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0 N S E E__ V I I E S K 0 L ON N · ? 

Karl Olav Tobias • 

. ; Peale esimest maailmasoda loetleti pagulasi umbes kolme miljoni um
ber,milline arv on tugevasti Uletatud teise maailmasBja. jareleqK~ige.". ar
vukru:;.i:i. pagulasgrupi mJodustasid esimese. maailmasO,ja jarele venelased, kel
lede arvu umbes Uhele miljonile hinnati.,Ja kes k51k keeldusid tagasi mi
nemast oma sovjetiseeritud kodumaaleoSee sovjetiseeritud kommunistlik Ve
nemaa oli oma Ulesandeks votnud sisemiste revoJlutsioonide teki tamisega 
ja sojaga allutada tmdale kogu maailm.,Enne tuli aga kosuda ise ning luua.; 
UJ..e kogu maail.Iha kommunistlike agentide vork kommunistlike parteide naolv 
Kas legaalsel t, kus see vli lubatud voi 'lle ~.lta1sel t, kus see c,li keelatud., 
nesanded neile parteidel~ ja rakuk:estele olid kolmesugused: 1) propagee
rida kommunistlikke ideid,seejuures eeskujuks seadeQ N6ukogude Lii~utmis 
oli ja on ka praegugi peagU hermeetil.iselt suletud muUle maailmale; ~)ko
guda p5hja11kku infor.matsiooni ja teostada spionaashi teistes riikides. 
Soplonaas?d,mis haa1 :"')cs endassse koik eluavaldused alat~s kirjanduse ja 
lrunstiga.ning l.<5petades esmajargultD.ste stljasaladustega; ja 3) uinutacla 
ja plmest-ada avalikku arvamust NC5.ukogude Liidu tueliste sihtide ja ka'tat
suste kohta;kasutades sellek~ koiki mB,eldavaid 'tahendeidJ.jakirjandust, 
kirzjandust,raadiot ja film1,naidates seejuures,et Nouk. Liit on koige 
"rahuarmastavam" riik maailmas,kel puuduvad igasugused agressiivsed ka
vat-sused ja kes "kaitseb" vaikerahvaste huvisid jne.Muidugi pole Nouk. 
Liit tegelikkuses ise kinn1 picla.nud oma maai]Jna vallutamise kavade teos-
tamisel sellest urahuar.rr;.astusest" • -~ 

K~igi Ulalloetletud tilesannete taitmine,mis antud komparteidele eri 
maades,on ette nahtud selleks,et ette valmistada vastavais riikides re
volutsiooni maksva riikliku korra vastu.Et seda riigikorda kukutad': ja 
see riik allutada otse Moskva juhtimis~le.Voi kui siis see mitte korda 
ei Iahe vo1 pole selleks aeg veel kups,~iis vahemalt no~gestada antud 
riiki taol1se CSBnestamise teel. sedavCSrd!et see ei.oleks maailmapoliitili
sel areenil voimeline otsustaval silmapl.l:gul NBuk. Liidu vastu valja as-
tuma. .' · 

On pikemata selge,et pagulased;kes ~n ptlgenenud ja ptlgenemas k~mmu
nistlikU N'tluk. Liidu vagivalla eest,kBigile nendele Nouk.Liidu pUUd.luste
le on suureks takietavaks teguriks oma paljastava ja selgitava propagan
daga.Pagulaete indu ja tegevusiha kihutnb veel taga igataus kaotatud ko
dumaa ~i:ireleoSam.uti :ta. vihe ja kattemaksu taha r~I:Yvvallutaja vns:tu. 

! Kuid ka siin on Moskva leidnud nbin5u,kuidas pagulaste vastu voidel
da, et viimaste selgi tustoo· vo'j_malikul t whem v11ja kannaks. 

Nii leiame ko'ikjal laialipa:i ~atud vene pngulaskonnas peale esimest 
maailmastlda kommunistlikke a~nte,kellede Ul~sandeks oli just vastuolude 
ja tulide tekitamine vene pagulas-juhtkonnastet niisuguste omavaheliste 
tulidega pagulaskonda korvale juhtida ko.mmunl.smivastasest vBitlusest.Kuid 
sellega 'Uhtlasi elimineerida ja diskredi teerida kegu pagulnskond asurii
gis,mis kommunistivastase propaganda mo~ttes eviks sealloomUlikult kui 
mitte nega;tiivse,siis vahemalt pidurdnva toime. 

