Miért, hogy Wass Albert még mindig nem érettségi és

egyetemi tananyag, miért, hogy a mindenkori törMiért fekete bárány még mindig Wass Albert? fõiskolai,
ténelemhamisítók még holtában is félnek tõle? – 11. old.

A Károlyi
Mihály
métely
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(...) Ezek alapján elöljáróban teljes meggyõzõdéssel kijelentem: gróf Károlyi Mihály a magyar történelem egyik legaljasabb,
leggátlástalanabb, gyáva és ráadásul tehetségtelen eszközembere volt, aki élete végsõ
szakaszában eljutott a bolsevizmusig és ráAz Európai Unióban szabadságát és önrendelkezését megteremteni kívánó erdélyi magyarság lapja adásul a KGB elõdének beépített embere
Lapunk – minden üldöztetés ellenére, utolsó erejéig – támogatja és támogatni fogja a székely önrendelkezés ügyét!!! lett. Szobrának semmi keresnivalója nincs
az Országház környékén, sõt ezt a szobrot
minden további nélkül a cigány színesfémXXIII. évfolyam • Idõszak: 2012. január 14. – 2012. január 27.
gyûjtõk kezére kell adni. (...)

2.

Az Európai Idõ ténylegesen független lap. Nem támogatja sem a Soros Alapítvány, sem sajtóalapítványok, sem a magyar, sem a román kormány – sem semmilyen más állami vagy civil
(társadalmi) szervezõdés, intézmény, párt, érdekcsoport vagy tehetõs polgár, sem rokon, sem ismerõs vagy barát. Egyetlen támaszunk az Olvasó, s akinek kezében a sorsunk: az Isten.

– Csurka István írása teljes terjedelemben a
14. oldalon –

Hazaáruló söpredék…
avagy háború Magyarország ellen
Nem kezdhetem mással az elmúlt napok drámai
„A kommunistánál kártékonyabb és veszélyeeseményeivel kapcsolatos írásomat, mint két nagy sebb embertípust még nem produkált a történelem.
klasszikus véleményével…
Cinizmusuk, szemtelenségük, hataloméhségük, gátlástalanságuk, rombolási hajlamuk, kultúra- és szel"A proli ravasz. Nem hisz neked, bizalmatlan. lemellenességük elképzelhetetlen minden más, norMeg van gyõzõdve arról, hogy be akarod csapni. mális, azaz nem kommunista ember számára. A
Pláne, ha tudja, hogy tanultál és szellemi munkából kommunista nem ismeri a szégyent, az emberi mélélsz. Tanulni csak azt lehet, hogy õt hogy kell be- tóságot, és fogalma sincs arról, amit a keresztény etcsapni. A gondolkodás funkcióját tulajdonképpen ika így nevez: lelkiismeret. A kommunista eltorzult
ebben látja. Ezért ab ovo védekezõ állásba helyezke- lélek! Egészséges szellemû európai ember nem lehet
dik, s inkább õ üt elõször, mielõtt te ütnél, és hiába kommunista! Nincs olyan vastag bõrt igénylõ hazugmagyarázod utána, hogy te nem is akartál ütni. Ezért ság, amit egy kommunista szemrebbenés nélkül ki
nem lehet prolival barátkozni! Vagy ha barátkozol, ne mondana, ha azt a mozgalom érdeke, vagy az elveljön a pillanat, amikor fellázad tehetetlen butaságá- társak személyes boldogulása így kívánja.” (Alekban, meg van gyõzõdve arról, hogy meg akartad szander Iszajevics Szolzsenyicin)
alázni, fitogtatni akartad a tudásodat és ezzel valami
õt kihasználni akaró célt elérni, tehát valamilyen móIgen a két vélemény nagyon is igaz. Ha nem lendon a kultúrával "kivenni a fegyvert a kezébõl", ami- ne az, akkor Magyarországon ma béke és nyugalom
vel neki örökké védekezni kell az "okos" világ ellen, honolna. Ha nem lenne a proli és a kommunista
és mindezekért végül elárul. Elárul mindent: téged, a (amely képzõdményeket nevezik még liberálisoknak
világot, a saját életét. A proli örökké érzékeny. is), akkor Magyarország függetlenségi háborúja
Bosszút kell állnia. A proli a legszörnyûbb állat a vi- gyõztes háború lehetne, és nem tartana ilyen sokáig.
lágon. Bár nem akarom az állatokat bántani. A proli Ám, ebben az országban gyûlt össze Európa
nemcsak a fölötte állóval szemben kegyetlen: a ha- szennye. A magyarországi proli és a kommunista
sonló proli szomszédja épp úgy ellensége. Lesi, fi- mindenre képes az ellen az ország ellen, ahol lakik,
gyeli, hogy mije van. Ha egy hamutartóval többje és mindent megtesz azért, hogy beteges, embertelen
van, már följelenti, álmában megöli (ez a rosszabb). és nemzetellenes eszmerendszerét rákényszerítse a
Tehát maguk között sem tudnak békességben él- többségre, amely hazaszeretõ, családcentrikus és keni. Nem véletlen, hogy régen nem hagyták õket sza- resztény.
badjára. Ma azt mondják, hogy azért nem, mert fél(folytatása a 3.. oldalon)
tek, hogy az urakat fölfalják. Nem! Az urak féltek,
hogy õk egymást fölfalják!" (Mensáros László)
Stoffán György

Csurka István:

Agresszió
Magyarországgal ugyanaz történt most
2011. késõ õszén, mint ami 1956. november
4-én, amikor a szovjet Vörös Hadsereg tankjai óriási túlerõvel elözönlötték és eltaposták
kivívott szabadságát.
Semmit nem számít, hogy most nem
tankokkal vonultak be és nem kelet felõl,
hanem nyugat felõl és bankmûveletekkel.
A világ a globalizmusban annyit változott, hogy egy nemzet függetlenségét bankmûveletekkel éppen úgy meg lehet szüntetni, el lehet taposni, mint lánctalpakkal.
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