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Loe, telli ja levita!

Rahvuslaste Tallinna Klubi häälekandja
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Kas pole meil aeg hakata
lõpuks tõtt rääkima!?
Jah, „meid tahetakse ju juhtida
läbi propaganda, ajupesu ja hirmu
diktatuuri“. Vabadus ja oma peaga
mõtlemine on Eesti, nagu ka iga
teise riigi, alusvundament. Kas Eesti inimesed hakkavad sellest lõpuks
aru saama või ei? Loomulikult ei
lasta ühestki Eesti meediakanalist
läbi tõde Eesti ja tema inimeste
kohta!
Ühe sõnaga valeta ja poe ühe või
teise võimuesindaja ees ja küll kõik
laabub iseenesest! Just seesama,
mida ka tehti esimeses Eesti Vabariigis, kusjuures me teame väga
hästi, millega see kõik lõppes?!
Rahvas ei teinud teist nägugi, kui
tema suurimad kangelased – vabadussõjalased vangi heideti. Nende
juht Artur Sirk tapeti ja vabadus
kogu eesti rahvalt ära võeti! Ja nüüd
pakutakse välja siis täpselt sedasama – teeskle, mõtle üht ja räägi

teist, siis sind ei puudutata! Aga
just puudutatakse ja kuidas veel!
Sest iga vale samm, mida sa elus
teed, maksab sulle varem või hiljem kätte! Iseennast ju ei saa keegi
petta! Olgu teistega siis kuidas on!?
Aga ka kõige hirmsam tõde on parem kui vale ja pettus.
KAS POLE MEIL AEG HAKATA
LÕPUKS TÕTT RÄÄKIMA! Sest
see on ainus, mis võib meid mädasoost välja aidata. Mädasoost,
milles Eesti on juba aastakümneid
vaevelnud! Kas meil on näiteks keelatud kirjandus, mida Eesti raamatukogud sisse ei osta (näiteks minu
romaan – „MÄRKA MIND!“), tsensuur, mis igasugused vähegi kriitilised artiklid meedias välistab?! Jah,
ja veelkord jah! Muide, isegi siis, kui
ma ainuisikuliselt esindan Eestit
PEN klubi uues 42 riigi antoloogias!
Huvi pärast võib näiteks vaadata,

kes on saanud kõikide nende aastate jooksul Kultuurkapitalist raha
ja kes mitte või siis stipendiumeid?
Loomingu Raamatukogu näiteks
ilmutas kaks korda peaaegu järjest
Kaplinski „Neli kuningat” lükates
minu uudisromaani kõrvale. Eesti
kriitikud aga isegi ei tohi keelatud
inimeste ja nende teoste kohta artikleid avaldada jne jne.
Paljudes Eesti raamatukogudes ei
leia juba mitmel aastal mitte ühtegi
uut avaldamiskõlbulikku raamatut.
Isegi mitte tõlkekirjanduse osas!
Me kõik elame nagu mutiaugus! Kui
kaua see saab veel niimoodi edasi
kesta! Muide, kes saab, mingu Harju tänava näitusele vaatama Terje
Ojaveri „Elajat”, et olukorrast Eestis vähegi visuaalselt aimu saada.
MIINA HINT
kirjanik

Kui üks tillukeseks hääbunud rahvas on nii
haigelt lõhki
Kui üks tillukeseks hääbunud
rahvas on nii haigelt lõhki ja meeletult õiglustvaenavat ja tõde tappa
tahtvat kõntsa täis, siis kas meil on
üldse mingit tulevikku? Peletislik
bürokraatia, lõputult laristav võimumaffia ja teda ülistav libameedia,
nutiseadmetesse uppunud noorus,
kes ei oma enam vähimatki sidet
reaalsusega nagu meie president
ja valitsuski. Lauluväljakut mõnitav kiunujate kamp, kes väidavad
end võitlevat vabaduse eest? Kelle
vabaduse? Soovahetuse- ja sooneutraalsusevabaduse? Idiootsuse,

roppuse, kõigile-kõige-lubatavuse
ja normaalsuse hävitamise ülimaks
väärtuseks kuulutamise vabaduse
eest? Rögisev reklaam, mis pressib peale mitte millekski sobilikku
prahti, arvamusliidrid, kelle arvamus on kusagilt globaalkontorist
puldiga juhitav ja kõrvulukustuseni
võimendatav. Kohalik, mannetult
määgiv meedia, mis serveerib uudistena lausvalet ja meelelahutusena meelt muserdavat kõntsa. Ja
kogu selle kaugelt ja kõrgelt suunatud müra taustal askeldavad usinalt
siledaajulised seltsimehed meie

endi hulgast – kuulekad, surveajupestud kitsed, kes on valmis üheainsa mittepoliitkorrektseks sildistatud sõna alusel sind vaikimisse
küüditama. Esialgu vaikimisse, aga
varsti ilmselt ka Uus-Siberisse või
kurat teab, kuidas neid eurogulaage
nimetama hakatakse.
Ma ei näe enam mingit tulevikku,
sest kui nõnda jätkub, siis põleme
kõik väga varsti nagu Notre Dame
ja vaevalt, et siit niigi palju päästetakse, kui tollest ajaloolisest katedraalist.
ALDO ROOMERE

Tagakiusamine jätkub raugematu jõuga
Meelis Kaldalu ja Reio Lauritsa (pildil) tagakiusamine jätkub
raugematu jõuga. 7. mail mõistis
kohus, et Reio Lauritsa sundravi jätkatakse, kuigi ta pole süüdi
üheski kuriteos, ei kujuta kellelegi
ohtu ega tal pole vaimseid häireid.
Ta saab olla ravi ajal kodus, kinnisest sundraviasutusest vabastati ta
veebruaris. 6. mail pidi toimuma nn

„arstlik kohtumeditsiiniline ekspertiis” Meelis Kaldalu osas, kuid
ekspertiisi objekt kohale ei ilmunud. Tema asukoht ja saatus on
praeguseks teadmata. Meelis Kaldalut süüdistatakse alusetult SMSga tehtud pommiähvarduses ERR-i
Tartu stuudiole. Puuduvad tõendid,
tema süü pole tõestatud.
Toimetus

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

OSVALD SASKO ON AASTAKÜMNEID VÕIDELNUD EESTI VABARIIGI PÕHISEADUSLIKU KORRA JA TERRITORIAALSE TERVIKLIKKUSE
EEST – PETSERIMAA JA EESTI INGERIMAA KUULUMISE EEST EESTI
VABARIIGI KOOSSEISU. 6. MAIL (2019) TÄITUS VAPRAL VABADUSVÕITLEJAL 80 ELUAASTAT
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LEHES
Rudolf Rimmeli „Viimne Kujund”

4 lk

Matti Ilves: Eesti kuld ja mis sellest
sai?
7 lk
Kuno Janson: Mitte tõejärgne maailm
vaid vale ohtlikkust alahindav maailmavaade
8. lk
Tõnis Siim: Põlisrahvad on eristatava
genofondiga ikkagi olemas
10. lk
JA PALJU MUUD HUVITAVAT!

Telli koju „Rahvuslik Teataja“,
helista 51 903 374, aastaks 22.- €,
pooleks aastaks 11.- €, ilmub kord
kuus