Selline tUlitsemi~e ja lahkhelid on niivtlrd iseloomulikud kogu meie 
pagul.askonnale Rootsist et tahes-tahtmata t~usetub kU.simus, kas selle t8g~ 
siiSki ei peitu kommunl.stliku Nouk.Liidu kasi hoopds suttremnl maaral,kui 
meil seda praegu Uldisel t 'O.sutakse vtli tahetakse uskuda.Kns on meie pa-.~ 
gulaskond tijesti nii terve,magu me11e.m~ned ajalehed (vt. Eesti Teataja, 
lrus Eesti Kolllitee jn ERN-1 tee;ela.ne JhMark kirjuta.b pealkirja all "Meie 
pagulaskond Rootsis on terV'e 11 } kangesti pUUttvad selgeks teha?Samuti,kas 
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on Ntlukogude agentide tegevus meie pa;gulaskonna$ alles algastmestnagu piii.t-· 
ab vait~ meii moni ajakiri (~. Vikerlane nro 3,mai kuu 1949) vol on see 
kommunistide oanestamis- ja lnostamisto)O: juba hoopis stigavamn.l t meie pa
gul.asUhiskonna xrganiamis oma juured kinnitnnud? 

Pika ja pob.jalikU tahclepanemise tulemusenn vi5·ime esi tndn terve rea .~ 
fakte,mis kahjuks aitavad kinnitada viimatimainitud kahtlust ja toendavad, 
et Nouk~ Liidu kommunistlikud agendid on end toepoolxest meie eesti pagu-. 
laskonda iU.e kogu maaiL~a,kuid seda eriti Rootsis tihedalt sisse juurinud 0 

"Stockholms Tidningen Eestlastele" avnldal!r 20.m[dl 1949.a. kirjutise 
peqllirja all "Austraalia kommunist paljastab dipiidevaenulikku propagan
dat" ,milles kirjelda takse U.."l.J.e valjapo.istva .Austraalia kommunisti.· Cecil 
Herbert Sharpley avnlikku valjaas~ist kommunistlikust parteisttkusjuu
res ta "!!.be Sidney Morning He midi" veergudel. tervel t kaheksast artiklist 
koosnevn kirjutisega pohja1ikult paljcrstab kommunistide tegevust,Moskvast 
ja kominformi peastaabist Bukarestist sa~dud salajnsi juhtnoore,ning nende 
tuleviku kavatsusi·seoses Nouk,Liidu maailmn vallutamise plaanidega., 

Nii kirjutab "Sirockholms Tidningeni"kaastooline Sidneyst Ul.a.lnimeta
~~d aja1ehte tsiteerides: 

~'Pikk ja.:pohjalik selgi tus puudutab es;ijoones J.ustraalia. kommunistide 
telgi taguseid, kuid se:".l.juures Uks vaike osa tema kirjutusest puudutab ka 
meid,Austraaliasse asunud immigrante,ning see osa on tolkes jargmine: 

Moskva noudel on Austraalia kommunistliku partei Uheks tahtsamaks 
tllesandeks tihtlasi Balti dipiide-immigrantide igakujuline teotamine ~a 
nendele kallaletungimine .Partei juh tno,Q:ride kohasel t tuleb ka,ik teha, et 
nende elu muu-ta raskeks ja voimalikult valjakanilatamatuks.Neid tuleb sUU
distada, taval.i~el t kUll ilma :ningi pohjenduseta, et na.d tootavad madalazna .. 
te tasude eest, kui see ametlilrul t. kindla.ks maaro.t1m.d jn seega. vo,ib neid ka
sutada otseselt streigimurdjatena.Samaaegs.elt kol!lllllu:nistlikud agendid p:ea,... 
vad c5hutama nende vast'O. kohalikus elanikkonnas vnenu1ikkust kui soovima'b1.t
te valismaalaste vastu,ning seejuures pUUdma igal. vo.imalikul viisil esil.e 
kutsuda tiilisid ja arusnamatusi bal. timo.alastego.. .~ 

Silm.akirjaks oo see korrmunistide rU'lnak pohjenda.tud o.sjao,1uga,nagu 
oleksid Bal. ti rahvad koiik "na tsisobraJ.ikud"; Tegelikul t ugn Austraalia kom
munistlik partei ja Moskva on suures hirmus, et ltoik see,micJ~:. voi vad Aust
raaliasse saahunud bal timaalased siin jutustada, on neile ebasoodne.Ko,ik 
need to·s11ood kohutavast vaesusest, sunni toost nit.lg vagivaldsest ta.pmisest 
baltimaalaste poolt mah8jaatud kodumandel Eestis,Latis ja Leedus.Need on 
inimesed,kelle kodumaad on vagivallaga vo.ll.uto.tud ja orjastutud Plmaarmee 
pool t 11 o . ·• 

