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Loe, telli ja levita!

Rahvuslaste Tallinna Klubi häälekandja

Hind 1 €

juuni 2018

Poliitvangide
Reio Lauritsa ja
Meelis Kaldalu saatusest
2017. a suvel asutasid Meelis
Kaldalu ja Reio Laurits (pildil
paremal) Tartus valimisliidu „Südamega Tartu“. Mõlemad mehed
kandideerisid samuti valimisliidu
ridades kohalike omavalitsuste valimistel Tartu linnavolikokku.
Nad leidsid valimiste käigus nii
põhiseaduse kui valimisseaduse
tõsiseid rikkumisi ning otsisid abi
nii kohtult kui meedialt. Näiteks
said Tartu linnavolikogu valimistel
osaleda ka Tähtvere valla elanikud
kuigi omavalitsused polnud veel
ühinenud.
Meedia väljaanded (v a „Rahvuslik Teataja“) keeldusid avalikkust
rikkumistest teavitamast. Valimisliidu esindajaid ei lubatud valimisväitluse salvestusele Rahvusringhäälingus.
24. oktoobril 2017 mõlemad vahistati ja hiljem vangistati. Neid
süüdistati, nagu nad oleksid teinud SMS-ga pommiähvarduse Tar-

tu Rahvusringhäälingu stuudiole.
Süüdistus pole senini kinnitust
leidnud. Meelis Kaldalu vabastati
vanglast 22. detsembril 2017.
Poliitvangi Reio Lauritsat püüti
seostada veel teise kuriteoga. Kohus vabastas ta 30. mail 2018 süüdistusest mööndes järgmist: „Kohus
on jõudnud järeldusele, et uuritud
tõendid ei kinnita, et Reio Laurits oli
isik, kes 24.01.2017. a Tartu Hansa
Kooli valveruumist sülearvuti ja mobiiltelefoni varastas. Ükski uuritud
tõend otseselt ei seosta Reio Lauritsat isikuga, kes sisenes eelmainitud
ajal kooli valveruumi ja kelle valduses
oli näha arvutit.“
Selleks ajaks oli poliitvang viibinud vanglas viis kuud (24. oktoobrist 2017 kuni 27. märtsini 2018).
Talle anti sunniviisiliselt tugevatoimelist närvihaiguse ravimit. Seda
esitati nagu tema „ravi“. Väljaanne
Postimees avaldas mõjusa kirjutise,
kus teda kirjeldati kui mitu kurite-

gu sooritanud ohtlikku kurjategijat.
Niinimetatud
„delfi-televisioon“
esitas videokatkendit, kus poliitvangi mööda maad lohistati. Videolt oli ära võetud hääl, et varjata
ohvri appihüüdeid: „Ma pole midagi teinud“.
30. augustil 2017 lõi politsei sisse
poliitvangi korteriukse, mille tagajärjel uks lõhuti. Teda ennast viidi
majarahva imestuseks käeraudades
politseisse. Käeraudades politseisse viidi Reio Lauritsat veel 24. oktoobril 2017, kust ta enam tagasi
ei tulnud, vaid vabanes vanglast
alles viie kuu ja kolme päeva pärast. Nüüdseks on siis selgunud, et
poliitvang Reio Laurits pole süüdi
üheski kuriteos. „Pommiähvardust“
püütakse kaela määrida poliitvang
Meelis Kaldalule, kes on nende ridade kirjutamise ajaks teadmata
kadunud. Kordan veelkord: Reio
Laurits pole süüdi üheski kuriteos,
milles teda süüdistati, kuid talle
on tekitatud nii rasket ainelist kui
vaimset kui moraalset kahju. Tema
tervist on raskekujuliselt kahjustatud ja sellest ei kirjuta Postimees
ega ükski teine peavoolu koššermeedia väljaanne ega edasta ükski
televisioon.
Kujutage ise, mis saaks teist, kui
peaksite viis kuud kinni istuma ja
närvimürki sööma, siis teid visatakse tänavale ja vahepeal on suurimas lehes esitatud teid kui kurjategijat, kes on toime pannud mitu
kuritegu.
Koostas JAAN HATTO

Uudis, mis kunagi teieni ei jõudnud: 80%
itaallastest toetas neegrilaevade sadamasse
tulemise keeldu
Itaalia uus siseminister Matteo
Salvini otsustas sulgeda Itaalia
sadamad laevadele, mille lastiks
on õnneotsijad Mustalt Mandrilt.
Aquarius oli esimene inimsmugeldajate laev, millele sildumisluba ei
antud. Sündmus pälvis suurt vastukaja peavoolu koššermeedias. Otsust püüti näidata, kui „kohatut“ ja
„ebainimlikku“. Itaalia uut valitsust
tabasid surveavaldused. Isegi naaberriigi Prantsusmaa üleilmastajast president Emmanuel Macron
nõudis, et Itaalia kõik kohaletoimetatud mustanahalised vastu võtaks.
Avaldus rabas itaallasi silmakirja-

likkusega, sest Prantsusmaa ise oli
sulgenud neile oma piiri Itaaliaga.
Itaalias korraldati arvamusküsitlus, mille tulemused ei jõudnud
peavoolumeedia veergudele. Küsitluse korraldas
Eumetra-instituut koos
Itaalia Rahvusvaheliste
Küsimuste Instituudiga.
Küsitlust juhtis Alessandro Amadori ja see
avaldati Itaalia väljaandes Affaritaliani. Selgus,
et 80% itaallastest toetas
valitsuse otsust sulgeda
sadamad neegrilaevade-

Tommy Robinsoni jaoks ei läinud vaja väljamõeldud kriminaalsüüdistust, ta Pandi vangi otse – toimunud sündmuste kajastamise eest. peadpööritavalt kiire allakäik euroopas
loe lisaks: juhtkiri lk 2 ja lk 9
Foto: facebook

LEHES
Ainult „Rahvuslikus Teatajas”,
EKSKLUSIIVNE! Andmenoppeid Jüri Lina
loengult
3. lk
Tiit Madisson: Sakslaste vaimu ja
väärikuse murdmisest

4. lk

Eesti panganduse ajalugu 1986-1995 7. lk
Heiki Kortspärn: Mis sai ettepanekust autasustada Kaitseliidu taastajaid?
9. lk

le. Itaallastel oli saanud neegritest
rohkem kui kõrini.
Koostas toimetus

JA PALJU MUUD HUVITAVAT!

Telli koju „Rahvuslik Teataja“ aastaks 22.- €, pooleks
aastaks 11.- €, ilmub kord
kuus

