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Štai kaip, žydas Landsberg bus dar vienu Lietuvos Respublikos Prezidentu
Jau netolimoje ateityje...
Kaip ir numaciau, fašistu partijos parengti ?statymo pataisymai jau greitai taps realybe ir ju fašistinis grynakraujis žydas V.Landsberg oficialiai papuls ? istorijos
vadov?lius kaip dar vienas LR prezidentas su tam tikrais nuopelnais Lietuviu tautai.Esu min?j?s keliose vietose – nuoroda – kad tai bus, bet tai nesvarbu. Svarbiausia,
jog Baltijos valstyb? taps tikra JERUZALE ir žmones suvoks, jog visas tas “laisves kelias i nepriklausomybe” tebuvo Amerikos žydu planinga spekuliacija,
begriaunant Sovietu s?jungos sistema. Taciau reikia faktu, tegu jis tampa prezidentu , kas paskatins visuomene dometis ir patik?ti žydu planu griaunant ir naikinant
visos morales samprata Lietuvoje. Iškreipiant istorija, iškreipiant santykius su kaimynais, verciant jaunima emigruoti iš šalies, o likusius tapti vergais – kuriuos, pvz
merginas, prievartautu nekontroliuojami darbdaviai, o vaikinams, jau nebeturintiems orumo jausmo, tektu lenkti nugara už grašius.Nesvarbu, laiku begant kiekvienas
žmogus supras kas yra kas šiame gyvenime. Supras, jog niekas šiaip sau nieko nedaro. Ir nei vienas žmogus politikoje už dyka savo gyvenimo neaukoja kit? labui –
ypatingai koks nors žydas. Gyvenime viskas buna kitaip – vieni kitiems padeda paprasti žmones, tuo gerbdami vieni kitus.O tokie žydai, kurie s?di prie stalo,
pabege i kita valstybe (Belgija), kurioje juos gina istatymai, ir visa para rengia planus kaip sukiršinti svetimas tautas, sunaikinant ju ateiti – jie yra pagrindiniai
visuomen?s priešai. Šiuo atveju, Lietuvos.Todel pasaulio visuomenes ir neken?ia šios “netikros” tautos (žydu) žmoniu del ju pastovaus noro gyventi iš kit? nelaimi?
(JAV žydai naikina Afganistano, Irako, Irano, Ukrainos, Lietuvos, Latvijos, Lenkijos, Gruzijos ir kitu tautu savarankiškuma, verciant visus “nepriklausomais”
vergais, neturinciais jokios ekonomikos, pramones, žemes ukio vystymo). Ir t.t. Butent jie seja nepagarba nei savo tevams, nei artimiems, nei svetimiems. Butent jie
yra tas griovimo šaltinis visame pasaulyje, kuriame jiems nereikalingas taikus daugelio tautu bendradarbiavimas.Išvada: Nemaniau, jog atmata žydas Landsberg dris
taip atvirai parodyti savo kortas ir spjauti lietuviams i veida. Bet, realybe jau tokia - šiame gyvenime paslapciu žmones neturi, todel anksciau ar veliau visi pamato
kas yra kas.Jeigu manimi kas netiki, eikite patys skaitykite ir analizuokite žydo kiršinimo metodik?. Autorius tikrai NEžydas. Minciu autoriaus pilietybe nezinoma
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