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Trump: “Rothadásig korrupt, összefonódott amerikai politikai-média-igazságügyi rendszer”

E linkre kattintva olvasható a tegnap meghekkelt Soros-emailekben található összes uniós “civil szervezetek” amelyek a 2014-es
választásokat manipulálták: http://linkis.com/sli.mg/a/Dvev5

Párizsi újdonság: 4 euróért “Gázkamra” koktél a Sunset Boulevard bárban
SPUTNIK
Donald Trump a vele szembe hadjáratot indított, rothadásig korrupt, összefonódott amerikai politikai-médiaigazságügyi rendszer miatt önkéntes választási megfigyel?ket toboroz, hogy „megállítsák a korrupt Hillaryt
választási csalások elkövetésében”. A republikánus párti elnökjelölt kijelentette: 20 %-kal verné Clintonnét, „ha
az undorító és korrupt média becsületesen írna rólam és nem hamisítaná meg szavaimat”, idézi ?t az orosz
hírügynökség angol nyelv? portálja.
DER SPIEGEL
A legnépszer?bb német hírportál ma reggeli köremailjét író Christine Hoffmann szerkeszt? asszony iszonytató
negatív élményeir?l számol be Kaliforniából. „Még ott, az USA jólétben él?, demokratikus, innovatív nyugati
részében is érezhet? volt, mennyire zavaróan zavart (sic) ez az ország. A legrosszabb az volt, hogy a
beszélgetésekben még a képzett, legjobban szituált startup-emberek is rokonszenvvel viseltettek Trump
iránt, vagy – még inkább – megvetésüket fejezték ki a washingtoni establishmenttel szemben, amikor arról
volt szó, hogy kit választanak: ’Mindenki jobb ezeknél!’. Ez a magatartás uralkodik még polgári körökben is.
Olykor félek, hogy mi, németek vagyunk az egyetlenek, akik még megértik, hogy milyen veszélyes az ilyen
destruktív magatartás”.
THE AMERICAN CONSERVATIVE
„Igen, a rendszer csalárd” címen Patrick J. Buchanan, Nixon elnök volt beszédírója, történész, publicista pontról
pontra igazolja Trump vádjait arról, hogy az egész amerikai választási rendszer tisztességtelenül irányított,
csalárd módon befolyásolt. A választási kampány megmutatta, ha az establishment hegemóniája veszélybe
kerül, vad szolidaritásban fog össze saját el?jogainak, anyagi privilégiumainak és hatalmának meg?rzésére. Nekik
Trump elfogadhatatlan. Amerika jöv?jének pedig Clintonné.
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
Ezen a linken érhet? el a Soros-féle támogatásban részesül?, az EU valamennyi tagállamaiban a 2014-es
uniós választásokat manipuláló „civil szervezetek” listája, közöttük a Helsinki Bizottság, a 444 hírportál, a
Transparency International, stb. Olyan kedves nevekkel, mint az Eötvös Intézet és társai:
http://linkis.com/sli.mg/a/Dvev5
A meghekkelt Soros-fájlok tegnap este 19:08-kor nyilvánosságra került sztorija pedig itt olvasható:
https://www.rt.com/usa/355919-soros-hacked-files-released/
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
THE WASHINGTON POST
Pokoli h?hullámok érik el a Közel-Keletet, írja az amerikai f?város lapja. Az Egyesült Arab Emírségekben és
Iránban a „h?index” (amely a páratartalmat és a h?mérsékletet egyesíti) elérte a 60 C fokot. A lap szerint ha ez így
folytatódik, e térségb?l tömegek indulhatnak meg Európába.
*

