TRANSCRIPT: Przemówienie Benjamina H. Freedmana, Hotel Willard, Waszyngton, 1961
r.

Panie i panowie, za chwilę Hotel Willard
usłyszycie bardzo przerażające
przemówienie. To przemówienie
jest wyjaśnieniem planów, które
są obecnie podejmowane w celu
wrzucenia
Stanów
Zjednoczonych do trzeciej wojny
światowej.
Zostało
ono
wygłoszone krótko przed dużą
grupą w sali kongresowej
hotelu Waszyngtonie,
D.C. Zarówno przemówienie, jak
i czas na pytania i odpowiedzi
później
tak
zelektryzowały
publiczność, że grupa patriotów
przeniosła je
do
dwóch
długogrających zespołów.
płyty, które możesz kupić, aby grać dla przyjaciół, klubów i swojej grupy kościelnej w swojej
społeczności. Mówcą jest pan Benjamin Freedman, autorytet w dziedzinie syjonizmu i
wszystkich jego schematów. Pan Freedman jest byłym Żydem, a ja mam na myśli
FORMERALNEGO Żyda. Walczył on z zębem i paznokciem w komunistycznym świecie
spiskowym, a dziś jest wiodącym amerykańskim patriotą. Zabieramy was teraz na platformę
mówcy, by przedstawić Benjamina Freedmana.
[mowa Freedmana]

To, co zamierzam wam dziś wieczorem powiedzieć, to coś, czego nigdy
nie mogliście się nauczyć z żadnego innego źródła, a to, co wam teraz
powiem, dotyczy nie tylko was, ale i waszych dzieci oraz przetrwania tego
kraju i chrześcijaństwa. Nie jestem tu tylko po to, by zmylić kilka faktów,
by podnieść wasze ciśnienie krwi, ale jestem tu po to, by powiedzieć wam
rzeczy, które pomogą wam zachować to, co uważacie za najświętsze
rzeczy na świecie: wolność, wolność i prawo do życia jako chrześcijanie,
gdzie macie odrobinę godności i odrobinę prawa do realizowania tego, co
wasze sumienie mówi wam, jako chrześcijanie, że jesteście rzeczą
właściwą.

Benjamin H. Freedman

Teraz, po pierwsze, chciałbym państwu powiedzieć, że 25 sierpnia 1960 roku - to było tuż przed
wyborami - senator Kennedy, który jest teraz prezydentem Stanów Zjednoczonych, pojechał do
Nowego Jorku i wygłosił przemówienie do Syjonistycznej Organizacji Ameryki. W orędziu tym,
w celu sprowadzenia go do jego najprostszej formy, oświadczył, że wykorzysta siły zbrojne
Stanów Zjednoczonych do utrzymania istnienia reżimu ustanowionego w Palestynie przez
syjonistów, którzy obecnie okupują ten obszar.
Innymi słowy, chrześcijańscy chłopcy zostaną wyrwani ze swoich domów, z dala od swoich
rodzin i wysłani za granicę, aby walczyć w Palestynie z chrześcijańskimi i muzułmańskimi
Arabami, którzy chcą tylko wrócić do swoich domów. A ci chrześcijańscy chłopcy zostaną
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poproszeni o strzelanie, by zabić tych niewinnych [arabskich Palestyńczyków] ludzi, którzy
chcą jedynie zastosować się do piętnastu rezolucji przyjętych przez ONZ w ciągu ostatnich
dwunastu lat, wzywających syjonistów do umożliwienia tym ludziom powrotu do swoich
domów.
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Teraz, kiedy wojska Stanów Zjednoczonych pojawiają się na Bliskim Wschodzie, aby walczyć z
syjonistami jako ich sojusznicy, aby zapobiec powrotowi tych ludzi, którzy zostali eksmitowani
z ich domów w 1948 R. podczas zbrojnego powstania syjonistów, którzy zostali tam
przeszczepieni z Europy Wschodniej... kiedy to nastąpi, Stany Zjednoczone rozpoczną III
wojnę światową.
Mówisz, kiedy to się stanie? Odpowiedź brzmi, że jak tylko trudności między Francją a Algierią
zostaną rozwiązane, to nastąpi. Jak tylko Francja i Algieria zostaną rozwiązane, będzie to miało
miejsce. Gdy tylko Francja i Algieria rozwiążą swoje problemy, a świat arabski, czy też świat
muzułmański, nie będzie już miał do czynienia z wojną z Francją, przeniesiemy tych ludzi z
powrotem do ich domów, a gdy to zrobią, a prezydent Kennedy pośle waszych synów, by
walczyli tam, by pomóc oszustom trzymać się tego, co ukradli niewinnym mężczyznom,
kobietom i dzieciom, rozpoczniemy III wojnę światową; a gdy to się rozpocznie, możecie być
pewni, że nie wyjdziemy z tej wojny jako zwycięzcy. Przegramy tę wojnę, ponieważ nie ma na
świecie jednego narodu, który pozwoliłby jednemu z ich synów walczyć z nami o taką sprawę.
Wiem i rozmawiam z tymi ambasadorami w Waszyngtonie i Organizacji Narodów
Zjednoczonych - i z dziewięćdziesięcioma dziewięcioma dziewięcioma tamtejszymi narodami,
konsultowałem się może z siedemdziesięcioma z nich - a kiedy wyruszymy na wojnę w
Palestynie, aby pomóc złodziejom utrzymać w posiadaniu to, co ukradli tym niewinnym
ludziom, nie będziemy mieli tam człowieka, który walczyłby z nami jako nasz sojusznik.
I kogo ci ludzie będą mieli na poparcie, pytasz. Cóż, cztery dni po tym, jak prezydent Kennedy
- lub był wtedy senatorem Kennedym - wydał to oświadczenie 28 sierpnia 1960 r., narody
arabskie zwołały spotkanie w Libanie i tam postanowiły wskrzesić lub reaktywować rząd
Palestyny, który mniej więcej uśpiony jest od czasu zbrojnego powstania syjonistów w 1948
ROKU.
Nie tylko to... nakazali utworzenie Armii Palestyńskiej, a teraz wiercą może pół miliona
żołnierzy w tej części świata, aby poprowadzić tych ludzi z powrotem do ich ojczyzny. Mają ze
sobą jako swoich sojuszników wszystkie narody tego, co nazywa się Grupą Konferencyjną
Bandung. Obejmuje ona Związek Radziecki i każdego satelitę Związku Radzieckiego. Obejmują
one Czerwone Chiny, każdy niezależny kraj w Azji i Afryce, czy też osiemdziesiąt procent całej
ludności świata. Osiemdziesiąt procent ludności świata. Cztery na pięć istot ludzkich na
powierzchni ziemi będą naszymi wrogami w stanie wojny z nami. I nie tylko oni są czterema
na pięć istot ludzkich na tej ziemi, ale są niechrześcijańską ludnością świata i są niekaukaskimi narodami... nie-białymi narodami świata, i to jest to, z czym mamy do czynienia.
I jaki jest tego powód? Powodem jest to, że tutaj, w Stanach Zjednoczonych, syjoniści i ich
współwyznawcy mają całkowitą kontrolę nad naszym rządem. Z wielu powodów zbyt wielu i
zbyt skomplikowanych, aby zagłębiać się tutaj w tej chwili - chętnie odpowiem jednak na
pytania, aby poprzeć to stwierdzenie - syjoniści i ich współwyznawcy rządzą tymi Stanami
Zjednoczonymi tak, jakby byli absolutnymi monarchami tego kraju.
Teraz mówisz: "cóż, to jest bardzo szerokie stwierdzenie", ale pozwól mi pokazać, co się stało,
kiedy spałeś - nie chcę tego znieść - pozwól mi pokazać, co się stało, kiedy wszyscy spaliśmy.
Łączę się z tobą. Wszyscy spaliśmy. Co się stało?
I wojna światowa wybuchła latem 1914 ROKU. W roku, w którym wybuchła I wojna światowa,
było ich dziewiętnaście i czternaście. Niewielu jest tu ludzi w moim wieku, którzy to pamiętają.
Teraz ta wojna była prowadzona po jednej stronie przez Wielką Brytanię, Francję i Rosję, a po
drugiej stronie przez Niemcy, Austro-Węgry i Turcję. Co się stało?
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W ciągu dwóch lat Niemcy wygrały tę wojnę: nie same wygrały ją nominalnie, ale faktycznie ją
wygrały. Niemieckie okręty podwodne, które były zaskoczeniem dla świata, zmiotły wszystkie
konwoje z Oceanu Atlantyckiego, a Wielka Brytania stała tam bez amunicji dla swoich
żołnierzy, stała z tygodniowym zapasem żywności skierowanym w jej stronę - a potem
głodowała.
W tym czasie, armia francuska zbuntowała się. Stracili 600.000 kwiatów francuskiej młodzieży
w obronie Verdun nad Sommą. Rosyjska armia poniosła klęskę. Zbierali zabawki i szli do
domu, nie chcieli już bawić się w wojnę, nie lubili cara. A armia włoska upadła.
