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Loe, telli ja levita!

Rahvuslaste Tallinna Klubi häälekandja

Hind 1 €

jaanuar 2021

Tartu Rahu Põlistamise
Seltsi esimehe Osvald
Sasko maja pandi põlema

Foto: Osvald Sasko

Vahepeal on ilmsiks tulnud tõendid selle kohta, et Tartu Rahu Põlistamise Seltsi esimehe Osvald
Sasko maja pandi ikkagi põlema.
Osvald Sasko põlenud majast on
kadunud kallid elektritööriistad,
mis enne tulekahju kindlasti alles
olid: mitu akutrelli, ketassaag ja
teisigi õunapuuajas vajaminevaid
tööriistu. Järel oli vana mootorsaag
„Stihl”, mille jääkväärtus müües
oleks olnud olematu. Praeguseks
on saag peaaegu tundmatuks põlenud.
Vähimgi abi ja solidaarsus aitab
Osvaldil kiiremini taastuda.
Osvald
Sasko
konto
on:
EE722200221013565175, selgitus
„Sõbra abi“.

Jüri Lina: „Minu prognoosi aastaks 2021
tsenseeris Õhtuleht kohutavalt. Siin on
minu prognoos täies mahus“
Vaatasin oma eelmiste aastate
prognoose ja leidsin, et kõik vastas
tegelikkusele.
Aasta 2020 oli tõesti eriline, terrorism suurenes, nagu prognoosisin. Vastuseis Venemaa inimvaenulikule režiimile sai laiaulatuslikult
mõõtmed. Eesti valitsus ei lagunenud. Tähtsamad massoonid paljastati. Leeprahaigete hulk tõusis veel
200 000 võrra, ulatudes 4 miljonini.
Sellest tõelisest ohust aga ei räägita, kogu aur läheb müütide õhutamisele.
President Trump valitigi ülekaalukalt tagasi, ent süvariik soovis
ulatusliku valimispettuse kaudu
toime panna riigipöörde. Oli ju
praegu seniilne Joe Biden aprillis
1992 päevalehes Wall Street Journal kirjutanud oma armastusest
Uue Maailmakorra vastu. Trump
on aga antiglobalist. Rockefelleri Sihtasutus oli oma 2010. aasta
dokumendis esitanud stsenaariumi ühiskonna aeglaseks väljalüli-

Elu valu
Pean vajalikuks ja lausa kohustuseks teadlikult ja autori käest luba
küsimata kõikjal levitada mentor
Einar Laigna meie taasiseseisvumise aega kõige lühemalt ja täp-

tamiseks (inglise k Lock Step), et
Uus Maailmakord kehtestada, simuleerides kõigepealt mingit pandeemiat, mis näiliselt pidi tapma
miljoneid inimesi, tekitades hirmu
ja paanikat, sest enamik surmajuhtumeid tuli koroona kaela ajada, et
inimesed nõustuksid väljapaistvate
ekspertide hinnagul eriti ohtliku
vaktsiiniga. Tulevat kehtestada üha
rangemad piirangud, mida ei kavatsetagi hiljem tühistada. Hiljemalt
31. märtsiks 2025 pidavat Uus Maailmakord olema kehtestatud, nagu
selgub teistest dokumentidest,
Event 201, aga ka Davosi kokkuleppest aastast 2019. Neid muudatusi
meie elus nimetab Maailma Majandusfoorumi juht massoon Klaus
Schwab Uueks Uutmiseks (inglise k
The Great Reset).
Äsja Rootsis avaldatud statistikast nähtub, et suremus riigis on
koroona ajal hoopis vähenenud,
võrreldes möödunud aastaga.
Kui keegi arvab, et USA on demo-

kraatlik riik, siis eksib ta rängalt. Ta
ei tunne Ühendriikide ajalugu. Piisab viitamisest salakavalale poole
Mehhiko territooriumi annekteerimisele, mida ma põhjalikult valgustan oma filmis „Võltsitud maailm“.
Demokraatlik riik nõnda ei talita
Kindel tõend valimisvõltsingute
kohta novembris on asjaolu, et seitse osariiki, kus täheldati erakorraliselt ulatuslikke valimisvõltsinguid,
nii et valimissedelite arv oli koguni suurem valijate hulgast, saadab
Washingtoni seekord nii vabariiklikud kui ka demokraatlikud valijamehed, kus Kongressis 6. jaanuaril
2021 lõplikult otsustatakse, kes siis
ikkagi võitis valimised. Eelnevalt
oodatakse ära Ülemkohtu otsus.
Seni tagasilükatud avaldused olid
juriidiliselt valesti vormistatud,
nagu mulle kinnitas elupõline õigusteaduse doktor. Tahetakse kasutada „õigeid“ valijamehi, vastavalt
vajadusele.
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semalt iseloomustavat ahastust:
„Kõikjal on vale-vale-vale...!“
Pean vajalikuks mentor Einar
Laignale sekundeerida ja lisan
omalt poolt teise meie taasiseseisvumise aega kõige lühemalt ja täpsemalt iseloomustava ahastuse:
„Kõikjal vohab inimeste ruma-

lus-rumalus-rumalus ...!“
Armas lugeja! Kas oskad-viitsidsuudad lisada kolmanda-üheksanda-kahekümnenda?
17.01.21
HEIKI KORTSPÄRN
parteitu pensionärist patrioot

USA-S TAPETI JÄLLE VAKTSINEERIMISE VASTANE. 47-AASTASE
BRANDY VAUGHANI LEIDIS 8. DETSEMBRIL KODUST SURNUNA
TEMA 9-AASTANE POEG. NAINE OLI ASUTANUD VAKTSINEERIMISE VASTASE LIIKUMISE „ÕPI TUNDMA RISKI“, MIS KOGUS KIIRESTI
POOLEHOIDJAID
LOE LISAKS LK 6
Foto: learntherisk.org

LEHES
Eesti Leegioni Sõprade Klubi
a. D. 2020
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Jaak Uibu: Koroona kroonika
2020.a lõpukuudel
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Läänlaste enesemääramise
manifest
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Ilmar Soomere: Mõtteid rahvuskarmast

9. lk

Terroritegusid panevad toime
võimud ise – 15. 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