*

*

Joe Biden amerikai alelnök arra intette Petro Porosenko ukrán elnököt, hogy fogja vissza magát az
Oroszország való vitában. Az amerikai kormány nyilván ezzel segíteni akar a Szíriában harcoló oroszoknak, véli
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a német portál.
OE24
Ausztria lakossága tavaly jelent?sen n?tt: 2015-ben 214 000 személy érkezett Ausztriába, ami 56 %-kal több a
2014-es adatoknál. Ugyanakkor 101 300 személy hagyta el Ausztriát. A növekedés tehát 113 000 ember. Az
érkez?k fele menekült, jelenti az osztrák közszolgálati adó.
DIE PRESSE
Exkluzív értesülésnek nevezi a vezet? osztrák lap azt az információját, hogy Ausztriában 1,8 millió olyan ember
él, akinek „migrációs háttere van”. Egy jelentés tartalmazza a számot, amelyet Sebastian Kurz külügyminiszter
és Heinzi Fassman, a Bécsi Egyetem helyettes rektora fog ma bemutatni a nyilvánosságnak. Tavaly 56 %-kal
érkeztek többen Ausztriába, mint egy évvel korábban.
EWAO (EARTH WE ARE ONE)
A természetvédelemmel foglalkozó portál arról jelent, hogy a kanadai Ontario tartományban 37 millió méh
hullott el, miután a farmokon a génmódosított növényeket neonictinoiddal permetezték. A cikk ezzel a
mondattal kezd?dik: „Nem lehet túlértékelni a méhek fontosságát bolygónk számára.”
OTTAWA CITIZEN
Az ottawai taxisok 215 millió dolláros pert indítanak a kanadai f?város ellen hetekkel azel?tt, hogy az Uber
cég jogot kap ottani m?ködésre, jelenti a kanadai napilap portálja. A taxisok azért indítottak eljárást, mert Ottawa
saját normáit megszegte, amikor nem tett lépéseket, hogy a rendszám és egyebek tekintetében ugyanolyan
követelményeket szabjon az uberesekre, mint a többi taxisra.
CBC
Ha megtörténik az, amit John McCallum kanadai bevándorlásügyi miniszter akar, Kanada jelent?sen
növelni fogja a beteleped?k számát a jelenlegi, rekordszint fölé, jelentette a kanadai közszolgálati adó. Ezt
McCallum Manilában, a Fülöp-szigetek f?városában mondta. A múlt hét elején Pekingben volt, ahol azon
dolgozott, hogy több olyan irodát nyissanak, ahol a kínaiak vízumot kérhetnek és ezzel is segítik Kanada
id?söd? társadalmát ahhoz, hogy az üresen álló, szaktudást igényl? munkahelyeket betöltsék.
EUOBSERVER
Brexites politikusok – közöttük a UKIP-es Nigel Farage – azzal fenyegették meg a brit kormányt, ha tényleg el
akarja húzni Nagy-Britannia kilépését az Európai Unióból 2019 utánig és nem rögzít szigorú ütemtervet,
hatalmas utcai tüntetésekre számíthat, írja a brüsszeli portál.
INFOWARS
Videófelvételekkel gazdagon illusztrált tudósításban mutatja be a független amerikai honlap, ahogyan Milwaukee
városában a Fekete Életek Számítanak mozgalom randalírozó lázadói kocsikat gyújtanak fel és autósokat vernek,
ha kiderül, fehérekr?l van szó. “Fehér! Üsd a fejét a rohadtnak!”, hallatszik a kiáltás az ütlegelés megindulása
el?tt. A Milwaukee Journal-Sentinel helyi lap tudósítóját a földre lökték és ott rugdosták. (Az USA-ban faji harmónia
uralkodik.)
DEUTSCHE WELLE
A német hírszerzés meger?sítette, hogy a német jobboldali IBD bevándorlás ellenes szervezetet a 16 német
tartományból kilencben megfigyelik, jelentette a német közszolgálati adó. A francia gyöker? „Azonosságtudat
Mozgalom” 2012-ben állt fel Németországban és azóta több alszervezetet hozott létre Európában. Hans-Georg
Maassen, a német hírszerzés vezet?je attól óvott, hogy különösen a német fiatalság hiszi el azt a
propagandát, amely szerint a migráció jelenlegi növekedése a globális gazdaság, a politika és a média
összeesküvése azzal a céllal, hogy az európaiakat a nem-európai migránsokkal cseréljék fel. Az IBD és a
szintén migránsellenes PEGIDA között kapcsolatok vannak. A Leipziger Volkszeitung napilap jelentette, hogy IBD
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zászlókat lengettek a PEGIDA lipcsei tüntetésein.
SPUTNIK DEUTSCH
A washingtoni CEPA (Európai Politikatanulmányok Központja) szakért?i és a londoni Legatum Intézet (ahol az
„Átmenet Fórum” igazgatója a neokon Anne Applebaum) hatalmas veszélyt lát az orosz médiában, amely „az
európaiak tudatáért harcol”. Különösen az Oroszországgal szomszédos kis európai országok nem látják ezt a
veszélyt. Azonnal szükség van ellenlépések megtételére és le kell leplezni az orosz propagandát. Olyan
szervezetet is létre kell hozni a média terén, mint a (Soros-féle) Transparency International (mely szerint az
USA alig korrupt ország: világlistáján a 16-ik helyen áll). A cikket közl? orosz hírügynökség gúnyvideót is
mellékel, amelyen egy mindent irányító medve látható, valamint cellába zsúfolt emberek.
*