Teraz Niemcy - nie padł żaden strzał na niemieckiej ziemi. Żaden żołnierz wroga nie
przekroczył granicy z Niemcami. A jednak, oto Niemcy zaoferowały Anglii warunki pokoju.
Zaoferowali Anglii wynegocjowany pokój na podstawie tego, co prawnicy nazywają status quo
ante. To znaczy: "Odwołajmy wojnę i niech wszystko będzie tak, jak było przed rozpoczęciem
wojny."
Cóż, Anglia, latem 1916 ROKU rozważała to. Poważnie! Nie mieli wyboru. Albo zaakceptowali
ten wynegocjowany pokój, który Niemcy wspaniałomyślnie im zaoferowali, albo kontynuowali
wojnę i zostali całkowicie pokonani.
Podczas gdy to się działo, syjoniści w Niemczech, którzy reprezentowali syjonistów z Europy
Wschodniej, udali się do brytyjskiego gabinetu wojennego i - będę mówił krótko, ponieważ jest
to długa historia, ale mam wszystkie dokumenty, aby udowodnić każde moje stwierdzenie, jeśli
ktoś tutaj jest ciekawy, lub nie wierzy w to, co mówię, jest w ogóle możliwe - syjoniści w
Londynie udali się do brytyjskiego gabinetu wojennego i powiedzieli: "Spójrzcie tutaj. Możesz
jeszcze wygrać tę wojnę. Nie musisz się poddawać. Nie musicie akceptować wynegocjowanego
pokoju zaoferowanego wam teraz przez Niemcy. Możecie wygrać tę wojnę, jeśli Stany
Zjednoczone przyjdą jako wasz sojusznik."
Stany Zjednoczone nie były w tym czasie na wojnie. Byliśmy świeży, młodzi, bogaci, potężni.
Oni [syjoniści] powiedzieli Anglii: "Zagwarantujemy, że wprowadzimy Stany Zjednoczone do
wojny jako wasz sojusznik, będziemy walczyć z wami po waszej stronie, jeśli obiecacie nam
Palestynę po wygraniu wojny."
Innymi słowy, zawarli ten układ: "Wciągniemy Stany Zjednoczone w tę wojnę jako wasz
sojusznik. Ceną, jaką musisz nam zapłacić, jest Palestyna po wygraniu wojny i pokonaniu
Niemiec, Austro-Węgier i Turcji."
Teraz Anglia miała takie samo prawo obiecać Palestynę każdemu, jak Stany Zjednoczone
musiałyby obiecać Japonię Irlandii z jakiegokolwiek powodu. To zupełny absurd, że Wielka
Brytania - która nigdy nie miała żadnego związku, żadnego zainteresowania ani prawa do tego,
co znane jest jako Palestyna - powinna zaoferować ją jako monetę królestwa, aby zapłacić
syjonistom za włączenie Stanów Zjednoczonych do wojny.
Jednak obietnicę tę złożyli w październiku 1916 ROKU. Październik, dziewiętnaście sto
szesnaście. A niedługo potem - nie wiem, ilu tu pamięta - Stany Zjednoczone, które były prawie
całkowicie proniemieckie - całkowicie proniemieckie, bo tutejsze gazety były kontrolowane przez
Żydów, bankierzy byli Żydami, wszystkie środki masowego przekazu w tym kraju były
kontrolowane przez Żydów, a oni byli proniemieńscy, bo ich ludzie, w większości przypadków
pochodzili z Niemiec i chcieli, żeby Niemcy lizali cara.
Żydzi nie lubili cara i nie chcieli, by Rosja wygrała tę wojnę. Więc niemieccy bankierzy 4-

niemiecko-żydowscy - Kuhn Loeb i inne duże firmy bankowe w Stanach Zjednoczonych
odmówili finansowania Francji czy Anglii do wysokości jednego dolara. Oni stanęli z boku i
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Powiedzieli: "Tak długo jak Francja i Anglia są związane z Rosją, ani centa!" Ale oni wlewali
pieniądze do Niemiec, walczyli z Niemcami przeciwko Rosji, próbując wylizać carski reżim.
Teraz ci sami Żydzi, gdy zobaczyli możliwość zdobycia Palestyny, udali się do Anglii i zawarli
ten układ. W tym czasie wszystko się zmieniło, podobnie jak ruch uliczny, który zmienia się z
czerwonego na zielony. Tam, gdzie wszystkie gazety były proniemieckie, gdzie opowiadały
ludziom o trudnościach, jakie Niemcy napotykały w walce handlowej z Wielką Brytanią i pod
innymi względami, nagle Niemcy nie byli dobrzy. To byli złoczyńcy. To byli Hunowie. Strzelali
do pielęgniarek Czerwonego Krzyża. Obcinali ręce niemowlętom. I nie byli dobrzy.
Cóż, wkrótce potem pan Wilson wypowiedział Niemcom wojnę.
Syjoniści w Londynie wysłali te kable do Stanów Zjednoczonych, do Justice'a Brandeis: "Idź do
pracy nad prezydentem Wilsonem. Dostajemy z Anglii to, czego chcemy. A teraz idźcie do
pracy, idźcie do pracy nad prezydentem Wilsonem i wciągnijcie Stany Zjednoczone w wojnę." I
tak się stało. W ten sposób Stany Zjednoczone wdały się w wojnę. Nie mieliśmy w niej
większego zainteresowania, nie mieliśmy większego prawa być w niej, niż być dziś wieczorem
na księżycu zamiast w tym pokoju.
Teraz wojna - pierwsza wojna światowa - w której uczestniczyły Stany Zjednoczone nie miała
absolutnie żadnego powodu, aby być naszą wojną. Weszliśmy tam - zostaliśmy w nią
wciągnięci - jeśli mogę być wulgarny, zostaliśmy wciągnięci - w tę wojnę tylko po to, by
syjoniści na całym świecie mogli zdobyć Palestynę. Teraz jest to coś, o czym nigdy nie
powiedziano ludziom w Stanach Zjednoczonych. Nigdy nie wiedzieli, dlaczego rozpoczęliśmy
pierwszą wojnę światową. Co się stało?
Po naszym wkroczeniu na wojnę, syjoniści pojechali do Wielkiej Brytanii i powiedzieli: "Cóż,
wykonaliśmy naszą część umowy. Miejmy coś na piśmie, co pokazuje, że zamierzacie
dotrzymać umowy i dać nam Palestynę po wygraniu wojny." Bo nie wiedzieli, czy wojna potrwa
kolejny rok, czy kolejne dziesięć lat. Więc zaczęli opracowywać paragon. Pokwitowanie miało
formę listu i było napisane bardzo kryptonimicznym językiem, aby świat na wolności nie
wiedział o co chodzi. I to się nazywało Deklaracja Balfoura.
Deklaracja Balfoura była jedynie obietnicą Wielkiej Brytanii, że zapłaci syjonistom to, co
uzgodnili w celu skłonienia Stanów Zjednoczonych do wojny. Tak więc ta wielka Deklaracja
Balfoura, o której tak wiele się słyszy, jest tak samo fałszywa jak trzy dolarowy banknot. I nie
sądzę, żebym mógł uczynić ją bardziej wyrazistą niż to.
I tu zaczęły się wszystkie kłopoty. Stany Zjednoczone poszły na wojnę. Stany Zjednoczone
zniszczyły Niemcy. My tam weszliśmy, a to już historia. Wiesz, co się stało. Teraz, kiedy wojna
się skończyła, a Niemcy pojechali do Paryża, na konferencję pokojową w Paryżu w 1919 ROKU,
było tam 117 Żydów, jako delegacja reprezentująca Żydów, na czele z Bernardem Baruchem. Ja
tam byłem: Powinienem wiedzieć. A teraz co się stało?
Żydzi na tej konferencji pokojowej, kiedy rozcinali Niemcy i wysyłali Europę do wszystkich
tych narodów, które rościły sobie prawo do pewnej części europejskiego terytorium,
powiedzieli: "A co z Palestyną dla nas?". I stworzyli, po raz pierwszy według wiedzy Niemców,
tę Balfour Declaration. Więc Niemcy, po raz pierwszy zdali sobie sprawę, "Oh, to była gra! To
dlatego Stany Zjednoczone weszły na wojnę." I Niemcy po raz pierwszy zdali sobie sprawę, że
zostali pokonani, doznali tego strasznego zadośćuczynienia, które zostało spoliczkowane
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ponieważ syjoniści chcieli Palestyny i byli zdeterminowani dostać ją za wszelką cenę.
To prowadzi nas do kolejnego bardzo interesującego punktu. Kiedy Niemcy zdali sobie z tego
sprawę, naturalnie mieli do tego pretensje. Do tego czasu Żydzi nigdy nie byli w żadnym kraju
na świecie lepsi niż w Niemczech.