Nii ko~avad Sharpley sonadoEi ole kahtlust,et komnunistlikele agenti
dele i.Ue kogu muu ma~.ilma on antucl samuti taolisi Ulesand~id kui .A.ustraal1.'1 
kommunistidelegi-~eenutatagu mo·odaminnes vaid Kmvtshenko,Gusevi jt. pal
jastusi-;•eeamargiga Bal ti pogenike paljastus-propagundale vastu astuda ko~i
ei vo:t:mulike abinoudega;Eriti on :Salti pogenike vastast pTopagandat tehtud 
P.A.!Jhendriiges (USA-s),kus avalik arvnmine omab suure poliitilise taht
suse,mille kujunda.misest Noiu.k~Lii t kahtlematul t on vaga huvi tu tud. 

Uhe,ks niisuguseks vastuabinouks Nouk.Liidu huvides on takist;,da Bal ti 
po~genik~ emmigreerumist USA-aseoSelles osas. on Eesti Rahvusntilukogu samme 
astunud mis ilmselt naib olevat ainul.t NoukoLiidu huvides tehtud."Eet~t:1 
Teatajah oma 12.dets. 1948.ao numbris avaldab ERN-1 me~randumi si~u,mis 
on sand.etud saua aasta not"embri lopul USA. presidendiletkongressiletvnst~
vatele valitsusorganitele,ning mitmetel.e teistele asut~stele ju islkutele 
USA.-s.Selles memorandmnis palutakse muuseas - mis naib olevat peamote -
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et eestln.ste viikingipaate, st. eestlasi, kes ilma viisumi ta vaikeste paa-. 
tidega Atlandi Uletanud,mitt. vastu votta ja USA-s mitte peatus1uba andao 
See olevat seaduse vastane: ja bnutavat teisigi (!) sedaviisi viiking:f.te
na ilma 1o~ta sinna minema~ 

Selle memorandumi puhu1 un vaga. ~'1lj".l kordi e~sti pagu1ns-ajakirjan
c1uses s:::na vcetud.~ (muuseas ka mino K.R.Pusta poolt, vt. Eesti Rada 11.2. 
1949).7. ja ni:iidatud, et see EmT ..... i sannn on ainult eesti huvide kahjustamine 
US.A.-s,kuna senini ko·ik viikingi:paa,.~id an USJ. ajakirjanduses ja k¢gu USA 
avalikus arvamuees eri ti suurt tahelepanu ja poo,lehoidu ara tanud,mil1ine.. 
asjaolu ometi Eesti iseseisvuse taastamise vci tluse seisukohal t vagn ~ur·~ 
propagandalist tahtsust o.mabo , 

Eesti Rahvus:noukogu ega ka "Eesti Teataju" ei ole omn seisukoha kait
seks selles osas 'UJ..dse mi tte sona votnudoJa to,epoolest - siiil ei olegi 
midagi kaitsta sest see on jame Eesti huvide vnstu tootamine,mis on iga
le ·eeatlasele flmselt selge~Kuid vaatamnta se11ele saadab ERN jaanuaris 
1949 uue memorandumi mitmetele US!. asutustele ja orga~iaatsioonidele ning 
:pressiagentuuridele,samuti kn IRO peakorterile Genfis,ja paljudel.e teiste
le avalik~ elu tegelastel.e· tile kogu maailma,mis veel enam Eesti huvisid 
kahjustab,kui eelnimetatud memore~dum. 

See kannab pealkirja "Mitte-juudisoost uusameeriklased" ning on kok
kuvotliku1t aval.datud "Eesti Teatajas" 20.,veebr. 1949.a.Selles memoran
dumis naib pealiSlkaudsel. lugemisel,nt\gu tahetakse kellegi ajakirjaniktt 
Nussbaumi suUdistusi eestlaste kohta,mis ilmunud kusagil USA aUnlehe$, 
UmberlUkata'.Kuid see memorandum on si.iski niivo'rd osaval.t stsnastatud, et 
selle n~ilise 'Uinberl:i.ikka.mise taga voib ja saub ainul t valja J.ugeda pea: 
tttieJ.ikult sama Nussbaun:i jai:tedate val.esuiidistuste 5igeks tunnistamist. 
Nii saab lugeda sel1est me:morandumist meil~ olulises osas kokkuvtstlikul t: 
Eesti Vabariigi ajal. oli Eestis 4434.juut1,nendest olevat Saksa okupat
siooni aja1 Eewrtis tapetud 963 juuti'oSamuti olevat Balti riigid 6lnud 
koige suuremad juutide tu:pmise kohaCl valjnspoo1 Suur.;..Saksa riiki,milli
sest asjao1ust eesti elanikkond olevat olnud teadlik.Ka ol.avat nntsiCle 
ohvriks langenud peale selle veel tile 50.00 eesti rahvusl.ase.Koik eestln
sed olevat sakslastega koo·s to·o'tanud ja seltsis sodinud. 

