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.; Peale esimest maailmasöda leetleti pagulasi umbe·s kolme miljoni um
ber,milline arv on -tugevasti ületatud teise maailm.asö'ja. järeleqK<>ig·e.~ar
vukro'".<j. pagulasgrupi moodustasid esimese. maailmas<>Jja järele venelased, kel
le·de arvu umbes üllele miljonile hinnatiwJa kes kölik keeldusid tagasi mi
nemast oma sovjetiSeeritud kodumaaleoSee sovjetiseei-itud kolilllllttnistlik VGJ
nemaa oli oma ülesandeks vä:tnud sisemiste revolutsioonide tekitamisega 
ja sõjaga allutada en.dale kogu maailm.,Enne tuli aga kosuda ise ning luua.; 
üle kogu maail:rha kommunistlike agentide vörk ~o:mmunistlike parteide näo1v 
Kas legaalse! t, kus see i.)li lubatud vöi lllle ~.}tal.sel t, kus see uli keelatud., 
'!Tlesanded neile parteide!~ ja rakukestele olid kolmesugused: 1) propägee
rlda kommunistlikke ideid,seejuures eeskujuks seadeQ Nõukogude Lii~u,mis 
oli ja on ka praegugi peagu her.meetiliselt suletud muUle maailmale; 2)ko
gu.Cfa põhjalikku informatsiooni ja teostada spionaashi teistes riikides. 
S.pt.onaaslli,mis haa.I :_--}rs endassse köik el.uavaldused alat~s kirjanduse ja 
kunstigatning löpetades esmajärguliste söjasaladustega; ja 3) uinutada 
ja pimesiiadä avalikku arvamust Nö:ukogude Liidu tõeliste sihtide ja ka.t'at
suste koh~a;kasutades sellekb ke5iki mõ·eJ:.davaid vahendeid.l.jakirjandustt 
kirzjand.us't,raadiot ja filmi,n~idates seejuures,et Nõuk. Liit on kõige 
"rahuarma;stavi3.El" riik maailmas, kel puuduvad :'igasugused agressiivsed ka
vatsused ja kes "kaitsebtr väikerahvaste huvisid ;jne..,Muidugi pQle Nõuk,. 
Liit tegelikkuses ise kinni pidanud oma ma.ai~a vallutamise kavade teos-
tamis·el sellest 11rahuarm.astusest"• · -~ 

K~igi ülalloetletud ülesannete täitmine,mis antud komparteidale eri 
maades,on ette nähtud selleks,et ette valmistada vastavaia riikides re
volutsiooni maksva riikliku korra vastu.Et seda riigikorda kuku ta d;;, ja 
see riik allu'tada otse Moskva juhtimis~le.Vö:i. kui siis see mitte korda 
ei l.ähe vöi pole selleks aeg veel küps, ~dia vähemalt nö>rgestada antud 
riiki taolise cHSnestamise teel. sedavörd:tet see ei. oleks maailmapolii tili
sel areenil vöimeline otsustaval silmap 1-gul. Nõ.uk. Liidu vastu välja as-
tuma. _. .· 

On pikemata selge, et pagul.ased;kes ~n ptlgenenud ja põgenemaa kommu
nistlikU Nöuk.: Liidu vägivalla eest,kötgile nendele Nöuk.Liidu püüdluste
le on suureks takistavaks teguriks oma paljastava ja selgitava :propagan
daga.Pagulaate indu ja. tegevusiha kihutab veel taga igataus kaotatud ko .... 
dumaa; ji:irele."Samuti ka;. viha ja kättemaksu tahe rl:H>nallutaja vas:tu. 

-~ Kuid ka: siip on :Moskva leidnud abinou,kuidas pagulaste vastu võidel
da, et viimaste selgi tustö(), vttimalikul t vähem vi11a kannaks. 

· Nii leiam~ kö;ikjal laialipa:i.~atud vene p~gulasltonnas peale esimest 
maaiJ..ma.söda kommunistlikke agente, kellede ül~sandeks oli just vastuo1ude 
ja t'Ulide tekitamine vene pagulas-juhtkonnas, et niisuguste Oma.vahel.iste 
tulidega paguläskonda k<5rvale juhtida kommunismivastasest vöitlusest.Kuid 
sellega ühtlasi elimineerida ja diskrediteerida ketgU pagula.skond asurii
gis ,mis kommun~m!dvastase propaganda· m~ttes eviks sea.1 loomulikul. t kui 
mitte negatiivse,sii$ vähemalt pidurdava toime. 