Miał pan tam pana Rathenau, który był może 100 razy ważniejszy w przemyśle i finansach niż
Bernard Baruch w tym kraju. Miał pan Balina, który był właścicielem dwóch wielkich linii
parowych, północnoniemieckiego Lloyd's i Hamburg-Amerykańskiej Lini. Miał pan pana
Bleichrodera, który był bankierem rodziny Hohenzollernów. Miałeś Warburgów w Hamburgu,
którzy byli wielkimi bankierami handlowymi - największymi na świecie. Żydzi radzili sobie w
Niemczech bardzo dobrze. Nie ma co do tego wątpliwości. Teraz, Niemcy poczuli: "Cóż, to była
niezła wyprzedaż."
To była wyprzedaż, którą najlepiej mogę porównać - załóżmy, że Stany Zjednoczone były dziś
w stanie wojny ze Związkiem Radzieckim. A my wygrywaliśmy. I powiedzieliśmy Związkowi
Radzieckiemu: "Cóż, zrezygnujmy. Proponujemy wam warunki pokojowe. Zapomnijmy o całej
sprawie." I nagle Czerwone Chiny przystąpiły do wojny jako sojusznik Związku Radzieckiego. A
wrzucenie ich na wojnę przyniosło naszą porażkę. Zmiażdżającą porażkę, z
zadośćuczynieniami, których nie może ogarnąć ludzka wyobraźnia.
Proszę sobie wyobrazić, że po tej porażce, gdybyśmy dowiedzieli się, że to Chińczycy w tym
kraju, nasi chińscy obywatele, którzy przez cały czas myśleliśmy, że są lojalnymi obywatelami
pracującymi z nami, sprzedają nas Związkowi Radzieckiemu i że to przez nich Czerwone Chiny
zostały wciągnięte w wojnę przeciwko nam. Jak mielibyśmy się czuć, w Stanach
Zjednoczonych, wobec Chińczyków? Nie sądzę, by któryś z nich odważył się pokazać swoją
twarz na jakiejkolwiek ulicy. Nie byłoby na tyle wygodnych lampek, żeby się nimi opiekować.
Wyobraźcie sobie, jak byśmy się czuli.
Cóż, tak czuli się Niemcy wobec tych Żydów. "Byliśmy dla nich tacy mili"; i od 1905 r., kiedy
PIERWSZA rewolucja komunistyczna w Rosji się nie powiodła, a Żydzi musieli
wyjechać z Rosji, wszyscy poszli do Niemiec. I Niemcy dały im schronienie. I byli traktowani
bardzo ładnie. I tutaj sprzedali Niemcy w dół rzeki bez żadnego powodu, poza tym, że chcieli
Palestyny jako tak zwanej "żydowskiej wspólnoty".
Teraz, Nahum Sokolow - wszyscy wielcy przywódcy, wielkie nazwiska, o których czytaliście w
związku z dzisiejszym syjonizmem - w 1919, 1920, ' 21, ' 22 i ' 23 PISALI WE wszystkich swoich
gazetach - a prasa była wypełniona ich oświadczeniami - że " uczucie przeciwko Żydom w
Niemczech wynika z tego, że zdawali sobie sprawę, że ta wielka porażka została
spowodowana przez nasze wstawiennictwo i doprowadzenie Stanów Zjednoczonych do
wojny przeciwko nim ".
Sami Żydzi się do tego przyznali. Nie było tak, że Niemcy w 1919 r. odkryli, że szklanka
żydowskiej krwi smakowała lepiej niż Coca-Cola czy Muenchner Beer. Nie było to uczucie
religijne. Nie było żadnych uczuć do tych ludzi tylko z powodu ich przekonań religijnych. To
wszystko było polityczne. To było ekonomiczne. To było wszystko oprócz religijnego.
Nikogo w Niemczech nie obchodziło, czy Żyd pojechał do domu i ściągnął odcienie i
powiedział "Shema' Yisrael" czy "Nasz Ojciec". Nikogo nie obchodziło w Niemczech tak samo
jak w Stanach Zjednoczonych. Teraz to uczucie, które rozwinęło się później w Niemczech,
wynikało z jednej rzeczy: że Niemcy pociągnęli Żydów do odpowiedzialności za ich miażdżącą
klęskę, bez żadnego powodu, ponieważ I wojna światowa została rozpoczęta przeciwko
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Niemcom bez powodu, za który oni [Niemcy] byli odpowiedzialni. Oni nie byli niczemu winni.
Tylko tego, że im się udało. Zbudowali wielką marynarkę wojenną. Zbudowali światowy
handel.
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Musisz pamiętać, Niemcy, w czasach Napoleona, w czasie Rewolucji Francuskiej, jaka była
Rzesza Niemiecka, składała się z 300 - trzystu osób! - małych miast-państw, księstw, księstw i
tak dalej. Trzysta małych, odrębnych podmiotów politycznych. A między tym czasem, między
okresem... między Napoleonem a Bismarckiem, zostały one skonsolidowane w jedno państwo. I
w ciagu 50 lat po tym czasie stali sie jedna z wielkich mocarstw swiata. Ich marynarka wojenna
rywalizowała z brytyjską, robili interesy na całym świecie, mogli sprzedać każdego i produkować
lepsze produkty. I co się stało? Co się stało w wyniku tego?
Między Anglią, Francją i Rosją istniał spisek: "Musimy spoliczkować Niemcy", ponieważ nie ma
na świecie jednego historyka, który mógłby znaleźć ważny powód, dla którego te trzy kraje
zdecydowałyby się politycznie zetrzeć Niemcy z mapy. Co stało się potem?
Kiedy Niemcy zdali sobie sprawę, że to Żydzi są odpowiedzialni za jej klęskę, naturalnie mieli
do niej pretensje. Ale nie skrzywdzono ani jednego włosa na głowie żadnego Żyda. Ani jednego
włosa. Profesor Tansill z Georgetown University, który miał dostęp do wszystkich tajnych
dokumentów Departamentu Stanu, napisał w swojej książce i zacytował z dokumentu
Departamentu Stanu napisanego przez Hugo Schoenfelta, Żyda, którego Cordell Hull wysłał do
Europy w 1933 R. w celu zbadania tzw. obozów więźniów politycznych. I napisał, że znalazł je w
bardzo dobrym stanie.
Byli w doskonałej formie, wszyscy dobrze traktowali. I były wypełnione komunistami. Cóż,
wielu z nich było Żydami, bo Żydzi stanowili może 98 procent komunistów w Europie w tym
czasie. Byli tam też kapłani, ministrowie, przywódcy pracy, masonowie i inni, którzy mieli
przynależność międzynarodową.
Żydzi starali się utrzymać ten fakt w tajemnicy. Nie chcieli, żeby świat naprawdę zrozumiał, że
sprzedali Niemcy i że Niemcy mają do tego pretensje.
Tak więc podjęli oni odpowiednie działania przeciwko nim [przeciwko Żydom]. Oni... czy mam
powiedzieć, dyskryminowali ich, gdzie tylko mogli? Oni ich unikali. Tak samo jak Chińczyków,
Murzynów, czy katolików, czy kogokolwiek w tym kraju, kto nas sprzedał wrogowi i
doprowadził do naszej klęski.
Teraz, po jakimś czasie, Żydzi świata nie wiedzieli co robić, więc zwołali spotkanie w
Amsterdamie. Żydzi z każdego kraju świata uczestniczyli w nim w lipcu 1933 ROKU. I
powiedzieli do Niemiec: "Ty zwalniasz Hitlera! I wsadzasz każdego Żyda z powrotem na swoje
dawne stanowisko, niezależnie od tego, czy był komunistą, czy nie. Nie możecie nas tak
traktować! A my, Żydzi świata, wzywamy was i służymy wam tym ultimatum." Cóż, Niemcy
powiedzieli im... możecie sobie wyobrazić. Więc co oni zrobili [Żydzi]?
Zerwali, a Samuel Untermyer, jeśli nazwisko coś znaczy dla ludzi tutaj... (Chcesz zadać
pytanie? - Uh, w tym czasie w Niemczech nie było komunistów. Nazywano ich
"Socjaldemokratami.)
Cóż, nie chcę podążać za tym, jak oni się nazywali. Teraz używamy angielskich słów, a to,
jak się je nazywało w Niemczech, nie jest zbyt istotne... ale to byli komuniści, bo w 1917 r.
komuniści przejęli Niemcy na kilka dni. Rosa Luxembourg i Karl Liebknecht, i grupa Żydów w
Niemczech objęli władzę na trzy dni. W rzeczywistości, kiedy cesarz zakończył wojnę, uciekł
do Holandii, ponieważ myślał, że komuniści opanują Niemcy tak samo jak Rosja, i że spotka go
taki sam los, jaki spotkał cara w Rosji. Wyjechał więc i pojechał do Holandii dla bezpieczeństwa
i ochrony.
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Teraz, w tym czasie, kiedy zagrożenie komunistyczne w Niemczech zostało stłumione, było
cicho, Żydzi pracowali, wciąż starając się wrócić do swojego dawnego - swojego statusu - i
Niemcy walczyli z nimi na wszelkie możliwe sposoby, nie raniąc niczyich włosów na głowie.
