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Loe, telli ja levita!

Rahvuslaste Tallinna Klubi häälekandja
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Lehenumber valmis
koostöös Põliseestlaste
Rahvaerakonnaga

VARRO VOOGLAID JA MARKUS JÄRVI ON VÕRGUKÜLJE
OBJEKTIIV JA SIHTASUTUSE
PEREKONNA JA TRADITSIOONI KAITSEKS EESTVEDAJAD.
SAABUB KORD AEG, KUI VAAGITAKSE, KUI PALJU ON SIHTASUTUSE TEGEVUSE LÄBI SÕLMITUD ROHKEM ABIELUSID
JA SÜNDINUD ROHKEM LAPSI.
SIHTASUTUSE TEGEVUS OLEKS
PIDANUD OLEMA EESTI RIIGI
RIIKLIK POLIITIKA. AGA MIDA
TEEB RIIK!? ÜHE „VILEPUHUJA“ JÄRGI (26. MÄRTSIL, TELESAATES „SUUD PUHTAKS“)
JUBA AASTATE EEST ARUTATI
JUSTIITSMINISTEERIUMIS TÕEMEELI, PIKALT JA PÕHJALIKULT

KOOS NIINIMETATUD INIMÕIGUSTE KESKUSE AKTIVISTIDEGA, KUIDAS VORMIDA VIHAKÕNESEADUST NÕNDAMOODI, ET SAAKS VARRO
VOOGLAIU VANGI PANNA, POLEKS PÄÄSENUD KA ILMSELT MARKUS JÄRVI
Fotod: objektiiv.ee, uueduudised.ee

Eestluse kestmajäämise määratlus
Eestlus ei saa kestma jääda, kuna
keegi ei suuda-taha-viitsi-oska viia
Eesti, Euroopa, maailma arengut
ühe hetkega olukorda 100–150
aastat tagasi. Tuumapomm viib parimal juhul kiviaega.
Keegi ei suuda-taha-viitsi-oska
võimalikult täpselt taastada Eesti
talu ja Eesti pere olukorda, nagu
see oli 100 aastat tagasi. Keegi ei
suuda-taha-viitsi-oska elada-toimetada talus, kus elab-kasvab vähemalt kolm põlvkonda korraga.
Keegi ei suuda-taha-viitsi-oska talus järgida ja noortele edasi anda
perekonna tähtsust, hädavajalikke
tööoskusi, tööharjumusi, töövahendite muretsemist-säilitamist,
ausust ja austust. Keegi ei suudataha-viitsi-oska enam teha aastasadade jooksul sisseharjutatud
rasket ja eripärast talutööd, mis tuli
vaatamata raskustele ära teha. Üksikud tublid siin enam ei loe. Keegi
ei suuda-taha-viitsi-oska ega pea
vajalikuks tagasi osta oma esivanematele kuulunud põllu- ja met-

samaid. Tänaste noorte heaolu ja
tulevik ei sõltu nende laste arvust.
Kõige „targematel ja kavalamatel“
pole ühtegi last ja nad on selle üle
reeglina uhkedki. Mitu inimpõlve
pimedust oli liiga pikk aeg, et katkeks hästi sisseharjutatud talupidamise ... kunst(!). Ja et kahju oleks
korvamatu, meie, eestlased ise,
määrasime meile eluliselt olulised talud hukule ja kandsime
ise hoolt, et eestluse kestmajäämine osutuks võimatuks.
Aga kõigele vaatamata on praegugi vaja õige vähe ja samas võimatut: tubli eesti pere, põlvkondadevaheline tööharjumuslik ja
tööoskuslik järjepidevus, iseseisev mõtlemisvõime ja järelduste
tegemise oskus, rahvuse kallikspidamine, ühistegevus, otsustav
vastuhakkamine kurjale ja halvale …
Eestlus saab kestma jääda
tingimusel, kui Eestimaal tekib
(tekitatakse) üleöö müstilise arenguplahvatuse tulemusel häda-

vajadus abielus eesti tüdrukutel
(naistel) ammuseid moraalinorme
järgides, oma taasrajatud talus
kolm põlvkonda koos elades-töötades, omavahel ja ümbruskonnas
eesti keeles rääkides, sünnitada
võimalikult rohkem lapsi, kuna
läbi aastatuhandete on võimalikult paljude laste sünd olnud
eestluse (eesti pere) kestmajäämise ainuke tagaja.
Lõpuks teadmine, mis aitab mind
mu elupäevade lõpuni: EW lõpul oli
iga talu ümbritsevast melust-toimetamistest sõltumatu ja võis vajadusel ilma igasuguse välise abita,
täielikult kõigest ümbritsevast isoleerituna, elada-töötada-areneda
aastaid-aastakümneid! Olen kurb ja
samas uhke, et aastal 1939 oli Eestimaal 139 984 suuremat-väiksemat, täiesti sõltumatut ja reeglina
õitsvat talu ja Eesti Wabariiki kokku
üle miljoni eestlasega!
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HEIKI KORTSPÄRN

LEHES
40 aastat teadlase ja Tartu Ülikooli
endise õppejõu Jüri Kuke hukkumisest
võõrsil
3. lk
Heiki Kortspärn: Eestlusevaenulik
ja silmakirjalik Postimees

4. lk

In memoriam Ellen Hatto

5. lk

Majandus: Vihmausside kasvatus teeb
imet
7. lk
Ilmar Soomere: Mõtteid rahvuskarmast 2. osa

8. lk

Jaak Uibu: Avalik pöördumine valitsusasutuste poole COVID-19 tõkestamise
küsimuses
10. lk
JA PALJU MUUD HUVITAVAT!

Eesti Vabariigi territoriaalne terviklikkus
See on kinnisidee, mis on mind
painanud viimased kolmkümmend
aastat. Tean, et minu mõjukatest
mõttekaaslastest need, kellest asi
oleneb, on valvel ja tegutsevad õigel ajal ja õiges kohas. Mina üksnes
teeksin, kui oleksin, aga ma ei saa
vaiki olla. Soovin, et keegi saaks
minu mõtteavaldustest julgustust.

Minu jaoks on suur mõistatus
see, kuidas Eesti ajalugu on mõjutanud üks eksikombel poliitikasse
sattunud isik oma mõtteavaldusega 1994. aasta jõulude aegu. Küllap
pühademeeleolu mõjul maailmale
paisatud riigireeturlikust ettepanekust mitte järgida läbirääkimistel
Venemaaga Tartu rahulepingujärg-

set riigipiiri, haarasid kinni moskvameelsed Eesti poliitikud. Nad
olid seda ilmselt ammu oodanud,
kuid targu ise mitte esimesena seda
teinud.
Nii hakkati hoolega meie riigilaeva karile juhtima. Kus on siin see
„talupoja tarkus“?
JÄTKUB LK 11

Telli koju „Rahvuslik Teataja“,
helista 51 903 374, aastaks 25.- €,
pooleks aastaks 12.50 €, ilmub
kord kuus
Vaatamissoovitus: Rahvusliku Teataja toimetaja Jaan Hatto esinemine Jüri Kuke konverentsil oktoobris 2020:
https://www.uttv.ee/naita?id=30670

