200.000 väliseestlast Vene türannia haardes
Teatavasti on osa Eesti rahvast juba kaua enne
N. Vene kommunistliku hirmuvalitsuse võimulepääsuga Eestis 1940. ja 1944. a. kaasunud suurele lahkumisele oma põliselt isade maalt, elanud väljaspool
oma kodumaa piire. Ka lahkuma sunnituna, nimelt
Vene tsarivalitsusliku rezhiimi ajal. See võim oli
paljukordselt inimlikum, ja neile eesti tütardele ja
poegadele, kelledele rezhiim oma survega ühel või
teisel viisil muutus talumatuks ja elu võimatuks
muutis, neile avanes pääs sellest asumisega kas või
Venemaale. Suur Venemaa on alati olnud mahajäänud maaks, olles seda praegugi paljudes eluliinides,
ja ka madalas elustandardis. Arukas ja äärmiselt töökas eestlane leidis seal aga elamisvõimaluse, asutades Venes sadu oma asundusi.

Venemaa linnades olid olukorrad elustandardi mõttes veidi paremad. Ka neis leidis eestlane alati tegevust ja töötas end üles ja esiritta ka siis, kui tal
formaalne haridus puudus. Üteldakse — “ta pea jagas”. Noil aegadel oli enam-vähem teadaolevalt kuni
kommunistliku võimuhaaramiseni ja ka selle esimesil aastail üksi Leningradis kuni 50.000, mõnede arvates kuni 60.000 eestlast. Eestlasi leidus Moskvas,
teistes linnades ja paljudes kohtades maal, taludest
koosnevate asundustena.
Kui palju eestlasi kuni kõmmude revolutsioonitamiseni Venemaal elas, ei tea täpselt keegi. Kõneldi
250.000. Kuid see arv näib olevat isegi suurem. Eriti
raskeks muutus aga eestlaste arvu ligilähedanegi
kindlaksmääramine pärast seda kui kommunistlik

diktatuur kogu ema metsikuse ja türanniaga lõplikult Venes jalad maha sai, mille all vene rahvas
oigab ja hädas on tänaseni ...
Venest põgenes opteerimise, s.t. ametliku ümberasumise korras pärast Eesti võitu Vabadussõjas ja
Vene punajõukude Eestist väljapeksmist Vene praeguseil andmeil 37.578 eestlast. Avaldusi esitati opteerumisvõimaluste ajal üldse 52.345, kokku 106.067
isiku kohta. Osa neist keeldus Eesti vastu võtmast
— kui Vene agente. Neid oli aga äärmiselt väike
arv, näputäis! Osa jäi Venesse, kuna neil oli seal
suure töö ja vaevaga loodud uued kodud, peamiselt
talud, millistest ei raatsitud lahkuda. Nad ei osanud
siis ka aimata, millise ebainimliku rezhiimiga kommunismis on tegemist. Osa jäi Venemaale paratamatuse sunnil, kuna Vene võim opteerumise võimalusi saboteeris ja tegi inimestele igasuguseid takistusi lahkumiseks nende võimu alt.
N. Vene võim pole kunagi andnud täpseid andmeid Venemaal elavate eestlaste ja teiste vähemusrahvuste kohta, kuigi on teostunud rida rahvalugemisi, milles küsimusena märgitud ka rahvus! Venemaal ei tähenda see küsimus palju. Sageli, ja väga
sageli, ei juleta oma rahvust õieti märkida, kartes
tagakiusamisi. Ja rahvaloenduse andmed, mis avalikkusele teatavaks saavad, on samuti valed ning võltsitud niisugusteks nagu Kreml oma käealustega
seda vajalikuks peab.
Nii jäi kauaks selgusetuks meid huvitav küsimus:
Kui palju eestlasi jäi kommunismi võimulepääsu järele alaliseks Venemaale, nende terrori alla? Ja mis
neist on saanud?
Venes on nii, et kõikidele “õpetustele, tagatorkimistele ja seletamistele” vaatamata kõnelevad vahel
nende andmed siiski mõnevõrra tõtt. Mitte, et seda
tahetakse avaldada, vaid et tõde vilksatub kogemata,
mõnda hoopis teist küsimust käsitades. Niisugune
lugu juhtus ka ühe eestlasest kommunisti, noorena
Venemaale sattunud, sinna jäänud ja seal peremeeste
laualt söönuks saanud Richard Majakuga. Ta kirjutab oma “lugulaulu” okup. Eesti nn. kultuuriministeeriumi ja ametiühingute nõukogu propagandaajakirjas “Kultuur ja Elu”. Ta kirjutab selles pikemalt Venemaa eestlaste värgist, mis huvi pakub kõigile meile, eriti veel neile, kes kommunismi aegu
tunnevad ja kes ka ridade vahelt välja loevad
sinna peidetud pildi tegelikkusest.