Tak samo jak jedna grupa, prohibicjoniści, walczyli z ludźmi, którzy interesowali się
alkoholem, a oni nie walczyli ze sobą pistoletami, oni robili to, jak mogli.
Cóż, tak walczyli z Żydami w Niemczech. A w tym czasie, pamiętajcie, było 80 do 90 milionów
Niemców i było tylko 460,000 Żydów... mniej niż połowa procent Niemiec to byli Żydzi. A
przecież oni kontrolowali całą prasę, kontrolowali większość gospodarki, bo przychodzili i
tanimi pieniędzmi - wiesz, jak Marka zdewaluowano - kupowali praktycznie wszystko.
Cóż, w 1933 ROKU, kiedy Niemcy odmówili poddania się, proszę pana, Światowej Konferencji
Żydów w Amsterdamie, rozpadli się i pan Untermyer wrócił do Stanów Zjednoczonych - który
był szefem amerykańskiej delegacji i przewodniczącym całej konferencji - i pojechał z parowca
do ABC i zrobił audycję radiową w całych Stanach Zjednoczonych, w której powiedział:
"Żydzi świata ogłaszają teraz świętą wojnę przeciwko Niemcom". Jesteśmy teraz zaangażowani
w święty konflikt przeciwko Niemcom. I mamy zamiar zagłodzić ich do poddania się. Użyjemy
światowego bojkotu przeciwko nim, który zniszczy ich, ponieważ są zależni od ich działalności
eksportowej."
A faktem jest, że dwie trzecie dostaw żywności w Niemczech musiało być importowane i mogło
być importowane tylko z przychodów z tego, co eksportowali. Ich praca. Gdyby więc Niemcy
nie mogli eksportować, dwie trzecie ludności Niemiec musiałoby głodować. Po prostu nie
starczyło żywności dla więcej niż jednej trzeciej ludności.
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Teraz w tej deklaracji, którą tu mam, wydrukowano ją na stronie - całej stronie - w
NewYorkTimesie7sierpnia1933 ROKU, pan Samuel Untermyer śmiało to stwierdził: "ten
ekonomiczny bojkot jest naszym sposobem samoobrony. Prezydent Roosevelt opowiadał się za
jego stosowaniem w NRA" . [Krajowa Administracja Odbudowy] - co być może niektórzy z
Państwa pamiętają, gdzie wszyscy mieli być zbojkotowani, chyba że przestrzegali zasad
określonych w Nowym Ładzie, który oczywiście został wówczas uznany przez Sąd Najwyższy
za niekonstytucyjny.
Niemniej jednak, Żydzi na całym świecie ogłosili bojkot przeciwko Niemcom i był on tak
skuteczny, że nie można było znaleźć jednej rzeczy w żadnym sklepie na świecie z napisem
"made in Germany".
Jeden z dyrektorów Woolworth Company powiedział mi, że musieli wyrzucić do rzeki zastawy
i naczynia warte miliony dolarów; że ich sklepy zostały zbojkotowane. Jeśli ktoś wszedł i
znalazł potrawę z napisem "wyprodukowano w Niemczech", byli pikietowani z napisami:
"Hitler", "morderca" i tak dalej, i tak dalej, i tak dalej - coś w rodzaju tych sit-ins, które
odbywają się na południu.
R. H. Macy, który jest kontrolowany przez rodzinę Straussów, którzy również są Żydami...
kobieta znalazła tam pończochy, które pochodziły z Chemnitz, oznaczone "wyprodukowane w
Niemczech". Cóż, były to pończochy bawełniane. Być może były tam 20 lat, bo od dwudziestu
lat obserwuję nogi kobiet, nie widziałem pary z bawełnianymi pończochami. Więc Macy!
Widziałam, jak Macy zbojkotowała, jak setki ludzi chodziło z napisami "MURDERS" i
"HITLERITES", i tak dalej.
Do tej pory w Niemczech nie skrzywdzono ani jednego włosa na głowie żadnego Żyda. Nie było
cierpienia, nie było głodu, nie było morderstwa, nie było niczego.
Teraz, to... oczywiście, Niemcy powiedzieli: "Dlaczego, kim są ci ludzie, aby ogłosić bojkot
przeciwko nam i wyrzucić wszystkich naszych ludzi z pracy, a nasz przemysł się zatrzyma? Kim
oni są, żeby nam to robić?" Naturalnie mieli do tego żal. Na pewno malowali swastyki na
sklepach należących do Żydów.
Dlaczego Niemiec miałby wchodzić i oddawać swoje pieniądze sklepikarzowi, który brał udział
w bojkocie, który zamierzał zagłodzić Niemcy, by poddać się Żydom świata, którzy mieliby
dyktować, kim ma być ich premier lub kanclerz? Cóż, to było niedorzeczne.
Trwało to jakiś czas i dopiero w 1938 r., kiedy młody Żyd z Polski wszedł do ambasady
niemieckiej w Paryżu i zastrzelił jednego z urzędników [urzędnika niemieckiego], Niemcy zaczęli
naprawdę szarpać się z Żydami w Niemczech. I wtedy znaleźliście ich, jak wybijali okna, jak
walczyli na ulicy i tak dalej.
A teraz, żeby ktokolwiek to powiedział - nie lubię używać słowa "antysemityzm", bo jest ono
bez znaczenia, ale coś dla ciebie jeszcze znaczy, więc będę musiał go użyć - jedynym powodem,
dla którego w Niemczech istniało jakiekolwiek poczucie winy wobec Żydów było to, że są oni
odpowiedzialni: numer jeden, za pierwszą wojnę światową; numer dwa, za ten światowy
bojkot, a numer trzy - czy ja powiedziałem za pierwszą wojnę światową, oni byli
odpowiedzialni? Za ten bojkot - a także za drugą wojnę światową, bo po tym, jak to coś
wymknęło się spod kontroli, to było absolutnie konieczne, żeby Żydzi i Niemcy zamknęli
klaksony w wojnie, żeby zobaczyć, który z nich przeżyje.
W międzyczasie mieszkałem w Niemczech i wiedziałem, że Niemcy zdecydowali, że Europa
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albo to będzie komunistyczne. I Niemcy postanowili: "W miarę możliwości zachowamy to jako
chrześcijańskie". I zaczęli się rozbrajać.
Do tego czasu Stany Zjednoczone uznały Związek Radziecki, co uczyniły w listopadzie 1933 R.,
Związek Radziecki stawał się bardzo potężny, a Niemcy zdały sobie sprawę: "Cóż, nasza kolej
przyjdzie wkrótce, chyba że będziemy silni." Tak samo jak my w tym kraju mówimy dzisiaj:
"Nasza kolej przyjdzie wkrótce, chyba że będziemy silni."
A nasz rząd wydaje 83 lub 84 miliardy dolarów z waszych pieniędzy na obronę, jak mówią. Na
obronę przed kim? Obrona przed 40.000 małych Żydów w Moskwie, którzy przejęli władzę w
Rosji, a następnie, na swój przebiegły sposób, przejęli kontrolę nad wieloma innymi rządami
świata.
Teraz, aby ten kraj znalazł się teraz na skraju trzeciej wojny światowej, z której nie możemy
wyłonić zwycięzcy, jest czymś, co przeraża moją wyobraźnię. Wiem, że bomby atomowe są
mierzone w megatonach. Megaton to termin używany do określenia miliona ton trotylu.
Milion ton trotylu to megaton. Teraz nasze bomby atomowe mają pojemność 10 megaton, czyli
10 milionów ton trotylu. Wtedy zostały opracowane po raz pierwszy 5 lub 6 lat temu. Teraz
rozwijane bomby atomowe mają pojemność 200 megaton, a Bóg wie, ile megaton mają bomby
atomowe Związku Radzieckiego.
Więc, z czym teraz mamy do czynienia? Jeśli wywołamy wojnę światową, która może
przerodzić się w wojnę nuklearną, ludzkość jest skończona. I dlaczego to się stanie? To się
stanie, ponieważ Akt III... kurtyna idzie w górę na Akt III. Akt I był I wojną światową. Akt II był
II wojną światową. Akt III to będzie III wojna światowa.
Żydzi na całym świecie, syjoniści i ich współwyznawcy na całym świecie, są zdeterminowani, by
ponownie wykorzystać Stany Zjednoczone, by pomóc im na stałe utrzymać Palestynę jako
przyczółek dla ich światowego rządu. Teraz jest to tak samo prawdziwe, jak ja stoję tutaj,
ponieważ nie tylko ja to przeczytałem, ale wielu tutaj przeczytało to i jest to znane na całym
świecie.
