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Židé nemají rádi, když lidé o nich mluví. Oni chtějí na veřejnosti udržet názor, že jsou pouze 
nevinní přívrženci jistého náboženství. Oni nechtějí, aby se nežidé dověděli pravdu. Takto píší 
židovské noviny, jimi uplacení nežidovští přátelé dělají vše co mohou, aby svět zapoměl co 
Židé dělali ve Španělsku v letech 1936 až 1939. Židovští výrobci veřejného mínění se snaží 
odvést pozornost od viny Židů na krveprolití ve Španělské občanské válce. Ve skutečnosti se 
ve Španělsku mělo stát přesně to, co se stalo v Sovětském svazu v roce 1917: Jednalo se o 
válku Židů proti nežidovským národům. Židé chtěli ve Španělsku pokračovat v tom, což již 
na východě dokončili: Oni chtěli získat kontrolu nad Španělským národem a symboly jejich 
vítězství , rudou hvězdu, srp a kladivo, umístit na Španělskou vlajku. Fakt, že se toto dělo 
převážně prostřednictvím pomýlených nežidů, nás nesmí zmást a uvést do špatného pohledu 
na Španělskou občanskou válku. Tyto události dnešní doby, musí sloužit, jako důležité 
varování pro další generace. Historici musí jasně říci, že válka ve Španělsku, byl akt 
židovského světového spiknutí, za účelem zotročení Španělského lidu. Židovská válka na 
jihozápadě Evropy , byla součástí plánu, kterým byla židovská dominanta ve Španělsku, 
následně ve Francii a zbytku Evropy. Stalinova armáda čekala připravena na východě, aby 
mohla zajistit židovskou dominantu v celé Evropě.  
 
Na to, že bolševická válka ve Španělsku byla ve skutečnosti židovskou očividně ukazují 
následující okolnosti: Křesťanské kostely shořely , knězi byli zabiti, kosti svatých vyházeny z 
krypt a jejich ostatky zesměšňovány. Ale synagogy byly uchráněny destrukcí, žádní rabíni 
nepřišli o život při řádění bolševiků. Co se přihodilo ve Španělsku se děje i v zemi sovětů, 
jejíž pravé jméno je Rusko. Stalinovi pohunci spalují vše co by se mohlo dostat do 
německých rukou, všechno kromě synagog. Když bolševická revoluce v Rusku začala, 
křesťanské kostely byly zničeny nebo přeměněny na divadla či hasičky a křesťanští knězi 
brutálně povražděni.  
 
Ale synagogy, "doupata zlodějů" , jak praví bible, zůstaly zachovány a rabíni mohli 
pokračovat ve svých modlitbách nenávisti a klení na křesťany ve jménu jejich boha Jehovy. 
Není toto jasný důkaz, že boj bolševiků za bezbožnost, je zaměřen jen proti nežidům. Musíme 
ukázat světu, že bolševismus je jen další pokus židovstva o světovládu. Nikdy dříve ve světě 
nebyly tak jasně realizovány zákony Talmudu:  
 
"Povinností každého Žida je pracovat na zničení křesťanství a spálení kostelů. Svatí musí být 
uraženi a knězi povražděni." ( Schulchan-aruch, Jore beáh, strana 146, 14. Aboda zarah and 
Hilschoth. )  
 
Konec války proti bolševické armádě na východě, bude znamenat Německé vítězství a od 
toho se odvine vítězství nežidovského lidstva nad nejnebezpečnějším pokusem židovstva o 
zničení světa. Příčina tohoto světového neštěstí může být navždy odstraněna, jen když bude 
židovství zcela vymíceno.  
 


