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Loe, telli ja levita!

Rahvuslaste Tallinna Klubi häälekandja

Hind 1 € november 2017

Nõukogude naiste sünnipäevakingitus Eesti
Vabariigile: Eestis on jälle poliitilised vangid
Meelis Kaldalu ja Reio Laurits
vangistati 26. oktoobril ilmse võltssüüdistusega, seoses sellega lakkas
praeguseks „Rahvusliku Teataja“
levik Tartu linnas. Võltssüüdistuse
järgi olevat nad kahekesi korraga
saatnud 10. oktoobri õhtul kell 20.
45 SMS-signaali, mille kohaselt
ERR-i tühjas Tartu stuudioruumis
on pomm. Kusjuures signaal oli
saadetud telefonist, mis ei kuulunud neile kummalegi, samuti ei
ole teada kellele signaal saadeti.
Meelis Kaldalu on hariduselt semiootik-kulturoloog ja Reio Laurits
arst. Nad asutasid koos valimisliidu
„Südamega Tartu“ ja kandideerisid
mainitud valimisliidus Tartu linna
volikokku. Mõlemat meest ründas
politsei vägivaldselt ilma põhjuseta
valimiste-eelsel ajal. Valimisliitu ei
lubatud osaleda koos teiste valimisliitude ja kandidaatidega avalikul
valimisväitlusel, mida meedia vahendas. Mis puutub SMS-signaali,
siis tänapäeval on võimalik omandada ja rakendada, isegi kesiste
arvutioskuste juures, mitmesugust
nn spoof-tarkvara, mis võimaldab
nn false flag-tegevust ehk siis saata
SMS-teateid hoopis teisest telefonist või arvutist kolmandasse telefoni või arvutisse. Teiseks Meelis
Kaldalu saatis „Rahvusliku Teataja“ toimetusele meili 13. oktoobril,
kus teatab, et Postimehe toimetusest helistati talle juba 11. oktoobri (järgmise päeva) hommikul ja
süüdistati valimisliitu „Südamega
Tartu“ pommiähvarduse tegemises.
Mainitud tõsiasi on tõestatud. Nähtavasti Postimehe toimetuses teati
juba enne politseid, kes pommiähvarduse tegi. Mõlemad mehed olid
rahumeelsed kodanikuaktivistid,
hoidusid vägivallast, ei rääkinud
kunagi äärmuslikest lahendustest,
lootsid eesmärgile jõuda tehes selgitustööd ja kandideerides esinduskokku. Jaan Hatto külastas 13.
novembril Rapla politseijaoskonda,
püüdes saada kinnitust mõlema
mehe kohta meedias avaldatule.
Politsei selgitas, et neil oli arvuti rike, mispeale siinkirjutaja tegi
kirjaliku avalduse mõlema mehe
teadmata kadunuks jäämise kohta.
15. novembril helistas talle politseiuurija Lilian Palu ning teatas
end olevat Meelis Kaldalu ja Reio
Lauritsa politseiuurija. Mõlemad
viibisid tema järgi Tartu vanglas

