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Loe, telli ja levita!

Rahvuslaste Tallinna Klubi häälekandja

Hind 1 €

juuli 2018

Okupatsioonide lahjendamine ja eitamine
Olga Kistler-Ritso (1920-2013)
oli eesti arst ja Okupatsioonide
muuseumi asutaja.
1990. aastatel tekkis perekond
Kistleril soov Eesti heaks midagi
teha. Aastal 1998 loodi nii USA-s
kui Eestis Kistler-Ritso Eesti Sihtasutus Eesti lähiajaloo uurimiseks ja
sündis idee asutada muuseum.
Okupatsioonide Muuseum avati
1. juulil 2003. Tallinnas, Toompea
tn 8. Muuseum on eriline selle
poolest, et on esimene spetsiaalselt muuseumiks ehitatud hoone
Eestis ja selle rajamist finantseeriti ainult eraannetuse toel.
Pr. Olga isiklikult toetas 2,5 milj.
euroga!
12. juuli Delfi: „Endine okupatsioonide muuseum, mis nüüd kannab Vabamu nime, vahetab põhjalikult sisu ja on poole võrra laienenud.“
Meie kvislingitest riigijuhtidele,
poliitikutele ja kultuuritegelastele ei läinud korda rahva massiivne
rahulolematus kavatsetava nimemuutusega. Ei läinud neile korda meie esivanemate kannatused
1940–1990.
Kõigele krooniks avaldas puruvõhikust ja rumalusest pakatav
„taasavatava” Vabamu tegevdirektor Merilin Piipuu 12. juulil Eesti
Päevalehe arvamusveebis artikli,

milles kirjeldab muuseumi rolli
mineviku kujutamisel: „Absoluutse
tõe esitamise asemel peaks rääkima
minevikust eri perspektiivide kaudu
ning pakkuma arutelupinda“ ja teatab süüdimatult: „...usume, et vene
noori ei saa moraalselt karistada
nende vanavanemate tegude eest!”
Kes neid karistada tahab? Aga piinlikkust peaksid nad küll tundma
nende vanavanemate julmade
tegude eest eestlaste kallal! Kas
seda on palju tahetud?
14.07.18. avati Okupatsioonimuuseumi – mitte ei paindu keel
seda Vabamuks nimetama – uus
püsiekspositsioon ja nii võib igaüks
ise otsustada, kas muuseumi algne
mõte on alles või on see asendunud
millegi muuga.
Imestama panevad juba direktori avalaused, milles märgitakse, et
„muuseum otsib viise, „kuidas mitte ainult kujutada minevikku, vaid
asetada kunagi toimunud sündmused tänapäeva konteksti“. Just nimelt kunagi toimunud sündmused
ja esemed tuleb asetada omaaegsesse konteksti ja tänapäeva konteksti asetuvad nad nagunii juba
seeläbi, et me neid oma tänaste
silmadega vaatame ja tänaste peadega neist mõtleme.
Nii mõnedki NKVD ja KGB järel-

tulijad jätkavad Eesti mustamist ja
halvustamist, mõni on isegi Brüsselisse jõudnud kaagutama. Kuniks
komparteid pole kuulutatud Venemaal inimsusevastaseks organisatsiooniks, ei muutu miskit. Kõik
hoiakud meie venelastel – nii noortel kui vanadel – sõltuvad nende
emamaa käitumisest ja suunistest
Okupatsioonimuuseumist on
tehtud Vabamu ehk Vaba(duse) muuseum. Lausa ametlikult ja
seaduslikult. Ja minu loll rahvas?
Proua Olga pöörab ennast hauas
ringi. Kui ta veel elas siis võitles,
aga peale surma tehti talle riigi
poolt 1:0 ära. Oli aus ja nõudlik
provva. Tänapäeval sääraseid riiklikult ei sallita. Ja kuidas provva teeneid meeles peeti? 2005.a. annetati
nurgatagune Tallinna vapimärk!
Aga provva olnuks väärt vähemalt
mingit riikliku Vapimärgi järku! Ja
mida teha juba praegu eestlusele
kadumaläinud Merilin Piipuuga?
Sõja olukorras... Et mu esivanemad
hauas rahu leiaksid. Tänasel päeval
võiks esialgu piirduda 100 soolavitsa hoobiga tagumikule …, kusjuures
sama karistuse väärilisi on ootamas
Eestimaal tuhandeid …
HEIKI KORTSPÄRN
parteitu pensionärist patrioot

Facebook sulges Reimo Sillamaa kontod
Täna kell 20.15 (11. juulil 2018)
kustutas Facebook meie portaali
toimetaja kõik isiklikud Facebooki
kontod. Kustutati põhikonto ja kaks
varukontot, mida toimetaja kasutas
nendel puhkudel, kui teised kontod
olid blokeeringu all. Facebooki selgituses oli öeldud, et seda tehti vi-

hakõne piiramiseks. Toimetaja Reimo Sillamaa sõnul on tegu hoopis
sõnavabaduse piiramisega. Kuna
keegi pole suutnud teda vaikima
sundida, siis otsustati kasutusele
võtta äärmuslikud meetmed ja kontod lihtsalt kustutada. Reimo sõnul
see teda vaikima ei sunni, vaid an-

nab talle ainult hoogu juurde. Hetkel saab Reimoga ühendust e-maili
teel: reimo@rahvuslane.ee või uue
facebooki konto kaudu, mis asub
siin: https://www.facebook.com/
reimo.sillamaa
rahvuslane.ee toimetus

Petserimaalased ja Petserimaa sõbrad!
Laupäeval, 4. augustil 2018 kell
12 algab Seto Kuningriigi päev
Petserimaal Setomaa vallas asuvas
Lüübnitsas. On tegemist setode
ülimalt sisuka kultuuriüritusega, mis kutsub kaasa mõtlema ja
petserimaalaste heaks tegutsema.
Iga kaasmaalane peaks külastama
vähemalt üht kuningriigi päeva,
et teada saada, kes on Petserimaa
eestlased ehk setod, kelle ajalooline
asuala on lõhestatud ajutise kontrolljoonega.
Tartu Rahu Põlistamise Selts
püstitab Lüübnitsas oma telgi ja

korraldab taas Petserimaa Suveülikooli, kuhu kutsume esinejateks
Riigikogu liikmeid, Eesti erakondade ja isamaaliste ühenduste esindajaid, samuti arvamusliidreid ja teisi
rahvuslikult mõtlevaid asjatundjaid. Soovime teada nende seisukohta Eesti Vabariigi territoriaalse
terviklikkuse teemal.
Teekonna kirjeldus. Lüübnitsasse
sõiduks saab kasutada marsruuti
Tartu-Ahja-Mooste-Räpina-Võõpsu. Võhandu jõe silla ületamise järel tuleb 100 m pärast keerata vasakule, sealt asub Lüübnitsa ja Peipsi

järv 4–5 km kaugusel.
Tartu Rahu Põlistamise Seltsi nimel esimees Osvald Sasko (55 542
270) ja liige Aldo Kals (56 908 945,
Aldo.Kals@mail.ee.
9.07.2018

VÕRGUKÜLJE rahvuslane.ee TOIMETAJA REIMO SILLAMAA SAI
FACEBOOK-LT TEATE, ET FACEBOOK OLI SULGENUD KORRAGA KÕIK
TEMA FACEBOOK-I KONTOD – ALATISEKS. ÜHE HETKEGA KATKES
REIMOL SIDE HULGA INIMESTEGA
LOE LISAKS LK 1
Foto: Reimo Sillamaa
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JA PALJU MUUD HUVITAVAT!
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