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Loe, telli ja levita!

Rahvuslaste Tallinna Klubi häälekandja

Hind 1 €

aprill 2017

Valitsus jätkab Eesti
hävitamist läbi sihikindla
avatud uste poliitika...
Et hoida ära põlisrahva vastast
genotsiidi, peab valitsus kehtestama sissesõidukeelu nende riikide
kodanikele, kes ohustavad Eesti
rahvuslikku julgeolekut ja moonutavad oma kohalolekuga euroopalikku elustiili. Valitsus jätkab Eesti
hävitamist läbi sihikindla AVATUD
USTE poliitika, lastes maale immigrante Aafrikast ja Lähis-Idast. Kui
lugeda kokku ka Iraagist, Iraanist,
Afganistanist, Kamerunist, Palestiinast ja Ghanast sissetungijad, siis
on nende arvuks 323 inimest. Piisab, kui igaüks neist saab ühe järglase… Edasi oskab juba ka algkooli

laps arvutada… Eelmisel aastal registreeriti rahvastikuregistris 3828
kolmandate riikide kodanikku, nende seas 66 Süüria ja 132 Nigeeria
kodanikku. „2016. aastal registreeriti rahvastikuregistris 3448 EL-i ja
3828 kolmandate riikide kodanikku.
Rahvastikuregistri andmed sisaldavad ka Eestis mullu sündinud teiste
riikide kodanike lapsi,“ kirjutab Õhtuleht.
„See ei kajasta neid välismaalasi,
kellel on kunagi olnud Eestis elukoht,
kuid kes vahepeal on siit lahkunud
ja pöördusid tagasi 2016. aastal,“
teatas siseministeerium vastuseks

EKRE riigikogulastest saadikute
arupärimisele.
Eelmisel aastal registreeris Eestis
elukoha 1249 Ukraina, 899 Venemaa, 158 USA, 137 Valgevene ja 132
Nigeeria, 108 India, 97 Gruusia, 80
Türgi, 79 Bangladeshi, 76 Hiina, 66
Süüria, 46 Pakistani, 44 Korea Vabariigi, 40 Aserbaidžaani, 36 Brasiilia,
32 Iraagi, 30 Kasahstani, 28 Iraani,
25 Egiptuse, 22 Afganistani, 18 Kameruni, 15 Palestiina, kümme Ghana ja kümme Colombia kodanikku.
21. märts 2017
Rahvusliku Ühtsuse Erakond

Läti Leegionäride mälestuspäeval Riias

mehetegu: erspelane randam feldberg laenas tuttavalt ettevõtjalt mikrobussi, pani selle rahvast
täis ja käis ära riias läti leegionäride mälestuspäeval
Foto: erakogu

LEHES
Postimees levitab libauudiseid

3.lk

Heiki Kortspärn: Eesti patrioodi sõbralik järeleaitamistund presidendile 7. lk
Randam Feldberg sinimustvalge lipuga Läti Leegionäride mälestuspäeval 16. märtsil 2017 Riias
Allikas: erakogu

ERSP-lane Randam Feldberg
laenas tuttavalt ettevõtjalt mikrobussi, pani selle rahvast täis
ja käis ära Riias 16. märtsil Läti
Leegionäride mälestuspäeval.
Reisiseltskond sõitis välja varahommikul, Riiasse jõudsime täpselt ürituse alguseks. Ilm oli suurepärane. Korraldajad seadsid meid
Riia Toomkiriku juurde marsikorda
– Leedu külaliste kõrvale, kes olid
saabunud oma Leedu lipuga nagu
meie Eesti rahvuslipuga. Teisi si-

nimustvalgeid rongkäigus silma ei
hakanudki. Rongkäik suundus Riia
Toomkiriku juurest Vabadussamba
juurde. Vasakul pool, korrakaitsjate spaleeri taga oli kuulda mõnede
venekeelsete provokaatorite karjumist, kes kutsuti aga kiiresti korrale. Meie asetasime oma pärja koos
teistega Vabadussambale. Pärg oli
Rahvuslaste Tallinna Klubi poolt.
Nagu juba öeldud – ilm oli suurepärane ja andis oma parima, hästi
palju oli osalejaid, meeleolu oli
ülev, lootus säras inimeste silmis.

Riia Vabadussammas mõjus võimsa, üleva ja suursugusena, võimendades ürituse vaimu.
Tagasi tulime läbi Valmiera. Sõlmisime reisil mitmeid uusi tutvusi.
Märkus: „Rahvuslik Teataja“
avaldas läinud aasta aprillinumbris
(nr. 45) pikema kirjutise Läti Leegionäride mälestuspäevast, Eestis elava lätlase ja Läti patrioodi
Bruno Javoiši sulest.
Koostas toimetus

KAARDIMAKSE ON KODUMAA REETMINE! ÄRA MAKSA MITTE
KUSAGIL, MITTE KUNAGI KAARDIGA!

Tiit Madisson: Iga rahvas väärib oma
valitsejaid – lugu eestlase loomusest
8. lk
Terroritegusid panevad toime võimud
ise 3. osa
10. lk
JA PALJU MUUD HUVITAVAT!

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

