich dlugów. Do chwili wybuchu bolszewickiej
rewolucji Aschberg i Krassin reprezentowali finanse carskiego rzadu. W trakcie rewolucji
obaj gwaltownie zmienili barwy i zaopiekowali sie finansami bolszewików. Z Aschbergiem
scisle wspólpracowali: Karol Furstenberg, jako pierwszy minister finansów w bolszewickim
rzadzie, oraz Max May, jako przedstawiciel nowojorskiego Guaranty Trust. Inny
Purstenberg, Jakub, znany równiez jako Ganecki, dostarczal bolszewikom pieniadze od
bankierów rezydujacych w Niemczech, zwiazanych z klanem Rothschildow.
Pierwszy sowiecki bank, zalozony w roku 1922, o nazwie Ruskombank, byl kierowany przez
Olofa Aschberga. Stalo sie tak zapewne dzieki jego zazylej przyjazni z bolszewicka szyszka
Maximem Finkelstein-Litwinowem. Meyer Genoch Moisewicz Wallachi wystepujacy pod
nazwiskami: Graf, Finkelstein, Buchmann, Harrison, Litwinow, jako, ze prowadzil zywot
aktywnego rewolucjonisty, byl pierwszym bolszewickim ambasadorem w Wielkiej Brytanii.
Za posrednictwem Ruskombanku Litwinow zaplacil Wielkiej Brytanii trzy miliony funtów
jako rekompensate za wyrzadzone firmom brytyjskim szkody w trakcie przeprowadzania
bolszewickiej nacjonalizacji. W 1924 roku, w wyniku czystki stalinowskiej, Ruskombank
zmienil nazwe na Vneshtorg, a Olof Aschberg zostal usuniety.
W 1915 roku J.P. Morgan wraz z Rockefellerami postanowili zinfiltrowac lewicowe
ugrupowania dzialajace na terenie USA. Celem bylo nie ich zlikwidowanie, ale opanowanie.
Z czasem, przejeto kontrole nawet nad III Miedzynarodówka. J.P. Morgan oraz J.A. Stillman
i ziec Stillmana Percy A. Rockefeller, zalozyli American International Corporation. Celem tej
firmy byl ratunek bolszewików przed porazka, a niemal do niej dzoszlo w 1918 roku. J.P.
Morgan musial jednoczesnie "popierac" Aleksandra Kolczaka. Niewiele mógl na tym
stracic, gdyz zloto Kolczaka bylo zdeponowane w San Francisco.
W ramach probolszewickiej dzialalnosci na terenie USA, w 1920 roku zalozono organizacje
pod nazwa "Zjednoczeni Amerykanie". Celem tej organizacji miala byc... walka z
komunizmem. Jednym z jej zalozycieli byl Otto H. Kahn, reprezentujacy probolszewicka
firme Kuhn, Loeb Co., która w owym czasie trzymala bolszewików przy zyciu. W istocie
celem tej organizacji bylo wychwycenie "radykalnych dzialaczy antykomunistycznych"
na terenie USA.
Przebiegle aranzowany "antykomunistyczny" halas odwracal uwage opinii publicznej od
nabrzmialej kwestii ratowania za wszelka cene bolszewickiego panstwa.

