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Rahvuslaste Tallinna Klubi häälekandja

Hind 1 €

märts 2021

Lehenumber valmis koostöös Põliseestlaste
Rahvaerakonnaga

Välisminister Eva-Maria
Liimets on riigireetur!
Välisminister Eva-Maria Liimetsa sõnul võiks Eesti astuda esimese sammu ja välja öelda, et on
valmis ratifitseerima Eesti-Vene
piirilepingu. Miks? Igavusest? Kas
tõesti sügeleb sealt, kust ma arvan?
Venemaa on halb armuke.
Ah et oleks vaja Tartu rahulepingut rikkuda? Et oleks väga vaja EV
põhiseadust rikkuda? Võiks taas vahelduseks Eesti patriootidele näkku
sülitada, oma rahvast lolliks teha?
Minu kiire ja ühene järeldus:
meie välisminister on idioot ja
eesti rahva reetur!
Mitte ükski vähekenegi haritud minister ei tõstataks säärast
küsimust, mille ainus eesmärk
on hea tahte märgina ja kasu
saamata Venemaale tagumikku
pugeda!
„Jah, ma pean seda väga oluliseks, sest see on üks oluline aspekt,
mis aitab tugevdada Eesti julgeolekut. Kindel piir, kindlam julgeolek,”
põhjendas meie välisminister 2014.
aastal allakirjutatud, kuid seni ratifitseerimata Eesti-Vene piirilepingu
olulisust ERR-ile.
Piirileping aitavat tugevdada
Eesti julgeolekut? No on ju ehtne
idioodi järeldus!?

Karta ei tohi!
Aga inimeste hirmutunne on
saavutanud
juba
kolossaalsed
mõõtmed! Ja meie, Eesti Kodanike Erakonna liikmed oleme seda
kõike juba pealt näinud! Eriti oma
viimastel üritustel! Kuidas sellest
hirmutundest lahti saada? Hirmutundest, mis tapab ära inimese hinge ja pärast seda tema keha! Ainult
ühinedes, Raivo, selles on sul täiesti
õigus! Aga et ühineda, on vaja usal-

Kindel piir, kindel julgeolek?
Järjekordne idioodi arusaam! Meie
„kindel piir“ kaitseb mõningatel
juhtudel karude-põtrade-jäneste
„rünnakute“ eest! Olen ammu piisavalt hästi tõestanud, et näiteks
Pihkva dessantpolgu ülemana
võtaksin Eesti ära kahe tunniga
(halvaksin riigi tegevuse-toimimise) ilma maapiiri puutumata! Säärane „kindel julgeolek“!
„On vaja mõlema poole tahet ja
leping tuleb mõlemas parlamendis
ratifitseerida. Selleks, et siin mingit
edasiminekut loota, saab Eesti teha
esimese sammu ja öelda, et Eestil on
selleks valmisolek,“ selgitas Eva-Maria Liimets. Eesti on teinud taasiseseisvumisest saati juba mitukümmend „esimest sammu“! Meie juhid
on olnud rumalad, õppimisvõimetud...
Provva välisminister! Nimetage
mulle kasvõi üks tõsiseltvõetav
põhjus, milleks meile seda piirilepingut vaja on? Ei pea olema
Pinkerton, et väita: Eesti-Vene
piirilepingu surkimine ei ole Teie
initsiatiiv! Ei ole ka meie presidendi või peaministri oma! Kelle huve
te kaitsete-väljendate? Igal juhul
mitte Eesti riigi ja rahva omi. Keda

Te tegelikult teenite? Arvan vastust
teadvat: käsud on saatnud Euroopa
Liit või ookeanitagused sorosed!
Kuna olete nii lõdva poliitilise
püksikummiga, siis Teie mõne nädala jooksul avalikkusele väljaöeldud laused näitavad selgelt, et olete
ostnud või šlikerdanud endale haridust tõendavad dokumendid, kuid
oma naba imetleva ja kottlolli inimesena jäänud algelisele vaimsele
tasemele. Annab tubliks parteisõduriks olemine ministri ametikoha, annab ka mõistuse? Ega
anna küll! Teie agressiivne rumalus
on juba teinud ja teeb kardetavasti
ka (lähi)tulevikus eesti rahvale väga
palju halba ...
Enamgi veel. Aktiivsest rumalast
ja lihtsalt idioodist on olemas hullem variant, kuhu Te näikse kuuluvat: kasulik idioot! Vaat need
teevad-toovad Eesti riigile ja rahvale korvamatut kahju! Kuidas küll
Teie lähedased (abikaasa, lapsed,
vanemad, sugulased) Teid taluvad? Kui taluvad, siis on nad samasugused rumalad, nagu Teiegi
... eestlastele õnnetuseks ...

dust! Vt Eesti Kodanike Erakonna
alt – 6 põhiseisukohta ja tee oma
otsus juba täna! Rahvarinne on minevik! Ja suurim tegu, mis ta tegi –
oli varastada ära Eesti Demokraatliku Liidu avalik ja aastaid kestnud
suurüritus – koguda 100 000 allkirja, et teha iseseisvusreferendum ja
lahkuda NL-st! On aeg teha lõpp
valedele ja pettustele Eestis! Ja hakata uutmoodi elama!
Kas tõsta häält ja võidelda vabaduse eest või lasta lahti ning minna
vooluga kaasa? Pulitzeri auhinnale

nomineeritud uuriv ajakirjanik Jon
Rappoport kirjutab, et põhiseadusest ei tohi kunagi üle astuda – inimesed peavad üheskoos tegutsema,
et türanniast pääseda. Avaldame
kokkuvõte tema kahest viimasest
motiveerivamast artiklist, mis toob
näiteid ülemaailmsetest sündmustest. Eesti inimesed lasevad jälle
Eesti põhiseadusest rahumeeli üle
astuda, nagu oli see ka Pätsi ajal!!
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Ettepanek Petserimaa ausse tõstmiseks
Teen ettepaneku kõigile, kes
sõnas või teos on seotud Petserimaa-Setomaaga: palun kasutada
igal pool ja igal juhul Setomaa asemel sõna Petserimaa. Setu kultuuri
kontekstis kasutatagu muidugi seto
või setu, sest me teame seto sõlge ja
seto murret, petseri sõlge ja petseri
murret mitte. Kokkuleppeliselt ja

harjumuslikult kasutatakse siin seto-sõna, sest Petserimaa omanäoline kultuur oli, on ja jääb.
Petserimaa sõna kasutati pool
aastatuhandet enne seto-sõna tekkimist.
Neile, kes ei tea, kuidas tekkis seto-sõna, olen nõus kompuutri kaudu (pdf-fail) saatma oma raamatu
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„Mu Petserimaa“ (2013), kus selle
sõna etümoloogia on kirja pandud.
Tänapäevane üleliigne setotamine kajastab meie allaheitlike
valitsejate poolt pandud ühtainsat
eesmärki: rahvas unustagu ära Petseri, Petserimaa ning 5,2 % Eesti
maa-alast.
Ilmar Vananurm Petserimaalt
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JA PALJU MUUD HUVITAVAT!

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

