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Kreaprenör är en kunskapsallians som sprider kunskap om vad som
verkligen händer i vår tid och om det vi vet att vi inte vet.

SKRÄMMANDE
Rysslands president uttalar officiellt att Washington driver världen mot ett
kärnvapenkrig, men hans varningar tas inte på allvar. USAs blivande president
attackeras på bred front av CIA och litar inte på sin egen statliga säkerhetsorganisation. Därför behåller Trump sina privata livvakter, när han nu blir
president. Det är skrämmande att detta inte diskuteras mera och att det bara
finns information om detta i alternativa informationskanaler - KreaprenörNYTT,
Newsvoice m.fl. obundna media. Den förre presidenten, som vågade utmana
CIA, John F. Kennedy, mördades. Även i Sverige har vi ett ouppklarat mord på
en statsminister som gjorde sig ovän med CIA.
Läs mer: http://www.paulcraigroberts.org/2017/01/05/the-coup-against-truth-paul-craig-roberts/
Den amerikanske advokaten John Remington Graham företrädde ryska släktingar
till den yngre brodern Tsarnaev, anklagad för bombdådet i samband med Boston
Marathon. Den äldre brodern dödades av FBI. Graham har visat att enligt FBIs
egen bevisning var bröderna oskyldiga. Misstankarna växer att detta var
ytterligare ett arrangerat attentat för att öka rädslan och hatet mot muslimer.
Det som borde göra varje självständigt tänkande misstänksam är att strax efter i
stort sett varje terroristattack de senaste åren, hittar polisen i röran efter
attacken ett välbehållet pass, som någon av förövarna sägs ha lämnat efter sig.
Terrorister följer uppenbarligen den klassiska P-rese-kom-ihåg-listan; Pengar,
Piljett och Pass. I denna utgåva av KreaprenörNYTT går vi igenom den senate
tidens s.k. Fake News kampanjer riktade mot Donald Trump. Exempel på tidigare
Fake News är: 1) Husen som mot alla fysikaliska lagar rasar i fritt fall 11
september 2001 i New York 2) Iraks obefintliga massförstörelse-vapen, och
3) Rysslands invasion av Ukraina, händelser vilkas officiella förklaringarar
innehåller outredda orsakssamband och hittade-pass. >>>>>>>
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>>>>> Det misstänkt felaktiga domslutet mot Tsarnaev-brodern är överklagat
till högre rätt i USA, men US Department of Justice verkar inte intressera sig för
rättvisan, står att läsa i nedanstående artikel, där det påpekas att ryssar och
kineser sammantaget kan vara mäktigare än Washington och om amerikanarna
inte får bukt med sina själviska oligarker är USA dömt. Och därmed kanske
Europa också.
Läs här: http://www.paulcraigroberts.org/2017/01/05/murdering-the-innocentin-order-to-support-the-lie-paul-craig-roberts/
God fortsättning på det nya året önskar Redaktionen för KreaprenörNYTT
genom LO Landin, redaktör och ordförande kunskapsalliansen Kreaprenör.
Vår verksamhet drivs av ett outtröttligt behov att informera om vad som
verkligen händer och om det vi vet att vi inte vet.
Bli medlem du också på www.creapreneur.se