Lista bankierów wspierajacych rewolucje, "która wstrzasnela swiatem", jest równiez dluga,
jak kolejki przed sklepami w PRL. Nawet znalazl sie na niej bliski przyjaciel Grigorija
Rasputina, Dimitri Rubenstein, który przed wybuchem rewolucji zarzadzal rosyjskofrancuskim bankiem w Piotrogrodzie.
Po rewolucji, Rubenstein przeniósl sie do Sztokholmu i tam reprezentowal bolszewików w
sprawach finansowych. Olbrzymi rosyjski rynek przeksztalcono w rynek neokolonialny.
Miedzynarodowi bankierzy przystapili do intensywnej eksploatacji gigantycznych polaci
Euroazji. Morgan z Rockefellerem poczeli organizowac w Zwiazku Sowieckim mordercze
pieciolatki. Idee humanizmu zrównano z powszechna kolektywizacja. J.P. Morgan,
Rothschildowie, czy Rockefellerowie nie zrezygnowali z wlasnych fortun dla dobra
bliznich. Zmusili jednak setki milionów ludzi do niewolniczej pracy. Dzielo zniewalania
ludzkosci przykryto mimikra liberalizmu. Liberalizm brzmi bardzo niewinnie i
humanitarnie. Co wiecej, dzieki liberalizmowi unika sie epitetu "czerwony".
Bankierów i bolszewikow laczyla wspólna cecha: internacjonalizm. Trocki mógl zaprzysiac
carskich generalów w celu zbudowania Armii Czerwonej i mógl wykonczyc wielce
patriotyczny scisle niepodleglosciowy ruch Armii Zielonej, która dysponujac siedmiuset
tysiacami zolnierzy desperacko walczyla zarówno z czerwonymi, jak i z bialymi; jako, ze
biali zostali stworzeni po to, aby zdezorientowac Rosjan, i tym samym, zwiekszyc szanse
bolszewików na koncowe zwyciestwo. Inter-bankierzy i interrewolucjonisci utopili we krwi
wolnosciowy zryw rosyjskich patriotów. Jednak bolszewizmu tracacego rusycyzmem nie
mozna bylo sprzedac swiatu. Zatem, rezim bolszewicki przemianowano na partie
komunistyczna, a Zwiazkowi Sowieckiemu dano konstytucje bazujaca na
internacjonalistycznym "Manifescie komunistycznym" Karola Marksa. Na tego rodzaju
bazie mozna juz bylo przystapic do budowy ogolnoswiatowego rzadu, z ogolnoswiatowa
policja, armia, szkolnictwem i ogolnoswiatowym ateizmem.
******
W styczniu 1918 roku Lenin przyrzekl inter-bankierom oczyscic ziemie rosyjska "z wszelkiej
masci szkodliwych insektow" poprzez najciezsza prace niewolnicza. Istotnie, tagiernicy stali
sie glówna sila robocza bolszewickieqo panstwa. Lagierników traktowano w sposób
bestialski, gdyz stanowili nie tylko darmowa sia robocza, ale nalezeli takze do tzw. wrogow
ludu. Dzieki temu, stworzyli grupe spoleczna spedzajaca zycie w kopalniach. Jeden z
lagiernych oprawców, N.Frenkel, zaproponowal Stalinowi, by reperowac sowiecka ekonomie
przy pomocy pracy niewolniczej. Propozycje przyjeto i od tamtej pory wladza sowiecka
przedstawiala NKWD zapotrzebowanie na lagiernikow, a ta skrupulatnie uzupelniala
wymagana liczbe polujac na "wolnych" obywateli.
W pierwszych trzech latach umacniania zdobyczy rewolucji bolszewickiej Rosje pokryly
ugory i zdewastowane fabryki. Wszak komunisci sa mistrzami w niszczycielskim dzialaniu.
W 1921 roku Lenin obwiescil swiatu Nowa Ekonomiczna Polityke (NEP). Tym samym,
zaprosil do Rosji inzynierow i naukowców z Zachodu. O kapitalistach wypowiedzial sie
wowczas nastepujaco:
„Beda oni udzielac kredytow, które zasila komunistyczne partie calego swiata.
Zaopatrujac nas w nowoczesny sprzet i nowoczesna technologie, czego obecnie tak
bardzo nam brakuje, odbuduja nasz przemyst zbrojeniowy, który jest konieczny dla
przeprowadzenia ataku na naszych zaopatrzeniowców. Innymi slowy, beda pracowac
na wlasna zgube".