Selline tülitsemi:d.e ja lahkhelid on niivBrd iseloomulikud kogu meie 
pa.gula;skonnale Rootsistet tahes-tahtmata tchuretub küsimus,ka.s ·se11e :tagf.: 
siiski ei pei tu kommunl.stliku Nõuk, Liidu käsi ho·opis suuremal määral, kui 
meil seda praegu üldiselt '0-sutakse vtli tahetakse uskuda.Ka.s on meie pa-.; 
gulaskond tõesti nii terve,magu meile.möned ajalehed (vt. Eesti Teataja, 
kus Eesti Kolllitee ja ERN-i tee;elane lf-.1Ma:rk kirjutab pealkirja all "~eie 
pagulaskond Rootsis on terve"} kangesti püilavad selgeks teha'? Samuti, kas 
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o:n Nõukogude agentide tegevus meie pa;gulaskonna$ al1es algastmes1nagu püi.:l.;_ 
ab väit"~ meil. mö:ni a.jakirl (vt". Vikerlane nroo 3,mai kuu 1949) völ. on see 
kommunistide ö:õnestamis- ja laostamistöiö juba hoopis s'Ugavamal t meie :pa
gu1asühiskonna Ql:'ga;niem.is oma juured kinnitanud'? 

Pika ja pöhjalikU tähelepanemise tulemusena vö,ime esi tada terve rea .: 
:fakte,mis kahjuks ai tavad kinni tada viiDia timain i tud kahtlust ja tõendavad, 
et Nö·uk~ Liidu kommunistlikud agendid on end tä·epool.aest meie eesti pagu-. 
laskonda iUe kogu maailma, kuid seda eriti· Rootsis· tihedalt sisse juurinud 0 

"Stockholms Tidningen Eestlastele" avalda.:s 20.mnil l.949.a. kirjutise 
pe~:ttirja a1l. "Austraalia kommunist paljastab dipiidevaenu1ikku propagan
dat" ,milles kirjeldatakse ülle väljapaistva Austraalia kommunisti.~ Cecil 
Herbert Sha.rpley avalikkU väljaastu:J:jist kommunistlikust parteist kusjuu-
res ta u~~e Sidney Morning Haraldi" veergudel tervelt kaheksast drtiklist 
koo:sneva kirjutisega pöhjal..ikult paljastab kommunistide tegevust,Moskvast 
ja kominfornli peastaanist Buka;restist sa."3:.dUd salajasi juhtnööre,n:ing nende 
tuleviku kavatsusi· seoses Nöu.k~Liidu maail.lnn vallutamise plaanidega. 

Nii kirjutab "Sit.ockholms Tidningeni"kaastööline Sidneyst ülalnimeta
tud ajalehte tsiteerides: 

~·Pikk ja.:ptihjalik selgitus puudutab esijoones Austraalia kommunistide 
tel.gi taguseid, kuid ser•.1juures üks väike osa tema kirjutusest puudutab ka 
meid,Austraaliasse asunud immigrro1te,ning se.e osa on t5lkes järgmine: 

Moskva nöudel on Austraalia kommunistliku partei üheks tähtsamaks 
ülesandeks ühtlasi Balti. dipiide-immigran tide igakujuline teotamine 3a 
nendele kallaletungimine.Partei juhtnöQride kohaselt tuleb k~ik t&ha,et 
nende e1u muuta raskeks ja võimaliku1t väljakanl1atama.tuks.Neid tu1eb suu ... 
distada, tavalilleit küll. ilma mingi pöhjenduseta, et nad tö1ötavad madaJ.ama .. 
te tasud~ eest,kui see amet1ikult. kindlaks määrand -~a seega võib neid ka
sutada otsesel.t streigimurdjatena.Samaaegs,elt kommunistlikud agendid peaf'lr 
vad b~utama nende vasttt kohalikus elanikkonnas vnenul.ikkust kui soovim~~ 
t'e välismaalaste vastu,ning seejuures püüdma igal võimalikul ViiA"dl est~·' 
kutsuda; tülisid ja arusaamatusi bal ti:tnaa.l.astega. · .~ ··· 

Silmakirjaks Q.D see kommunistide rünnak põhjendatud usjao1uga,nagu 
oleks;!. d Balti rahvad köiik "na tsisb"bralikud"; Tegeliku! t tiga Austraalia. kom-. 
mu:nist1ik partei ja 'Moskva on suures hirmus, et lttlik see~micb vöivad Aust
raaliasse saabunud baltimaalased siin jutustada, on neile ebasoodne.Kõ,ik 
need tö'si1ood kohutavnst vaesusest, snnnitöõst nif.lg vägivaldstt$t tapmisest 
baltimaalast-e poolt maha;jäätud kodumaadel Eestis,Lätis ja Leedus.Need on 
ininie,sed, kelle kodumaad on vägivallaga vallutatud ja orjastatud Pwlaarmee 
pool t 11 o · .: .~ . 

