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Loe, telli ja levita!

Rahvuslaste Tallinna Klubi häälekandja

Hind 1 €

mai 2021

Lehenumber valmis koostöös Põliseestlaste
Rahvaerakonnaga

Avalik kiri Yana Toomile,
Olga Ivanovale ja Oudekki
Loonele
Eestlaste jaoks tähendab 9. mai
kahtlemata ränga okupatsiooni
jätkumist, nagu tõdes peaminister
Jüri Ratas. Okupantide järglastel
pole mingit õigust nõuda eestlaste
orjapõlve taastamise pühitsemist.
Kui Stalini röövliväed Eesti okupeerisid, järgnesid sellele veresaun
ja genotsiid, mille kõrval kahvatuvad isegi Hitleri ja Mao Zedongi
kuriteod. Stalini kommunistlik hirmuvalitsus hukkas või küüditas Siberisse kaheksa endist Eesti Vabariigi riigipead, 38 ministrit, ülikooli
palju õppejõude ja teadlasi, kaitsejõudude ohvitsere ja jõukamale
järjele jõudnud ärimehi, tööstureid
ja taluperemehi, koos nende perekondadega. Ainuüksi ajavahemikus
1940–1946 kahanes eestlaste arv
umbes 240 000 isiku võrra. Paljud
hukkunutest läbisid Pagari tänava
piinakambrid, enne kui nad Siberi
orjalaagrites hukati või surid nälga.
Saksa okupatsioon leevendas
olukorda Eestis tunduvalt, kuid
vaid ajutiselt.

Mida arvas eesti rahvas vene okupantidest ja Stalini terrorivalitsusest, seda näitasid kõige selgemalt
70 000 Eesti parimat poega, 70 000
Eesti vabadusvõitlejat, kes Stalini
röövlivägedele relvaga vastu astusid. Legendaarse Eesti Leegioni
vähesed järelejäänud võitlejad olid
just need, kes Vaivara Sinimägedes
andsid suurima panuse kahekümne kahe diviisi suuruse röövliväe
sissetungi peatamisel. Selle tohutu
suure väe ülema, punaarmee marssal Georgi Žukovi häbiks hävitas
väike, kuid kangelaslikku vastupanu osutav relvavendade grupp 11
punaarmee diviisi. G. Žukovil ei jäänud üle muud kui oma armeel ots
ümber pöörata ja rünnata ümber
Peipsi järve, kus tal kahest-kolmest
sakslastega mehitatud diviisist õnnestus läbi murda.
Te peaksite samuti aru saama, et
kuigi teid on Euroopa ja Eesti Vabariigi parlamenti valinud teie Eestisse asustatud vene rahvuskaaslased, peaksite te siiski austama oma

ametivannet ja kaitsma Eesti Vabariigi, mitte Vladimir Putini huve –,
nagu seda senini eranditult olete
teinud.
Kõik teie senised tegemised ja
ütlemised tõendavad, et koos V.
Putiniga soovite te Eesti Vabariigis taastada Nõukogude kommunistlikku okupatsiooni ja venelaste
ülemvõimu. Eesti vabadusvõitlejate
kangelasteod, eestlaste kindel tahe
jääda oma põlisel kodumaal peremeheks aga tõendavad, et ei V. Putinil ega ka teil see ei õnnestu.
12. mai 2017
Jüri Toomepuu
GULAGi endine kommunismivang Mart Niklus (13. 05. 2017):
Kallis härra Jüri Toomepuu!
Täname patriootliku sisuga avaliku kirja eest! Vaevalt küll postsovetliku Eesti ajakirjandus kirja
avaldada julgeb.
Tugevat tervist ja kaunist kevadet! Soovib Mart Niklus.

Kas meil on suurim orjameelsus maailmas?
Miina Hint (28. 04. 2021): Orjameelsus on siin väga suur, võibolla suurim kogu maailmas! Sest
siin isegi ei saada aru, kes on olnud
eesti kõige suuremad kangelased!
Sest rahvas laskis nad ju rahumeeli
vangi panna ja nende suurima juhi
ära tappa?!
Paistab, et orjus ongi nende jaoks
kõige parem oleluseviis! Muide, kui
Indrek Vaaks kaitses oma elu hin-

naga hõberemmelgat, siis lähedalolijad panid lihtsalt oma käed kokku ja laulsid? Nähtavasti kiituseks
nendele, kes tulid hõberemmelgat
maha raiuma ja politseinikele, kes
maharaiujaid kaitsesid! Orjakesed,
hellakesed... Mida muud on siis
nende kohta ütelda?
Mujal maailmas inimesed streigivad, peatavad linnades liiklusi,
ühe sõnaga – teevad tegusid ja tänu

nendele saavutavad ka oma eesmärgi! Ja mis kõige tähtsam – nad
on uhked, et nemad on julged, vabad ja väärikad! Olen seda oma silmadega ise pealt näinud!
Muide, tervitan siin viimaseid
julgeid ja vapraid noori eestlasi, kes
aitasid kord ka Tallinna kesklinnas
Tartu rahu kaitseks liikluse peatada
(mida taheti Riigikogus ära anda!)
Aga mis siiamaani püsib!!!

Jaak Uibu: Peatage Rail Baltic!
Raudteeprojekt Rail Baltic kavandatud kujul on konfliktis loodusfilosoofia rahvusvaheliselt tunnustatud põhimõttega – austusega elu
ees, ning projekti negatiivset mõju
võimendab veelgi kujunev kliimakatastroof. Rail Baltic toob kaasa
pöördumatuid
looduskahjustusi,
mis on säästva arengu põhimõtete ilmne rikkumine (Our common

future / World Commission on Environment and Development, ÜRO,
1989).
Rail Balticu rahastamisse maetud vahendid tulevad eesti rahva
kestmajäämise arvelt, kuna juba
kolm aastakümmet on eestlaste
kui põlisrahva taastepotentsiaal
langustrendis ning raha rahvastiku
põhiprobleemi lahendamiseks pole
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LEHES
Einar Eiland: Perekonnamudeli
ideaalid kujundavad kas ühiskonna
ellujäämise või väljasuremise
2. lk
Heiki Kortspärn: Erariietes pronkssõduri juures
3. lk
Ilmar Soomere: Mõtteid rahvuskarmast 3. osa
Kes vajab inimest?

valitsus leidnud.
Rail Balticu seiskamine tõendaks
rahva huvidest lähtuvat aktiivset
kliimapoliitikat ning eesti rahva otsustusõiguse teostamist omal maal.
15. mail 2021
Saab anda allkirja Rail Balticu
vastu: rahvaalgatus.ee

8. lk
10. lk

JA PALJU MUUD HUVITAVAT!

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