Istotnie, pierwsza nowoczesna fabtyka samolotow wybudowal bolszewikom niemiecki
koncern Junkersa. Armie Czerwona zbudowali Niemcy. Po traktacie wersalskim bolszewicy
zaoferowali Niemcom swoje poligony. Dzieki temu, Niemcy mogli ominac zakazy traktatu
wersalskiego, a bolszewicy otrzymali samoloty, czolgi, bron chemiczna i kadry oficerskie.
Elewem niemieckiej szkoly byl, miedzy innymi, sowiecki gen. Zukow.
W roku 1921 obywatel amerykanski Herbert Hoover zorganizowal akcje pomocy dla
glodujacej Rosji sowieckiej. USA wyslaly wówczas siedemset tysiecy ton zywnosci.Ratujac
po czesci od smierci glodowej niewolników komunizmu, uratowano przed zaglada
bolszewizm. Pomimo, iz nie bylo nawiazanych stosunków dyplomatycznych pomiedzy
rzadami USA i Rosji sowieckiej, amerykanscy przemyslowcy zawierali prywatne kontrakty z
rzadem sowieckim. I takze, Standard oil Company zajela sie poszukiwaniami ropy naftowej,
A. Harriman zaopiekowal sie kopalniami manganu, a General Electric wyposazyla Moskwe w
instalacje elektryczna wartosci dwudziestu milionów dolarów. W latach 1921-25 wyslano z
USA do Rosji sowieckiej urzadzenia przemyslowe wartosci trzydziestu siedmiu milionów
dolarów.
Najwieksze amerykanskie koncerny zaczely robic ciezkie pieniadze. W latach 1918-22
bolszewicy przekazali do banku J. Schiffa szescset milionów rubli w zlocie, w carskim
zlocie. Angielska firma Lena Goldfields Ltd zajela sie rosyjskimi kopalniami zlota,
modernizujac je i zwiekszajac ich wydajnosc. Mieli wiec bolszewicy czym placic za
okazywana im pomoc.
W 1930 roku Ford Motor Company zabrala sie energicznie do rozbudowy sowieckiego
przemyslu motoryzacyjnego. Dzieki temu, miasto Gorki stalo sie odpowiednikiem
amerykanskiego Detroit. Inzynierowie z Detroit zaprojektowali i zbudowali bolszewikom
olbrzymia fabryke traktorów, która jednoczesnie mogla produkowac czolgi. Amerykanska
firma Cleveland zrobila z Magnitogorska kopie miasta Gary ze stanu Indiana w USA.
Magnitogorsk stal sie posiadaczem najwiekszej w swiecie huty stali. Stal byla bolszewikom
bardzo potrzebna do produkcji armat i czolgów.
Przemysl sowiecki potrzebowal energii elektrycznej. Nie na darmo Lenin powiedzial, ze
komunizm to elektryfikacja kraju. Amerykanski inzynier, H. Cooper, w duzym pospiechu
zaprojektowal elektrownie wodna na Dnieprze - która sowiecka propaganda rozreklamowala
jako dowód sukcesu sowieckiej mysli technicznej.
Pomimo tak olbrzymiej pomocy z Zachodu, w roku 1933 przed bolszewikami stanelo widmo
totalnej kleski. W "Kraju Rad" zapanowal glód, ubóstwo i zepsute powietrze. Sztuczny
twor nie mogl dzialac. I tym razem dawni przyjaciele bolszewików nie zawiedli. Pomocy
udziel prezydent USA F.D. Roosevelt. Zwiazek Sowiecki uzyskal uznanie dyplomatyczne od
rzadu Stanów Zjednoczonych. Byla to pomoc wyjatkowo skuteczna, gdyz od tego momentu
kapitalisci calego swiata mogli popierac bolszewikow w sposob jawny. Zatem, zgodnie z
planami tworców novus ordo sedlorum, bolszewicki embrion czerwonej epidemii nie mogl
szczeznac marnie. Wielce wdzieczny za te pomoc Finkelstein-Litwinow przyrzekl F.D.
Rooseveltowi, iz Zwiazek Sowiecki dopomoze amerykanskim komunistom zaprowadzic
w USA czerwona dyktature (!).