*

*

„Els? sörfesztivál Észak-Koreában: a német vendég lelkes” címmel a portál nem csak tudósítást ír, de hosszabb
videóbeszámolóval mutatja be a fesztivált, a fiatal, kedves, mosolygós pincérlányokkal. A fesztivált Phenjan fest?i
részén, a Taedong folyó partján rendezték. Max Boller német turista azt mondta, „a sör fantasztikus”. Az északkoreai „Oktoberfest” 20 napig tart.
SUNDAY EXPRESS
Valentina Matvijenkó, az orosz fels?ház elnöke el karja távolítani az orosz törvényekb?l „az idegen értékeket”, írja
rosszallóan a vasárnapi brit napilap. Putyin elnök rajta keresztül is a régi orosz tradíciókhoz akarja igazítani az
igazságügyi rendszert.
FORWARD
Mérges a francia kormány, mert az izraeliek Ciszjordánia egyik palesztin falujában ismét olyan épületeket
romboltak le, amelyeket francia pénzügyi segítséggel építettek, jelenti az amerikai zsidóság vezet? lapja. A
lerombolt épületek egyike iskola.
PRESS TV
Négy brit nagyvállalat dolgozói jogi úton indítottak eljárást, amiért pellengérre állították és kiközösítették
?ket cégüknél, amiért a brexitre szavaztak. Az egyik alkalmazott fel is mondott, olyan kényelmetlenné tették
számára a légkört, jelenti az iráni globális tévéállomás a brit Financial Times napilapot idézve.
NIEUWSBLAD
A legnépszer?bb flamand napilap portálja „Magyarország kutyákat uszít a határnál lév? menekültekre” címen ír
Röszkér?l. A cikkhez tartozó fotó egy fiatal migráns n?t mutat, aki vértócsa mellett omlott a földre.
THE LOS ANGELES TIMES
Egy 29 éves ghánai Dél-Afrikán, majd közép-amerikai országokon át menekült az Egyesült Államokba. 2014-ben a
határnál menedéket kért. Letarrtóztatták. Azt kiáltották neki, „Kezeket a fej mögé. Ne mozogj!”. Majd
megbilincselték. Ezután több mint egy évet töltött két kaliforniai börtönben, írja a los angelesi lap, aki ugyan
kiszabadult, de nem névvel nyilatkozott, mert fél, hogy deportálják.
PARS TODAY
Egy friss törökországi közvéleménykutatás eredményei azt mutatják, hogy Erdogan török elnöknek 20 %-kal n?t
a tetszési indexe a levert államcsíny után. A megkérdezettek 67,6 %-a rokonszenvezik vele, jelenti az iráni
hírügynökség.
YNET NEWS
Párizs IX. kerületének „Sunset Boulevard” nev? bárjában „Gázkamra” nev? koktélt árusítanak, jelenti az
izraeli hírportál. A koktél ára 4 euró. Egy francia zsidó portál máris felszólította olvasóit, hogy tiltakozzanak és
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követeljék a bártól az ital levételét a kínálatról.
THE WASHINGTON POST
Az amerikai lap terjedelmes cikkben jelenti, hogy megvizsgálta az észak-koreai Neo-Viagrát. Beküldték a Pfizer
laboratóriumába. Kiderült, az ajzószer hatékony. Az amerikai Pfizer gyógyszeróriás Viagra-forgalmazó.
www.lovasistvan.hu

Tisztelt olvasók!
Legyenek olyan kedvesek és támogassák "lájkukkal" a Flag Polgári Magazin facebook oldalát, a következ?
címen: https://www.facebook.com/flagmagazin
- Minden "lájk számít, segíti a magazin m?ködését!
Köszönettel és barátsággal!
www.flagmagazin.hu
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