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Loe, telli ja levita!

Rahvuslaste Tallinna Klubi häälekandja

Hind 1 €

juuli 2020

Jüri Lina korraldab paradoksaalse õhtu
Jüri Lina loenguid augustis ei
toimu. Loengud on edasi lükatud
septembrisse, Rootsis valitseva
koroona olukorra tõttu, mis pole
vahepeal paranenud.
Toimetus
Algul tuleb juttu koroona-hüsteeria telgitagustest, paljastatakse
sündmuste arengu saladusi, sealhulgas seda, kuidas seda pandeemiat planeeriti juba aastal 1997 ja
kuidas teadlikult on seda tehisviirust levitatud. Paljastakse need kuritegelikud jõud. Antakse nõu, kuidas end tõhusalt mikroobide vastu
kaitsta. Saab vastuse küsimusele,
miks kasutati ebaausaid meetodeid
ja valeandmeid, et avalikkust hirmutada.
Õhtu esimesel poolel toimub ka
loeng teemal „Massoonlus ja sotsialism/kommunism“ (vt Rahvuslik
Teataja nr 94).
Ürituse teisel poolel on loeng
„Elu saladused“. Jutt käib sellest.
mida Pythagoras teadis elu päritolust. Suur antiikkreeka teadlane ja
filosoof teadis hämmastavaid asju
elu tekkest ja sellest struktuurist,
millele meie bioloogiline areng
toetub ja mis täielikult erineb eksitavast darvinismist.
Antakse vastused kõige tähtsamatele küsimustele: Miks elu on
tekkinud? Mis on elu mõte? Kuidas
elu on tekkinud?
Tere tulemast!

Aeg ja koht:
Esmaspäeval, 21. septembril kell 18-21 Tallinnas Puuetega
Inimeste Kojas Endla t 59, Kristiine Kaubanduskeskuse läheduses.
Priiparkimine maja ees ja taga.
Kesklinna poolt sõita Koskla tänava
kaudu, sest Endla tänavalt ei pääse
pöörama vasakule Mooni tänavale.
Rongipeatus Lilleküla. Kohale saab
sõita ka busside ja trollidega. Sissepääs 10 eurot.
Teisipäeval, 22. septembril
2020 kell 18.30-21.30 Pärnus hotelli Strand Palanga auditooriumis Tammsaare puiestee 35. Sissepääs 10 eurot.
Kolmapäeval, 23. septembril
kell 18.30-21.30 Tartu hotelli London konverentsikeskuses
Rüütli 9. Sissepääs 10 eurot.
Neljapäeval, 24. septembril kell 18-21 Rakveres Gustavi majas Pikk 28 (hoovipealne
maja). Sissepääs 8 eurot.
Reedel, 25. septembril 18.0021.00 Paides Järvamaa Keskraamatukogus Lai t 33, 3. korrus.
Sissepääs 8 eurot.
Laupäeval, 26. septembril kell
15-18 Rapla Kultuurikeskuses,
Tallinna mnt 17. Sissepääs 10 eurot.
Pühapäeval,
27.
septembril kell 14-17 Viljandis. Tähe
peosaal, Posti 6. Piletite eelmüük kokkuleppel, helistada 55
939 145 Ella. Sissepääs eelmüü-

gist 7 eurot. Loengupäeval 8 eurot.
Esmaspäeval, 28. septembril kell 18-21 Põlvas Piiri tn. 5
jalgpalliklubi LOOTOS 2. korrusel. Sissepääs 6 eurot.
Järgmise üritusena toimuvad
Eestis Jüri Lina loengud 16.- 23. novembrini 2020 Tallinnas, Pärnus,
Tartus, Rakveres, Paides, Raplas,
Viljandis ja Põlvas.
Muu hulgas räägitakse siis
tundmatust Ühendriikide sõjast
piraatide vastu, mille nad naiivsuse tõttu kaotasid. Võitjaks osutusid hoopis teised üllatuslikud
jõud. Samuti räägitakse Saksamaal 1918. aasta novembris korraldatud revolutsiooni varjatud
aspektidest.
Vaheajal on võimalik osta raamatuid, eelkõige uut „Maailmaehitajate pettust“ 592 lk, kolmas, täiendatud trükk. Kõvas köites. Odavam kui
poes. Lisaks saab veel „Varjatud
tervisevalemit“, millest on ilmunud
viis trükki ja tema uusimat teost
„Rokiajastu resonantsid“, mis samuti on seotud terviseprobleemide
ja maagiaga. Ka maagilisi nähtusi
käsitlevat romaani „Eemaldumine
Kartaagosse“, mis sisaldab Pythagorase jahmatavaid andmeid, Toivo
Kurmeti imeilusa muusikaga heliplaate, mida Eesti Raadio keeldub
mängimast ja filme (DVD-l). Lisaks
tema kujundlikke muinasjutulavastusi. Lõpuks saab esitada küsimusi.

