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Itt van a kutya elásva ! Ezt az írást ki kell nyomtatni és osztogatni a Szabadság téren Budapesten és
a Horthy Miklós tiszteletére tartott szoboravatásokkor !
"Ha a pénzét a tudás megszerzésére használná többet tudna arról amit kritizál. 1944-ig
minden zsidó védelem alatt élt Magyarországon amit a Randall nyilatkozat bizonyít.
1944 március 19.-től a szuverenitásunk megszünik a döntésekben már nem Horthy
számít hanem a megszálló hadsereg helytartói. Sehol Európában nem élveztek olyan
védelmet a zsidók, mint Horthy kormányzósága alatt Magyarországon. Arra pedig sehol
nem volt példa , hogy reguláris hadsereg kivezénylése történjen a védelmükre, mint
tette Horthy az esztergomi páncélosok védelmére a budapesti gettóban. Nem Koszorús
ezredes volt az értelmi szerző, ő csak parancsot teljesített, az elrendelő Horthy volt. A
beosztott az igazak falára került, az elrendelő pellengérre. 1944. márc. 19-én amikor a
németek megszállták Magyarországot. Adolf Eichmann, a Gestapo zsidóügyi
osztályának vezetője Budapestre utazott, s mint máshol, nálunk is, felállította a helyi,
Központi Zsidó Tanácsot. A Tanácsba olyan zsidók kerültek be, akik vállalták az
együttműködést a Gestapóval, közvetítették a németek elvárásait a zsidó lakosság felé, s
betartatták azokat velük. A megalkuvó helyi zsidó vezetőkben megbízott a zsidó
lakosság, s így elhitték amit mondanak, s végrehajtották kéréseiket. A Központi Zsidó
Tanács vezetője Stern Samu üzletember, a pesti Izraelita Hitközség elnöke lett.
1944. április 10-én Rudolf Vrba és Alfred Wetzler, két zsidó származású személy
megszökött az auschwitzi koncentrációs táborból. Zsolnába eljutva felvették a
kapcsolatot a helyi cionista körökkel. A pozsonyi cionista központ munkatársa április
25-én és 26-án meghallgatta őket, ami alapján elkészült az úgynevezett Auschwitzjegyzőkönyv, amely tájékoztatást nyújtott a táborban történtekről. Ezt eljuttatták az
isztambuli, genfi, londoni és budapesti cionista körökhöz és a magyarországi
Zsidótanácshoz is.
Kasztner Rudolf cionista vezető Adolf Eichmannal 1,5 millió dolláros egyezséget kötött
1685 zsidó származású személy kiváltása érdekében (köztük voltak családtagjai,
barátai, írók, művészek, rabbik, cionista vezetők). Ennek fejében a Stern Samu vezette
Zsidótanács elhallgatta az Auschwitzről szóló valós információkat, s még biztatta is a
zsidó lakosságot, hogy csak szálljanak fel nyugodtan a marhavagonokba, mert csak egy
kis munkára viszik őket.
A gazdag, tehetős zsidókat szállító „Kasztner-vonat” 1944. június 30-án hagyta el
Budapestet és utasai bergen-belseni kitérővel épségben megérkeztek Svájcba. A
marhavagonos szerelvények pedig 460 000 kis zsidót, akik a cionisták számára
értéktelenek voltak, elvittek Auschwitzba.
Nem Horthyt kell antiszemitázni hanem a szemita antiszemitázókat
kéne végre megállítani. Az igazság előbb utóbb mindig kiderül,
hiszen hazug embert hamarabb utolérik , mint a sánta kutyát. Kedves
Lauder Úr használja a pénzét információ gyűjtésre és utána ne
Horthyt köpködje hanem a méltatlan társait akik saját fajtájukat
kergették a halálba."
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