Selles memoro:nClum:is on sees jargmine sonastus: "Selleks et saavutn
da tagasi oma vagivaldselt riisutud vabadust1kasutasid Bnlti riikide eln
nikud kUll. eBja ajal tekkinud voimalust et tdsta rel.v Noukogude Liidu 
vastu ja; taki$1ic.Cla seega uuest:i. okupeer:iilist". Teis:te sana.dega o·eldakse 
selle J.auseg~1 et k5ik: Bal ti riikiClest pari tolevad so·durid saksn so,javaes 
olid vabatah~ikud st. koik s~ja ajal mobiliseeritud eesti mehed olid sa
muti siis vabatahtiikud sakslastega koostootajadoEd.aai jargneb lause: .~ 
uNussbaum kirjutab,et Eestis o1evat tapetud 963 juuti,aGa kas ta teab,et 
natsid~ obvriks ln.nges samal ajal UJ.e 5000 ',.eestlase, raakima ta neist 
60.000.z.keda tapsid.~ ja kiiUdi tasid venelnseCl jut>a oma esimese okupc;tsiOoni 
ajaln.~elle asemel,et eitada saarRse artu,963,juutide tapmist Eestis,mis 
tildse ei vasta to·ele,nagu allpool. naeme, v~tab Eesti Rahvusnoukogu selle 
lausega omaks selle juutide tapmise fakti,ning asetnb se11ega kogu selle 
suure suU kogu eesti rahvale, kuna esimeses tsiteeri tud lauses naidati 
eesti rahva.7.koostoo tahet ja; :fakti sakslastegaoSellest saab jareldada 
ainult seda~et eestlased pddid o1enk~ sakslastega lojaalsed kn juutide 
M.vi tamises. .~ 

Mia puutub Vabarligi ajal Eestis asunud juutidesse, siis Saksa-Vene 
soja puhkedes teatavasti peagu ko'ik eesti juudid: pogenesid suurest hir
must sak~laste juudivaenu1ikkuse eest No:uk.Liitu.Ja ku1 sakslased saab'O.sid 
Eestisse, siis oli vast ainul "t sadakond juuti me kogu maa jargi jt:tiinmd, 
needki suures osa.s vanemad 1n1mesed. Sakslased vahistasid muidugi need 
koik ja.:nagu Uldiselt teati, viidi suurem osn neist Riiga ghettosse voi 
surmati. 
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01lll hu-vi ta,v teada saada, ku~d; votab Eesti Rahvusn::"uko[:.ru andmed., et nat
aide ohvriks la;.'lges: just u-:te 5000 eestlase, kui alles mt:ni aeg tngasi vOii
sime i$egi kommunistlih.--u UR.e_hva H£:Hile~' andmeteJL Rootsi eesti lehtedest 
lugeda,, et see hu!ratute atv o:tnud umbes 22C:;) piires"l Tunneme konununist11-
ku propagnnda fantaasiat,kui see mei1e mingisuguseid arvusid ette toob~ 
Se1lest sga nah·!;avasti ei ai to. EEN-le ja secla arvu suurenda takse veel 
ti.le saja protsendi, e·t. sel1e voir.;'a eestlaste koostootardne ja koosto~ota
mise suU. suu:rrom oleks."Ktma see J.'.aheli ju J.meerikasse2 Peale.~ selle peab EBN 
neid hu.katuid natside ohv.L .... 1teksja eesti rc.hvCI.slusteks{)IJ.na,et siin natse 
jo; i.t1.dse sakslas:i tahaks kai ts"to.; voib iite:tda et iga tosine eestlone peab 
kaugelt suuremnt ·~sa neiat hukatu:i,st mslceteks kurjategija:teks,keJ.lel J.a
sub meie 60o000 rahval.iikme k"U.iidi tamis:e ja tnpn:lse veresiiU~Sellego. age. 
ei·~b Ees.t:!. Re.hvu.snoukoeu ti.J.dse ka.mmunistlike kurja.tegj ~/ate ole:masolu .; 
EestisoNii tuleb jareldada.et puhastusaktsio6n kommunistide ~vitnmiseks, 
millele eesti rah~as aktiivselt kaasa aitas,oli konenll oleva ERN-1 me
morandtuni jarg:.t a:i.nul t Uks ee~riii rahvuslaste vastu sihi tud aktsioon 1? 