Co teraz zrobimy? Życie, które uratujesz, może należeć do twojego syna. Twoi chłopcy mogą
być w drodze na tę wojnę dziś wieczorem, a ty nie wiesz tego tak dobrze, jak nie wiedziałeś, że
w 1 9 16 rok u w Londynie syjoniści zawarli umowę z brytyjskim gabinetem wojennym, aby
wysłać twoich synów na wojnę w Europie. Czy wiedział pan o tym w tym czasie? Nie wiedziała o
tym żadna osoba w Stanach Zjednoczonych. Nie wolno było panu tego wiedzieć.
Kto to wiedział? Prezydent Wilson o tym wiedział. Pułkownik House o tym wiedział. Inni o tym
wiedzieli. Czy ja to wiedziałam? Miałem całkiem niezłe pojęcie o tym, co się dzieje: Byłem
łącznikiem Henry'ego Morgenthau'a w kampanii z 1912 ROKU, kiedy prezydent Wilson został
wybrany, a wokół tego biura odbywały się rozmowy.
Byłem "poufnym człowiekiem" dla Henry'ego Morgenthau'a, s., który był przewodniczącym
Komisji Finansów, i byłem łącznikiem między nim a Rollo Wellsem, skarbnikiem. Siedziałem
więc na tych spotkaniach z prezydentem Wilsonem na czele stołu i wszystkimi innymi, i
słyszałem, jak bębnili w mózg prezydenta Wilsona ukończony podatek dochodowy i to, co
stało się Rezerwą Federalną, a także indoktrynowali go z ruchem syjonistycznym.
Sędzia Brandeis i prezydent Wilson byli tak samo blisko jak dwa palce na tej dłoni, a prezydent
Woodrow Wilson był tak samo niekompetentny, gdy chodziło o określenie, co się dzieje jako
nowo narodzone dziecko. I w ten sposób wciągnęli nas w I wojnę światową, kiedy wszyscy
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Teraz, w tej chwili... w tej chwili mogą planować tę III wojnę światową, w której nie mamy
szans, nawet jeśli nie użyją bomb atomowych. Jak Stany Zjednoczone - około pięć procent
świata - mogą wyjść i walczyć z osiemdziesięcioma do dziewięćdziesięciu procentami świata na
swoim terytorium? Jak możemy to zrobić... wysłać tam naszych chłopców na rzeź? Za co? Żeby
Żydzi mogli mieć Palestynę jako swoją "wspólnotę"? Oszukali cię tak bardzo, że nie wiesz, czy
przyjdziesz, czy odejdziesz.
Teraz każdy sędzia, kiedy oskarża ławę przysięgłych, mówi: "Panowie, każdy świadek, który
was znajdzie, powie jedno kłamstwo, możecie zignorować wszystkie jego zeznania." To
prawda. Nie wiem z jakiego stanu jesteście, ale w stanie Nowy Jork tak właśnie sędzia zwraca
się do ławy przysięgłych. Jeśli ten świadek powiedział jedno kłamstwo, zignorujcie jego
zeznania.
A teraz, jakie są fakty o Żydach?
Żydzi - nazywam ich Żydami do ciebie, bo są znani jako Żydzi. Nie nazywam ich Żydami.
Nazywam ich tak zwanymi Żydami, bo wiem, czym są. Jeśli Jezus był Żydem, to w dzisiejszym
świecie nie ma Żyda, a jeśli ci ludzie są Żydami, to z pewnością nasz Pan i Zbawiciel nie był
jednym z nich, i mogę to udowodnić.
Co się teraz stało? Wschodnioeuropejscy Żydzi, którzy stanowią 92 procent światowej
populacji tych ludzi, którzy nazywają siebie Żydami, byli pierwotnie Chazarami.
Byli wojowniczym plemieniem, które żyło głęboko w sercu Azji. Byli tak wojowniczy, że nawet
Azjatycy wypędzili ich z Azji do Europy Wschodniej - a żeby to ograniczyć, żeby nie zagubić się
zbytnio w historii Europy Wschodniej - założyli to wielkie królestwo Chazarów: 800.000 mil
kwadratowych. Tylko, że nie było Rosji, nie było innych krajów, a królestwo Chazarów było
największym krajem w całej Europie - tak wielkim i tak potężnym, że kiedy inni monarchowie
chcieli iść na wojnę, Chazarzy pożyczyliby im 40 000 żołnierzy. Byli tak wielcy i potężni, że
kiedy inni monarchowie chcieli iść na wojnę, Chazarzy pożyczyli im 40 000 żołnierzy.
Teraz, byli wielbicielami fallicznych falliczek, co jest brudne. Nie chcę teraz zagłębiać się w
szczegóły. To była ich religia, tak jak wielu innych pogan czy barbarzyńców na całym świecie.
Teraz król [Chazar] tak bardzo obrzydził się zwyrodnieniami swojego królestwa, że postanowił
przyjąć tzw. wiarę monoteistyczną - albo chrześcijaństwo, albo islam - wiarę muzułmańską albo to, co dziś znane jest jako judaizm - naprawdę talmudyzm. Tak więc, jak obracanie
szczytem i wołanie "eeny, meeny, miney, moe", wybrał tzw. judaizm. I to stało się religią
państwową.
Zesłał do szkół talmudycznych w Pumbedita i Sura i wychował tysiące tych rabinów ze swoimi
naukami, i otworzył synagogi i szkoły w swoim królestwie 800.000 ludzi - 800.000 tysięcy mil
kwadratowych - i może dziesięć do dwudziestu milionów ludzi; i stali się oni tym, co
nazywamy Żydami. Nie było żadnego z nich, który miałby przodka, który kiedykolwiek
położyłby palec u nogi w Ziemi Świętej, nie tylko w historii Starego Testamentu, ale z
powrotem do początków czasu. Nie było żadnego z nich! A jednak przychodzą do chrześcijan i
proszą nas o wsparcie ich zbrojnego powstania w Palestynie, mówiąc:
"Cóż, na pewno chcesz pomóc w repatriacji wybranych przez Boga ludzi do ich Ziemi
Obiecanej, ich ojczyzny przodków, To jest twój chrześcijański obowiązek. Daliśmy wam
jednego z naszych chłopców jako waszego Pana i Zbawiciela. Idziesz teraz do kościoła w
niedzielę, klękasz i czcisz Żyda, a my jesteśmy Żydami."
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Cóż, byli pogańskimi Chazarami, którzy byli nawróceni tak samo jak Irlandczycy [byli
nawróceni]. I to jest tak samo śmieszne nazywać ich "ludźmi Ziemi Świętej", jak... są 54 miliony
chińskich muzułmanów. Pięćdziesiąt cztery miliony! I, Mohammed zmarł dopiero w 620 r. n.e.,
więc w tym czasie 54 miliony Chińczyków zaakceptowało islam jako swoją wiarę religijną.
Teraz wyobraźcie sobie, w Chinach, 2000 mil od Arabii, gdzie znajduje się miasto Mekka, gdzie
urodził się Mohammed... wyobraźcie sobie, czy 54 miliony Chińczyków nazywało się
"Arabami". Proszę sobie wyobrazić! Powiedziałbyś, że są szaleńcami. Każdy, kto uważa, że te 54
miliony Chińczyków to Arabowie, musi być szalony. Wszystko, co zrobili, to przyjęli jako wiarę
religijną; wiarę, która miała swoje źródło w Mekce, w Arabii.
Tak samo jak Irlandczycy. Kiedy Irlandczycy stali się chrześcijanami, nikt nie wyrzucił ich do
oceanu i nie sprowadził z Ziemi Świętej nowego plonu mieszkańców, którzy byli
chrześcijanami. To nie byli inni ludzie. Byli to ci sami ludzie, ale zaakceptowali chrześcijaństwo
jako wiarę religijną.
Teraz, ci poganie, ci azjatycy, ci turkofinaliści... byli rasą mongolską, którzy zostali wypędzeni z
Azji do Europy Wschodniej. Oni również, ponieważ ich król przyjął wiarę - wiarę talmudyczną
- nie mieli wyboru. Tak samo jak w Hiszpanii: Jeżeli król był katolikiem, każdy musiał być
katolikiem. Jeśli nie, trzeba było wydostać się z Hiszpanii. Więc wszyscy - oni żyli na tej ziemi
tak jak drzewa i krzewy; człowiek należał do ziemi pod ich feudalnym systemem - więc oni
wszyscy [Chazarzy] stali się tym, co my dzisiaj nazywamy Żydami!
Wyobraźcie sobie teraz, jak głupio było dla chrześcijan powiedzieć: "Użyjemy naszej mocy,
naszego prestiżu, by repatriować wybrany przez Boga lud do jego przodków, do jego Ziemi
Obiecanej".
Teraz, czy może być większe kłamstwo niż to? Czy może być większe kłamstwo niż to?
A ponieważ kontrolują gazety, czasopisma, radio, telewizję, wydawnictwa książkowe, mają
ministrów na ambonie, mają polityków na mydelniczkach mówiących w tym samym języku ...
więc oczywiście uwierzyłbyś, że czarny jest biały, gdybyś słyszał go wystarczająco często. Nie
nazywalibyście już czarnego czarnego - zaczęlibyście nazywać czarnym białym. I nikt nie
mógłby cię winić.