OBJASNIENIA I KOMENTARZE DO PROTOKOLÓW

Dlaczego Protokoly Medrców Syjonu uwazac nalezy za autentyczne. -Zgodnosc
zapowiedzianego planu z wypadkami w Rosji - Oraz obecnie przewrót rosyjski, polski,
czeski, wegierski, rumunski, oraz w krwawej walce jugoslowianski.
Zanim przejdziemy do rozpatrywania wielu uderzajacych zgodnosci miedzynarodowego
spisku zydowskiego z planem Protokolów, przypatrzmy sie przede wszystkim tej bijacej w
oczy zgodnosci, która wystepuje na tle wypadków rosyjskich ostatniej doby, a w
terazniejszosci w Europie. Kto byl ojcem duchowym bolszewizmu. Kto wprowadzil
bolszewizm do Rosji i kto kieruje tym bolszewizmem w tym rozpadajacym sie panstwie
carów. Zydzi w wielu tutejszych pismach staraja sie zbalamucic swiatowa opinie publiczna
przeczac, jakoby zywiol zydowski gral dominujaca role w Sowdepii. Jedyna skuteczna ,
miazdzaca wprost odpowiedzia na te wykrety jest imienna lista komisarzy bolszewickich, w
których rekach spoczywala wladza i rzad w Rosji.
Uzywane nazwisko Prawdziwe nazwisko
Trotzky
Stieklow
Martow
Zinowjew
Gusiew
Kamienlow
Suchanow
Sagerski
Bogdanow
Giedrojew
Uryckij
Wolodarski
Swierdiow
Kamkow
Ganeckij
Dan
Mieszkowskij
Parwus
Riazanow
Martynow
Czemomorskij
Piatnickij
Abrahamowicz
Solacew
Zwiezdicz
Radek
Litwinow
Makiakowskij
Lapinskij
Bobrew
Akselrod
Garyn
Glazunow
Offe

Bronstein
Nachamkes
Cederbaum
Apfelbaum
Drapkin
Rosenfeld
Gimmer
Krachman
Silberstein
Goldman
Radomylski
Cohen
Nazwisko prawdziwe
Katz
Forstenberg
Hurewicz
Goldberg
Heifant
Goldenbach
Zymbar
Czemomodnik
Zewin
Rein
Kleichman
Fonstein
Sobelsohn
Finkelstein
Rosenblum
Lewinsohn
Natalsohn
Ortodoks
Harfeld
Schulze
Prawdziwe nazwisko

Narodowosc
Zyd
Zyd
Zyd
Zyd
Zyd
Zyd
Zyd
Zyd
Zyd
Zyd
Zyd
Zyd
Zyd
Zyd
Zyd
Zyd
Zyd
Zyd
Zyd
Zyd
Zyd
Zyd
Zyd
Zyd
Zyd
Zyd
Zyd
Zyd
Zyd
Zyd
Zyd
Zyd
Zyd