.7. Ioomul.ikt et aellisel t vaaral·t Eesti o1u..irordi ki:-r.•je.J.davad memorandtl
mid,ms s1hi1:t.kul t. UJ.es k1hutavad mrwd.lma avaJ.ikku arv~.:mist meie vastu, 
on esi t&ks - suureks takistuseks llleie pagulaskonna edasirendamise vijima
Iustele,ning teiseks - mis veel tah"'i'isam - on see.~rqskuste teki tamine meie 
iseseis'VU.ae tE-.. as·~mrdse pU.UdJ.usteJ.eoMeie teame ju, et juutide osattihtsus 
USJ.-s ja seJ.1e avolikus poliit:tlis.ew elus on vordJ.emj_si suur ja et isegi 
pTesident Truw~gi on vaga suu= juutide pooldnja.Eestlasi seal tembelda- ; 
da 1lma :p~"hjO.:a:et:a juutide V'aonulisek~ ja saksa natsidega. koos tl:i.o,tajateks, 
:P'eale.gi aJn1 1 mil. USA kongresDil oli ~lUSt arutusel DP immigratsioon:l sea
duste muutmine ja 'W.ienda:miue tu.:teb :pidade. E:RN'-i poo:tt Eesti huvisid rae
kelt ka;h.ju.stavraks kuri tecks,D:ls on ilmselt teostatud Nouk.Liidu huvides 
~a Ulesandel.,nagu :m.eie seda :pea.:me paraku jareldama eel:pool.. tsi teeri tud 
AUs't:raal:!a lrorn:munisti Cecil Herbert Sharpley paJ.jastustest. Seoses sel.le
ga peab ~eel markima,et koncaluse memorandumi koostajaks Eesti Uahvus-· 
no"Ukogu ni:mel. oli memorandtmi1 margt tud J~ho IQ.esnent, i)aDa isik,kes oli 
Eest-1 Rahvuskoni tee kuri tegelikul t Eesti huvisid kahjusta.va teeevuse 
'Uhcks pe ·koJ."raldajaks Eestis Salrsa okupa·tsiooni aja1 l941-44o 

Peale se11e on katset tehtud sanaaeeselt takistada suurdmaarvulist 
eestlaste paasenist KanE:dasse.Nii oll: sellest neie Rootsi ajakirjanduses 
m()ni aeg tagasi kU11alii juttu ja pro:t'o N.Kaa.sik nimetas seda August Rei 
ak"ts:iooni 71 S·t.T1dnineen .~tes:tlastele 1' il.munud a t:!.klls 11 otse nutmapanevaks 
rutlaluse!ts".Nimelt saatis A.~Rei Kana.da 1noigratsiooni :ministrile kirja 
kui encline Eenti Riig:lvanem ja pal us, et Saksamaal asuvaid ptlgenikke v<fe
takse esimeses 3arjekorras Kanadasse vustu ja teises jarjekorras alles .~ 
Rootsis nsuvai<'IoKu.id mida se:tle~ piititi sisUliselt saavutada.? Meie teame, 
et eestlaste ja: "lttdse baltlaste osatahtm1s p<Sgenikena Saksamaal on upris 
va:tkene.vast ainu.1.t 20 %-ti 8~)0 ttfuandelisest :pogenike.:UldarvustoKuid 
Rootsis on ainult eestlasad ja. latlnsed peamiseJ.t need,kes pogenikest 
soOVivad Kc."tllad:llsse edasi rlinna-taoKu1.7nUUd sea .A.oRei soov o1eks :lltbilltinud 
v<5i ehk.~ ongi seda soovi s:il.ma:speetttd,mida me:il ei o1e OL"lud voimalik kont
rollida,siis ~hendab see muulattetsto eesk~tt juutide,ukrainlaste jt. 
immigra tsiooni ena:msoodu9Jtn.mi::rt, lrul'la: viimased on Saksamaal. arvul1 se s tne""' 
ltaalus :Bal·!;fmac"llaste ees9 : : 

