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“Ön az igazi becsületes (ebben nincs cinizmus!), együgyû, háborús plakátra való, kõbunkó
amerikai.”
Szenátor Úr!
Ön neofasiszta diktátornak nevezte Magyarország miniszterelnökét. Magyarország a hazám. A
neofasisztának nevezett miniszterelnök a barátom, még ha nem is a szó klasszikus értelmében.
Az Európai Unióban szabadságát és önrendelkezését megteremteni kívánó erdélyi magyarság lapja
– teljes terjedelemben a 2. oldalon –
Lapunk – minden üldöztetés ellenére, utolsó erejéig – támogatja és támogatni fogja a székely önrendelkezés ügyét!!!

26.

A szabadság és
egyenlõség
amerikai
szüzessége

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.

A liberális, a kommunista és a cionista…
– a v a g y A nemzetárulók...
Nem hittem egykor, hogy Szolzsenyicin apró
kiegészítésre szorul az évtizedek alatt meredeken
tovább züllõ vörös, hitetlen és Isten nélküli világban. A kommunistákat kellõ alapossággal jellemzõ Szolzsenyicin-írás a helyén volt – akkor, ám
annak a beteges hazudozó és aljas, hazaáruló világnézetnek ma már egyre embertelenebb, vérszomjas, de milliárdos, kizsákmányoló mutációival találkozunk. Ebben a moslékban az emberiesség legapróbb szikrája sincs…
Miért is írom le most mindezt? Mert nagyon
fontosnak tartom a mai idõkben leírni, hiszen minden politikai párt meghazudtolja önmagát, eszméinek és eszmerendszerének évszázados hagyományait, az emberiesség legalapvetõbb kritériumait.
Nincs társadalmi irányelv, nincs erkölcsi érték,
nincs szellemiség, amelynek mentén haladva értékké vagy értékformálóvá válhatnék a politika. A
mai, baloldalnak nevezett lélektelen, végtelenül gonosz társadalomellenes és primitív tömörülések
sem nem baloldaliak, sem érdekvédõk, de még
csak nem is az ország javát szolgálók. Õk csupán
politikai árulók, akik hazájuk ellen pénzért és más
elõnyökért idegen hatalommal paktálnak. Félrevezetik a népet, mert tudják, hogy a nép az általuk irá-

nyított negyvenéves diktatúra alatt elbutult, és maradt egy olyan réteg is, amely évszázadok óta mit
sem változott. Ez utóbbi réteg irigy, kapzsi, a hatalomért és a gazdagságért ölni képes, buta és végtelenül primitív. Érzései nincsenek is valójában, mert
mint az állat éli az életét. Nincsenek igényei, de a
„vezért” – aki irányít, és azt mondja, hogy az õ érdekeit képviseli –, tûzön-vízen keresztül képes követni. Ezt a réteget használja és használja ki a baloldal és a tõle ideológiailag semmivel sem értékesebb, akár épp olyan nemzetellenesnek nevezhetõ
Jobbik.
Mert mi is történik ma Magyarországon? Egy
olyan hazaáruló folyamat játszódik le, amelynek
párja aligha lelhetõ fel a történelemkönyvek lapjain. Egy bukott diktatúra és egy bukott eszmeiség,
azaz a liberalizmus, harcot folytat idegen hatalmak
felkérésére Magyarország és annak népe ellen. A
cionista keresztényellenes szellemiség, amelyet nevezhetünk sátáninak is, hatalmas viharokat generál,
mert a magyar kormány olyan érdekszférát is rendbe igyekszik szedni, amelyhez eddig senki nem
nyúlt, hiszen nem mert nyúlni.
(folytatása a 3. oldalon)
Stoffán György
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Washingtoni
konszenzus
– Hazánk kifosztásának útja –
A bejövõ százmilliárd dollár értékû külföldi
tõke az elmúlt huszonöt év során közel harmincmilliárd dollárral több profitot vitt ki az
országból, mint amennyi adót és bért hazánkban fizetett.
A világot uraló globális hatalmi rend kialakulásának fontos mérföldköve az 1989 novemberében lezajlott konferencia.
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