Majak — kommunismi tuletorniks
Richard Majak lõpetas Moskva ülikooli samadel
aastatel, mil Venesse jäänud eestlasist kommunistid
seal Kremli korraldusel tegutsemist algasid. Ju ta
üliõpilasena Eestist Venesse sattus, õpingute tõttu
sinna jäi ja hiljem ei jäänudki tal muud üle, kui
hakata peremehi truualamlikult teenima nende näruse palgalisena, oma rahva hävitamiseks. Ja muidugi ise alalises hirmus, e t . . . järsku oled üks neist,
kes ka peab elutee lõpetama — või asuma “elama
orjalaagrisse”.
R. Majak kirjutab, et nn. Eesti Töörahva Kommuuni valitsuse otsusega rajatud Petrogradis märtsis
1919 kõrgema õppeasutusena “Eesti töörahva ülikool”.

Siinkohal peab nooremaile seletama, mis või kes
oli see “Eesti Töörahva Kommuun ja valitsus? Lugu
oli üsna lihtne. Vene oma punavägedega asus 1918. a.
novembri lõpul Eestit vallutama, lootes sellega kergesti toime tulla, sest Eestist lahkus Saksa selleaegne okupatsioonivägi. Eestile ei antud mingeid
võimalusi oma sõjaväe, ei muu loomiseks.
Oma vaimupimeduses mõtlesid Vene kommunistid,
et eestlased usuvad nende luiskamisi ja allutavad
endid Vene punasele türanniale! Nad ei kujutanud
ette eesti rahva üksmeelset asumist oma valitsuse
taha, mis oli ka pandiks, et võideti Vabadussõda!
Lootes, et Eesti okupeerimine on naljategu, loodi
Vene diktaatoritekliki poolt nn. “Eesti kommuun”,
mis pidi olema Eestile Vene punaste valitsus. Selle
koosseis isikuliselt oli juba lausa naljanumber. See
kommuun saadeti Narva, kui punakaardil õnnestus
lahkuvate saksa üksuste järele linna tungida ja sealt
veel edasigi liikuda. Eesti polnud veel suutnud end
organiseerima hakata ja pidi maadlema esiteks saksa
okupantidega, kes jätsid eestlased paljaste kätega
oma maad ja rahvast kaitsma.
Nooremale generatsioonile, kelledest mõnigi hanud ka nü. “liberaalitsema” siin ja seal läänes ja
teinud end sellega narriks, neile võib selleaegse eesti
nooruse kohta ütelda, et see oli osa eesti rahvast,
kes tundis ja teadis oma kohustusi. Sel ajal, kui
keegi kurtis ja kartis, et kust saame vaenlasele vastuhakkamiseks relvad, vastati kurtjale, et “relvad
toob venelane meile rindele ise vastu”. Need tuleb
seal vaid oma kätte üle võtta. Ja neid tõesti võetigi!
Venelased ja tänased okupatsioonivõimud okup.
Eestis nimetavad Vabadussõda kodusõjaks. See on
nende armetu võltsing ja vilets vale. Kreml moodustas Vabadussõja päevil Eesti rahvaväele vastusaatmiseks nn. eesti polkusid mitmete nimede all.
Need koosnesid peamiselt venelasist. Nende ridades
oli aga ka eestlasi, peamiselt neid, kelledele polnud
antud sõduritena võimalusi kodumaale tagasitulekuks pärast Vene tsaari vägede lagunemist. Neid
sunniti astuma punaväkke. Neid väheseid kasutatigi
Vene polkudele eestipärase sildi andmiseks.
Kommuun, millest eespool juttu, käis punaste edasitungimisel Vabadussõja esimestel nädalatel ka
Rakveres. Kus nad peatuda said, seal veresaun korraldati. Neist verisem Rakveres, mis hästi teada ka
Eesti Vabadussõja Ajaloost.
Richard Majak kirjutab nüüd, et ses kommuun,
asudes Petrogradis (sel ajal oli see linn punaste
poolt veel ümber ristimata Vene mässujuhi ja esimese türanni Lenini nimeliseks), otsustas avada
“Eesti Töörahva ülikooli”.
Taolise avamise “lugulaulu” kirjutamisega peab
R. Majak eeldama äärmiselt naiivset ja rumalat lugejat. Kes saab uskuda, et võõras valitsus, ükskõik
kui “sõbralik’’ Vene diktaatoritele, otsustab võõra
riigi territooriumil ühe kõrgema õppeasutuse avamise, omamata sellega seoses olevate kulude ja igatliiki muude väljaminekute kattes punast kopikat.
Omamata võimalust õpetajaskonna komplekteerimiseks jne. Kooli asutas Kreml, “kommuun’’ oli varjusilt. Eesti punastel pole ajalugu, nüüd tehakse seda
luiskamiste varal siin ja seal, millised teised palgasulasist-ajaloolased siis kokku korjavad kui kirjapan-