Nii köJ.avad Sha;rpley sõnadoEi ole kahtlust,et kommunistlikele agenti
dale üle kogu muu maailma on antud samuti taolisi ülesand~id kui ,A.ustraal:f.n 
kommuniätidele:gi-~eenutatagu möödaminnes vaid Kravtshenko,Gusev1 jt., pal
ja;stnsi-;~eam.ärgiga Bal 'ti põgenike pal.je:stus-propagandale vastu astuela kõi
gi võimalike abinöudega;Erit-1 on :Balti pögenike vastastp-ropagandat te:P,tud 
P.A.!hendriiges (USA-s),kus avalik arvamine omab suure po1iitilise täht
suse,mill.e kujundamisest NöJukoLiit kahtlematul.t on väga huvitatud. 

llheks niisuguselts vastuabinäuks Nöuk.Liidu huVides on takfs"blda Balti 
pägenik~ emmigreerumist USA-ssec.Sel.lea osas. oo Eesti RahvusnöukogU samme 
astunud mis ilmselt näib olevat ainul.t NõukDLiidu huvides tehtud.,"Ee~ti 
Teatajalt oma. 12.dets. l948.~h numbris avaldab ERN-i melhorandum:t si$u,m1s 
on saadetud saua aasta novembri lö'pul USA :presidendiletkongressilelvasta
vatele valitsusorganitele,ning mitmetele teistele asut1stela ja is kutele 
USA-s.Sel1es memorandumis palutakse muuseas - mis näil? ol.evat pea.mö'te -
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et eestln:ste viikingipaäte,st. eestlasi,kes ilma viisu.mita väikeste paa-: 
tidegn Atlandi Ul.etanud,mit-t~:. vastu vötta ja USA-s mitte peaimsluba. atfdao 
See olevat seaduse vastane.: ja o'butavat tei·sigi (J) sedaviisi viikingfie
na ilma loata sinna minema.., 

· Selle memorandumi puhul on väga. palju kordi e~sti pagu].as-ajakirjan
du.ses sG'na vgetud.7. (muuseas ka m.;i.no K.R.Pusta poolt, vt. Ees.ti Rada 11.2. 
1949); ja näida tud, et see ERN.->i samm on ainult eesti huvide kahjustamine 
USA.-s,kuna senini kõ·ik viikingipaa;.~id on US.l ajakirjanduses ja kögu USA 
avalikus arvamus es eriti suurt tähe:tepnnu ja poolehoidu ära tanud,millin~ 
asjaolu ometi Ees:ti iseseisvuse taastamise vö·i tluse seisukohalt väga Sl"dur"t 
propagandal.ist tähtsust oma'bö .. · 

Eesti Rahvusn<5u.kogu ega ka "Eesti Teatajau ei ole oma seisukona kait
eeks selles osäs iUdse mitte söna vötnucloJa tö.e:poolest - siin ei olegi. 
midagi kaitstat sest see on jäme Eesti huvide vastu tõ:·öt.amine,mis on iga
le ·eestlasele l.l.mselt se1ge~Kuid vaatamata se:tlele saadab ERN jaanuaris 
1949 uue memorandu:mi mitmetele USA asutustele ja orga.l)isatsioonidele ning 
pressisgentuuridele,samuti ka IRO :peakorter11e Genfis,ja :pa~judel.e teiste
le avaliktl elu tegelastele üle kogu maailma, mis veel enam Eesti huvisid 
kahjust-ab,kui eelnimetatudmemorandunio 

See kann~b pealkir~a "Mitte-juudisoost uusameeriklasean ning on kok
kuvrötlikult ava:ldatud "Eesti Teata~as" 20oveebr. l.949.a.Selles memoran
dumis näib peal.iS!kaudseJ. l.ugemisel.,nägu tahetakse kellegi ajakirjanik'tl 
Nu.ssb.au:mf süüdistusi eestlaste kohta mis ilmunud kusagil. USA. aij.D.lehetJ, 
"UxnberlUkata!.Kuid see memorandum on siiski niivö~rd osavalt stklastatud, et 
selle nä.:tlise Ulnbe·rltikkamise taga vö,ib ja saab ainult väl.ja lugeda pea: ·· 
täielikult sama Nussbaumi jäJ::tedate val.esüüdistuste õiigeks tunnistamist. 
Nii saab l.ugeda sell~ st memorandumist meil.~ ol.u1ises osas kokkuvö·tlikul. t: 
Eesti Vabariigi aja:t oli Eestis 4434.: juuti"nendes't o1evat Saksa o.~pat
siooni ajal. Eewrtis tapetud 963 juuti:osamuti olevat Balti riigid 6lnud 
kõige suuremad juutide tapmise kohad. väljaspool. Suur.:..Saksa riiki:~milli
sest asjao1ust eesti elanikkond oJ.evat olnud teadl.ik.Kä ol.avat na.tsid.e 
ohvriks langenud pea1e selle veel ül.e 50:00 eesti rahvuslase.Kc:Yik eestla
sed olevat sakslastega koos täiö\tanud ja seltsis s,ödinua. 