Lebiediewa
Kaminski
Naut
Zagorski
lzgojew
Wladymirow
Bunakow

Simon
Hoffman
Hinzburg
Krachmalnik
Goldman
Feldman
Fundameatsk

Zyd
Zyd
Zyd
Zyd
Zyd
Zyd
Zyd

Zaprzeczac faktowi, ze bolszewizm byl kontrolowany przez zydow jest po prostu nonsensem.
Jezeli w Rosji 90 procent komisarzy bolszewickich to zydzi, jezeli dyktatorem bolszewickiej
rewolucji na Wegrzech byl zyd Bela Kun (prawdziwe nazwisko Moryc Kohn), jezeli podczas
tej rewolucji w panstwie posiadajacym ludnosc w 95 procent chrzescijanska na 10 ministrów
bylo osmiu zydów, jezeli wezmiemy pod uwage, ze przywódcami bolszewizmu w Niemczech
byli zydzi: Karol Libknecht i Róza Luksemburg, jesli zastanowimy sie nad tym, ze
amerykanski socjalizm zgola nie tajacy swych sympatii do bolszewizmu jest niemal
wylacznie kierowany przez zydów - to doprawdy trzeba by byc sIepym, albo co najmniej
slepo uprzedzonym, aby nie wierzyc i nie widziec skad bolszewizm plynie i komu sluzy jako
narzedzie. Mowimy "za narzedzie", bo z protokolów obrad medrców Syjonu jest widocznym,
ze panstwo zydowskie do którego ustanowienia spisek ów zmierza, zgola nie bedzie
bolszewickim ani wolnosciowym, ani liberalnym. Ma to byc teokracja zydowska z królem
samowladnym na czele, oddanym jednak pod dozór wtajemniczonych medrców.
Zadnych parlamentów, zadnych rzadów wiekszosci. Dla tych Medrcy Syjonu maja tylko
pogarde: Tlum jest glupi a rzady wiekszosci wioda do bezladu. A uzycie hasel
wolnosciowych i radykalnych jako walki na glupich Gojów - jest wiecej niz perfidna
ochyda.... Jest w tym straszliwa tragedia tych mas chrzescijanskich, które daja sie uniesc
ponetnym haslom i wierza w szczytne hasla wolnosci i postepu, a które zgola nie zdaja sobie
sprawy, ze biegna w przepasc jak stado baranów.
Tlumy te zrozumialy, ze owe hasla chrzescijanskie, rownosci i bratniej milosci zostaly zatrute
bakteria nienawisci klasowej umieszczonej w nich podstepnie przez zydowskich twórców
nowoczesnego socjalizmu i obecnej ,,Solidarnosci". Kto jest twórca socjalizmu? Jest ich
dwóch: Ferdynand Lassalle i Karol Marx. Ferdynand Lassalle urodzil sie w 1825 r. we
Wroclawiu z rodziców zydów. Prowadzil on dziennik swoich przygód i spostrzezen. W
dzienniku tym pod data 30. 07.1840 r., omawiajac sprawe "mordów rytualnych" poruszona
wowczas w prasie i odpierajac zarzuty zydom czynione Lassalle pisze:... Ale czas niebawem
nadejdzie, kiedy w istocie zabierzemy sie do krwi chrzescijanskiej. Aide toi et Ciet taidera
(pomagaj sobie, a niebo ci dopomoze). Kostki sa gotowe. Wszystko zalezy teraz od gracza.
Karol Marx równiez zyd urodzil sie w roku 1818 w Niemczech w prowincji nadrenskiej.
Autor Manifestu Komunistycznego i wlasciwy twórca bylego socjalizmu. Jest on tez uwazany
przez bolszewików, którzy stawiaja mu w zniszczonych miastach rosyjskich pomniki.
Libknecht starszy, równiez zyd, socjalistyczny lider i dlugoletni powiernik Marxa pisze w
swoich pamietnikach, ze cale zycie Marxa bylo poswiecone dzielu Zemsty. Jakiej zemsty?
Na kim? Nie trudno sie domyslec. Zydzi, którzy wystepuja z twierdzeniem, ze nie uwazaja
sie za naród, ale jedynie za wyznawców zydowskiej wiary w rzeczywistosci dzialaja w
jednym tylko kierunku, za jedna sprawa walcza: Za narodowa sprawe zydowska. Na tym
wlasnie miedzynarodowym "kamuflazu" polega cala groza niebezpieczenstwa zydowskiego.