DAGENS NYHETER STÖDER AMERIKANSKA MEDIERS
FAKE NEWS KAMPANJER MOT TRUMP
Vi var många som förvånades över hur 4 stora flygplan kunde kapas i New
York och flyga runt i flera timmar ”under radarn” för att sedan landa i 2
skyskrapor mitt i New York, mitt i hemliga Pentagon och på ett gärde mitt
ute i USA. Den fantastiska amerikanska säkerhetstjänsten (Homeland
Security, CIA, FBI, DARPA, NSA – kärt barn har många namn) visste
ingenting. Efter några timmar föll ytterligare ett stort hus i fritt fall på
Ground Zero UTAN att ha blivit påkört. Aldrig före och aldrig efter 11
september 2001 har sådana fysiska fenomen varit möjliga, nämligen att
hus som brinner faller i fritt fall efter ett tag. Men när röken väl hade lagt
sig efter denna katastrof hittade säkerhetstjänsten – gudskelov? - ett helt
oförstört pass i rasmassorna på Ground Zero och kunde därefter snabbt
nysta upp hela historien. Operationen leddes, visade det sig, från en
grotta i Afghanistan (???). Den förmente ledaren för detta, Usama Bin
Laden, mördades enligt uppgift av amerikanska specialstyrkor i Pakistan
drygt 10 år senare och hans lik slängdes i indiska oceanen. Ingen
rättegång, ingen har någonsin identifierat liket, allt ska vi tro på.
Samma effektiva säkerhetstjänster gjorde sedan ingående undersökningar
i Irak och konstaterade att det fanns massförstörelsevapen där. En FN
undersökning med bl.a. svensken Hans Blix konstaterade motsatsen. Ändå
inledde de styrande i Washington med stöd från bl.a. Storbritannien, som
också har en av världens allra mest dugliga säkerhetstjänster, ett krig i
Irak, som sedan har eskalerat över hela regionen, dödat miljoner
människor och drivit många miljoner fler på flykt. Säkerhetstjänsterna
gjorde bara ett litet fel – det fanns inga massförstörelsevapen. Antingen
är det så att de supereffektiva säkerhetstjänsterna inte funkar – eller
också är det så de funkar.
Efter 9/11-katastrofen har terrorister slagit till överallt i världen, vilket
ständigt drabbar oskyldiga människor. Det är fruktansvärt att se hur
etablerade statsmakter är oförmögna skydda sina befolkningar. >>>>>
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>>>>> Som en slags kompensation hittar ländernas polis ett pass på
någon som varit med i terroristdåden (ofta en arab). Arabiska terrorister
är uppenbarligen måna om att ha alla papper i ordning innan de spränger
sig. Antingen är det så det funkar – eller inte alls.
Senaste nytt från amerikanska media – CNN och NYTimes – som väckte stort
rabalder i veckan, är en FORTFARANDE OBEKRÄFTAD uppgift att de effektiva
säkerhetstjänsterna har hittat dokument, som visar att ryssarna kan bedriva
utpressning mot Donald Trump som president. Trumps advokat ska under många
år ha haft hemliga samtal med Kreml. Ryssarna ska ha filmer från vilda
sexpartyn från Trumps resor i Ryssland, som amerikansk underrättelsetjänst har
fått från en fd engelsk underrättelseagent (???). NYTimes och CNN släpper dessa
nyheter, men säger samtidigt att de inte har fått historien bekräftad ännu.
Donald Trump håller presskonferens och tillåter inte CNN-journalisten med de
obekräftade ryktena att tala och kränkta media basunerar ut att yttrandefriheten
är hotad. Dagens Nyheter hänger på och ledarskribenten Erik Helmerson
publicerar en upprörd artikel om detta.
Det senaste i raden av osannolika Fake News är f.ö. Washington Post, som US
Government tidigare förlitat sig på när det gäller att avslöja Fake News. Nu har
WPost tydligen en annan agenda i samband med att alla etablerade media tävlar
om att skriva hur mycket de ogillar valet av Donald Trump. WPost publicerar nu
en lika obekräftad vansinneshistoria om att Hillary Clinton inte alls skulle ha haft
lunginflammation, när hon före valet svimmade under 11 september ceremonin.
Hon skulle i själva verket vara FÖRGIFTAD på order av Putin i maskopi med
Trump. Om allt detta visar sig vara lögn kan åtminstone vi (och säkert Trumps
väljare också) ha viss förståelse för att Trump är förbannad på journalister. Det
hade nästan varit konstigare om han inte var det.
VAD ANSER DÅ DN?