dud faktid, ja teevad nende põhjal kusagil lauanurgal paberi peal valmis olemata eesti punaste ajaloo,
sündimata sündmustele tuginedes. Kui teada, et kommunist ei kõnele kunagi tõtt, siis pole see ohtlik
kellelegi, kes vähegi omab oma pea.

Töörahva kommuuni fiktiivne valitsus

R. Majak luuletab sellest Eesti Töörahva Kommuuni valitsusest veel edasi, et see tegutsenud Venes ja töötanud välja “rahvamajanduse, sotsiaalpoliitilise ja kultuurilise elu korraldamise plaane”, milliseid tahetud pärast Eesti vallutamist sellel maal rakendada.
R. Majak on sekka veel avameelsem ja ütleb selle
Eesti töörahva ülikooli kohta, et “selle õppeasutuse
avamisel tol ajal polnud suurt mõtet”! Leiab aga
hiljem — et vajalikuks osutunud see siis, kui Venes
asuvad eestlased olid oma sünnimaast lahutatud piiritõketega, s.t. pärast Vabadussõja lõppu, mil Vene
alistus rahulepingu sõlmimisele Eestiga Tartus
1920. a.
Ta märgib selle ülikooli kohta, et 6 aastaga elanud
see läbi mitmeid ümberorganiseerimisi, ja ka nimevahetamisi. Temalt kuuleme veel, et selle “ülikooli”
esimene juhataja olnud arhitekt, prof. ja tsaariaegne
akadeemik Aleksander Poleshtshuk, pärit Kuressaarest, lõpetanud Tartus õpetajate seminari ja Peterburis õppinud arhitektiks. Poleshtshuk kasutas võimalust ja pääses opteerumisega Eestisse, kus teda
hiljem arhitektina hästi tunti. P. järele määratud
juhatajaks Artur Vallner, vist rohuteadlane, kelle
kohta üteldi sel ajal, et “lollpunane”. Venelased kasutasid teda varem ka eespoolmärgitud “Eesti kommuuni valitsuse” juhatajaks ära. Vahepeal oli kooli
juhatajaks olnud veel keegi Reinhold Issak.