Cywilizacja chrzescijanska nie stoi w obecnosci jawnego przeciwnika, którego moglaby
zwalczac otwartymi srodkami dozwolonymi przez ta cywilizacje i etyka chrzescijanska, ale
wobec wroga ukrytego, który wciaz zapewnia, ze wrogiem nie jest, a równoczesnie
podziemnymi spiskami podkopuje istnienie chrzescijanskich spoleczenstw. Nie twierdzimy,
ze wszyscy zydzi sa naszymi wrogami - owszem, jestesmy przekonani, ze znaczna ich czesc
nie wie wcale co sie swieci. Rzecz oczywista, ze szatansko przebiegli spiskowcy sa zbyt
madrzy, by wtajemniczac masy zydowskie w misteria tak straszliwego spisku. Nie watpimy
wcale, ze jest mnóstwo zydow, którzy uczciwie odnosza sie do spoleczenstw, w ktorych zyja i
sumiennie spelniaja swe obowiazki jako obywatele panstw do których przynaleza.
Niemniej zarówno te Protokoly i ich sprawdzian w postaci wypadków zaszlych miedzy ich
ogloszeniem, a chwila obecna sa niezbitym dowodem, ze chrzescijanstwu grozi
niebezpieczny i potezny wróg. To tez nie znaczy to ze jest to nawolywaniem do
antysemityzmu, do nielegalnego wystepowania przeciw zydom. Chodzi w niej o to, by
wykazac cala wyzszosc etyki chrzescijanskiej, wedlug której cel nie uswieca srodków. Ale
równoczesnie zadaniem NARODOWEGO PATRIOTYZMU I CHRZESCIJANSTWA
jest otworzenie oczu tym, którzy dotad nie wierzyli, albo naiwnie nie chcieli wierzyc.
Stwierdzamy, wykazujemy niebezpieczenstwo, a kazdy rozumny i logiczny czytelnik
powinien z tych przeslanek wywnioskowac, ze kto nie chce utonac musi póki czas pomyslec o
ratunku.
A ratunek polega oczywiscie na wysilkach w uniemozliwieniu zakusów i poczynan wroga.
Jesli spiskowcy daza do demoralizacji spoleczenstw chrzescijanskich, to nalezy im
przeciwdzialac. Jesli chca oni zawladnac opinia publiczna - nie nalezy do tego wszelkimi
silami dopuscic. Jesli budza nienawisci klasowe - trzeba je lagodzic. Jesli podziemna droga
daza do zwiekszenia krzywd i niesprawiedliwosci spolecznej trzeba temu tez przeciwdzialac.
Etyce mówiacej <oko za oko, zab za zab> przeciwstawic trzeba wzniosla nauke Mistrza
,,Kochaj blizniego swego, jak siebie samego". Krzywd tych nie wyrówna i zlemu nie
zapobiegnie socjalizm, demokratyzm, twór etyki i duszy zydowskiej i sIepe narzedzie w reku
spiskowców uzyte dla ich celow.
Najlepszym przykladem tej powolnosci socjalizmu w rekach tych, których kodeksem sa
<Protokoty Obrad Medrcow Syjonu> jest historia ostatnich lat Rosji. Historia ta to litera
za litera, krok za krokiem, wypadek po wypadku - wykonanie planu szatanskiego
<Protokolow>.
Rozbudzenie nienawisci klasowych, wzajemne wymordowywanie sie Chrzescijan,
przesladowanie wszystkich wyznan oprócz religii zydowskiej. Zniszczenie polityczne i
ekonomiczne poteznego niegdys panstwa, zdemoralizowanie az do rozbestwienia szerokich
mas, wreszcie objecie wladzy przez zydowskich spiskowców. A publiczna tajemnica jest, ze
tej pozornie anty kapitalistycznej rewolucji pomagali przede wszystkim milionerzy zydowscy
w róznych krajach. Oczywiscie wiedzieli oni, ze zydowskiemu kapitalowi nic nie zagraza w
tej rewolucji, której ukrytym celem jest zniszczenie cywilizacj i wiary chrzescijanskiej.
Wiadomo jest, ze bolszewicy przesladuja prawoslawnych jako chrzescijan, ze morduja popów
i zniewazaja cerkwie w ohydny i bezwstydny sposób. Wiadomo jest jednak równiez, ze
szczególna opieka otaczaja synagogi, kahaly i hedery zydowskie. W zydowskiej gazecie
<Dzien> z dnia 24 czerwca 1919 r. znajdowala sie korespondencja europejska niejakiego N.
Shiffrin'a zatytulowana <Radosne wiesci z Rosji>, w której korespondent donosil, ze
Syjonisci zorganizowali w calej Rosji kooperatywy zydowskie, subwencjonowanej przez

