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Loe, telli ja levita!

Rahvuslaste Tallinna Klubi häälekandja

Hind 1 €

august 2018

„Rahvuslik Teataja“ ja
selle toimetaja aeti ära
Sinimägede mälestusürituselt
„Rahvuslik Teataja“ oli kohal selle suve Sinimägede mälestusüritusel 28. juulil, saabus Kaitseliidu aktivist Heiki Magnus, kes ütles end
olevat nüüdsest peakorraldaja ja
käskis ürituselt lahkuda. Siis tõstis
ta koos oma abilisega „Rahvusliku
Teataja“ lehestendi koos lehtedega
sõiduauto järelkärusse ning sõidutas selle ürituse paigast eemale,
üle sõidutee surnuaia juurde võsasse, kus see auto järelkärust maha
tõsteti. Jaan Hattole ta teatas, et
„meil toimub siin üritus ja sina siia
ei kuulu!“
Teised võisid samal ajal välja panna, müüa, tutvustada omi
raamatuid, särke, perioodilisi väljaandeid jms, ilma eelneva loata,
nagu asjaosalised ise tunnistasid.
„Rahvuslikku Teatajat“ ei lubatud

levitada samuti 14-aastasel Tauri
Treieril, kes oli lehte müünud kolmel varasemal suvel samal üritusel.
Noormehe sõnul oli keelajaks korraldaja.
Märkimata ei saa jätta, et endist
GULAGi poliitvangi ja vabadusvõitlejat, rahvusvaheliselt tuntud ja
tunnustatud eestlast Mart Niklust
alandati ka sellel üritusel. Eelmisel
suvel kästi tal seljast ära võtta särk,
sest see oli musta värvi. Seekord
võeti ära „Rahvuslikud Teatajad“,
kui ta soovis neid tasuta jagada.
Lehed anti tagasi, kui ta ürituselt
lahkus.
„Rahvuslik Teataja“ avaldas juuni- ja juulikuu lehenumbris tasuta
Sinimägede mälestusürituse reklaami, et selle kordaminekule kaasa
aidata, ei ole Heiki Magnusest siiani

midagi kirjutanud ja on olnud Sinimägede mälestusüritusel huvilistele saadaval alates 2012. aastast.
Siinkirjutaja isa August Hatto
sõdis koos sakslastega 1941. aasta
Suvesõjas, liitus Saksa III riigi sõjajõududega 1943. aastal, oli sõjaväeõppelaagris Debicas (Krakovi lähedal Poolas), kus õppis autojuhiks,
oli Neveli rindel (Pihkva oblastis),
kust saadeti hiljem Narva rindele.
Ta teenis haavatute autojuhina,
toimetas haavatuid välihaiglasse nii rindelt kui Kriivasoost. Kord
sõitis miini otsa ja mitmed haavatud said surma, kord lõhkes otse
auto taga sellele visatud venelaste
pomm. Sinimägedelt taandus koos
sakslastega, kuid loobus Saksamaale minekust.
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Rahvuslaste Tallinna Klubi avaldus
Mõistame hukka klubihäälekandja „Rahvusliku Teataja” esitamise ja
levitamise keelamise igas võimalikus vormis tänavusel Sinimägede
mälestusüritusel, kui seal samaaeg-

selt lubati levitada igatsugu muid
raamatuid ja perioodilise väljaandeid, samuti klubikaaslase ja „Rahvusliku Teataja” praeguse toimetaja
Jaan Hatto minemaajamise sellelt

ürituselt. Nõuame koraldajatelt
selgitust, kelle korraldusel see aset
leidis?
(Vastu võetud lihthäälteenamusega klubikoosolekul 8. augustil 2018)

Omariikus ei püsi reetmisel
Olime Tartu Rahu Põlistamise
Seltsi inimestega Seto kuningriigipäeval Lüübnitsas. Meie Petserimaa
Suveülikooli telgi ees lehvis Peipsilt puhuvas tuules Petseri maakonna lipp. Paljud, kes ligi astusid,
ei teadnud, mis see valge-roheline
kuldse kandlega lipp on. Seepärast
panime lipuvarda külge sildi: Petserimaa lipp. Telgis pidasime huvilistele lühiloenguid Petserimaast ja
Eesti ajaloost. See paik, Lüübnitsa,
kuulus ka ju kuni 1944. aasta sügiseni Petseri maakonda, Mäe valda.
Setomaa oli kogu Petserimaa vaid
kultuurilises mõttes. Enam ei kuule
Eesti poliitikute suust Ingerimaa ja
Petserimaa nimetamist. Valitsused
koos valitsusmeedia kellalööjatega tahavad kohe väga-väga maha
salata Eesti riigi sünnitunnistuse
ja põhiseaduse ning lahkesti kinkida suurele-laiale Venemaale 5,2%
meie niigi väikesest maa-alast. Pole
kahtlust, et neid selle eest kusagil

kõvasti moositakse! Üle 20 aasta
„narkoositakse“ rahvast, et neid
alasid polevat vaja. Olevat venestunud. Küllap siis ükskord loovutatakse ka Narva, kus üle 90% venekeelseid elab. Väike lootusekiir
vilksatas sealsamas Lüübnitsas. kui
kaks noormeest, karmoškad käes,
tulid meilt laenama taburetti. Vaatasin, kuhu nad lähevad. Nad läksid Lüübnitsa kultuurimaja seina
äärde, just suure Petserimaa
kaardi alla, istusid taburetile ja mängisid
oma
lugusid.
Sellel
kaardil
on näha kogu
see Petserimaa,
mis Võõpsust
Laurani ja Piusa jõest Irboska taha ulatub.
Petserimaa oma

sadade küladega! Selle teoga noormehed justkui ütlesid: tulge kaege,
missugune on tõeline PetserimaaSetomaa! Soovin, et Eesti inimesed
hindaksid oma seaduslikku maad,
oma riiki. Loobumiste ja reetmiste
toel ei ole omariiklus kunagi püsti
püsinud.
OSVALD SASKO
Tartu rahu Põlistamise Seltsi esimees

HEIKI MAGNUS ON SÕJAMEES, KELLEL POLE VAENLAST VAJA, SEST
SÕDIB OMADEGA, TÕSTIS KOOS ABILISEGA „RAHVUSLIKU TEATAJA“ LEHESTENDI SÕIDUAUTO JÄRELKÄRUSSE JA SÕIDUTAS SINIMÄGEDE ÜRITUSELT MINEMA, TEISELE POOLE TEED SURNUAIA JUURDE VÕSASSE
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LEHES
Tiit Madisson: Eelseisvad Riigikogu
valimised kui eestlaste intelligentsusetest
3. lk
Eha Metsallik: Rahvasõbralikuma
Eestimaa poole

6. lk

Einar Eiland: Mahekuvand aitaks Eesti
majandust elavdada
7. lk
Heiki Kortspärn: Palgasõduri saatus

8. lk

JA PALJU MUUD HUVITAVAT!

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

