S blížiacim sa termínom volieb do orgánov
samosprávnych krajov sa stupňuje aktivita strán,
ktoré občana poznajú len pred voľbami. Ruka
v ruke s mediálnymi výstupmi slovenské mestá,
dediny aj diaľnice zaplavujú reklamné pútače
kandidátov na krajských predsedov a poslancov.
Mnohí z nich sú verejnosti dobre známi
z dlhoročného účinkovania na politickej scéne, iní
sa zas preslávili najrôznejšími škandálmi. Väčšinu
z nich však spája priama alebo nepriama účasť
na privatizácii – rozumej rozkrádaní – národného
majetku a likvidácii všetkého, čo na Slovensku
po socializme ostalo dobré.
Ostrieľané politické strany v snahe zmazať
svoj podiel na zničení slovenského hospodárstva
a samostatnosti Slovenskej republiky vychádzajú
s najrôznejšími iniciatívami a návrhmi.
Napríklad Slovenská národná strana nám
zo stoviek bilbordov oznamuje, že chce zmeniť
Slovensko. Trojnásobná účasť tejto akože
národnej strany vo vláde viac ako jasne ukázala,
ako to páni z SNS so Slovenskom myslia. Podpora
vstupu SR do NATO, aktívna účasť na likvidácii
slovenskej koruny, známy škandál s emisiami,
nástenkový tender či povinné vyučovanie o tzv.
holokauste na základných a stredných školách.
To je ich vizitka.
Rovnako ako SNS, aj akože kresťanské KDH
bolo trikrát súčasťou vládnej koalície. Trikrát mali

politici z KDH možnosť tvrdo sa postaviť na obranu
kresťanských hodnôt a prípadne aj slovenských
národných záujmov. Nikdy to však neurobili,
práve naopak. Minister vnútra za KDH Daniel
Lipšic sa v roku 2011 postavil na stranu sexuálnych
pomätencov a extrémistov a nasadením tisícky
policajtov na ochranu tzv. Dúhového pochodu
sa postaral o jeho nerušený priebeh. Polícia
odporcov pochodu označila za extrémistov
a mnohých zatkla. Čiže práve vďaka ministrovi
za KDH na Slovensku nerušene prebehol pochod
úchylákov žiadajúcich pre seba štatút manželstva
či právo adoptovať si deti. A toto farizejské KDH
dnes medializuje svoju snahu o prijatie ústavného
zákona na ochranu tradičnej rodiny! Prečo tento
zákon neprijali v čase, keď boli súčasťou vládnej
koalície? Prečo tak chcú urobiť dnes, keď sú
bezvýznamnou opozičnou stranou?
Politické potkany na Slovensku neslúžia
ľuďom, ale záujmom Nového svetového
poriadku, ktorého cieľom je pomaly, ale isto,
zničiť všetko národné a kresťanské. V tomto sú
všetky veľké strany rovnaké, niet medzi nimi
rozdielu. Ak by to tak nebolo, tak by predsa
„kresťania“ z KDH nevytvárali volebné koalície
s „boľševikmi“ zo SMERu. Ľudia, rozmýšľajte!
Ing. Mgr. Marian Kotleba
kotleba@naseslovensko.net

ĽS Naše Slovensko sa zúčastní jesenných krajských volieb!
Vo viacerých krajoch postavíme kandidátov na predsedov samosprávnych krajov. V mnohých
okresoch postavíme kandidátov na poslancov krajských zastupiteľstiev.

Hľadajte a podporte kandidátov ĽS Naše Slovensko aj vo Vašom kraji!