Med anledning av det inträffade tillskrev vi DNs ledarskribent Erik
Helmerson och frågade varför han använder DNs ledarsida för att sprida
obekräftade rykten, som bidrar till splittringen i världen och till att pressa
Putin att sätta sina hot om världskrig i verket (Obamas snabba beslut om
truppsammandragningar i Baltikum och Polen gör inte saken bättre). Erik
fick tydligen fler brev om samma sak. Dagen efter publicerar han
nämligen en ny märklig artikel, där han menar att DN INTE PUBLICERAR
FAKE NEWS. Skillnaden mellan dem som gör det och DN är nämligen att
DN följer pressetiska regler, vilket innebär att DN m.fl. alltid måste
publicera en dementi, om man har haft fel. Det värsta är istället, enligt
Erik, inte att media sprider obekräftade rykten, utan att Trump genom att
förvägra CNN reportern att ställa frågor på presskonferensen hindar
yttrandefriheten!!!
Förvånat svarar vi Erik att vi sannerligen är att bita huvudet av skammen,
att påstå att CNN INTE SPRIDER FAKE NEWS, eftersom DN, SvD, TT m.fl.
ger alla som drabbas av deras felaktiga ”Krigsrubriker” en ursäkt i
efterhand genom att publicera en rättelse, men då oftast på mer
undanskymd plats. >>>>>>>
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>>>>> Är det inte denna mediavärld som, tillsammans med ett lomhört
etablissemang, har krattat manegen för Le Pen, Åkesson, Trump osv,
frågar vi.
Och det verkar som vi har rätt om dementimetoden , eftersom Erik svarar oss
direkt såhär; ”Hej och tack för återkoppling. FYI skrev jag om Trumps ryska
story att publiceringen var diskutabel och, i en tidigare artikel (vår anm: längst
ner i båda): ’ingenting har bevisats, inget har kunnat beläggas, allt är just rykten
och en del av ett pågående informationskrig’. Publiceringen ursäktar inte heller
Trumps agerande på presskonferensen”.

Detta gav oss anledning att svara Erik Helmerson, DN, såhär;
Hej Erik och tack för återkopplingen. Men svaret visar tyvärr att du och DN anser
att ni kan skriva ledare baserade på Fake News och ändå anse att ni inte själva
är Fake News, eftersom du i slutet av din ledarartikel, där du tagit ära och heder
av USA:s blivande president, skriver att artikeln givetvis gäller bara om nyheten
som artikeln bygger på visar sig vara sann.
Vore det inte rimligare att inte missutnyttja yttrandefriheten och istället
vänta med att skriva tills du vet om det du skriver är sant? Och om nu Trump vet
att det är lögner NYTimes och CNN-journalisten sprider, varför ska han då tillåta
samma journalist att förstöra hans presskonferens? Varför finns det inte en enda
DN journalist på ledarsidan, som vågar kolla storyn och fundera över om Trump
egentligen är någonting ännu viktigare på spåren. (OBS! I samma tidning som
Helmerson skrev i redogör DNs egen Moskvajournalist Anna-Lena Laurén) för hur
osannolika anklagelserna mot Trump är.)
Funderar ni på DN aldrig över varför CIA med de enorma resurser de har kan
missa så mycket? Kapade flygplan flyger omkring i timmar över USA:s största
stad New York under radarn och landar i Pentagon och i skyskrapor, som faller i
fritt fall och på sätt som dittills och senare är fysikaliskt omöjligt.
Massförstörelsevapen hittas, men som senare visar sig inte finnas, ett misstag
som orsakar miljoner människors död och åter miljoner på flykt.
Främmande makt manipulerar valet i världens mäktigaste nation utan att dess
säkerhetstjänst vet något och som dessutom konstigt nog inte får en enda
reprimand från sina överordnade för alla missar. Alltfler amerikaner, inte bara
arbetslösa bilarbetare, funderar över detta. Kanske något att skriva om.