To jest jedno z wielkich kłamstw... To jest fundament wszystkich nieszczęść, które spotkały
świat. Ponieważ po dwóch wojnach toczonych w Europie - I i II wojnie światowej - jeśli nie
mogli oni żyć w pokoju i harmonii z ludźmi w Europie, tak jak ich bracia mieszkają w
Stanach Zjednoczonych, o co te dwie wojny walczyli? Czy musieli oni
- jak ty spłukujesz toaletę - bo nie mogli się dogadać, czy musieli powiedzieć: "Cóż, wracamy
do naszej ojczyzny, a wy chrześcijanie możecie nam pomóc"?
Nie mogę jeszcze zrozumieć, jak chrześcijanie w Europie mogli być tak głupi, ponieważ każdy
teolog, każdy nauczyciel historii wiedział to, co ja wam mówię. Ale oni naturalnie przekupili
ich, zamknęli ich pieniędzmi, wypchali usta pieniędzmi, a teraz... Nie obchodzi mnie, czy wiesz
to wszystko, czy nie. Nie ma dla mnie znaczenia, czy znasz te wszystkie fakty, czy nie, ale dla
mnie ma to znaczenie. Mam w rodzinie chłopców, którzy będą musieli być w następnej wojnie,
i nie chcę, żeby poszli walczyć i zginęli... tak jak zginęli w Korei. Tak jak zginęli w Japonii.
Jakby umarli na całym świecie. Za co?
Żeby pomóc oszustom trzymać się tego, co ukradli niewinnym ludziom, którzy przez setki, a
może tysiące lat byli w spokojnym posiadaniu tej ziemi, tych gospodarstw, tych domów?
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Czy to dlatego Stany Zjednoczone muszą iść na wojnę? Ponieważ Partia Demokratyczna chce
stanu Nowy Jork - głosowanie wyborcze? Illinois, głosowanie wyborcze? A Pensylwania, głosy
wyborcze?... które są kontrolowane przez syjonistów i ich współwyznawców?... równowaga sił?
W Nowym Jorku jest 400.000 członków partii liberalnej, wszyscy syjoniści i ich
współwyznawcy. A stan Nowy Jork wybrał Kennedy'ego 400.000 głosami. Teraz, nie winię pana
Kennedy'ego. Lubię pana Kennedy'ego. Uważam, że jest wspaniałym człowiekiem. Myślę, że
może nas naprawdę wyciągnąć z tego problemu, jeśli przekażemy mu fakty. I wierzę, że wie o
wiele więcej, niż wskazują na to jego spotkania. Bawi się z wrogiem. Na przykład, gdy idziesz
na ryby, musisz się nimi bawić. Wypuść je i wciągnij. Wypuśćcie ich i wciągnijcie. Ale znając
ojca pana Kennedy'ego, jak dobrze jest poinformowany na ten temat i jak blisko jest
Kennedy'emu z ojcem, nie sądzę, żeby pan Kennedy był zupełnie po ciemku.
Ale myślę, że obowiązkiem każdej matki, każdego wiernego chrześcijanina, każdej osoby, która
uważa obronę tego kraju za święte prawo, jest to, aby komunikowała się - nie ze swoim
kongresmenem, nie z senatorem, ale z prezydentem Kennedym. I powiedzcie mu: "Nie sądzę,
że powinniście wysyłać mojego chłopca, czy naszych chłopców, ubranych w mundur Stanów
Zjednoczonych Ameryki i pod flagę, którą tu widzicie, naszą czerwoną, białą i niebieską, by
walczyli tam, by pomóc utrzymać w rękach tych, których ukradli". Myślę, że każdy nie
powinien raz pisać sam, ale pisać dalej i nakłaniać swoich przyjaciół do pisania.
Mógłbym to ciągnąć w nieskończoność i mówić ci te rzeczy, by wesprzeć to, o co cię właśnie
poprosiłem. Ale nie sądzę, żeby było to konieczne. Jesteś ponadprzeciętną grupą inteligencką i
nie sądzę, by trzeba było już robić na tym wrażenie.
Ale... Chcę ci powiedzieć jeszcze jedną rzecz. Mówisz o... "Oh, Żydach. Dlaczego Żydzi?
Chrześcijaństwie. Dlaczego, dostaliśmy chrześcijaństwo od Żydów i Żydzi dali nam Jezusa, a
Żydzi dali nam naszą religię". Ale czy wiesz, że w dniu pokuty, który uważasz za tak święty dla
nich, że w tym dniu... a ja byłem jednym z nich! To nie jest pogłoska. Nie jestem tu po to, by
być wściekły. Jestem tu, by przedstawić ci fakty.
Kiedy w Dniu Pojednania wchodzisz do synagogi, pierwszej modlitwie, którą recytujesz, stoisz
- i jest to jedyna modlitwa, za którą stoisz - i powtarzasz trzy razy krótką modlitwę. Kol Nidre.
W modlitwie tej zawierasz umowę z Bogiem Wszechmogącym, że każda przysięga, ślubowanie
lub przyrzeczenie, które możesz złożyć w ciągu następnych dwunastu miesięcy - każda
przysięga, ślubowanie lub przyrzeczenie, które możesz złożyć w ciągu następnych dwunastu
miesięcy, jest nieważne.
Przysięga nie może być przysięgą; ślubowanie nie może być przysięgą; zastaw nie może być
zastawem. Nie będą one miały żadnej siły ani skutku, i tak dalej, i tak dalej.
A co więcej, Talmud naucza: "Nie zapominaj - za każdym razem, gdy składasz przysięgę,
ślubowanie i przyrzeczenie - pamiętaj o modlitwie Kol Nidre, którą odmówiłeś w Dniu
Pojednania i która zwalnia cię z wypełnienia tego obowiązku".
Jak bardzo możesz polegać na ich lojalności? Na ich lojalności można polegać w takim samym
stopniu, jak na lojalności Niemców w 1916 ROKU.
I będziemy cierpieć ten sam los co Niemcy, i to z tego samego powodu. Nie można polegać na
czymś tak niepewnym, jak przywództwo, które nie jest zobowiązane do przestrzegania
przysięgi, ślubowania czy przyrzeczenia. Mógłbym teraz wyrecytować wiele innych rzeczy, ale
miałbym trochę szacunku dla waszego czasu, a wy chcecie naprawdę, uh, skończyć z tym
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wszystkim. Jutro będzie długi dzień.
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[Skrócony.] Freedman nadal mówi o gazecie "Common Sense". Potem prosi o pytania od
słuchaczy].
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
Freedman: Dobrze, skomentuję to. To jest dość głębokie, ale wszyscy macie bardzo wysoki
stopień inteligencji, więc spróbuję. W czasach historii Biblii, istniał obszar geograficzny znany
jako Judea. Judea była prowincją Imperium Rzymskiego. Teraz osoba, która mieszkała w Judei,
była znana jako Judea, a po łacinie był to Judaeus; po grecku był to Judaius. Te dwa słowa, w
języku greckim i łacińskim, oznaczają Judeję.
Teraz w języku łacińskim i greckim nie ma takiej litery jak "j", a pierwsza sylaba Judeusa i
Judaiusa zaczyna się na "ghu". Teraz, kiedy została napisana Biblia, najpierw była napisana po
grecku, łacinie, pancerzu, syriaku, aramejsku... wszystkich tych językach. Nigdy nie było w
żadnym z nich słowa Żyd, ponieważ słowo to nie istniało. Judea była krajem, a ludzie byli
Judejczykami, a Jezus był określany tylko jako Judejczyk. Widziałem te wczesne...
najwcześniejsze dostępne skrypty.
W 1345 ROKU pewien człowiek o nazwisku Wycliffe w Anglii pomyślał, że nadszedł czas, aby
przetłumaczyć Biblię na język angielski. Nie było żadnego angielskiego wydania Biblii, bo kto,
do diabła, mógł ją przeczytać? Tylko wykształceni ludzie kościoła umieli czytać łacinę i grekę,
syryjską, aramejską i inne języki. Tak czy inaczej, Wycliffe przetłumaczył Biblię na język
angielski. Ale w niej musiał rozejrzeć się za kilkoma słowami dla Judasza i Judaiusa.
Nie było żadnego angielskiego słowa, ponieważ Judea znikła. Nie było żadnej Judei. Ludzie
dawno temu o tym zapomnieli. Więc w pierwszym tłumaczeniu użył tego słowa, w odniesieniu
do Jezusa, jako "gyu", "Żyd". W tym czasie nie było prasy drukarskiej.