See osut"uks 6-ga jallegi aimll t iihelrs Nts'uk~Liidu aoovi tlii tmiseks~» 
Sest ~ueb arvata,et kui viimane an huvitn~d Austraa1ia elanikkonna po-
1ii tilise olukorro. kujnnemis;es-t ja putiab senl teha :Sal t-1 pt5genik:e vasta.et 
:propagandnt,siis seda auuren osatahtsus maailJ:ul:poJliiti:tisel areenil on 
USA-1 ja. ka Ka.naclal.,kui hoopis suurema mhvn.arvuga jn mo.janduslikttlt jou
kamatel riikide!o 
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"6'ksikasjaJ.fkuJ.t k~si tleb muide N::~ukc.Liidu infil tratsioon:I US"\ a:Va·
J.ik1ru e·llu kn ToNoTV1d1 kes 9ojuulil 1949~a" "Stockholms Tidninc,enis11" il""r 
nnmud nrtiklis pealkirja all nvene poliitika offensiiv USA-s 11 naitab 1 kui 
vaga. on Nouk.Lii t huvi ta.tud USA polti tilise arengu kujune:misest ja kuidns 
NoukoLiiii oma salakommunistlike aeentidega seda areneut katsub majutacln ... 

Ji}es:ti RahvusncS'u.kogu. on korduvalt toonitanud,et."tern :penmiseks tilE~~~ .. 
andeks o:m: teos"tada jo. juhtida eest::t valispoliitikat,mis 6levat praegtl. 
koige tahtse:moNeiO.Vtiiteid leiam.e ERN Toimetistesu nr. l,kui.·ka korduva:l:t 
ERN-i haalekandja, riEesti Tea taja 11 kirjutistesoLoomulik oleks, et seda va
l:t_s:poliitikai,; siis aetc.kse ka selliselt,et see."Eesti huv"idele kuidae-i knh""· 
ju1::r.k ei olel{SoSelleks onarusa2.davalt no".letav,et samal ajal,kui meie va
lispolii tika t peaks ae-taDD: E .. Vabal"iie;i va1isministee:riumi kiillal t.~ su.u.rel 
nrvu.J. allesjaanud asjs.J"f;tmdlike ja kogemusi omava·t:e inimeste pool t, see.: 
oleks iga ti koosltolasta -tud meie lahema te naabri te, La ti ja I~eedu omagao 
Sest' esi teks .on meie sootus oln'O.d Uhine ja teiseks oleme meie va·rdses olu• 
kor:ras man::!.l.mnstindmuste arengus,kus meie noudmiseks on riikliku iseseis
~~se ja vabaduse taastamine.Uhiselt 1abim~eldud aktsioonid meie soovi~~d . 
eesmargi seavutamiseks on a~i efektiivsemad ja seeea ka Ulimalt vajalikudo 

Seda koostood Lati ja Leed'O.ga va1ispolii tilisel ala~ ei ole aga Ees-
t'i Rahvu.sAoukogU eesotsas AoRe~i,R"'Pe:nno ja Joho K1esmendiga Uldse mi tte 
taotlenud, kuigi selleks peaks o1oll1..a olnud lctUlal t vo1ma1u:tsi.,Mei1 on ka~c .. m 

ju.ks pohjust a.rvnta, e1t siin C>n tegem:i.st ei millegi muu kui hal.Ya tahte 
ja sihilikkuSega EllN-i poolt,sest rumuluseks ega oskan~tuseks ei saa ~eda 
:mitte·pidada,ktm.a Eesti Rahvusnoukoeu lioosse:isu kuulub peale .1~-tRei nii: 
monigl t'eine dip1o.maat7 kos sedc1. olukorra vajadust omeiiigi peaks mois-tnav 

Sl~llle m tte-koostdo tuJ.emusena meie naabr-1 te~a naemegi Lati valls
polii tilistes SD..liliiiUdeS hoopiS risti Vastupfdiseid,aga Samal ajaJ. ka as
ja;st puuduto. tuile igaihl. ka.trulikuks osutuvaid, seisuijohti~kui seda nai teks 
ERN on teinud ona rr~emorand"W:Iis ''Mitte·-juudi·soost uusruheeriklased 11 ~!f:ti a·
val.da'b ttEeat:t Radar. nr.; 13, 15oapri11ist 1949~a<> teate 9 kus oeldakse, e·t La
ti saadik JoFeldmanis (nUUd Lati saadik USA-s vahepeal surnud Bilmanise 
asemel) on esi tanud IRQ juhtkonna;J.e J.6 lehekiUjelise memomndu:mi,:m:is ka,... ·~ 
si tleb Balti riikidest pari t olevate sojavaelaste ktisimust seoses uute .: 
skriinimistega. Sel.les me:rnorandumis 7 mille sisu on 1m li.ibidal t are. ·too dud, 
ju!1itakse tahelepanu just asjaolule,et Bult1 riikidest paritolevad soja
vaelasecJI. Snksa sojaviies on sinna sunniviisil oobiliseeri tucl,mi tte aga va
ba:t.ahtlih-ult. sinna. :tainudoN'ii leia.me nim~tatud memorandumis muuseas st;: ..... 
nastuse: " .. o.sa.kslaste1 oli h'iillalt aega,et pettuse,voiir.u jo.:terroriga 
1iita oma iiotan1sesse sotta koigi Balti rlikide :lnim:reserve 11