Venesse jäi vähemalt 200.000 eestlast
R. Majak kirjutab, et siis oli juba päris selge, et
mingi eesti kõrgema kooli rajamine Venes ei ole
üldse võimalik. Ta lisab, et “kas või sellepärast, et
eestlasi Venemaal oli ainult paarisaja tuhande ümber.
See on arv, mis meid kogu selles kommunistide
jutukeerutamistes väga huvitab. Sellega selgub, et
Venemaale jäi kommunistide meelevalla alla vähemalt 200.000 eestlast. Selle numbri juures tuleb
teada, et kommunistid seda ennem vähendavad, kui
et ka “1-he“ võrra suurendaks. Seepärast, et õige
arvu andmine võimaldab varem-hiljem selgitada, kui
palju Venemaa eestlasi Kreml oma käsilastega
hukkas.
R. Majak kirjutab veel, et Vallner katsunud eesti
kõrgemat õppeasutust säilitada, kuid see ei õnnestunud Ja 1925. aastaks olnud see eesti töörahva

ülikool kujunenud peamiselt pedagoogiliseks kombinaadiks.
See kombinaat jagunenud omakorda kolmeks. “Pedagoogiline instituut” või ümbernimetatuna “Pedagoogiline Tehnikum”, mis valmistanud ette keskkooli õpetajaid. Teine olnud “3-aastased pedagoogikakursused” algkooliõpetajate ettevalmistamiseks
ja kolmas nn. “töölisfakulteet” keskhariduseta noorte
ettevalmistamiseks kõrgemasse kooli astumiseks.

1925. a. Venes 300 eesti asundust 250 kooliga
Majakult kuuleme veel huvitavana, et eesti keskkoole (gümnaasium) olnud siis (1925) Venes ainult
üks, Leningradis, kus vanemates klassides kasutati
juba vene õpikuid. Vajadus oli suur eesti õpetajate
järele.
Tol ajal kehtis Venemaal veel nõue, et algharidus
tuli lastele anda nende emakeeles. Siin avaldab R.
Majak jälle meid huvitavaid ja senini täpsemalt
teadmata arvusid. Ta ütleb, et N. Venemaal oli sel
ajal umbes 300 eesti asunduse kohta 250 neljaklassilist eesti algkooli. Nende õpetajatekaadri ettevalmistamine nõudis oma eriõppeasutust. Ja nende ülesannetega tegelnudki Richard Majak.
Tema kirjutuses on huvitav ja ilmselt tõele vastav ka see, et kui teda 1925. a., pärast ülikooli lõpetamist, Moskvas määratud Leningradi selle eesti
kommude “ülikooli” juhiks, antud temale riigi poolt
kasutada Rooma Katoliku Vaimuliku Akadeemia
hoone. See akadeemia omanud väga suure raamatukogu ja oma ala parimad õppejõud, õpilasi, katoliiklasi, olnud seal 50—60. Pärast punaste oktoobrimässu likvideeritud akadeemia, varad paigutatud
kahte suurde auditooriumi, mille uksed pitseeritud.
Vaevalt jõudnud Majak astuda oma koolidirektori
ametisse, kui miilits nõudnud temalt aru, et kust
tulnud vaimuliku akadeemia raamatud Vassili saare
turule? Miilits kontrollinud, et pitsatid auditooriumi
ustel olnud terved. Samas selgitatud, et varas oli
katuselt vihmatoru mööda pääsenud aknani ja sealt
õhuakna kaudu auditooriumi, kust raamatud sama
teed kaudu välja viidud.
Majak märgib, et selle katoliku akadeemia raamatukogu olnud väärtuselt teine maailmas, paavsti raamatukogu järele Vatikanis.
Veel selgunud, et 1921. a. Poolaga sõlmitud rahulepingu järele pidi Vene diktaatoriteklikk akadeemia
varade omaniku otsustamiseks kokku kutsuma Vene−
Poola segakomisjoni, küsimuse lahendamiseks. Poola
katoliku maana oli huvitatud, et kogu akadeemia
vara tuleb anda Poolale. Akadeemia oli asutatud Vilniuses, mis oli siis Poola territoorium. See viidi üle
sealt Peterburisse 1846. a., tolleaegse Vene keiser
Nikolai I käsul.
Pärast vahejuhtumit akadeemia raamatuga viidud
kõik akadeemia varad hoonest minema, erikohta, ning
Majaku kool sai ruume juurde!
Selgub, et kõneldud nn. “töörahva ülikoolist” on
siiski välja tulnud tegelasi, keda loetakse kõrgema
haridusega isikuiks, kuigi nad ei vasta kaugelt ülikooli lõpetanuile. Kuid see on ise küsimus. Kommude maal pole see oluline, seal loetakse isegi nn.