Selles memora:nd.umis on sees järgmine sonastus: "Selleks et saaVlllta
da tagasi om~ vägivaldsel-Ir riisutud vabädust7kasutasid :Balti riikide ela
nikud küll. sõja ajal tekkinud vä,imalust et tõsta rel.v Nõukogude Liielu 
vastu ja ta.kitJ'tada. seega uuesti okupeerhiet".Teiste sõnadega Beldakse 
selle lauseg~1 et kMk::Bal.ti riikidest päritol.evad sõdurid saksa sõjaväes 
olid vabatahtLikud st. koik säja ajal mobiliseeritud eesti mehed. olid sa
muti siis vaba1iahtiikud saks:1astega koost~ötajadoEdaai järgneb l.ause: .~ 
ffNussbaum kirjutab,et Eestis o1evat tapetud 963 juuti,a~ kas ta teab,et 
:na:tsid~. ol'Nriks langes samal ajal UJ.e 5000'lees"tlase, rääkimata neist 
60.0001.keda tapsid.: ja küücli tasid venelased jutla oxna esimese okUpo·tsiOoni 
ejal~•öelle asemel, et ei tada säärase artuz.963, juutide tapmist Eestis,mis 
Uldse ei vasta tö'ele,nagu allpool näeme,votab Eesti Rahvusnöukogu se.ll.e 
1ausega omaks selle juutide tapmise fakti,ning asetab se11ega kogu seile 
suure süü kogu eesti rahval.e, kuna esime:ses tsi:teeri tud lauses näidati 
eesti rahva.7.koostõö tahe,t ja f'akti sakslastegaoSellest saab järeldada 
ainult seda;et eest~ased p[did o1ema sakslastega lojaalsedka juutide 
hävi tamise s. .: 

'MiS puutub Vabariigi ajal Eestis asunud juutidesse, siis Saksa-Vene 
sõja puhkedes teatavasti :peagu kötl.k eesti juudid: pögenesi<l suurest hir
must saklJlaste juudivaenu].ikkuse eest Nö:uk.Liitu.Ja kui sakslased saab'O.siä 
Eestis·se,.siis oli vast ainult sadakond juuti iU.e kogu maa ~ärgi jäänlid, 
needki suurea osas vanemad 1nimesed.Saksl.ased v~stasid :m~dugi need 
kõik ja; .. :nagu üldiseJ.'t teati, viidi suurem osa neist Riiga ghettosse vöi 
surmati'. 
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OlLil :nu-n tav teada saada, 'ID.1s·u v-ö"·tab Eesti Rahvusneukogu andmed, et nat
side ohvriks la.J."lges: just üle 5000 eestlase, kui alles mt:ni aeg; tagasi või
sime ieegi konnnunistlilm t~Rahva Hääle~' andmetel Rootsi eesti lehtedest 
J.ugeda

9 
e·t see hukatute an· oln,_,;;d umbes 22C') piires-s Tunneme konununistl.i

ku pro:pagnnda fantaas:J.at, ku..i see :meile mingisuguseid arvusid ette toob., 
Sellest aga näh·tavästi ei ai ta Ef1'T-le ja seda arvu suurendatakse veel 
ül.e saja :protsendi 1 e·t. sel.l.e vö::!:e:i:ra eestlas.te J:,:oostö'·ötat1ine ja kooatö)öta
mis:e süü suu~em olekse>Kuna see J.äheb ju Ameerikassel Peale.~ selle :peab ER.l'f 
neid. hukaiiuiC. natside ohV.!.. .... i teksja eesti rs,h'V'O.slasteksoiJ.ma,et siin naiise 
ja ü1.c1se sakslasi tahaks .kaits-ta; vö:ib üte:tda~ et iga tösine eestlane :peab 
ks:ugel·t suuremat ·::usa neist hukatu.i,st rasketeks kurjategijateks 9 ke11e~ la
sub meie 60o000 rahval.iikme k"d.üdi tar:n:is:e ja tnpJ.:lJ.se veresüü.~ Sellega aga 
e:l:e--ab Ees.t:!. Re.hvv..snöu.kogu ül.dse k01t1l11unist:tike kurjategi ;/ate olemasol.u .,. 
Eesti~3()Nii tuleb järeldadao et :pu..'lastusaktsioön ~-communis"dde hävitamiseks, 
millele ees·ti rahrvas aktiivselt kaasa aitas, oli köhe[tl1 oleva ERN-i me
momndrmti jä:rg:t a:i.nul t üks ee::rci rahvuslas·te vastu sihitud aktsioon t? 