resurser de har
Denna artikel, skriven av en man som jobbat i Vita Huset under Reagan och varit
redaktör på Wall Street Journal, förklarar varför Trump och många andra har
anledning att vara förbannade:
http://www.paulcraigroberts.org/2017/01/17/trump-vs-cia-paul-craig-roberts/
Javisst, avslutar vi svaret till Erik och denna redovisning, det fria ordet är
viktigt. Men det får inte vara en sköld för journalister att gömma sig bakom
och ge er rätten att använda ert stora informationsövertag till att skymfa
dem som tycker annorlunda och avfärda oss som populister, nationalister
och konspirationsteoretiker. Våra förväntningar på DN har varit högre än så.
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KISSINGER OM TRUMP
Efter mötet med Donald Trump gjorde Henry Kissinger (USA:s utan jämförelse mest
inflytelserika diplomat under efterkrigstiden, som står den tongivande oligarkin mycket nära genom
sin roll i Council on Foreign Relations, Trilaterala Kommissionen, Bilderbergruppen m.fl. viktiga
lobbyorganisationer) några intressanta konstateranden;

- Den valde presidenten är den mest unike jag har upplevt i ett avseende – han
har inget bagage och inga förpliktelser till någon speciell grupp, eftersom han har
blivit president på sin egen strategi och ett program han själv lagt fram för den
amerikanska allmänheten … Och jag tror att han har möjlighet att gå till historien
som en mycket betydande president.
Kissinger passade även på att ge oligarkernas egen marionett Obama och hans
utrikespolitiska strategi knappt godkänt. Kissinger menade att Obama i princip
dragit tillbaka USA från den internationella politiska arenan.

RYSSLANDSHAT - ETT GLOBALT EXEMPEL PÅ DÅLIGA FÖRLORARE
Idrott är numera ingen lek utan blodigt allvar med mycket pengar i potten.
Analyserna av olika strategier både före och efter är oändliga. Och
bortförklaringarna från dem som förlorat är stundtals riktigt underhållande.
Men alla åskådare vet vem som vunnit och vem som har förlorat.
Något som inte uppskattas inom idrotten är dåliga förlorare. USA och Europa
har under snart 100 år kämpat om herraväldet i världen med Ryssland som
huvudmotståndare. Varje något så när objektiv betraktare kan tydligt se att
Ryssland och Putin på senare tid vunnit varje match och har haft en bättre
strategi. Och sämre förlorare än det västerländska maktetablissemanget får man
leta efter. Ledare utan självinsikt är en katastrof för sina befolkningar. Hur får
man t.ex. Hillary Clinton och alla ledande MSM (Main Stream Media) att inse,
att hennes största problem inte var hennes hackade mailserver utan innehållet i
servern.