kõrgemas parteikoolis õppinu akadeemilise haridusega isikuks! See kõlab naljanumbrina, on aga tõsi!
Töörahva ülikooli akadeemikuist märgib Majak nimesid, millised Eestis kurikuulsaks saanud Vene
okupatsiooni ajal — nagu Arnold Raud, kes pandi
okup. Eestis nn. haridusministriks, siis “akadeemik
ja kirjanik” Ed. Päll, kes oli kaastegev 1941. a.
suurküüditamisel, kurikuulus, samas aga ka Tartu
ülikoolis punaste ajal naljanumbriks kujunenud
Kristjan Kure jne.
Need mehed olnud õpetajateks Majaku pedagoogilises tehnikumis. Muuseas õpetanud laulu Moskva
konservatooriumi viiuli alal lõpetanud, Venesse jäänud eestlane August Shtsherbakov, pärit Pärnumaalt.
Tema vend oli kunstnik Süvalo.
Shtsherbakov oli tuntud vanemapõlve eestlastele,
kes tsaari lõppaastail Moskvas õppisid, oma pidevate
esinemistega Eesti Klubis, õppejõududest oma koolis
märgib ta veel tuntud vanemapõlve vene kommusid
R. Vakmani, J. Saviauku ja Selma Jänes-Arrot.
Kunsti õpetanud koolis Moskva kõrg. kunstikooli
kasvandik Artur Vettik. Noorematele õpetanud keelt
keegi V. Buck. Veel töötas koolis akadeemik skulptor Robert Bach. Sellest mehest Majak pole jagu
saanud. Ta polevat muutnud oma arvamist nõuk.
punaste suhtes mitte paremaks.
R. Majaku artikli üks osa paljastab ka Kremli
valitsejate tagamõtteid, mis tänaseni jäänud muutumatuks, kuigi diktaatorid isikuliselt on vahetunud
üksteise kukutamise järele.
Nende eesti koolide kõrval, kus anti haridust küll
esialgu selleks, et õpetajaid vajasid koolid Venes,
kuid silmas pidades peaülesannet, et välja tuleb lasta
spioone ja vene agitaatoreid õppijate päritolumaade
jaoks. Majaku kirjutus on selle vastuvaidlematu
tõendiks.