Sowiety, które tez przejely pod swój zarzad wszystkie szkoly zydowskie z jezykiem
wykladowym hebrajskim. Szkoly te wcielone zostaly do organizacji publicznych szkól
sowieckich.
Otóz zauwazyc tu nalezy, ze jezyk hebrajski jest jezykiem czysto religijnym, w którym pisany
jest Talmud. Zydzi hebrajskiego jezyka nigdy w potocznej mowie nie uzywaja. To tez jezyk
hebrajski sluzyc moze wylacznie do religijnych studiów. A za tem bolszewicy oslaniaja swa
opieka wyznanie mojzeszowe, podczas gdy rownoczesnie zwalczaja religie katolicka i
prawoslawie.
Jak zas przesladuja chrzescijanskie wyznania, o tym przekonac sie mozna z bardzo ciekawej
broszury, która niedawno wyszla drukiem w Angii pod tytulem The Russian Church under
the Bolsheviks" - (,,Kosciól rosyjski pod bolszewikami"). Autor tej broszury, pop Sergiej
Ortow, wykazuje, ze bolszewicy wymordowali kilkunastu biskupów i kilkuset popów
prawoslawnych, ze wielu z nich pogrzebali zywcem, ze zamykaja cerkwie, ze zamieniaja je
na teatrzyki, ze na kazdym kroku obrazaja religijne uczucia ludnosci.
Oto malenka ilustracja tej wscieklej nienawisci bolszewików do Chrzescijanstwa, wyjeta z
dziennika Times z 3 grudnia 1919 r. Jest to opis wypadków w Odessie zajetej przez
bolszewików:
,,Nastepnej niedzieli - pisze korespondent - po poludniu, przechodzilem przez ogród
miejski, kiedy spostrzeglem grupe zolnierzy bolszewickich zniewazajacych Ikone,
przedstawiajaca twarz Chrystusa w Cierniowej Koronie.
Jeden zolnierz plul w obraz, podczas gdy jego towarzysze smiali sie i krzyczeli z radosci.
Potem podarli obraz na strzepy, tanczyli na nim i zdeptali go w bloto".
Bolszewicy w propagandzie swej staraja sie wytlumaczyc ludziom nie widzacym dalej swego
nosa, ze bolszewizm, to wolnosc, to braterstwo to postep. I w istocie postep to jest, ale
jedynie w kierunku zrealizowania planu Protokolów". O wolnosci w Sowdepii mowy zadnej
nie ma. Sowiety to najstraszniejsza tyrania i autokracja jaka swiat widzial. Samodzierzawie
okrutne carów wraz z calym przelewem krwi przestepców politycznych, wraz z calym
rozbestwieniem Ochrony, wraz z meczarniami lochów petropawtowskich i grozy katorgi
syberyjskiej - samodzierzawie tych carów to dziecinna zabawka wobec autokrytycznych
rzadow Zyda Lenina i Trotzkiego. Ale nie moglo byc inaczej, jesli wykonawcy bolszewiccy
Protokolów trzymac sie mieli przekazania w nich wymienionego; ... Cywilizacja nie moze
istniec bez bezwzglednego despotyzmu, bo rzadów nie moga sprawowac tlumy, ale ich
przywodca, ktokolwiek; by on byl".
Dzis patrzac na powalona przez (Zydów) bolszewików Rosja na tego niegdys olbrzymiego
kolosa, nie podobna nie przypomniec sobie slów Pierwszego Protokolu:
,,Haslem naszym jest Potega i Hipokryzja... Wyrazy - Wolnosc, Rownosc i Braterstwo,
gloszone przez agentów naszych sIepych, sciagaly do szeregów naszych z calego swata
legiony, które z zapalem niosly nasze sztandary. A tymczasem wyrazy te byly to
czerwie, toczace pomyslnosc Gojów, niszczace wszedzie pokój, spokój, solidarnosc
katolicka, burzace wszelkie podstawy ich panstw..."
Straszliwe zniszczenie planu, straszliwe zniszczenie w/g przepowiedni Protokolow!
A Rosja nie jest jedynym krajem, w którym, te przepowiednie sie ziszczaja, aczkolwiek
najdalej posunela sie ona na tej drodze.

Wszedzie we wszystkich krajach widzimy to planowe, systematyczne koncentrowanie
kapitalu w rekach zydowskich wszedzie i za „Wszedziami", jestesmy swiadkami
opanowywania prasy i opinii publicznej przez zydow, (ostatni przyklad to Polska, za
komuny cenzura zydo-komunistyczna, obecnie Zydzi przejeli POLSKA PRASE),
wszedzie rozgoniaja nienawisci klasowe - wszedzie tumani sie puste glowy demagogów i
jeszcze bardziej puste ich sluchaczy i zwolenników hasel nienawisci klasowych - wszedzie
rosnie demoralizacja i zepsucie, lichwa i zadza zbytku, a równoczesnie niezadowolenie i
rozgoryczenie.
Wszystko to sa objawy planowane i przepowiadane w Protokolach. Protokoly te wyszly na
jaw kilkanascie lat temu, kiedy symptomy dzis wystepujace na ciele spoleczenstw nie byly
jeszcze tak wyrazne jak dzisiaj. Ale choroba i zarazek tkwily juz w ciele ludzkosci, bo praca
SPISKOWCÓW setek lat wstecz siega, swiadoma celowa, nieublagana w swej msciwej i
szalenczej logice.
Czy takie sprawdzenie przepowiedni, zgodne w tak drobnych szczególach, moze byc dzielem
przypadku?
Trzeba byc naiwnym dzieckiem, albo otumanionym, durniem i urodzonym nikczemnym
zbirem-kapusiem, który zapiera sie samego siebie swego potomstwa, swojego narodu i
ojczyzny, by w taka przypadkowosc wierzyc.
SKOPIUJ I PRZEKAZ DALEJ...NATYCHMIAST !!!
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