Denna artikel med den fritt översatta rubriken ”En Putin med flyt i kamp mot
ett sjunkande ledarskap” ger en bra sammanfattning av hur västvärldens
strategi totalt fallerat och hur ledarna vägrar att erkänna sina egna
misslyckanden: http://www.informationclearinghouse.info/46135.htm
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JAG HAR VÄNTAT PÅ DENNA HISTORISKA STUND
Hur är det möjligt att alla krigs moder USA kollapsar så fort? Det var nära
bankkollaps för mindre än ett årtionde sedan, skriver Brage Norin, Skogså
Tankesmedja, i denna nyårsprofetia, som vi här återger.
Den finansiella krisen 2007 - 08 som på håret fällde USAs banksystem - utlöste
en mångårig recession på flera håll i världen. En bankkollaps stoppades i sista
minuten. Dollar trycktes i vild panik och vräktes in i bankerna. Miljoner
överbelånade fastigheter såldes på bostadsauktioner över hela USA. Det blev
kaos i landet i några år.
Inte var det några pensionsfonder som stals av folket och pumpades in i
bankerna. Inte var det någon nödskatt som skattebetalarna fick betala för att
rädda sitt land. Inte konfiskerades allt privatägt guld i USA för att rädda
bankerna. Nästan ingen amerikan vet hur den finansiella krisen löstes. FED
tryckte dollar "out of thin air". En frisk nation trycker pengar i takt med landets
finansiella hälsa - en serie av olika ekonomiska faktorer - men USA tryckte
bergskedjor av dollar som saknade varje form av täckning - luftpengar. Den
vågade livräddningen fungerade - men inte i längden. USA har nu nått vägs
ände. Världen tror inte längre på dollarn!!! Det går därför inte att fortsätta längs
denna väg. USA är i ett desperat läge.
USA skuldsattes upp över öronen – städer, kommuner, delstater – hela landet är
i konkurs. Under Obamas åtta år vid makten fördes USA ända fram till den
finansiella ättestupan - "The Fiscal Cliff". När faller dollarn? När faller det
amerikanska krigarimperiet i avgrunden? När kollapsar kasinoekonomin på Wall
Street?
Svaret är solklart. USA faller när dollarn och amerikanska statsobligationer och
alla andra former av skuldväxlar tappar förtroendet i världsmarknaden. Imperiet
i väst faller när världen inser att alla amerikanska ekonomiska säkerheter är
dasspapper. USAs stolthet American Express kommer att förvandlas till en
värdelös plastbricka. Endast ett underverk kan rädda dollarn ett år till.
DEN FÖRSTA STORA DEPRESSIONEN INTRÄFFADE I BÖRJAN AV 1930TALET. RYSSLAND MÄRKTE INTE ENS AV KRISEN.
DEN ANDRA STORA DEPRESSIONEN BRYTER UT I SLUTET AV 2010TALET. ÖST KOMMER KNAPPAST ATT KÄNNA AV DEN.
Ett imperiums fall sker inte samtidigt på alla plan. Kunskaper om imperiers fall
har blivit vetenskap. År 2000 förutspådde den världskända fredsforskaren Johan
Galtung att det amerikanska imperiet skulle vittra sönder inom 25 år. När
George Bush valdes till president sänkte han sin spådom till 2020.
I en bok som publicerades 2009 "The Fall of the American Empire - and then
what?" stod han fast vid att USA skulle förlora världsherraväldet före 2020. Nu
skriver Galtung att imperiets undergång kan inträffa ännu snabbare - kanske
tidigt under Trumps presidentperiod. Nu varnar även rader av historiker och
ekonomer - varav flera har erhållit det s k Nobels ekonomipris - att även
Europrojektet håller på att misslyckas.
>>>>>>>>
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>>>>>>>
Ett viktigt historiskt ögonblick närmar sig
Vi får världsfred. Detta har vi längtat efter i årtusenden. Diplomatin tar över vid
konfliktlösning i framtidens värld. Det blir inget himmelrike på jorden - men det
blir fred. Stormakter kommer att verka för sina intressen precis som förr - men
det blir fred. Mänsklighetens största infrastrukturprojekt någonsin "den nya
sidenvägen" kan inte skapas om staterna i öst krigar. Hela projektet förutsätter
fred i Asien. Europa återknyts långsamt men säkert till Asien. Detta århundrade
blir det "Eurasiatiska" århundradet. När Mordors rike kollapsar kommer freden
som ett brev på posten. Vi kan glädjas ända in i själen, avslutar Brage Norin
sin nyårsprofetia.

”ÅTERERÖVRA FRAMTIDEN”
…… ”Social rättvisa måste råda också i dåliga tider. I decennier har tillväxten
ersatt sunda åtgärder för social sammanhållning. Nu behöver de utvecklade
samhällena samhällskontrakt som motstår demografiska förskjutningar, tekniska
omvälvningar och ekonomiska chocker. 2008 gick president Obama till val på
’hopp’ och ’en förändring som vi kan tro på’. Svaret på (dagens) reaktionära
väckelse måste vara att ge detta OUPPFYLLDA löfte verkligt innehåll”.
Jean Pisani-Ferry, professor i ekonomi och chef för franske premiärministerns
strategiska sekretariat.