Selle ülikooli Leningradi osakonnas olnud rektoreiks peamiselt soomlased. 1925 olnud selleks Leo
Laukki, end. tsaari kaardiväe ohvitser, siis 1905. a.
tegelane, pärast emigrant USA-s. Soome Vabadussõja järele Venesse jäänud, saanud ta võimudelt ülesande soome ja eesti rahvusest parteikaadri ettevalmistamiseks! Sealt viidud ka kominternitööle, ning
saadetud siis USA-sse. Mis tast saanud, seda ei märgita! Laukki järele pandud rektoriks Kustas Rovio,
kes pärast määrati Moskva poolt Karjala rahvakomissaride nõuk. esimeheks. See “liiduriik“ kaotati,
kui karjalaste enamus oli hävitatud!
See spioonide ja diversantide kool likvideeritud
1936 ja selle aja jooksul valmistatud seal oma rahva
äraandjaiks ette mitusada eestlast.
Kirjutus paljastab ka, et sellest “ülikoolist” pärinenud eestlastest vanemaist sündinud kommudest A.
Leiner, J. Jürna (mõlemad tabati Eestis Vene spioonidena), siis N. Puusepp, N. Karotamm, A. Pressmann, J. Laube, V. Müürsepp, H. Moosberg, L.
Roots, V. Reimann j.t. Selgub ka, et neist ühtegi
ei saa lugeda ülikooli haridusega isikuks, samuti nagu
eelmainitud töölisülikoolis olnuid. Nad olid lihtsad
kompartei agitaatorid ja lihtsalt vene agendid, palgasulased.
Richard Majaku kirjutus aitab paljastada punase
Vene suurriigi alatust oma naabrite suhtes. Aitab
ka selgeks teha, kui vähe N. Vene juhid siis, samuti
nüüd, austasid ja austavad nende endi poolt sõlmitud
lepinguid. See näitab, et Venemaad on valitsema
pääsenud mafia, mille kõrval teised maailmas tuntuks saanud manad on lausa lasteaed . . .
Kõike seda lugedes tunned paratamatult tõsist
häbi, et meie, 20. sajandi inimpõlv, endi keskel peame sallima taolist süsteemi ja selle süsteemi viljana
taolisi isikuid . . .

“Ülikool” parteikaadri ja spioonide
ettevalmistamiseks

Aastakümneid rahvaste hävitamist

Majak ütleb, et oma tööleasumise esimesel sügisel tulnud tal minna lisaks J. Marchlevski nimelise Lääne Vähemusrahvuste Kommunistliku Ülikooli õppejõuks. Ta oli seda oma pärastise peatöö
kõrval üle 10 aasta. Kool asutatud 1921. Selle kooli
ülesandeks oli, nagu ta kirjutab: “parteikaadri ettevalmistamine”. Olnud 10 sektorit erirahvustest kuulajaile. Soome ja eesti sektorid ülikooli osakonnana
asunud Leningradis, põhjusel, et seal olnud “kergem
tundma õppida olukordi mõlema kodumaal”.
Eesti ja soome rahvusest kommunistidele tähendanud parteitöö sageli illegaalset tööd kodanlikus
Eestis ja Soomes. Seega puhtakujuline spioonide ja
diversantidekool! Kogu lääneriikide jaoks!
Kuulajaskonna kohta märgib Majak, et see olnud
kirju oma hariduselt. Olnud keskkooli lõpetanuid,
sageli aga vaid 3—4 kl. algkooli haridusega isikuid.
Polevat ülikooli lõpetamisel ja selles õppimisel tähtis olnud hariduslik tase. vaid parteiline ustavus ja
illegaalseks tööks vajalikud omadused, õpetatud
kõiki nõkse põrandaaluseks tegevuseks 3,5 kuni 4
aastat. Eestlasi olnud õppimas seal kuni 100, nii
Venes sündinuid kui ka 1918/1919 Eestist Venesse
tulnuid.

Vanem põlv eestlasi teab ja tunneb N. Vene alatust, toorust ja valitsusvõimu türanniat ning vägivalda. Noorem peab oskama ka eeltoodud Majaku
kirjutuse kokkuvõttest teha järeldusi, et vähekenegi
mõista Vene olukorda.
Meie kirjutuse sihiks oli märkida ära Venesse jäänud eestlaste arv. Majak annab selle 1925. a. kohta
paarisaja tuhandelisena. Tuleb arvestada, et selleks
ajaks oli kommunistlik terror eestlasist juba hukanud palju tuhandeid. See hukkamine algas 1917. a.
ja jätkus mitu aastakümmet Siberi ja Arktika orjalaagrites. Jätkub praegugi. Mõnevõrdse pildi andis
sellest “Meie Tees” möödunud aastal avaldatud
“Eesti Haginski” asunduse ajalugu ja selle hävitamine Vene võimude poolt.
Kui palju on neist, endisist eesti asunikest Venemaal tänaseks järele jäänud, on täpsemalt teadmata.
Kõik see näitab ka, millises suunas sammutakse
Venemaal seal elunevate vähemusrahvuste suhtes.
Ka maades, mis kannavad nende rahvuste nimesid
nn. “liiduriikidena”. Neis kõigis kasvab venelaste arv.
Lätis on see ületamas juba 50 protsenti. Tallinnas
on see kasvamas samuti üle poole elanike arvust. Ja
nende juurdetulemine jätkub!
(Järg lk. 44)

