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Ditta Rietuma. Ditta iedod Triljons BIRu NATO lai atlaist visus pasaules karavīrus
majās.
22. aprīlī Stokholmā notika Zviedrijas Igauņu organizēta Baltijas jūras valstu drošības
konference kurā Latviju pārstāvēja firmas Saeima darbiniece Lolita Čigāniete. Runāja par
visiem veiksmes stāstiem no kuriem nejauši sanācis kara stāvoklis kuru protams radīja trakais
negausis Putins, runāja gari un iemidzinoši. Čigānietei vārdu deva pēdējai un viņa lielīgi
cildināja Latvijas dižgarus kam izdevies ieviest dzimtenē bez revolūcijas jau 95.g. visu to par ko
Ukraiņi cīnījās Maidanā - t i valsts pārvēršanu par žīdu mafijas čigāņu pakalpiņu firmu.
Ditta pukojās ka Latvijā jau pilnā sparā ar iedzīvotājiem karo Zviedrijas bankas, kas izdzinušas
miljonu pilsoņu no Tēvzemes, ka konferences pļāpas nepiedāvā risinājumu, kā karu stādināt un
vicināja Triljonu Baltijas IRu ar kuriem apmaksāt visus NATO u c militāro firmu darbiniekus
lai atgriežas ģimenēs.
Čigāniete trinās trinās solā līdz sacēlās kā pūķis un pievijās Dittai klāt čukstot ka viņai kauns
par nepieklājīgo Dittas uzvedību un Saeimas darbiniekiem pierastā kārtā, kā viņi prot
pamatiedzīvotājus apstrādāt vēl pirms 95. g., rāva ārā mikrofonu Dittai no rokām un stūma viņu
nost no skatuves.
Ditta tomēr izmanījās izvairoties arī no Igauņu smaidīgās juristes, tikt līdz Zviedrijas
aizsardzības komisijas Björn von Sydow un iesniegt viņa/žīda rociņās kārtējo Triljonu.
Didzis Melbiksis prasīja vai Zviedrija ir gatava pieņemt miljonu Baltiešu bēgļu ja sāksies trakā
Putina manevri, bet Zviedri teica ka tādu iespēju viņiem nebūs, no kā varam secināt, ka gan jau
izvēlēsies kara taktikas kas nerada bēgļu straumes, jo Zviedri pieņemt var tikai arābus, kas jau
labu laiku kā uzpirkuši Zviedrijas biržas uzņēmumus tagad pārvalda Zviedriju bez bēdu.
Bet jautrākais tomēr bija Bjorna von Sydow noslēguma runa kurā viņš atklāti pateica ka tagad
jāciena ir minoritātes - (t i viņa ciltsbrāļi žīdi un - čigāni, kuru valodas kopš 15. g. ir valsts
valodas Zviedrijā) ko aizstāv Eiropas Tiesas. Un piebilda ka lietas sakārtosies ja Baltieši beidzot
sāks pieņemt bēgļus nopietnākos kvantumos.
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Šo cirku finansēja - katoļu fonds no Vācijas kas atrodas Rīgā, karu un tā šovu apmaksā no abām
pusēm - žīdu Romas Reihs.
Tagad tikai gaidām kad Reihs atslēgs elektrību lai varam paklausīgi pieklājīgi apsprāgt kā šovā
paredzēts. Bet pirms tam varētu būt arī plūdi kad likteņdārza mērķī detonēs kkas kas izraus abus
dambjus noskalojot grēcīgāko pilsētu, bet nu to mēs galīgi nevaram ietekmēt – par vēlu
pārvākties uz Rēzekni.
Tauta ir teātra apmeklētāju lomās un savas dzīves neuzņemas atbildīgi pārvaldīt - Tauta ir traka.
Tāpēc tik ķoniņi Tautu var izglābt.
Bet Dittu joprojām meklē policija lai ietupināt uz 15 sutkām, jo Čigāniete zināja ko darīja kad
balsoja lai pilsoņus okupācijas tiesas var tiesāt bez viņu klātbūtnes, kopš 40. g. okupētajā
Latvijā. Un karcerī Dittu gaida Romas Reiha inkvizīcija. Joprojām gaida, jo ir pie varas jau 816
gadus. Un Tauta atkal ies viņus ievēlēt.
Nu TRAKA TAUTA.

Notikuma video https://www.youtube.com/watch?v=HxFhiXobbXU
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