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Loe, telli ja levita!

Rahvuslaste Tallinna Klubi häälekandja

Hind 1 €

september 2018

Kolmapäeval, 17. okt. kell
12.00 suurmeeleavaldus
„Maksud paika“
17. oktoober on rahvusvaheline Vaesuse Likvideerimise Päev!
17. oktoobril 2018 kell 12.00
tuletame seda meelde meie austatud eestvedajatele.
Koguneme Toompeale Riigikogu ette Lossi platsile, et edastada sõnum ning juhtida tähelepanu
meie maksusüsteemi hetkeolukorrale. Meil on viimane aeg näidata,
et me siiski oleme olemas ja soovime austada Põhiseaduses kehtestatud asjaolu, mille kohaselt kuulub
Eestis kõrgeim võim rahvale. Näitame oma rahulolematust ja võimu
läbi inimlikkuse. Vajame maksusüsteemi korrektuuri nüüd ja kohe!
Vajame ja nõuame aktsiiside

langetamist!!! Soovime Eesti elanikele jõukohaste hindade taastamist, et lõppeks piirikaubandus,
et maapoode ei peaks sulgema, et
jaksaksime osta autodele kütust
Eestist, et soome turistid hakkaksid taas Eestis käima ja siin oma
sisseoste tegema. Tallinna hotellides, toitlustuses, kaubanduses,
teeninduses on käibed oluluselt
langenud. Toimuvad koondamised ja sulgemised. Miks peavad
200 000 eestlast käima välismaal
tööl, et oma peresid (lapsi) üleval
pidada ja toita? Kui Euroopa Liidus on maksud tõusnud keskmiselt
35%, siis meie armsas Eestis 80%.
Me ei soovi tühiseid valimiseel-

seid lubadusi, vaid tegusi! Astume poliitikute ette 17.10.2018 juba
kell 12:00, et härrad/prouad saaksid
oma tööpäeva alustada mõtteteraga, mille sisu me neile edastame nii
sõnas kui kirjas.
Jälgige täpsemat infot facebook-i
aadressil MAKSUD PAIKA!!! Lähiajal paneme facebook-i lehele
üles petitsiooni, kuhu ootame 4000
allkirja, et meie edastatud sõnum
võetaks Riigikogus arutlusele!
Lipud, loosungid, lehvikud, särgid
jms, mis edastab selgelt piltlikku
sõnumit, on igati teretulnud.
Lugupidamisega
korraldajate
esindaja,
GUIDO ARUSOO

Rahvuslaste pikett Vabaduse väljakul
14. septembril 2018 toimus Vabaduse väljakul Tallinnas iga-aastane rahvuslaste pikett „Eesti välja
euroliidust”. Pikett toimus 15ndat
korda. Osales 10 meeleavaldajat,
kes hoidsid loosungit, plakateid ja
jagasid lendlehti. Üritus kulges rahulikult.
Üks venelanna oli meiega väga
päri, et tahame välja euroliidust
ja pani ette, et siis ühineme Vene
Föderatsiooniga. Ta oli siiralt üllatunud, kui meeleavaldajad tema
ideest midagi kuulda ei tahtnud.
Teine venekeelne isik näitas meile,
kuidas ta meie lendlehega taguotsa
pühib ja viskas siis selle tänavale,
sest lendleht oli ainult eesti keeles.
Kuskil viis minutit enne lõppu
jooksis kohale politseinik, kelle
järgi oli tehtud neile avaldus, et
siin tülitavad „mingid kujud” möödujaid ja nõuavad neilt raha. Selle
peale me muidugi naersime, sest
midagi sellist ei olnud meist keegi
teinud, kuid politseinikul paistis
olevat tõsi taga (ikkagi väga pahad,
sest nad on ju euroliidu vastu). Politseimees rahunes ja läks minema,

2. september 2018 lihulas. See on ühtlasi kurb ja
ülev ja ka alandav, kui rahvas ei saa oma kangelastele mälestumärki püstitada, sest on langenud
võõra võimu alla
loe lisaks: lk 3
Foto: Jaan Hatto

LEHES
Tiit Madissoni kõne Lihula monumendi mälestuspäeval
2. septembril 2018

3. lk

Heiki Magnus tegutseb jälle

6. lk

Heiki Kortspärn:
Kes on Jaan Männik?

8. lk

Jüri Lina laiekraanifilmi „Võltsitud
maailm“ esilinastused Eestis
12. lk
Rahvuslaste pikett 14. septembril 2018 Vabaduse väljakul
Foto: erakogu

kui kuulis, et pikett lõpeb niigi mõne minuti
pärast.
Järgmisel aastal avaldame uuesti meeld,
muidugi kui jevroliit
pole selleks ajaks kokku kukkunud. Kõik, kes
osalesid või soovivad
meid toetada on jälle
teretulnud!
JAAN HATTO

JA PALJU MUUD HUVITAVAT!

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

