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Manifest number 2 kõigile
Eestimaa rahvastele
Sel saatuslikul tunnil on üks
eesti patrioot kui maa ja rahva
seaduslik esindaja, „rahvavalitsuse” alusel seisvate Eesti poliitiliste
parteidega ja organisatsioonidega
konsulteerimata, toetudes rahvuste enesemääramise õiguse peale,
tarvilikuks tunnistanud Eesti rahva saatuse määramisel järgmisi
otsustavaid samme astuda: Eestimaa tema ajaloolistes piirides,
1920.a. Tartu rahulepingut aluseks võttes, loetakse Euroopa
Liidust välja astunuks ja kuulutatakse tänasest peale uuesti iseseisvaks vabariigiks.
Kutsun kokku tuntud-tunnustatud-kõrgeltharitud vanade ja väärikate eesti patriootide koostöökogu,
kes valib-määrab Eestimaa Päästmise Komitee, kelle esindajad
üleminekuperioodil saavad olema
ainsaks ja erakorraliseks kõrgemaks
ja korraldavaks võimuks kohtadel,
kes korraldab uue Riigikogu (ehk
rahvale alluva Rahvakogu, kes üleüldise, otsekohese, salajase ja proportsionaalse hääletamise põhjal
kokku astub) valimised, selgitab
kolme kuu jooksul välja endised ja
praegused suuremad riigivargad ja
-reeturid ning karistab karmilt.
Uus Riigikogu
oma tegevuLangenud Vabadusvõitleja Päev Tartu Ülikoolis
ses peab hakkama järgmiste juhtmõtete
Tartu Ülikooli keemiaõppejõu,
järele käima:
eesti teadlase ja rahvuslase
1) Eesti kaitJüri Kuke
sevägi korral(1. mai 1940, Eesti Vabariik –
datakse üm27. märts 1981, Vologda repressiivasutus
ber, ta ei tohi
Venemaal)
alluda ühelegi
ametile ega
ametnikule,
vaid peab teenima rahvast.
2) Elukorralduse alused
tuleb rahval
hääletada
otse, piirkondade ja valdkondade kaudu. Kui rahvas
otsustab, siis

Eesti riik tervikuna on möödunud
saja aasta jooksul mitu korda kaotanud tungi iseseisvuse järele ja selle
lausa allaheitlikult ära kinkinud.
Õiguslikult olime iseseisvad 19181940 ja 1991-2004.
Õnneks on täna alles inimesi,
kes oma isade-emade maad kalliks
peavad ja üha tugevamini on kestnud nendes salajane lootus, et hoolimata meile võõra ja vaenuliku
Euroopa Liidu riikide-rahvaste vägivallavalitsusest, veel kord ja õige
ruttu Eestis aeg tuleb, mil „Kalev
ikkagi jõuab koju surivoodil lamavat
eestlust päästma”.
Nüüd on see aeg käes.
Ennekuulmata rahvaste heitlus
alateadvuslikuks enesekaitseks on
Euroopa Liidu pehastanud alustugesid purustama asunud. Üle Euroopa laiutab end hävitav korralagedus, ähvardades oma alla matta
kõiki rahvaid ja rahvusi, kes Euroopa Liidu piirides asuvad. Aafrikast
ja Aasiast on aastakümnete jooksul Euroopasse tulnud miljonid nn
pagulased ja iga päev saabuvadmaabuvad üha uued parema elu
jahtijate õiguskuulmatud hordid, et Euroopa Liidu heaolust
omale osa nõuda.
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Tartu Ülikooli peahoone
endises keemiaauditooriumis
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valitsus peab seda otsust täitma
ega saa seda moonutada „esindajate“ kaudu. 3) Pärast rahvahääletusi elukorralduse aluste üle tuleb
koostada uus Põhiseadus. Aluseks
praegune preambul. 4) Kõigi naabririikide ja rahvaste suhtes tahab
Eesti vabariik täielikku poliitilist
erapooletust pidada ja loodab ühtlasi kindlasti, et tema erapooletus
nende poolt niisama ka täieliku
erapooletusega vastatakse. 5) Vabariigi piirides elavatele rahvuslikele
vähemustele kindlustatakse nende
rahvuskultuurilised
autonoomia
õigused.
Eesti! Sa seisad lootusrikka tuleviku lävel, kus sa jälle vabalt ja iseseisvalt oma saatust võid määrata
ja juhtida! Asu taas ehitama oma
kodu, kus kord ja õigus valitseksid,
et olla vääriliseks liikmeks kultuurrahvaste peres! Kõik kodumaa pojad ja tütred, ühinegem kodumaa
teistkordse ülesehitamise pühas
töös! Meie esivanemate higi ja
veri, mis selle maa eest valatud,
nõuab seda, meie järeltulevad
põlved kohustavad meid selleks.
Manifesti koostas: Eesti Vabariigi
parteitu pensionärist patrioot
Heiki Kortspärn.
Su üle Jumal valvaku
Ja võtku rohkest õnnista
Mis iial ette võtad sa,
Mu kallis isamaa!
Elagu iseseisev demokraatlik
Eesti Vabariik!
Elagu rahvaste rahu!
Kambjas, 23. veebruaril 2018.a.
P.S.
Täna, 100 aastat tagasi, 23.
veebruaril 1918, kell 20.00, toimus
Pärnus Endla teatri rõdult manifesti esimene avalik ettelugemine
Maapäeva pärnakast saadiku Hugo
Kuusneri poolt linnakodanikele ja
Eesti pataljoni sõduritele.
Täna, 23. veebruaril 2018.a. kell
20.00 lugesin manifesti nr 2 ette
oma kodutalu nurmel asuva vabadussõjalastele püstitatud mälestusmärgi juures. Üksinda ja usku
kaotades… vox clamantis in deserto.

poliitvang Reio laurits (36 a ) on Tartu vanglas
24. oktoobrist (2017) saati – varsti viis kuud. Tema
vanemad ei tea, miks teda vanglas hoitakse. keegi ei ole teda selle aja sees näinud, kedagi ei ole
lubatud temaga kohtuda. temale ei ole esitatud
süüdistust. teda ei ole kohtus süüdi mõistetud,
vähemalt mitte avalikult. Ta pole teinud ühtegi
kuritegu
Foto: loomemajandus.blogspot.com
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Tiit Madisson: Juudi „revolutsionäärid”
maailma ümber kujundamas 7. osa 3. lk
Varro Vooglaid: Noor Ilves kui näide
nomenklatuuri elust paralleeluniversumis
4. lk
Einar Eiland: Kas Eestist võiks saada
esimene maheriik maailmas?
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EKSKLUSIIVNE: Mobiilikiirguse kasvav
kahjulik mõju tänapäeva maailmas 8. lk
Terroritegusid panevad toime
võimud ise 10. osa

11. lk

JA PALJU MUUD HUVITAVAT!

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