TRAGICKÝ VÝSLEDOK VLÁDNUTIA PONOVEMBROVÝCH VLÁD
Rozvracanie tradičnej rodiny
Sexuálni devianti môžu slobodne propagovať svoje úchylky v našich uliciach. Vláda týchto pomätencov
finančne podporuje (v roku 2012 napr. prispela na ich „Q-centrum“) a tento rok sa stal Úrad vlády
dokonca oficiálnym partnerom ich pochodu! Politici vládnej strany (europolankyňa Flašíková-Beňová
či primátor Bratislavy Ftáčnik) sa osobne zúčastňujú týchto pochodov zvrhlosti. Ficova vláda vytvorila
osobitný výbor, ktorý má raziť cestu budúcemu legalizovaniu manželstiev homosexuálov. Vláda
najnovšie zaviedla v Trestnom zákone osobitnú ochranu pre sexuálnych úchylákov, vrátane pedofilov!
Podriadenie Slovenska diktátu Európskej únie a zavlečenie SR do zločineckého paktu NATO
Vstupom do Európskej únie Slovensko úplne stratilo svoju samostatnosť a podriadilo sa diktátu
cudzincov! Okrem iných na to doplatilo mnoho slovenských podnikateľov, najmä farmárov, ktorí boli
nútení zavrieť svoje podniky alebo hromadne prepúšťať. Vláda, slúžiaca cudzím záujmom, tiež
zlikvidovala slovenskú korunu a následne v mene „záchrany eura“ rozdala z našich daní cez tzv. euroval
viac ako 10 miliárd eur súkromným bankám a nezodpovedným cudzím vládam!
Slovensko je medzinárodnými zmluvami nútené poskytovať finančnú a vojenskú pomoc teroristickému
paktu NATO, ktorý v mene budovania Nového svetového poriadku bombarduje suverénne štáty a zabíja
státisíce nevinných po celom svete!
Rozkradnutie národného majetku budovaného generáciami našich predkov
V dôsledku tzv. privatizácie bol národný majetok rozkradnutý a vydaný do rúk zločineckých finančných
skupín a zahraničných korporácií! Prišli sme o piliere našej hospodárskej a energetickej sebestačnosti.
Stali sme sa smetiskom Európy, naša potravinová sebestačnosť klesla pod 40 %. V dôsledku korupcie
a klientelizmu vláda každoročne premrhá miliardy eur zo štátneho rozpočtu. Výsledkom je nedostatok
peňazí a závratným tempom rastúci štátny dlh, ktorý dosahuje už takmer 40 miliárd eur!
Ekonomická likvidácia slovenských rodín
Absolútne nespravodlivá daňová, sociálna a hospodárska vládna politika doviedla k chudobe množstvo
slovenských rodín. Kým cigánski a iní príživníci dostávajú od vlády v podobe sociálnych dávok, bytov
a inej podpory zadarmo miliardy eur ročne, slušným ľuďom sa ujde len mizerný dôchodok!
Obrovská zločinnosť a teror cigánskych extrémistov
Vláda chrániaca viac zločincov ako slušných ľudí, skorumpovanosť úradníkov, a skutočnosť, že zákon
neplatí pre všetkých rovnako, sú príčinami obrovskej zločinnosti a útlaku, ktorému musia denne čeliť
tisíce občanov SR. Cigánski extrémisti vďaka nečinnosti polície a ľahostajnosti vlády denne okrádajú, bijú
a vraždia slušných ľudí bez rozdielu národnosti, a to vrátane bezbranných žien, detí a starcov!
Likvidácia slobody a budovanie totalitného Nového svetového poriadku
Vláda trestá a prenasleduje svojich skutočných politických odporcov, ktorí si dovolia verejne prejavovať
pre ňu nepohodlné názory. Zakázané je kritické historické bádanie v oblasti druhej svetovej vojny.
Tzv. informatizáciou spoločnosti sa pripravujú technické podmienky pre absolútne sledovanie celej
spoločnosti. Čipy v dokladoch, kamerový mýtny systém, povinná archivácia údajov o telekomunikačnej
prevádzke – to je len začiatok nástupu Nového svetového poriadku.
Chcete vedieť viac? Prečítajte si PROTOKOLY SIONSKÝCH MUDRCOV, dostupné na adrese

http://www.magnificat.sk/dokumenty/protokoly.pdf

ĽS Naše Slovensko je legálnou politickou stranou zaregistrovanou
Ministerstvom vnútra Slovenskej republiky. Od svojho založenia sa zákonnou
cestou snaží zabrániť ďalšiemu rozkrádaniu Slovenska politikmi a parazitmi.
Pilierom programu strany je tzv. Desatoro Ľudovej strany Naše Slovensko
na odstránenie následkov zločinov spáchaných politikmi po novembri 1989
a nastolenie sociálnej spravodlivosti, ktoré Vám teraz predstavujeme:
Donútime politikov niesť zodpovednosť za svoje rozhodnutia tak, aby vysoká politika viac nebola
najorganizovanejšou zločineckou profesiou. Zavedieme trestný postih politikov a vysokých štátnych úradníkov
za zneužitie právomoci, a to aj z nedbanlivosti. Prijmeme súhrn účinných zákonov na preukazovanie pôvodu
majetku a prešetríme privatizáciu. Rozkradnutý majetok navrátime do vlastníctva štátu.

