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David A. Kyle, megfelően letett eskü után a következőket nyilatkozza:

1. Lakcímem Skylee  4, Potsdam, New York állam, USA.
2. Az 1940-es és 50-es években részt vettem a Gnome Press Kiadó Vállalat 

könyvkiadási tevékenységében. Ennek kapcsán 1948 november 7-én részt 
vettem a Keleti Sci-Fi Szövetség által rendezett összejövetelen, ahol L. 
Ron Hubbard volt a fő előadó. A hallgatóság sci-fi írókból valamint a 
műfaj kedvelőiből állt.

3. Ezen az összejövetelen L. Ron Hubbard a könyveit dedikálta a jelenlévők 
számára, valamint tartott egy előadást, az ember és a halhatatlanság 
témájában. Ez nagy tetszést aratott a jelenlévők körében.

4. Az előadás után, az összejövetel előzetes programja szerint, Mr. Hubbard 
kérdésekre válaszolt a korábban írt Excalibur című írásában felvetett 
témákkal kapcsolatban, valamint a „Balesetre való hajlamosság” című 
írásával kapcsolatban, és hogy hogyan jutott eszébe, hogy megírja „A 
halál képviselője” című művét.

5. Azt hallottam, hogy évekkel később valaki azt kezdte terjeszteni, hogy 
ezen a találkozón L. Ron Hubbard azt mondta, hogy aki sok pénzt akar 
keresni, az alapítson vallást. Ez az állítás mindig is csak szóbeszéd volt, 
és ilyet első kézből soha nem hallottam L. Ron Hubbardtól, nem is illett 
volna bele képbe, ami őt ismerve kialakult bennem. Azt gondolom, hogy 
aki ilyeneket állít róla, meg a többi rosszízű híresztelés, amit terjesztenek 
vele kapcsolatban, olyan emberektől származhat, akiknek valami különös 
célja van, valamilyen módon a saját érdekeiket akarják érvényesíteni 
ezzel, mert semmiféle bizonyíték nincs ezekre az állításokra. Az 1948-as 
összejövetelen részt vettek agnosztikusok és ateisták is, úgyhogy ha 
efféle kijelentés elhangzott volna, az is legfeljebb tréfaként, és a 
hallgatóság is úgy értette volna.

6. A későbbi évek során kiadóm két munkát jelentetett meg L. Ron 
Hubbardtól, az „Írógép az égen”, és a „Félelem” című regényeket, egy 
kötetben.
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