Miks just kirjanikke on Eestis vangi pandud
Püüan vastata küsimusele, miks
on just kirjanikke Eestis vangi pandud (ja tihtipeale ka mujal)?
Muide, ka raamatuid on hävitatud
ja põletatud! Väga lihtsal põhjusel!
Sest raamat on ainuke, esimene ja
viimane vabaduse kants, mida on
raske täielikult ära keelustada.
Muidugi, seda on ka püütud teha,
aga tihtipeale avaldati raamat sellisel juhul väljamaal! Ainult raamatus on võimalik kirjanikul oma

mõte täielikult välja ütelda ja inimestele selgeks teha!
Loomulikult tehakse tuhandeid
takistusi ja eriti Eestis, et inimesed üldsegi ei saakski teada mõnede raamatute ilmumisest, keelates
ära kriitikute raamatututvustused
meedias ja samuti nende sisseostu
Eesti raamatukogudesse. Ning mõnede raamatute sisseostu isegi raamatukauplustesse!
Rääkimata muidugi sellest, et

mõningaid Eesti kirjanikke ei võeta
Eesti Kirjanike Liitu ja nemad ei saa
ka iialgi kultuurkapitalist rahalist
toetust! Ja loomulikult ei räägita
neist muidugi ka iialgi meedias. Jah,
isegi kui nad on PEN-klubi liikmed
ja neid on avaldatud välismaal. Jah,
nii lihtsad need asjad siis ongi Eestimaal!
MIINA HINT
kirjanik

24-AASTANE JESSICA DOTY WHITAKER SATTUS SÕNAVAHETUSSE BLACK LIVES MATTER AKTIVISTIDEGA. NEEGRID TULISTASID
TEDA MITU KORDA PÄHE. TEMAST JÄI MAHA KOLME AASTANE
POEG. MIKS ÜKSKI MEEDIUM SELLEST EI KIRJUTA EGA RÄÄGI?
LOE LISAKS LK 7
Foto:Vikipeedia

LEHES
Varro Vooglaid: Kondoomi asemel
peaks riik propageerima
abielusõrmust
3. lk
Heiki Kortspärn: Igavesti punaroosa ja rumal Eestimaa!

5. lk

Ilmar Soomere: Patsient Eesti
riik. Teine osa

8. lk

Eha Metsallik: Lambakasvatusest
meil ja maailmas
11. lk
Feliks Saarevet: Saaremaa
ühendusest

12. lk

JA PALJU MUUD HUVITAVAT!

Meenutusi lähiminevikust

Eestluse tulevikku päästa võiv kreedo
... Umbusk Venemaa vastu peab
kestma vähemalt 1000 aastat ehk
40 inimpõlve. Olenemata sellest,
kui suurt sõprust ja soodsaid võimalusi meile sealtpoolt pakutakse.

... Tuhande aasta jooksul tuleb
Venemaaga lävida nii vähe, kui võimalik ja nii palju, kui on hädavajalik.
... Ainuüksi neid tingimusi täites

võib/saab (õnne olemasolul!) eestlus kestma jääda ...
HEIKI KORTSPÄRN
juba aastal 1990

Telli koju „Rahvuslik Teataja“,
helista 51 903 374, aastaks 25.- €,
pooleks aastaks 12.50 €, ilmub kord
kuus

