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Marthe blev 615 ud af 700 fanger rapporteret som 
værende ude af stand til at arbejde. I Erbiseul nær 
Mons i Belgien var ifølge en skriftlig klage 25 % af 
de mænd, som franskmændene modtog, "dechets", 
dvs. affald.

I juli og august steg hærens fødevarereserver i Euro ‐
pa med 39 procent, som den amerikanske kvarter ‐
mester Littlejohn til sin tid meddelte Eisenhower.

Den 4. august dømte en ordre på én sætning under ‐
skrevet "Eisenhower" alle slidfanger, der stadig var til 
rådighed i de amerikanske lejre, til DEF-status: "Med 
øjeblikkelig virkning vil alle medlemmer af de tyske 
styrker, der er i amerikansk varetægt i den amerikan ‐
ske besættelseszone i TYSKLAND, blive betragtet som 
afvæbnede fjendtlige styrker og ikke som havende sta ‐
tus som krigsfanger." Der blev ikke givet nogen be ‐
grund else. De overlevende ugentlige opgørelser ty ‐
der på, at den dobbelte klassifikation blev opret ‐
holdt, men for de krigsfanger, der nu blev behandlet 
som DEF'er, firedobledes dødsraten i løbet af få uger 
fra 0,2 procent om ugen til 0,8 procent.

De langvarige DEF'ere døde næsten fem gange så 
hurtigt. Den officielle "Weekly PW and DEF Report" 
for den uge, der sluttede den 8. september 1945, fin ‐
d es stadig i USA's nationalarkiv i Washington. Den 
viser et samlet antal på 1.056.482 fanger, der tilbage ‐
holdes af den amerikanske hær i det europæiske tea ‐
ter, hvoraf omkring to tredjedele er identificeret som 
krigsfanger. Den anden tredjedel - 363.587 mænd - er 
DEF'er. I løbet af denne ene uge døde 13.051 af dem.

I november 1945 afløste general Eisenhower George 
Marshall som stabschef for den amerikanske hær og 
vendte tilbage til USA. I januar 1946 var der stadig et 
betydeligt antal fanger i lejrene, men ved udgangen 
af 1946 havde USA næsten nedbragt sine fangelejre 
til nul. Franskmændene fortsatte med at holde hun ‐
d   red tusindvis af fanger i 1946, men reducerede grad ‐
vist antallet til nul omkring 1949. I løbet af 1950'erne 
destruerede hæren det meste ikke-registrerede ma ‐
teriale vedrørende de amerikanske fangelejre.

Eisenhower havde beklaget tyskernes nyttesløse 
forsvar af riget i krigens sidste måneder på grund af 
spild af liv. Mindst ti gange så mange tyskere - utvi ‐
vl somt 800.000, næsten helt sikkert mere end 
900.000 og højst sandsynligt over 1 million - døde i 
de franske og amerikanske lejre, som der blev dræbt i 
alle kampene på Vestfronten i Nordvesteuropa fra 
USA's indtræden i krigen i 1941 og frem til april 1945.

af James Bacque, artikel fra det canadiske 
magasin Saturday Night, september 1989, LINK
Yderligere ressourcer:

- I "Eisenhowers dødslejre": En amerikansk 
fængselsbetjent mindes, LINK
- Eisenhowers Holocaust - hans slagtning af 1,7 
millioner tyskere, LINK

af Amy Mek, RAIR, 27. aug. 2022, LINK
I en to-etagers murstensbygning i Medellín, 
Colombia, arbejder forskere i fugtige laboratorier, 
hvor de hver uge avler 30 millioner genetisk modifi‐
cerede myg i laboratorier. De tager sig af insekter ‐
nes behov, mens de vokser fra larve til puppe og til 
voksen, og de holder den rette temperatur og fodrer 
dem med rigelige portioner fiskemel, sukker og selv ‐
følgelig blod. Derefter bliver de sat ud i naturen i 11 
lande.

Milliardæren Bill Gates, som finansierer projek‐
tet, forsikrer os om, at det ikke er en scene fra en 
gy serfilm. "Fabrikken er virkelig. Og de myg, der 
bliver sluppet løs, terroriserer ikke de lokale. De er med 
til at redde og forbedre millioner af liv." Ligesom hans 
"covid-vacciner" har "reddet" millioner af liv eller 
hans" tidligere vaccinationsprojekter har gjort 
tusindvis af kvinder sterile i Indien og Kenya. Eller 
selv hans polio-vacciner har forårsaget lammelser, 
kramper og feberkramper i Afrika syd for Sahara, 
Afghanistan, Congo og Filippinerne.

Wolbachia-bakterien
"De myg, der dyrkes på 
denne fabrik, bærer 
Wolbachia  -  bakterien, som 
forhindrer dem i at overføre 
dengue-virus og andre vira 
- herunder Zika, chikun‐
gunya og gul feber - til 
men   nesker. Ved at sætte 
dem ud og opdrætte dem 
sammen med vilde myg, 
spreder de bakterien, hvil ‐
ket reducerer virus    smitte og 
beskytter millioner af men ‐
nesker mod sygdom", hæv ‐
der Gates - ligesom hans 
"covid-vacciner" har "redu  ‐
c e ret" virussmitte og har 
"beskyttet" millioner af 
mennesker mod sygdom.

Forskning udført i 
Indonesien har vist, at 
myg, der bærer 

Wolbachia, giver 77 procent beskyttelse mod 
denguefeber, og 86 procent er effektive mod 
hospitalsindlæggelse. Ligesom hans 'corona-
vacciner' giver næsten 100 procent 'beskyttelse' mod 
covid og hospitalsindlæggelse.

11 lande
Myggene udsættes i Colombia, Brasilien, Mexico, 
Indonesien, Sri Lanka, Vietnam, Australien, Fiji, 
Kiribati, Ny Kaledonien og Vanuatu - i alt 11 lande.

Gates planlægger at opdrætte hundredvis af 
millioner af Wolbachia-myg. Har Gates og hans 
forsk ere overvejet alle de variabler, der sandsyn‐
ligvis vil forekomme i forbindelse med et program, 
hvor en ny vektor til spredning af en bakterie an‐
vendes af et insekt, der bider mennesker og andre 
dyr og i den forbindelse injicerer denne bakterie i 
dem? Hvor er den et-, to-, fem- og tiårige rapport 
om sikkerheden ved et sådant program fra et 
kontrolleret miljø?

What could possibly go wrong?

Hr. James Bacque forskede i efterkrigstiden i 
Tyskland. Han undersøgte omhyggeligt 
Rhinen Meadow-lejrene i de "amerikanske" 
og franske zoner og bestemte det sande antal 
døde. Den zionistiske klike omkring 
Eisenhower, Morgenthau og Baruch gennem‐
førte et holocaust på de tyske soldater i 1945-
1946. De gående tyske skeletter og bunker af 
lig blev dengang også kaldt jødiske, og derfor 
blev Holocaust på jøderne udbredt med 
falske fotos og film - af hr. Hitchcock.

Advarsel: Gates-finansieret fabrik 
opdrætter 30 millioner myg om 
ugen til udsætning i 11 lande
Milliardær Bill Gates, der finansierer projektet, 
"forsikrer" os om, at det ikke er en scene fra en gyserfilm
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