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Avalik kiri presidendile
Avalik kiri Eesti Vabariigi presidendile pr Kersti Kaljulaidile
Tingimustes, kus vahendeid valimata segatakse koalitsiooniläbirääkimiste kulgu ja püütakse kõigutada Eesti põhiseaduslikku riigikorda,
peab Tartu Rahu Põlistamise Selts
oma kohuseks jagada kartusi seoses
Eesti Vabariigi presidendi saladuskattega ümbritsetud tulevase visiidiga Moskvasse.
On põhjust kahtlustada, et selle
visiidi ettevalmistamisel osalesid
mõned Eesti väärastunud ärimehed, kes on aru saamas, et nende alt
hakkab vaip libisema isiklikke kitsarinnalisi majandushuve teeniva
Eesti Vabariigi maa-alade ebaseaduslikul loovutamisel naaberriigile.
Kasutades presidendi kunagist
küsitavat mõtteavaldust, et ta kavatseb minna Venemaa presidenti
tänama puhul, kui õnnestub mõlemapoolselt ratifitseerida Eesti-Vene uus, meile kahjulik ja põhiseadusega vastuolus olev riigireeturlik
loovutuslik piirileping. Ehk tahetakse pakkuda presidendile võimalust olla esimene esimeste hulgas,
kes oma „algatuse“ ja „kodanikujulgusega“ toob ainuisikuliselt pöörde
asjade käiku.
Taoline telgitagune käitumismuster on tuttav ja see näitab, et
meie juudalikud ärimehed on läinud

teisele ringile, kusjuures räpasevõitu töö ettur on asendatud viguriga.
2012. aastal lükkasid needsamad
Eesti välispoliitika hallid kardinalid saladiplomaatia malelaual ette
nüüdseks erakonnavangerduse teinud kunagisest paulusest Sauluseks
moondunud riigikogulase. Talle
tehtud kulutused ja jõupingutused
on suures osas vett vedama läinud
ja nüüd jätkavad väsimatud ärimehed oma tänamatut tööd, oodates
oma õnge otsa järgmist ullikest.
Loodame, et president sellele libedale teele ei astu. Karta on „Eesti
sõpradeks“ kutsutud Moskva mõjuvõimsate lobistide poolt hoolikalt ettevalmistatud salakohtumist
mõne duumamehe, töösturi või
MID-i pealiku enesega ja avalikkust
jahmatava „hea tahte“ ühisavaldusega Eesti-Vene piirilepingu teemal.
Maailm aina imestagu, kuidas
osapooled keerukaid piiriküsimusi
vastastikku kasulikult ja rahumeelselt lahendavad, kuid kahjuks Suure
ja Väikse Peetri kombel.
Kõikvõimalike taoliste salasepitsuste tõkestamiseks on Riigikogu
3. märtsi valimised toonud võimule
lähemale jõud, kes taunivad igasugust riigireeturlikku tegevust.
Ajaloost teame, et välisminister
Karl Selter läks 1939. aasta sügisel
Moskvasse kaubanduslepingut sõl-

mima, aga tuli tagasi sisuliselt Eesti
riigi surmatunnistusega. Ajaloost
tuleb õppida! Tahame loota, et
meie ülevõimendatud hirmud osutuvad alusetuteks, aga parem karta
kui kahetseda!
Häirekella löömist nõuab meilt
ohutunne ja kodanikukohus. Meile
on püha Eesti Vabariigi territoriaalne terviklikkus nagu seda on meie
Gruusia ja Ukraina sõpradel, rääkimata Tõusva Päikese Maa poegadest ja tütardest.
Eesti Vabariigi huve kahjustav
saladiplomaatia on taunitav. See
aga ei tähenda, et eitame visiitide
kui niisuguste vajalikkust. Vaevalt
nõuab renoveeritud saatkonnahoone presidendi õnnistust, küll
nõuab tema tarkust sama hoonet
siduv leping. Tuleks mõtelda, kas
seda käsitlev leping on tasakaalus?
Saatkonnahooned on tõesti olemas Eestil ja Venemaal teineteise
pealinnas, aga Eestil pole kurjuse
impeeriumi kunagise Pirita piirivalvekordoni mõõtu eriülesannetega keskust Moskvas nagu naabritel
Tallinnas, kust jälgitakse hoolega
ka elu Kadriorus. Miks see nii on,
palun selgitada ja vajadusel anda
käik olukorra võrdsustamisele.
Tartu Rahu Põlistamise Seltsi nimel esimees OSVALD SASKO
Tartus, 2.04.2019