l'.l 

Seega on Lati ~abariigi saadik'Ct pool t esi ta tud meno:randtun.is ·tood"'..td 
esile otse vastupidiseid seiE>ukohti,kui seda 11pa:Uteilise kooatoo" alusel 
"mo,out:.statud" Eest1.7.Rahvusne:UkogCt umbes samal ajal oma memorandt1Illis es:i-_. 
tllbcKus on naidatud7et eestlased,latiased ja 1ecdulased on va'batahtlikult 
ast1mud sakslaste kdrval. sotta venelaste vast"\l~Na~u eel pool nagime, on ERN 
oma memora.ndumi samuti santnud IRO;.le.,Kiisime n'iltid,missuguse seisukoha 
peab vo·tma IRO Bal "tl dipiide kohtatke-s on olnud Saksa sajf'.viies?Srunuti 
ke~rkib siin kUsimus, kus on siis t<:5de?J a millised seist1.kohad on :meie so;ja
vaelastele ka.bulikuma.d Ulemerenuadesse edasi:pB.asu vaimaluste loomise:L? 

On .Eelge, e-t niisugun.e.~ "val.ispolii tikatt :mille eesnargiks on meisii 
va!ea:rusaam:ilate teki to.mine, on meile kahjulik.Eesti RahvusnOiukogu on :3ii::J. 
siitidi selles, et pea:r.e ltone all o.levn. oma ro.emoro.ndUllii,mille sisu juoa iiksi. 
vil meie huv.e kahjustav, ei ole sellest in:fom.e.erlnud Uldse La·G:t vaJ.ispo
liitilisi isikuid edaspidiste kahjulilruks osutuvate vallspoliitiL1ste 
vastoksuste v111timiseks'c;tSeda ei peeta aga mil1egi pamst iildse vajal·f!rt.Jcs: 
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-MemotandumiC :pole uga nahtavas·t:t Eesti Rahvusnoukogu ainukesteks va
henditeks,millega ~~kistada meie pQgenike edasirandamist Ulemeremaadesse. 
Nii juhih minist~r Ko·R.Pusta kaudsel t tahe·lepanu veel Uhele teisele asja
olul& "Eeeti Haa.J.e" 29. juu1i l949.,a., :rtumbriscoNimel t sel.gub nUUd avalikku
sele.1 e't A.Rei on kOostanud nn., Va:tge · Raamatu (Nazi-Soviet Conspirazy and 
the .Jja,ltic States) ,mille 55.,·-al lehekiiljel on avaldatud Uks dokwnent,lrus 
Rahvusk:Omi tee on ennast kuuJ.Lltanud 23. juunil 1.944. a •. ainsaks riiklikuks 
v~imuks,kes kavandanud selge1t eesti rahva poliitikacSamuti on sellas do
kumendis oeldud, et Saksa oku:pn.tsiooni aja:t osutus vo.imal.ikuks organieee
rida rinn~statud vastupanu.See Rahvuskomitee Uleskutse olevat avaldatud 
poro.ndaalustes lendJ.ehted.es Tallinnas •. · . 

~uvitaval."kombel umoes samal ajul,kui ilmus A.Rei nn. Valge Raamat 
(1948.ao alul);ilmus ka meile htistituntud nrtikkel rtLeaend vo·itmatust Pu
naar.meest" kpt. Arnold Purre~lt.Meil avaldati see taielikult Eesti ajaki~ 
janike Al.bUI!IliB nr. 3, 1948.a. "Vabaduspaev'•.Selle s~atesonast l.oeme: 

"Hiljuti 1Imus Ameerl.ka reservoh'V'i tseride haal.eko.ndjas "Tlle Reserve 
Offioer"tmida loeb Ule ~0 1~ USA s~jaaegsest ohvitserkonnast,artikkel 
eesti kp"t.;. Atnold Purre l t pealkirja all "The Legend. of the Invincible 
Red ArDy'".'Main:ttud artikkel avaldas .A.m(;!erika ava1ikkuees otse sensatsi
oonilist ttihelepanu.Secla tsiteeriti teiste hlllgas lehe esikilljel kahe 
New Yord. suurima pa.evalehe "The ·New York Timea11 ja "New :York llerald rrn· . 
bune" nin.g Washing-t;Qnis "Washington Times" ja "WaShington Post" pool t. 
Konspekti eellest t5id ka suttr:tmad ja kanlukamad teadeteagentuurid - Reu
ter 3a·Un1ted Press,m11lede kaudu see o~snga joudis kn Rootsi ajakirjan-
dusse. u .~ . 