BYTE VID MAKTEN – Ny politik från förutsägbart till oförutsägbart
presenterades i Trumpintervjun med The Times och Der Bild i veckan;
Hur kommer Trump att hantera Isis? Det berättar han inte. Vill inte vara som
Obama och tala om i förväg vilka slags vapen, vilken tid på dagen osv.
Iranavtalet? Är ingen politiker, som talar om i förväg vad jag tänker göra.
Vilken kortspelare talar om vilka kort han har? Men jag måste göra vad jag
måste göra. Nuvarande avtal är det mest korkade jag sett, där man ger tillbaka
150 miljarder dollar, varav 1,7 i cash. De ligger säkert på ett bankkonto i
Schweiz. Är Trump konservativ? Nej pragmatiker. Jag hade de största
folksamlingarna någon president-kandidat någonsin haft. Och när jag kämpade
mot Jeb Bush – lågenergi-Jeb – brukade han säga ”Trump är ingen konservativ”.
Folk skrek ”vem bryr sig”. Jag sa: ”Vad vill ni ha. En konservativ eller en bra
deal?” En bra deal ville de ha. Och vet ni vad? De vill ha tillbaka sina jobb!

Läs också Sista dagen på jobbet:

https://anthropocene.live/2017/01/19/sista-

dagen-pa-jobbet-for-hypernarcissisten-obama/
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NATURMEDICIN V/S SKOLMEDICIN
En studie från Karolinska visar att D-vitamintillskott på 4000iu (100 µg) per dag
minskade den totala incidensen av luftvägsinfektioner med 23%. Dessutom
minskade antalet dagar med antibiotikabehandling med 50% (från 33 till 16
dagar i interventionsgruppen). Den erkände professorn Stig Bengmark räknade
nyligen ut att D-vitamintillförsel i högre doser skulle kunna bespara sjukvården
upp till 36% av sina nuvarande kostnader.
Silvers användning sträcker sig tusentals år bakåt i tiden och var i bruk inom
sjukvården i stor utsträckning fram till upptäckten av det då potentare
penicillinet. Den snabbt tilltagande spridningen av antibiotikaresistenta bakterier
(s.k. MSRA) har dock gjort att många nu försöker lansera det kolloidala silvret
igen. Men skolmedicinen menar att silver är kvacksalveri.
Det intressanta med många naturmedel som har en bevisad effekt, är att de ofta
fungerar väldigt bra i kombination med skolmedicinens cellgiftsbehandlingar och
kirurgiska ingrepp mot cancer. Behandlingen blir effektivare och kan kraftigt
avkortas, vilket minskar de mycket besvärande biverkningarna. Trots detta är
intresset från den etablerade vården ringa.
Vårt råd är att ta minst 4000IE (100 µg) D3-vitamin och några gram C-vitamin
varje dag. Välj rent C-vitaminpulver och inte dyra brustabletter med en massa
tillsatser. Det skadar inte heller med en rågad msk gurkmeja blandad med en
halv tsk nymalen svartpeppar. Allt finns att beställa på nätet.
Mängder av studier visar att ingefära och gurkmeja motverkar cancer, men
sådana kostråd betraktas likaså av skolmedicinen och dess anhängare som
kvacksalveri. Problemet med dagens cancerforskning och behandlingar är att
man i många år har letat på fel ställe. Man har koncentrerat all forskning på
gener och DNA och missat att cancer beror på fel i kroppens energiproduktion i
de s.k. mitokondrierna. Därför har all behandling kommit att riktas mot
symtomen, istället för att söka orsaker, som t.ex. att kosten bör innehålla noll
socker. Stamcellerna finns kvar efter cytostatika och strålbehandling och de
återkommer efter ett tag i nya cancerformer. Naturliga födoämnen som
gurkmeja och ingefära tycks dock ha effekt på just stamcellerna. Och det finns
fortfarande sjukhus som ger cancerpatienter sockerlösning som näringstillskott!!
Läs om världens största livs- och läkemedelsbluff och anmäl dig till
hälsouppropet: https://anthropocene.live/2017/01/07/vad-hande-ar-1980/
Följ också Hälsouppropet i Kreaprenörs projekt FORUM FRISK
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ÖVERRASKNING – NYA POMPEJI-EFFEKTEN I JOURNALISTIK
SD har gått från att vara ett enfrågeparti förra valet till att vara ett brett och
starkt parti i den svenska opinionen, konstaterar en chockad Lena Melin,
Aftonbladets politiska expert.
En ny opinionsundersökning från Aftonbladet/Inizio visar att
Sverigedemokraterna har störst förtroende bland väljarna i fyra sakfrågor:
försvar, flykting- och invandringsfrågor samt äldreomsorgen. SD är därmed det
riksdagsparti som äger flest sakfrågor av alla partier. Tvåan Moderaterna har
högst stöd kring jobb och ekonomi. Socialdemokraterna äger endast
sjukvårdsfrågan, Liberalerna skolpolitiken och Centern anses ha bäst miljö- och
klimatpolitik. SD är nu bland topp-tre i samtliga politiska områden.