1.

Cestu k prosperite vidíme v rozumnom hospodárení a nie v neustálom zvyšovaní daní. Prehodnotíme
štátne výdavky s cieľom prijať vyrovnaný štátny rozpočet. Sociálnu politiku postavíme na princípe zásluhovosti
a odstránime zvýhodňovanie nielen cigánskych príživníkov pred slušnými ľuďmi. Parazitom, ktorí odmietnu
pracovať, nedáme zadarmo vôbec nič – žiadne domy, dávky, ani príspevky.
2.

3.
Platy politikov a vysokých štátnych úradníkov stanovíme v závislosti od minimálnej mzdy. Počet poslancov
NR SR znížime zo súčasných 150 na 100. Zrušíme funkcie splnomocnencov vlády a financovanie politických strán
zo štátneho rozpočtu.

Všetkým umožníme pracovať. Nezamestnaných zapojíme aj do prác, ktoré doteraz predražene vykonávali
súkromné firmy (výstavba a oprava bytov, škôl, nemocníc, ciest a inej infraštruktúry). Minimálnu mzdu a najnižší
dôchodok určíme v závislosti od odpracovaných rokov a náročnosti práce. Dôchodkový vek ústavným zákonom
stanovíme na 60 rokov.
4.

5.
Založíme Domobranu a dobrovoľníkom z radov slušných ľudí dáme možnosť aktívne sa podieľať na
ochrane životov a majetku seba a svojich blízkych. Rozšírime právo pri ochrane života a majetku použiť zbraň.
Hranicu trestnej zodpovednosti znížime na 12 rokov a trestný a väzenský systém upravíme tak, aby si každý,
politik aj parazit, dobre rozmyslel, či bude radšej poctivo pracovať, alebo kradnúť a lúpiť.
6.
Výchovu a vzdelávanie mládeže postavíme na tradičných národných a kresťanských princípoch
a hodnotách. Ochranou učiteľov ako verejných činiteľov im navrátime autoritu a dôstojnosť, a to najmä vo vzťahu
k deťom zo zbohatlíckych a asociálnych rodín. Zavedieme pravidelné protidrogové testy na základných
a stredných školách a zrušíme normatívne financovanie škôl.

Obnovíme potravinovú, hospodársku a energetickú sebestačnosť Slovenskej republiky. Zabránime
cudzincom skupovať slovenskú pôdu a zvýšime dotácie pre poľnohospodárov. Odstránime zvýhodňovanie
zahraničných podnikateľov pred slovenskými a zavedieme zníženú sadzbu DPH na úrovni 10% na produkty
slovenských výrobcov. Zvýhodníme používanie alternatívnych palív v individuálnej a hromadnej osobnej doprave.
7.

8.
Slovenské záujmy staviame nad diktát Bruselu a preto odmietame obmedzovanie suverenity členských
štátov Európskej únie, ako aj projekt Spojených štátov Európskych. Nikdy nepodporíme euroval ani akúkoľvek inú
formu štátnej pomoci súkromným bankám a nezodpovedným cudzím vládam. Sprísnime kontrolu nelegálneho
zamestnávania cudzincov a imigračnú a vízovú politiku. Obnovíme slovenskú korunu.

Nedopustíme narušenie územnej celistvosti Slovenskej republiky a posilníme obranyschopnosť vlasti.
Presadíme vystúpenie Slovenska z teroristického paktu NATO a slovenských vojakov stiahneme z okupačných
zahraničných misií. Záujemcom umožníme získať dobrovoľný vojenský výcvik.
9.

Za manželstvo budeme vždy pokladať len zväzok muža a ženy. Slušné rodiny podporíme bezúročnými
mladomanželskými pôžičkami a možnosťou získať nájomný byt. Odmietame registrované partnerstvá, adopciu
detí homosexuálmi aj propagáciu sexuálnych úchyliek.
10.