.7. Loom'P-~kt et: se~lisel.!. väärnl·t; Eesti ol:u .. 'lto~di ki'(.'jeldavad mem.orand'Cl
mid,nis s~h:tl:Lkult üles k:tllutavad maoilma avall.kku arVEtmist meie vastu, 
on e!:d teks - suureks takistuseks meie :pagulaskonna edasi:rä;ndamise võima
luste1e,ning t-eiseks - mis veel täh"(;sam - on see.~rqskuste tekitamine meie· 
iseseis.'V'Use t-e;as-tamise püUdJ.usteJ.e'oMeie teame ju, et juutide osatähtsus 
USJ......s ja sel1e alfa.l:.tkus po1iit:tlitSewr elus on vördl.emisi suur ja et isegi 
:president Tru.mangi on väga suu:.: juutide poold.uja.Eestlasi seal. tembelda- ! 
da ilma :p<:>hj'Cl:Ble-ta juutide V'aonuli.s.eks ja saksa natsidaga koos tö.ö·tajateks, 
p·ealegi a;jnl 1 miJ. US,l kongresDil oJ.i ~iust ar-atusel. DP immigratsiooni sea
dusrte muutmine ja täiendamiüe, tu.leb pidada ERN-i pool-t Eesti huvisid ras
kelt kahjust-ä'\raks kuriteoks,r:ds o:n ilmseJ.i; teostatud Nöuk.Liidu huvides. 
ja ülesandel. 9 nagu :meie seda :peame paraku järeldaJ.'l1ll eelpool.. tsiteeritud 
i .. us·traalia lrom:munis-ti Cecil Herbert Shar:pley paljastuste st. Seoses selle
ga :peab veel märkima, et köncaluse memorandl:crtti koostajäks Eesti !m.hvus- · 
nõukogu nimel oli memorandt~1 märgitud JohQ IClesnent,sana isik,kes oli 
Eest-i Rahvuskoni tee kuri tegelilml t Eesti huvisid kahjustava tegevuse 
üheks :pe•korraldaj'aks Eestis Saksa okupa-tsiooni ajal 2941-44., 

Peale selle on katset tehtud sanazegselt takistada suur&naarvulist 
eestlaste piiäsel'!list Ka.nt:dasse-oNii oli: sellest neie Rootsi ajakirjanduses 
möni aeg ·C;agasi lttUlal 't jut-t-u ja :prof~ N .Ka.asik nimetas sed.a August R~i 
a1ctaiooni 1' S·to Tidnin_gen ~-~est'lastele n ilmunud a t!kl.is 11otse nutmapanevaka 
rt:lflaluse!rs".Nimelt saatis 4~.RE9·1 Kan~d.a innigratsiooni ministrile kirja 
kui endine Eeati Riigivanem ja palus,et Saksamaal asuvaid pögenikke vö~
takse esimeses järjekorras Kanadasse vastu ja teises järjekorras alles -~ 
Rootsis asuvaid\,Kt:dd mida sel:tegp püüt:i sisuJ.:i.selt saavutada? Meie teame, 
et eesif.taste ja: ttld.se bal:tlaste osatähtm1s :pögenikena Saksamaal on üpris 
~ro:tkenelf vast- ainul ~ 20 %-ti 8~)0 tuhandeliaest pögenike.~ üldarvusteKuid 
Rootsis on ainult eestlaseel ja lätlo.sed :peamiseJ.t need,kes põgenikest 
soOVivad Kc."illadawsse edasi rJ.nna-taQKui.~nüiid see AoRei soov oleks läbiläinud 
vöi ehk.~ongi seda soovi siJ.ma:speet'O.d,mid.a meil. ei ole öL"lud vöimalik E:ont
ro:Ilida,siis tähendab see muula~te,st~ eeskätt juutide,ukrai:nlaste jto 
imm:ig--ra·tsiooni enamsooduS.ltami:.=re~ ku:c1.a viimased on Saksamaal arvulise s tO.e ..... 
Itaalus Bal·t1maa1aste ees'!) : : 