eeluurimise all. 16. novembril ilmus
Tartu Postimehes lühike lugu „Volikokku kandideerinu peab kohtu ees
aru andma“– kus teatati, et kohus
toimub 12. detsembril. Istung on
kuulutatud kinniseks. Prokurör on
Marge Püss. Kohtunik Ene Muts.
Määratud kaitsja Eve Laine. 17.
novembril tuli meil Lõunaringkonna prokuratuurilt, kus prokuratuur
keeldus igasugusest teabe avaldamisest antud küsimuses, isegi ei
avaldatud, kus kahtlustatavad viibivad? Kirja oli digitaalselt allkirjastanud ringkonnaprokurör Marge Püss ja kiri oli salastatud 2092
aastani. Reio Lauritsa vanematel
ei lubatud vanglas pojaga kohtuda.
Nüüd nad on väga mures poja tervise pärast.
Vanemad lugejad mäletavad
kindlasti ENSV-d. Siis korraldati
kohtulavastusi tublidele, oma maa
tuleviku pärast muretsevatele inimestele: teisitimõtlejatele, nagu
neid tollal kutsuti. Kohtuotsused
olid enne kohut valmis tehtud,
kandsid selgeid taotlusi nende elud
purustada. Teisitimõtlejad saadeti
aastateks sunnitöölaagreisse või
suleti vaimuhaiglaisse. ENSV jaoks
olid nad kurjategijad. Raja taga kutsuti neid poliitilisteks vangideks ja
nõuti nende vabastamist. Miks ma
seda kõike kirjutan? Sellepärast,
et minu arust oleme sinna tagasi
jõudnud – nimelt ENSV-sse. Praeguses Eestis pole veel poliitilisi paragrahve. Nii tuleb läheneda asjale
innovaatiliselt ja asjaosalistele pähe
määrida mõni kriminaalkuritegu.
Tegelikult lüüakse isegi kaks kärbest ühe hoobiga. Maatasa tehtud
poliitilisest aktivistist saab peale
selle veel kurjategija. Poliitikasse
pole tal ainuüksi sellepärast enam
asja. Kus on faktid? Palun! Sülearvuti, mille Reio Laurits olevat varastanud oli hinnatud 200 eurole.
Miks 200-le? Sellest summast alates saab alustada menetlust ehk
kriminaalasja. Prokuratuur oleks
võinud hinnata arvuti 199.- eurole
ja öelda, nagu öeldakse: hoidke ise
oma varanatukesel silma peal! Siit
tuleb välja – see kriminaalasi oli
just Reio Lauritsa jaoks. Ütlesin talle, kui on selline tahtlikus tõestatud, siis on üsna suur tõenäosus, et
politsei/kaitsepolitsei ise pani selle
arvuti pihta ja nüüd tunnevad Sind
turvakaamera lindistuselt ära.

Meelis Kaldalu ja reio laurits olid „Rahvusliku teataja“ levitajad ja kodanikuaktivistid tartus. nüüd on nad vangis. see saatuse kapriis teeb neist järgmised poliitilised vangid pärast Tiit madissoni eesti vabariigi nimelises ensv
Rahvuslaste Tallinna Klubi ühismeeleavaldusel koos RÜE ja Odini sõdalastega 24. veebruaril 2016
tormas esineja selja taha noor
naine ja hakkas helitehnikat lõhkuma, tõmbas lahti kõlari juhtme
ja sööstis teise suunas, meie turvamees pidas ta kinni ja hoidis kinni
politsei tulekuni. Politsei tegi isiku
kindlaks, tegu oli Kadri Nikopensiusega, kes oli varemalt viibinud
meeleavalduse toimumise kohas:
Tammsaare kuju juures, neegri
seltskonnas, särades sellega peavoolu koššermeedias. Provokatsioon kukkus haledalt läbi: avalikku korda rikkunud provokaator
peeti kinni ja tema isik tehti kindlaks, kõnekoosolek ei katkenud
hetkekski. Klubi tegi juhtunust politseisse avalduse, kuid vastust ei
ole tulnud siiani. Ja mis te arvate,
mis edasi sai? Prokuratuur alustas
kriminaalasja turvamehe vastu, kes
korrarikkujat kinni hoidis, mitte
huligaanitsenud tolerasti vastu.
Karistama hakati korrakaitsjat,
mitte aga korrarikkujat. See siiski
ei õnnestunud.
See pole lihtsalt usutav, et Meelis Kaldalu ja Reio Laurits kahekesi
koos tegid pommiähvarduse. Tegu
on poliitilise represseerimisega
võltssüüdistuse abil. Nad on poliitilised vangid.
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Telli koju „Rahvuslik Teataja“ aastaks 22.- €, pooleks
aastaks 11.- €, ilmub kord
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