Nagu teada, kstsi tleb see A.Pu.:rre artikkel .. rnuuseas ka eestlaste vt>;i t
lusi venelaste vastu Narva rinde2 ~uvel 1944.0n~etuseks on age sellest 
artiklist valja jaetud pohjendu~ed~milleks meil,eestlastel just tuli ve
nelaste vasttt sodid.a.Ji1relikult:,missugune mulje pidi sellest jaama 'Uhel. 
ameeriklasel ke·s luges, kuidas eestlased.~ surma. ptilgavul t ja Ulima vahvuse
ga Auvere l~hfngus v5itles1d?Kahtlematalet eestlcsed pidid olema vabataht-
likud.Hi tlerl huvide eest sodivad na'tsia? .., 

Kui ktl~tame nUUd selle artikliga~1lle autori siiruses meie ei tar
vitae kahelda.,.A.ugust Rei nn. Valge Ramnatu,mis peaks olema uametl.ikuJ.ttt 
see k01ge t>igem to·de ja loeme seal t, et Saksa okupatBiooni ajal ol.i om~ti 
v5imalik organiseerida rinnastntud vast-upanu sakslastele sel1e asemel.,et 
nend~ga koos sodida,siis on see meie kadunud Peamidister JUri U1uotsa ja 

· k<Sigi meie s?Muri te kMge hnlvem d1skrediteer:tmine,mis on Ul.dse moelda'V'., 
Ja tl5elise olukorra meile aa:rmiselt kahjulikuks moonutamine •. ; 

· Koigist eel:boodust ei peaks nuild olema enam moiil)ta tu.seks,miks USA. 
DP-de seadus meile n1i ka...lJ.julika sonn.stuse on sa.nnud, at sinnn oiguse ja 

· vabaduse maale Y.eel Ukski eesti so·aur pole piiasenudo 
Eesti Rahvu.sn~ukogu poo·l t aeto.vat "viilispo1ii tikat 11 isel.oomuata.b ltl:

:puks kiUlaltki kujukal t 'Veel ka koos Eesti Kon:d teega. lii.inud aasta (1949) 
a:uguet-ie-septembris IUO-le ja mi tmetele teistele rahvusvahelistel.e orga
nisatsioonidele ja riikide valitsustele esitatud kava IRO pOolt valjatoo
tatava pagulas-statuu· ·1 kohta.E. Vabariigi vallsminietri abi, pro:f' .,N .Kaasik 
kirjuta'b selle ERN-i j11 EK pool.t esitntud kava kohta· ~Stoo Tidningen Eeet
lastele" 16.sept. 1949.a. numbris muuseas jargmist: ~ ••• see on sisu1t puu
dUlik,vormilt halb ja keeleliselt otse talumatu.ERN kava peamisekw puudu
seks on see, et ta on koostatud taiesti huupi'.Tema koostajail pole sil.mni:i.h
taval.t: aimugi oJ.nud seni juba tehtud toodest ega pole nad vaevaks votnud 
soetada enesele vaja.likke materjale IRO-lt.Selle mO.istmatu hooletuse (!?).7. 
taga.jarjed annavad ennast tunda igal sa.m.uJ...Kord raag;J.b ERN kava asjadest, 
m:ls 'Uldse ei mahu IRO eelkava raamidesse kord murrab ta lahtisest uksest 
·s:rsse, kord e$i tab ta seisukohti~mis IRO kavas on ml:Uiri tletud palju avara
mal t ja kasulilcUmal t p(:Sgenikeleit:oJa edasi iitleb prof. N .Kaasik kasi tledes 
ERN kav~ ·~olii ti1i se na;iivsuseno:.t' pegenikele .~ erllise streigi va. bddus e 
niSudmist:" • ,polii tiline naiivsus on paha asi,kui ta vtstab ulatuse, kus e1 
tea enam Utelcla,kas ta on sihilik v(}i mitte". 
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