See osutulea äga jällegi ain'llt ühelrs Nö'Uk,,.Liidu soovi täi tmiseksoo 
Sest tttleb arvata,et kv~ viimane o~ huvitatud Austraalia elanikkonna po-
1ii tilise olukorra kujtmemis;est ja püüab seal teha Eal t-1 pögenike vas-tast 
:propagandat, siis seda suu.ret.J. osatähtsus maa:iJ.ma:polii tilisel areenil on 
USA-1 ja ka KanaäaJ.,kui ho.o:pis suurema mhvaal"V'Uga ja majanduslikult j~iu
kamatel riikide!~ 
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IDtsikasjaJ.ikuJ.t käs.i t1eb muide N~5ukc.Liidu in:fil tra"tsioon:i. USA ava-~. 
J.ikku e·llu ka 'J\,No"t~tld 9 kes 9'o juulil 1949 ,.a" "Stockholms Tidningenis0 " iJ. ..... 
munud artiklis pealkirja all 11Vene poliitika offensiiv USA-s 11 näi tab 9 kui 
väga. on NõUkoLii t huvi ta. tud USA poli i ti1ise arengu kujunemisest ja kuidas 
NõttkoLii"t oma salakorrrmu:nistlike agentidega seda ärengut katsub möijutada"" 

l~es:ti Rahvurinoukogu. on korduvalt toonitanud,et."ter.a :peamiseks üle.Ek 
andeks O][ teos-tada ja juhtida eest:t välispoliitika t,mis 6levat praegu 
lrö'ige tähtse:moNeiä.· väiteid leiame ERN Toimetistesu nr. 1, kui.~ka korduvai·t 
ERN-i häälekandja:, nEest-I Tea ta ja 11 kirjutistesoLoomulik oleks, et seda vä
I:tsrolii tika.t siis aetakse ka selliselt, et see."Eesti huvidele kuidagi kahö. 
jul:rk ei olel\:soSe1leks on arusa2-davalt nö:.t.etav,et samal ajal,kui meie "/2.
lispolii tika t peaks ae"tama E"' Vabal"iie;i vä1isrninisteer:ituni küllalt-.~ su.nre:l 
arvul. allesjäänud asjs.damdlike ja kogemusi omavate inimeste pool t 9 see.: 
oleks igati koosltölasta tud meie lähema te naabri te, Läti ja l~eeclu omaga'o 
Sest' esiteks on me:le saatus olnüd ühine ja t:eiseks oleme meie vä'rdses OlU" 
korras maailmasündmuste arengus, kus meie nöiudmiseks on riikliku iseseis
v~se ja vabaduse taastamine.Uhiselt 1äbimöeldud aktsioonid meie soovi~~d . 
eesmärgi saavutamiseks on a~i efektiivsemad ja seega ka ülimalt vajalikud~ 

Seda koostööd Läti ja Leedüga välis:polii tilisel ala:t ei ole aga Eec-
t'i Rahvu~öukogU eesotsas AoRe,i,R.,Penno ja Joho Klesmendiga üldse mitte 
taotlenud, kuigi selleks peaks. o1oma olnud kül1al t völmalu±si..,Mei1 on kah"'~ 
ju.ks pöhjust arvata, e-t ~din ön tegemi.st ei millegi muu kui halvra tahte 
ja sih11ikku$ega ERN-i poolt 9 sest rumaluseks,ega oskam~tuseks ei saa seda 
mitt-e·pidada,kuna Eesti Rahvusnõu.koeu !r.oosseisu. kuulub peale Al.l'Rei nii: 
mönigl t-eine dip1omaat1 kes seda olukorra vajadust ome-tigi pea:ks mä·is'tn.c.'1.o 

Selle mi t·t:e-koo·stciö tulemusena meie naabri te~a näemegi Läti välis
pol.iiti.Iis·tes sammudes hoopis risti vastu:pidiseicl"aga särn.al ajal. ka as-
jast puudu. ta tui :le igair.J. kasulikuks osutuvaid, seisUljohti)'kui seda näiteks 
ERN' on teinud ona memora:ndümie 1'Mitte,-juudi·soost uusameeriklased"~N':li a·- . 
va:ldab ttEest1 Rada't n:r.; J.3, 15oaprillist 1949'-~h teate 9 kus öeldakse, e·t Lä
id. saadik J oFe1dmä;nis (nüüd Läti saadtk USA-s vahepeal surnud :Bilmanise ., .. 
asemel) on esitanud IRO juhtkonnale J.6 lehekiLLjelise memoranduzai,mis kä·- "'" 
si tleb Balti riikidest pärit olevate sö:javäelaste küsimust seoses uute -~ 
skriinimistega,. Se1les memorandumis 7 mille sisu on ka lillrldal t ära ·toodud, 
juJ:d t-altse ·tähelepanu just asjaolule, et :Balti riikidest päritolevad sõ,ja
väelasecJi. Saksa sö~javiäes on sinna sunniviisil tJ:Obiliseeri·tud,mi tte aga va·-· 
ba·tahtlikul:t:. sinna :I.äi:nudoN'ii leiame nime ta tud memorandumis muuseas sõ
nastuse: 11 ".o.sakslastel. oJ.i küllalt aega,et pettuse,vöirnu ja.:terroriga 
1iita oma totaalsesse sötta köigi Balti riikide inim:reserve 11 :, 

