
Nalejme si čistého vína
Na úvod dva odkazy na preštudovanie historických faktov:

Prvý odkaz na Evian 1938:
https://en.wikipedia.org/wiki/%C3%89vian_Conference - 1938 konferencia o židovských uprchlíkoch vo francúzskom Eviane - 33  štátov (USA, UK, Fr, +...) 9 
dní v júli 1938. Výsledok: nikto ich nechce. Medzi novinármi boli na konferencii aj prezidenta Beneša synovec Bohuš Beneš a Hans Habe z Prahy. 
(https://web.archive.org/web/20070704014209/https://en.wikipedia.org/wiki/%C3%89vian_Conference).  Vtedajšie noviny The Manchester Guardian napísali, že 
(v r. 1938 ! ) svet je rozdelený na dve časti: v jednej židia nemôžu žiť a do druhej ich nechcú pustiť.
Hitler sa k zprávam o Evianskej konferencii 1938 vyjadril, že sú pripravení im ich (židov) vydať, "aj na luxusných lodiach" 
(https://web.archive.org/web/20180913191736/https://en.wikipedia.org/wiki/%C3%89vian_Conference#cite_note-Landau2006-3)     - a posmelený nezájmom pokračoval: 
keď v r. 1938 veľmoci ponechali v Eviane židov ich osudu (júl 1938), zanedlho aj ČSR na Mníchovskej konferencii (október 1938) a 
Viedenskej arbitráži (november 1938), nasledovala Benešova emigrácia (október 1938) a nakoniec protižidovský pogrom Krištáľová noc v 
Nemecku 10. novembra 1938 k príležitosti Lutherových narodenín !

Wiki-stránku o konferencii v Eviane nemá (leto 2018) slovenská ani česká wikipédia; na českej je v článku Antisemitismus jednovetná zmienka bez 
odkazu na zdroj (http://web.archive.org/web/20050801000000*/https://cs.wikipedia.org/wiki/Antisemitismus)

Prvou lastovičkou je nedávny český článok: ADAMEC, Jan. Uprchlický Mnichov v Évianu, Lidové noviny, 14.07.2018. Před osmdesáti lety (v r. 1938) proběhla v 
Évianu mezinárodní konference, na níž se západní státy v čele s USA nedokázaly dohodnout na žádné praktické pomoci Židům ohroženým nacistickým Německem. 

Druhý odkaz na Bermudy 1943:
http://en.wikipedia.org:80/wiki/Bermuda_Conference  - 1943 konferencia USA a Veľkej Británie v apríli na odľahlých Bermudách nepriniesla ohrozeným 
židom žiadne riešenie - vtedajšie New York Times písali, že pre diplomatov to bolo dvanásť dní prechádzok a pre židov krutý výsmech, lebo 
demokracie ich nechcú. (tiež: https://web.archive.org/web/20080224053534/http://en.wikipedia.org:80/wiki/Bermuda_Conference) – a to už predošlý (!)  rok 1942 
deportovala židov aj Slovenská republika.

To sú fakty, o ktorých židovskí historici dobre vedia, ale tieto témy sa v tejto druhej Slovenskej republike akosi neobjavujú. Prečo asi??
Netreba sa tých odkazov štítiť, nepochádzajú od žiadnych "slovenských nacionalistických klérofašistov", ale priamo od bezchybných "západných demokratov". 
Kto neviete anglicky, bez váhania použite dobrý prekladač zadarmo na http://translate.google.com
Čo sa tam dozviete? - hľa:

V roku 1938, keď už Hitler zabral Rakúsko a prenasledoval židov, vtedy keď ešte mnohí Židia mohli 
utekať, ale nemali kam, lebo žiaden štát ich nechcel v zahraničí prijať, vtedy:

- v lete 1938 v Eviane sa k prenasledovaným a utekajúcim židom zadkom otočili USA, Francúzsko, Anglicko a ďalší (32 štátov), a
- zjari 1943 na Bermudách židovské osudy utrpeli druhé fiasko od tých „demokracií“ - nuž,

prečo im to nevyčítate?, ale:
Prečo vyčítate židov stokrát menšej mladej Slovenskej republike??
Kde je vaša demokratická zásada rovnakého prístupu?
Prečo nemeriate všetkým rovnakým metrom?
Prečo o tom nepíšete a nepredhadzujete to masám?-

áno vy, rôzni gálovci, schutzovci, šimečkovci,
ktorí svoju neprajnú lupu zaostrujete len na Slovensko!

Poviem vám, prečo: lebo za to vás vaši chlebodarcovia neplatia!
Nech sa tí, za ktorých kopete, radšej pozrú do zrkadla!
V zrkadle neuvidia nič krajšie, než vy nachádzate vašou výberovou lupou zaostrenou na Slovensko.

Malé Slovensko nevytvára toľko zdrojov, aby dokázalo konkurovať vám plateným z tučných peňaženiek.
Slovensko nemá toľko peňazí, aby mohlo živiť skupinu "pisálkov" podobnú vašej, 
ktorá by masám sústavne ukazovala svet opačne než vy - teda v prospech Slovenska. 
To vaši chlebodarci dobre vedia a obratne využívajú.

Preto bola aj je malá Slovenská republika opakovane vzdorujúcou korisťou 
zmietajúcou sa v silných drápoch neprajných síl.

Preto sú slovenské masy každodenne ohlušované neustávajúcim náporom goebbelsovských schutzovín z košickej krčmy...
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