Wtedy, między 1345 a XVII wiekiem, kiedy to pojawiła się prasa, słowo to przeszło tak wiele
zmian... Mam je wszystkie tutaj. Jeśli chcesz, mogę ci je przeczytać. Tak zrobię. To słowo 'gyu',
które było w Biblii Wycliffe'a, stało się... najpierw 'gyu', potem 'giu', potem 'iu' (bo 'i' po
łacinie wymawia się jak 'j'). Juliusz Cezar jest "Iul", bo po łacinie nie ma "j"), potem "iuw",
potem "ieuu", potem "ieuy", potem "iwe", potem "iow", potem "iewe", wszystko w Biblii, jak to
się działo z czasem. Potem 'ieue' , potem 'iue' , potem 'ive' , i potem 'ivw' , i wreszcie w XVIII
wieku... ' jew'. Żyd.
Wszystkie skorumpowane i zakontraktowane formy dla Judaiusa, i Judeasza po łacinie. Teraz
nie było czegoś takiego jak "Żyd", a żaden teolog - ja wykładałem w może 20 najważniejszych
seminariach teologicznych w tym kraju, a dwa w Europie - nie było takiego słowa jak "Żyd".
Była tylko Judea, a Jezus był Judejczykiem i pierwsze angielskie użycie słowa w angielskiej Biblii
do opisania go było "gyu" - Żydem. Skurczona i skrócona forma Judei, tak samo jak nazywamy
laboratorium "laboratorium", a benzyna "gaz"... tendencja do skracania.
Tak więc w Anglii nie było szkół publicznych; ludzie nie umieli czytać; wyglądało to jak
zakodowany alfabet, więc zrobili z niego krótkie słowo. Teraz mówienie teologowi, że nie
można krzywdzić Żydów, jest po prostu śmieszne. Chciałbym wiedzieć, gdzie w Piśmie
Świętym to jest napisane. Chciałbym znać ten tekst.
Spójrzcie, co się stało z Niemcami za dotykanie Żydów. Co ty, jako obywatel Stanów
Zjednoczonych, zrobiłbyś ludziom, którzy zrobili ci to, co tak zwani Żydzi - Polacy i Litwini i
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Litwini - nie byli Żydami, jak ci właśnie wyjaśniłem. Byli oni mieszkańcami Europy
Wschodniej.
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który został nawrócony na Talmudyzm. Nie było czegoś takiego jak Judaizm. Judaizm był
nazwą nadaną w ostatnich latach tej religii znanej w historii Biblii jako Tora [niesłyszalna].
Żaden Żyd ani żadna wykształcona osoba nigdy nie słyszała o judaizmie. Nie istniał. Wyciągnęli
go z powietrza... bezsensowne słowo.
Tak jak "antysemicki". Arab jest półsemitą. A chrześcijanie mówią o ludziach, którzy nie lubią
Żydów jako antysemitów, a wszystkich Arabów nazywają antysemitami. Jedynymi półsemitami
na świecie są Arabowie. Nie ma jednego Żyda, który jest semitą. Wszyscy są turkmeńskimi
mongołami. Wschodnioeuropejscy Żydzi. Więc, zrobili pranie mózgu społeczeństwu, i jeśli
zaprosisz mnie na spotkanie z tym wielebnym, który ci to powiedział, przekonam go i to
będzie jeden krok w dobrym kierunku. Pójdę, gdziekolwiek będę musiał, żeby się z nim
spotkać.
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
Tak, proszę pani. Cóż... Mogę na to odpowiedzieć. Po pierwsze, twoje pierwsze założenie jest
złe. Twoje pierwsze założenie, że wszyscy Żydzi są wobec siebie lojalni, jest błędne. Ponieważ,
Żydzi wschodnioeuropejscy mają przewagę liczebną nad wszystkimi pozostałymi o tak wielu,
że stwarzają wrażenie, że są żydowską "rasą"; że są narodem żydowskim; że są narodem
żydowskim... a chrześcijanie połykają to jak ptyś kremowy.
Jednak w 1844 R. niemieccy rabini zwołali konferencję rabinów z całego świata w celu zniesienia
Kol Nidre z religijnej ceremonii Dnia Pojednania. W Brunszwiku, w Niemczech, gdzie ta
konferencja odbyła się w 1844 R., doszło do niemalże straszliwych zamieszek. Wojna domowa.
Wschodni Europejczycy powiedzieli: "Co do cholery. Powinniśmy zrezygnować z Kol Nidre? To
daje nam kontrolę nad naszymi ludźmi. Dajemy im franczyzę, żeby mogli powiedzieć
chrześcijanom: "Idźcie do piekła". Zawrzemy każdą umowę, jaką zechcesz", ale oni nie muszą
jej realizować. To daje nam kontrolę nad naszym ludem". Więc, nie są tak zjednoczeni, i
gdybyś wiedział, jakie to uczucie istnieje...
Teraz, pokażę ci też z oficjalnego dokumentu człowieka odpowiedzialnego za... uh, który
ochrzcił tę rasę. Oto dokument, który uzyskaliśmy z archiwum organizacji syjonistycznej w
Nowym Jorku, a w nim rękopis Sir Jamesa A. Malcolma, który w imieniu Gabinetu Brytyjskiego
negocjował umowę z tymi syjonistami.
A tutaj mówi, że wszyscy żydzi w Anglii byli przeciwni. Ci Żydzi, którzy byli tam od lat,
[niesłyszalni - prawdopodobnie Sefardimowie], ci, którzy mieli portugalskie i hiszpańskie,
holenderskie pochodzenie... którzy byli monoteistami i wierzyli w tę wiarę religijną. To było w
czasie, gdy Żydzi wschodnioeuropejscy jeszcze biegali w sercu Azji, a potem przybyli do
Europy. Ale nie mieli z nimi nic więcej wspólnego niż... czy możemy mówić o chrześcijańskiej
"rasie" lub religii chrześcijańskiej?... czy też chrześcijanie są zjednoczeni?
Więc ta sama nierówność jest wśród Żydów. I pokażę ci w tym samym dokumencie, że kiedy
pojechali do Francji, by spróbować nakłonić rząd francuski do poparcia tego syjonistycznego
przedsięwzięcia, był we Francji tylko jeden Żyd, który był za to odpowiedzialny. To był
Rothschild, a oni to zrobili, bo byli zainteresowani ropą naftową i Kanałem Sueskim.
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
Freedman: Wiesz dlaczego? Bo jeśli nie, to są na pokładzie. Przychodzą i mówią ci, ile musisz
dać, a jeśli nie... oh, jesteś anty16-

Semicki. Wtedy żaden z ich przyjaciół nie będzie miał z nimi nic wspólnego, a oni rozpoczną
oszczerczą kampanię... a ty musisz dać.
W Nowym Jorku, w centrum odzieżowym, w budynku znajduje się dwunastu producentów. A
kiedy w trakcie sprzedaży Israel Bonds, the United Jewish Drive, umieszczają dużą tablicę
wyników z nazwami firm, a naprzeciwko nich, jak robisz kwotę, za którą cię postawili,
umieszczają złotą gwiazdę po nazwie. Następnie, kupujący otrzymują informację: "Kiedy
wejdziesz do tego budynku, aby kogoś wezwać, a oni nie mają złotej gwiazdy, powiedz im, że
nie kupisz od nich, dopóki nie będą mieli złotej gwiazdy". CZARNA GWIAZDA. Nie wiem, jak
jeszcze można to nazwać.
Więc co oni robią? Mówią ci, że to dla "celów humanitarnych" i wysyłają może 8 miliardów
dolarów do Izraela, zwolnione z podatku, do odliczenia od podatku. Więc gdyby nie wysłali
tych ośmiu miliardów dolarów do Izraela, siedem miliardów trafiłoby do amerykańskiego
skarbca jako podatek dochodowy. Więc co się dzieje? Ten deficyt siedmiu miliardów dolarów ta kieszeń powietrzna - łatwowierni chrześcijanie muszą nadrobić.
Położyli większy podatek na chleb gazowy lub podatek korporacyjny. Ktoś musi pokryć
wydatki na utrzymanie domu dla rządu. Więc dlaczego pozwalasz tym ludziom wysyłać tam
swoje pieniądze, żeby kupowali broń, żeby wypędzać ludzi z ich starożytnej ojczyzny? A ty
mówisz, "Oh, dobrze. Biedni Żydzi. Nie mają dokąd pójść i byli prześladowani przez całe
życie". Nigdy nie byli prześladowani za swoją religię. I chciałbym mieć tu dwa rzędy rabinów,
którzy rzucą mi wyzwanie. Nigdy wcześniej, w całej historii, nie byli prześladowani za swoją
religię.
Czy wiesz, dlaczego Żydzi zostali wypędzeni z Anglii? Król Edward Pierwszy w 1285 ROKU
wypędził ich, a oni nigdy nie wrócili aż do rewolucji Cromwella, która została sfinansowana
przez Rothschildów. Przez czterysta lat nie było żadnego Żyda. Ale czy wiesz, dlaczego ich
wypędzono? Ponieważ w wierze chrześcijańskiej i muzułmańskiej grzechem jest pobieranie
czynszu za używanie pieniędzy. Innymi słowy - to, co nazywamy interesem [lichwą], jest
grzechem.