Seega on Läti Vabariigi sa~tclikü poolt esi·tatud memo:randUJ:'lis tood'..ld 
esile otse vastu.pidiseid seisukohti, kui seda tt:pa:fJteilise kooatöö" alusel 
"moodustatud" Eest1.7.RahvusnHUkog'Ct. umbes samal ajal oma memorandtun.is esi .... _. 
tttb~Kus on näida tud7 et eestlased, lätlased ja leedulased on vaba tah:tlikttl t 
astlmud sakslaste k6I"V'al sötta venelaste vast-ll~Na~u eelpool nägime, on ER."l 
oma memorandumi samuti saat-aud IRO;.-le..,Küsime n~lüd,missuguse seisukoha 
peab vötma IRO Balti dipiide kohta,ke·s on olnud Saksa söjl?'.väes?Samuti 
kerkib siin küsimus,kus on siis töde?Ja millised seistlkoha;.d on me:ie sö;ja
väelastele katru.Iiku.:rnad ülemereraaadesse eelasipääsu vöimaiuste loomisel? 

On _selge, ei: niisugune.~ 11V'älispolii tikau ,mille· eesmärgiks on meist 
va!earusaam1i$te tekitnmine,on meile kahjulik.Eesti Rähvusnäiukogu on sii::1 
süüdi selles, et peaJl.e ltöne all o.leva oma memorandUliili,mill.e sisu juba üksi. 
vil meie h1}.ve kahjustav, ei ole sellest informeerinud üldse Lä·ttl välispo
liitilisi isikuid eda;spidis.t;e kahjulikuks osutuva te vä1is:po1ii til:tate 
vastoksuste vä1timiseksioSeda ei peeta aga millegi pärast üldse vajaltk'ulca! 

.. ~,_ 
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-MemorandumiC. pole aga nähtavas·ti Eesti Rahvusnöukogu ainukesteks va
hend~lo. t-eks,mil1ega takistada meie pä'genike edasirändamist ülemeremaadesse. 
Nii juhib minist~r· Ka·R."Pusta kaUdselt tähelepanu veel ühele teisele asja
olu16 "Eesti Hääle" 29~juuJ.i l949oao riumbrisg.Nimelt selgub nüüd aval.i~ 
seleJ. et- A. .. Rei on kOostanud nno Va:t:ge · Rae.xaatu. (Nazi-Soviet ConspirazY and 
the .Jjal tic States) ,mil.le 55···a.l leheküJ.jel on avaldatud üks dokument, kus 
Rahvuskõmi tee on ennast kuult-ttanud 23. juunil l.944eEl.o. ainsaks riiklikuks 
vö:imuks,kes kavända;nud selgelt eesti rahva :polii tikao Samuti on selles do~ ... 
kumendis öeldud, et Saksa okupatsiooni aja1 osutus vö;imal.ikuks organisee
rida rinno.:st'atud vastu:panu ... See Rahvu.skomitee üleskutse olevat avaldatud 
pörandaalustes lendJ.ehtedes Tallinnas •. · 

· :auntaval."kombe1 u.m.bes samal aja~,kui ilmus A.Rei nn. Valge Raamat 
(1948.a" alul);ilmus ka meile häst1·tuntud artikkel ttLeaend vö·itmatust Pu
naarmee·.st" kot. Am old Purre~ l toTh1eil. aValdati see täielikul. t Eesti ajakir
janike A1bumls nr .. 3t 1948.a. "Vabaduspäev''.Sel.l.e s~atesönast J.oeD.e: · 