Miks ma elan alaliselt Rootsis?
Miks ma elan ise alaliselt Rootsis
ja olen Rootsi kodanik (muidugi lisaks sünnijärgsele Eesti kodakondsusele), kui ise olen enda arvates
patrioot, rahvuslane ja rahvuslaste
lehe toimetaja?
Mul on varsti juubel Rootsi
hingekirjas olemist saab 30 aastat. Eesti alaline elanik olin viimati 1989. Rootsis on satanistlikud
salaühingud saanud endale suure
mõjuvõimu (ja Eestis ei osata end
nende eest kaitsta), siit ka kuritegelik piiramatu sisseränne.
Loodan, et suudan selle näitega

anda ülalmainitud küsimusele ammendava vastuse.
Minu Eestis elav ema on 93-aastane. Kahe kuu pärast saab 94. Temale saatis eesti inkassofirma rahanõude. Minu 93-aastane ema ei
ole ühegi eesti firmaga sõlminud
lepingut numbriga 3030690, nagu
nõudes seisis. See on Eesti seaduste
järgi dokumendi võltsimine (§ 344).
Talle ei ole osutatud mingit teenust
ega tarnitud kaupa ega ta ise ei ole
tellinud ühtegi kaupa ega teenust.
Talle ei saadetud enne ühtegi arvet.
KarS-i järgi on võltsitud do-
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JA JOOBESEISUND. POLITSEI LEIDIS, ET OLI KAINE
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kumendi käikulaskmine samuti
kuritegu (§ 345). Kui sellega taotletakse majanduslikku kasu, siis
on see kelmus – § 209, kui sellega
kaasneb ähvardus tekitada majanduslikku kahju, praegusel juhul libaarve pideva kasvatamisega, siis
on see väljapressimine – § 214.
Väljapressimine varsti 94-aastase, liikumisvõimetu, abitu vanainimese käest. Mõtelge sellele,
nii palju kui eesti televisiooni
vahtimisest on veel mõtlemisvõimet järele jäänud.
Rootsis püütakse kõigepealt asjad
selgeks rääkida, olgu siis tegu riigiametite või erafirmadega. Kui ma
Julius Inkassoga püüdsin rääkida, et
mida nad teevad, ütles naisterahva
hääl vastuseks telefonis, et Ellen
Hatto nimel on kinnistu ja pani
toru ära. Kui ma uuesti püüdsin helistada, siis lõi ta telefoni kinni ega
võtnud minu kõnet enam vastu.
Jääb järele nn õigussüsteemi
poole pöörduda, mille „saavutusi“
oleme meie lehes korduvalt varem
kajastanud.
JAAN HATTO

Tiit Madisson: Orwelliliku ühiskonna
loomist püüab takistada EKRE
4. lk
Einar Eiland: Balti maade majanduse
hävitamine
7. lk
Lühikokkuvõte Jüri Lina viimastest
loengutest
11. lk
Feliks Saarevet: Peksame kõik puruks,
siis saame rikkaks
12. lk
JA PALJU MUUD HUVITAVAT!

Telli koju „Rahvuslik Teataja“,
helista 51 903 374, aastaks 22.- €,
pooleks aastaks 11.- €, ilmub kord
kuus