Seepärast on mõistetav lääne-eestlaste pahameel
nende vastu, kes nü tõsiste probleemide juures, nagu
seda on rahva elu ja surm, peavad võimalikuks koeksistentsitamist ühel või teisel kujul, peavad võimalikuks eesti kultuuri päästmist sinnajäänute luuletuste
lugemisega jne., mõtlemata sellele, et kui meie kõik
ei asu koheselt väga raskesse võitlusse eesti rahva
hävitamise vastu, kas või sellega, et kasutame kõik
võimalused Vene toorest metsikust genotsiidist kõnelemiseks vabas läänes.
On mõistetav ka mitte nõustumine nendega, kes
peavad võimalikuks okup. Eesti külastamise ükskõik
mis tunnete ajel. Nende kohta üteldakse okup. Eestis,
et üks nende küllatulnute juures on kindel — nemad
ei võitle mitte millegagi selle eest, et eestlane kord
oleks jälle peremeheks omal maal! Seda teab väga
hästi ka eestlaskond läänes!
See ei takista aga kõige vähemal määral võitlustöö jätkumist, mis lasub meil vääramata kohustusena. Lasub vääramata kohustusena, mida täidetakse
oma südamehääle ja südameverega kõikides olukordades, ka siis, kui okup. Eestisse tilkujad arvavad,
et ainult neil on seal midagi hindamatut kallist! Elame, ja näeme ka saatuse teed, mis jagab
õnnistust seda teeninuile.
Eeltoodus huvitas meid kõige enam vene andmestik pärast oktoobrimässu Venemaale jäänud eestlaste

arvust. Valitsusvõimud Moskvas pole selle kohta
kunagi tõele vastavaid andmeid avaldanud. Nüüd
teeb seda mõnevõrra R. Majak. Tema kaudu saab
teatavaks, et Venes oli elamas vähemalt 200.000 eestlast. Et Venemaal oli vähemalt 300 eesti asundust
250 eesti algkooliga!
See oli ajal, mil oktoobrimässu peamees Lenin
võimule saamiseks rahvaste petmiseks seletada lasi,
et “igal rahvusel on õigus emakeelsele algharidusele”. See pettus tõi võib olla Vene mässajatele, kelledel polnud muud huvi kui valitsema pääseda, ise
saada Vene tsaarideks ja uuteks bojaarideks mahatapetute asemel. Nad saidki võimu oma kätte. Kogu
rahvas sunniti vaikima. Kes julges õigust nõuda,
see suri Siberis . . . või kusagil mujal Vene tühimaadel, metsades või Arktika jääs.
Emakeelsed koolid kaotati Kremli käskijate poolt
lõpuks täielikult. Keelustati vähemusrahvustele nendekeelne õpetus algkoolis Vene piirides. Karjala
autonoomne oblast kaotas ka karjalakeelse kooli sellekohase käskkirjaga Moskvast!
Ka tänane Kremli propaganda aina valetab. Võim
käitub just vastupidiselt propagandajuttudele.
Käesolevad read on mõeldud ka selleks, et säiluks
andmeid ajaloolastele tuleviku uurimistöödeks Vene
türannia ja vägivallavalitsemise perioodist.
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