''Hiljuti ilmus .A.mee:tika reservohv.r:t teeride hääJ.ekandjas "Tlle Reserve 
Offi eer" ,mida loeb üle 90 fo-di USA sö,jaaegsest oh vi tserkonnast, artikkel 
eesti k:pt~ Arnold Purre' 1 t :pealkirja all uThe Legend of the Invinoible 
Red A:rmytt.Mainftud artikkel avaldas .Am~e:rika ava1ikllrnees otse sensatsi
o-onil1st tähelepanu. Seda tsi te eriti teiste httlgas lehe esikim-j el kahe . 
New Yoif~ suurima! päevalehe n~he ·New "förk· Times" ja. !lNew :York l!er_ald ~ri . 
buneu g Washingtgnis «Washington T:r.mes" ja nwash~ngton Post" pool. t. 
Konspekti sellest tõid ka suurimad ja kanlukamad teadeteagentuurid - Reu
ter ja· United P%'ess,mi1J.ede kaudu see ot&lga jöudis ka Rootsi ajakirjan-
dusseo" .~ 

Nagu teada, käsitleb see A.oJ?u.rre artikke1 ... muuseas ka eestlaste vö'i t-
. -- · lusi venelaste vastu Narva rindel suvel l.944.0n:ö.etuseks on aga sellest 

artiklist välja jäetud pöhjendused,milleks meil,eestlaste:!. just tul.1 ve
nelas~e vasttl s<hti.da.Järelikult,missugune mulje pidi sellest jääma ühel 
ameeriklas~l ke·s luges, kuidas eestlased.~ surma pül.gava.l t ja ü1ima vahvuse
ga Auvere la;Mngus võitlesid?Kahtlemata,et eestlased :pidid olema va.bataht
likud,.Hi tle-ri huvide eest södivad natsi d? 
· !tui kõrv'O.tame- nüüd selle artikliga,mille autori siiruses meie ei tar-
vitse kahelda,A..ugust Rei nn. Valge Raamatu, mis peaks olema ttametliku.J:t•r 
see kö1ge ts'igem tõde ja loeme s1eal t, et Saksa oku:patBiooni aja1 oli om6ti 
vöimalik organi seerida rinnasiia tud vast-upanu sakslastele selle asemel, et 
nend~go; koos södida, siis on see meie kadunud Peamiilistar Jüri Uluotsa ja 

·kõ"igi meie s3'durite kõiige ha:1vem diskrediteerimine,mis on ti.l.dse mõeldav'., 
Ja t~elise olukorra meile äänniselt kahjulikuks moonutamine •. ; 

.. Kõigist eeljjoodust ei p·eaks :nüüd olema enam mä\i~ta t'..:tseks,miks USA 
DP-4e seadus. meile nii kahjuliku sönastuse on sannud, et sinna ~:i:iguse ja 

· vabaduse maale ~eel Ukski eesti sö'dl.lr :pole pääsenudo 
Ees.ti Rahvusna~Ukogu poo-lt aetavat nväl.ispol.ii tikat 11 iseloomustab lö:

puks küllaltki kujukalt 'Veel ka koos Eesti Komi teega läinud a;3Sta (1949) 
a.u.gust-'1s-s:eptembris !:110-le ja mitmetele teistele rahvusvahelistel.e orga
niaatsioonideJ.e ja riikide valitsustele es:t ta tud kava IRO p~ol't 11ä.J.jatöö
tatava pagUl.as-statuu· ·1 kohta .. E. Vabariigi väl.isministri abi, prof oN .Kaaaik 
ldrjuta"b sell.e ERN-i ja: EK :pool.t esitatud kava kohta· ~Sto Tidningen Eest
lastele" l6.sep-to 1949.a. numbris w:uuseas järgmist: u ••• see on sisu1t puu
dUlik, vormilt halb ja keelelisel t otse taltiJ:hä tu.ERN kava peamisekB puudu
se-ks on see, et- ta on koostatud täiesti huupi'.Tema koostajo:11 :pole silmnäh
tavalt aimugi olilud seni juba tehtud töödest ega pole nad vaevaks võtnud 
soetada enesele vaja1ikke matarjaJ..e IRO-lt.Selle möistmatu hooletuse (!?).7. 
tagajärjed annavad ennast tunda igal saliOihuJ..Kord rääg;:J.b ERN kava asjadest, 
mis iU.dse ei mahu IRO eelkava raronidesse kord murrab ta lahtisest uksest 
·si'sse,korcl'esita.b ta seisukohti;mis IRO kavas on määrltletud palju avara
maJ. t ja kasuli)rum.a..1 t pögen1kelarr:cJa edasi ütleb :prof. N .Kaasik käsi tledes 
ERN kav~·'i:Jolii ti1ise na:iivsusenan pögenikele.: erilise streigi vabaduse 
nõudmist:'' .,:~poliiti1il'le na.iivsus on :paha asi,kui ta vötab ulatuse,kus ei 
tea enam ü teld.a, kas ta on sihilik vö.i mi tta tt-. 