Tak więc Żydzi mieli monopol w Anglii i naliczali tak wiele odsetek, a kiedy Panowie i Książęta
nie mogli zapłacić, oni [Żydzi] zamknął się. I tworzyli tak wiele kłopotów, że król Anglii w
końcu stał się ich partnerem, ponieważ kiedy przyszli do zamknięcia, niektórzy z tych książąt
zderzyli się z Żydami ... pożyczkodawcami pieniędzy. Więc król w końcu powiedział - i to
wszystko jest w historii, spójrz na Tianson [Tennyson?] lub Rourke, Historia Żydów w Anglii;
dwie książki można znaleźć w swojej bibliotece. Kiedy król dowiedział się o co chodziło i ile
pieniędzy zarabiali, ogłosił się pięćdziesięcioprocentowym partnerem pożyczkodawców.
Edward Pierwszy. I przez wiele lat jedna trzecia dochodów brytyjskiego skarbu pochodziła z
pięćdziesięcioprocentowego udziału w pożyczaniu pieniędzy przez Żydów.
Ale robiło się coraz gorzej. O wiele gorzej, że gdy lordowie i książęta zabijali pożyczkodawców
pieniędzy, król powiedział: "Ogłaszam się spadkobiercą wszystkich pożyczkodawców pieniędzy.
Jeśli ich zabiją, musisz mi zapłacić, bo jestem jego jedynym spadkobiercą". To sprawiło tyle
kłopotów, bo król musiał wyjść i odebrać pieniądze z wojska, więc kazał Żydom wyjść. Było ich
15.000 i musieli się wydostać, pojechali do Irlandii i w ten sposób Irlandia stała się częścią
Wielkiej Brytanii.
Kiedy król Edward dowiedział się, co robią, postanowił wziąć Irlandię za siebie, zanim zrobi to
ktoś inny. Wysłał Roberta Southgarda z armią najemników i podbił Irlandię. Więc, pokaż mi
kiedyś, gdzie Żyd był prześladowany w jakimkolwiek kraju z powodu swojej religii. To się nigdy
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nie zdarzyło. To zawsze ich wpływ na polityczne, społeczne czy ekonomiczne zwyczaje i
tradycje społeczności, w której się osiedlają.
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~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
Tak jest, sir. Cóż, większość z tych rzeczy mówią sami. Benjamin Franklin nie musiał tego
mówić. Większość z tych rzeczy mówią sami. Ale Benjamin Franklin obserwował, i słyszał, co
się dzieje w Europie.
Kiedy w 920 r. powstała Rosja, która stopniowo otoczyła Królestwo Chazarskie i wchłonęła je,
większość zamożnych Chazarów uciekła do Europy Zachodniej i przywiozła ze sobą to, czemu
się sprzeciwiacie, a ja sprzeciwiam się i wielu innych ludzi. Zwyczaje, zwyczaje, instynkty,
którymi byli obdarzeni.
Kiedy Benjamin Franklin nazwał ich Żydami, bo tak się nazywali, i kiedy chrześcijanie po raz
pierwszy usłyszeli, że ci ludzie, którzy uciekali z Rosji - kim byli - praktykowali tę talmudyczną
wiarę, chrześcijanie w Europie Zachodniej powiedzieli: "To muszą być pozostałości po
dziesięciu straconych plemionach!".
A pan Grutz, największy historyk wśród Żydów, powiedział to - i jest on prawdopodobnie tak
samo dobrym autorytetem w tej dziedzinie, jak i w tej dziedzinie. Kiedy więc Ben Franklin
przybył do Europy w XVIII wieku, widział już rezultaty tego, co ci ludzie zrobili po opuszczeniu
ojczyzny. I każde jego słowo jest prawdziwe... sami to mówią. Mogę wam dać pół tuzina
książek, które napisali, w których mówią to samo: Kiedy mają pieniądze, stają się tyranami. A
kiedy zostają pokonani, stają się bezwzględni. Oni są tylko barbarzyńcami. Są potomkami
azjatyckich Mongołów i zrobią wszystko, by osiągnąć swój cel.
Jakie mieli prawo przejąć Rosję tak, jak to zrobili? Car abdykował dziewięć lub dziesięć
miesięcy wcześniej. Nie było takiej potrzeby... mieli mieć monarchię konstytucyjną. Ale oni
tego nie chcieli. Kiedy monarchia konstytucyjna miała się zebrać w listopadzie, wykoszono ich
wszystkich i utworzono Związek Radziecki.
Nie było takiej potrzeby. Ale pomyśleli: "Teraz jest czas", a jeśli spojrzysz w Encyklopedii
Britannica pod słowem "Bolszewizm", znajdziesz tam pięć praw, które Lenin ustanowił dla
udanej rewolucji. Jedno z nich brzmi: "Poczekaj na odpowiedni czas, a potem daj im wszystko,
co masz". Zapłaciłby ci za przeczytanie tego.
Stwierdziłbyś również, że pan Harold Blacktree, który napisał artykuł do Encyklopedii
Britannica stwierdza, że Żydzi poczęli, stworzyli i kultywowali ruch komunistyczny. I że ich
energia uczyniła z nich przywódcę ruchu. Napisał go Harold Blacktree i nikt nie wiedział więcej
o komunizmie niż on. A Encyklopedia Britannica od 25 lat drukuje go.
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
Freedman: Nie mogę powiedzieć, że robisz coś, co jest przestępstwem, ale mogę ci to
powiedzieć. Możesz zacząć to, co ja nazywam niekończącym się łańcuchem. Jeśli możesz
nakłonić swoich przyjaciół do napisania, obiektywnie, oto oświadczenie: Biuro pana
Kennedy'ego dało mi to samemu. Pan Smith, który zastąpił pana Kennedy'ego, przejął jego
biuro - był w swoim biurze - i dał mi to. Dostarczył to 25-tego, a tu jest napisane:
"Na uwolnienie do AM (czyli poranne papiery), 25 sierpnia". "Izrael jest tutaj, by zostać. To
narodowe zobowiązanie, szczególne zobowiązanie Partii Demokratycznej. Biały Dom musi
przejąć inicjatywę. Amerykańska interwencja. Będziemy działać szybko i zdecydowanie
przeciwko każdemu narodowi w
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Bliskiego Wschodu, który atakuje swojego sąsiada. Proponuję, aby zarówno Izraelowi, jak i
państwom arabskim dać jasno do zrozumienia, że będziemy działać z wszelką siłą i szybkością
niezbędną do powstrzymania wszelkiej agresji ze strony jakiegokolwiek narodu".
Cóż, nazywasz powrót ludzi do ojczyzny agresją [arabskich Palestyńczyków]? Czy pan Kennedy
zamierza to zrobić? Załóżmy, że trzy miliony Meksykanów przybyło do Teksasu i wpędziło
sześć milionów Teksańczyków na pustynie Arizony i Nowego Meksyku. Przypuśćmy, że ci
Meksykanie zostali tam wślizgnęci uzbrojeni - Teksańczycy zostali rozbrojeni - i pewnej nocy
wypędzili ich wszystkich z Teksasu i ogłosili się Republiką Alamo. Co powiedziałyby Stany
Zjednoczone?
Czy możemy powiedzieć, że to agresja dla tych Teksańczyków, by próbować odzyskać swoje
domy od meksykańskich złodziei? Przypuśćmy, że Murzyni w Alabamie byli potajemnie
uzbrojeni przez Sowietów i z dnia na dzień wstali i wypędzili wszystkich białych na bagna
Missisipi, Georgii i Florydy... wypędzili ich całkowicie, i ogłosili się Republiką Szynki, albo
Republiką czegoś innego. Czy nazwalibyśmy to agresją, gdyby ci ludzie, biali z Alabamy,
próbowali wrócić do swoich domów?
Czy my... co byśmy pomyśleli, gdyby Związek Radziecki powiedział: "Nie, ci Murzyni teraz ich
okupują! Zostawcie ich tam!", albo "Nie, ci Meksykanie są w Teksasie. ogłosili siebie
suwerennym stanem. Zostawcie ich tam. Masz mnóstwo miejsca w Utah i Nevadzie.
Zamieszkajcie gdzie indziej."
Czy nazwalibyśmy to agresją, gdyby biali Alabamowie lub Teksańczycy chcieli wrócić do
swoich domów? Więc teraz musicie napisać do prezydenta Kennedy'ego i powiedzieć: "Nie
uważamy tego za agresję w tym sensie, że używacie tego słowa, jeśli ci ludzie chcą wrócić do
swoich domów, ponieważ Organizacja Narodów Zjednoczonych - piętnaście razy w ciągu
ostatnich dwunastu lat - wezwała syjonistów w okupowanej Palestynie, aby pozwolili arabskim
Palestyńczykom wrócić do swoich dawnych domów i gospodarstw".

[Koniec transkrypcji przemówienia Benjamina Freedmana, wygłoszonego w 1961 ROKU w hotelu
Willard w Waszyngtonie, D. C. , w imieniu ówczesnej gazety patriotycznej Conde McGinley'a,
Common Sense.]
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