SLOVENSKO POTREBUJE ZMENU!
Život na Slovensku, tak ako aj vo svete je
čoraz ťažší, ľudia sú hnaní nadriadenými čoraz
viac času tráviť v práci, často krát aj za nižší plat
ako im prislúcha. Oni to rešpektujú, doma si
poťažkajú a opäť dennodenne sa prispôsobujú
systému, ktorí z nich robí dobrovoľných
nevoľníkov. Ľudia si neuvedomujú, že nežijú, ale
len prežívajú. Starosť o rodiny a zabezpečenie
financií na každodenné potreby im vytvorili
v mysli závoj slepoty a prestávajú vnímať trpkú
realitu ich tvrdého vykorisťovania zavedeným
systémom.
Po roku 1989 sme sa otvorili dokorán
svetu a nikto nepostavil záchrannú stenu tomu,
aby sa zabránilo vpusteniu negatívnych vplyvov
zo zahnívajúceho kapitalizmu. Boli sme oslnení
vidinou blahobytu a svetských radovánok. Presne
na tomto pozlátku sa začal budovať aj nový štát.
Tí, ktorí ťahali za nitky, vedeli veľmi dobre, čo
treba ponúknuť ľuďom, aby s nimi mohli
ľubovoľne manipulovať. Chlieb a hry, peniaze
a funkcie.
Médiá vytvorili falošný obraz zhubných
ideálov a ľudia len naskočili na rozbiehajúci sa
vlak do pekla. Zdalo sa im, že do roku 1989 žili len
v akejsi sivej priemernosti a teraz sa im ponúkala
šanca byť extra! Falošná nastrčená myšlienka si
našla na komunistami odchovanom obyvateľstve
veľmi rýchlo svoje pevné miesto. Stúpal počet
úspešných a bohatých ľudí, no s nimi aj počet
chudobných a zúfalých.
Každá reakcia vyvoláva reakciu a preto ani
tento zhnitý systém a jeho správanie neostali bez
odozvy. Kritikov systému na čele s Mariánom
Kotlebom však médiá rýchlo označili za radikálov,
extrémistov či nacistov. Lenže čas ukázal,

že všetko, na
je pravdou!

čo

pán

Kotleba

poukazuje,

Rozkrádanie štátu – pravda.
Likvidácia slovenskej samostatnosti – pravda.
Rozpredávanie slovenskej pôdy – pravda.
Prekrúcanie slovenskej histórie – pravda.
Likvidácia kresťanských hodnôt – pravda.
Tak prečo človek, ktorý neklame,
je systematicky označovaný za extrémistu?
Z jednoduchého dôvodu. Ľudia nesmú počuť
pravdu, nemôžu začať samostatne rozmýšľať!
To tento
systém
nepotrebuje.
Davové
rozmýšľanie
je
účinnejšie
a
ľahšie
manipulovateľné! Davové zmýšľanie nebude robiť
problémy pri vytváraní novej vízie štátu, nového
svetového poriadku.
Ľudia často nemajú ani potuchy tom,
že nejaký Kotleba tu roky bojuje za spravodlivejší
systém, pretože majú zakódované z médií,
že Kotleba je iba bojovník proti cigánskemu
extrémizmu a to sa im zdá príliš málo. Opak je
však pravdou. Marian Kotleba roky bojuje proti
tomuto systému nespravodlivosti ako takému.
Prvý verejne kritizoval vydieračský systém Bruselu
voči Slovensku, prvý upozorňoval na hroziacu
stratu suverenity, vyplývajúcu z členstva SR v EÚ a
NATO. Preto si ho vážim a pokiaľ Marian Kotleba
zotrvá pevne na hodnotách, ktoré vyznáva, vážiť
si ho budem.
Alena Szabová
učiteľka MŠ, Bratislava

_____________UCTILI SME SI PAMIATKU PANI TERÉZIE Z GEČE____________
7. septembra sme si v Geči (okres Košice – okolie) uctili pamiatku 80-ročnej babičky Terézie,
ktorú 30. augusta za bieleho dňa v strede dediny sekerou zabil 21-ročný Cigán. Na stretnutí sme si
pripomenuli aj Deň obetí cigánskeho teroru, ktorý pripadá na 5. septembra. Práve v tento deň v roku
2011 na následky zranení spôsobených pri útoku troch Cigánov zomrel 65-ročný Andrej Polák z Maduníc.

