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Loe, telli ja levita!

Rahvuslaste Tallinna Klubi häälekandja

Hind 1 € detsember 2020

Tartu Rahu Põlistamise
Seltsi esimehe Osvald
Sasko maja põles maha
leekides. Tulekahju põhjus ei ole
teada. Oletatakse elektririket. Koos
majaga põlesid ära Osvald Sasko
legendaarne piiripost, Petserimaa
ja Ingerimaa lipud ja terve plakatite
kogu (k.a pildil olev plakat), mida
Osvald Sasko oli meeld avaldanud,
juhtimaks tähelepanu Eesti territoriaalsele terviklikkusele,
Tartu rahulepingu kestvusele ja kuriteole, mida
üritatakse
Eesti
riigi
ja
rahvuse
vastu toime
panna
uue
reetliku piirilepinguga
Venemaaga.
Osvald Sasko on ja on
olnud meie
aja vapraim
võitleja Eesti Vabariigi
territoriaalse
terviklikkuse
eest.
Rahvusliku TeaTulekahjus põlesid ära Petserimaa ja Ingerimaa li- taja toimetus avaldab
pud, piiripost ja kõik plakatid
Foto: Ilmar Vananurm kaastunnet!

29. novembril (2020) põles maha
Tartu Rahu Põlistamise Seltsi esimehe Osvald Sasko talumaja
Tartumaal. Majast ei jäänud palju järele. Tulekahju süttis kolm
tundi pärast seda, kui omanik oli
lahkunud. Kahjutuld märkas esimesena naaber. Maja oli siis üleni

Ei häbi ega mõistust!
Minu 95-aastane ema Ellen Hatto ei ole ettevõtete Julius Inkasso
ega Keskkonna teenused AS (s.o
juriidiliste isikutega, juhul kui on

sellisel kujul olemas) sõlminud ühtegi lepingut, tellinud neilt ei ühtegi kaupa ega teenust ega temale
ei ole tarnitud nende poolt ühtegi

Järgnevalt toome ära pöördumise
Osvald Sasko sõprade poole.

Pöördumine Osvald Sasko sõprade poole
Eile, 29. novembril saime ängistava teate, et meie sõbra Osvaldi
suvemaja Tartumaal põles maani
maha. Poliitilise tegevuse kõrval
on Osvaldi harrastuseks aiandus,
kus ta tegeleb oma puuviljaaia ja
puukooliga. See kõik saab toimuda
tänu tema seni kasutusel olnud suvemajale. Nüüd seda enam pole ja
Osvald jäi kõigest seal varjulolnust
puupaljaks.
Osvald ütleb, et ta tuleb oma õnnetusest üksi välja ja kindlasti see
saab nii olema. Sellele vaatamata
on soov Osvaldi sõpradele, palun
leidke võimalus teda pisut rahaliselt toetada. Ükski summa pole väike. Mõtleme kaasa ja kujutame ette,
kui see õnnetus oleks tabanud meid
ja oleme selles jäetud üksi. Vähimgi
abi ja solidaarsus aitab Osvaldil kiiremini taastuda.
Osvald
Sasko
konto
on:
EE722200221013565175, selgitus
„Sõbra abi“.
Ette tänades Tartu Rahu Põlistamise Seltsi nimel Aldo Kals.
Tartus, 30.11.2020

kaupa ega teenust. Ellen Hatto ei
ole enne „võlateadet“ mainitud ettevõtetelt saanud ei arvet ega kirja.
Idee, et Ellen Hatto on neile mingil
viisil võlgu, nagu selgub, on ilmselt
kuritegelik.
JAAN HATTO

EESTI PÕHISEADUSLIKU KORRA, TERRITORIAALSE TERVIKLIKKUSE JA TARTU RAHU EEST VÕITLEJAL, VÄSIMATUL RAHVUSLASEL
JA RAHVUSLIKU TEATAJA KIRJASAATJAL ALDO KALSIL TÄITUS 75
ELUAASTAT. PALJU ÕNNE!
LOE LISAKS LK 3
Foto: Ilmar Vananurm

LEHES
Heiki Kortspärn: Peenis pärakus on
Euroopa Liidu reaalsus ja Eesti
komberuumi uus normaalsus
4. lk
Sõnumeid ühistukonverentsilt

7. lk

Holger Kaljulaid: Tallinna olümpiataak TTS-s saatekavas 2.osa
8. lk
Terroritegusid panevad toime
võimud ise – 14. osa – Estonia
uputamine

10. lk

JA PALJU MUUD HUVITAVAT!

Telli koju „Rahvuslik Teataja“,
helista 51 903 374, aastaks 25.- €,
pooleks aastaks 12.50 €, ilmub
kord kuus