”MÅNADENS CITAT”
”Vad Donald Trump försöker visa företagen i det här landet (USA) är att de inte
längre ska behöva kvävas av absurda förordningar påhittade av 25-åriga
byråkrater”, säger Carl Icahn.

President Trumps nye specialrådgivare Carl Icahn (själv 80) anlitas för att leda
översynen av de federala förordningarna. Ichan kommer att vara anställd av Vita
Huset utan fortsätter med sina affärer och ger råd oavlönad.
Med valen av Icahn, finansminister Robert Mnuchin och handelsminister Wilbur
Ross har Donald Trump handplockat 3 miljardärer från näringslivet och helt
förbisett det politiska etablissemanget, när han satt ihop sitt ekonomiska team.
Kanske ingen dum idé att välja människor som lyckats. Det är heller ingen ny idé
att utse personer, som inte i första hand väljer samhällstjänst för lönens skull. I
Romarriket skulle alla medborgare enligt lag göra politisk samhällstjänst.
Idealitet är en demokratisk grundidé, som har glömts bort i
industrisamhället.
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MÅNADENS GÖTEBORGARE
- Vad hette Liszt i förnamn?
- Argan

MÅNADENS VÄSTERÅSARE
Vägen var bra dåligt utmärkt, kommenterade västeråsaren den feministiska
snöskottningen.

AVDELNINGEN TRAVESTI PÅ KLASSIKA SKÄMT
Vi kommer ihåg, när man skojade om Sverige, Albanien eller Nord-Korea skulle
vara sist ut av gamla kommunistländer efter murens fall. Nu börjar man istället
fråga sig vilka EU-länder som sist slutar med att vara CIAs femtekolonnare –
Sverige?

MÅNADENS KÄFTSMÄLL

Per Nuder, fd finansminister (s) – numera krönikör. Han blev känd, när han
kallade sin statsminister Göran Persson för köttberg. Nu kallar han tillträdande
president Trump för dilettant.
Gamle finansministern Gunnar Sträng varnade sina kolleger för att använda en
utländsk vokabulär, när det fanns en stringent inhemsk vokabulär disponibel.
Själva minns vi en kamrat, som sa att han blivit kallad sangvinisk och som när vi
frågade honom vad han gjorde svarade, att han slog personen på käften för
säkerhets skull.
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PRAETERERA CENSEO
”Praeterea censeo” betyder ”för övrigt anser jag” på latin. Romaren Cato d.ä.
avslutade alla sina tal i senaten med ”För övrigt anser jag att Carthago bör
förstöras”.
”För övrigt anser vi”, att en reform utan en reform av penningväsendet
inte är någon reform. Det sa för övrigt den amerikanske utrikesministern
William Jennings Brown redan 1896.
Följ nu den fortsatta intressanta utvecklingen uppmanar dig
LO
Lars-Olof (LO) Landin
adress, telefon nedan
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