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Ärakiri
Eesti Wabariigi Esitusele Moskwas.
[Tempel: Sissetulnud 16/IV 1921a. / Kontroll-opteerimise komisjon / Nr. 3973.]
[Pealdis: Juriskonsultile / 16.IV.21 / Allkiri: Ferd. Vellner]
[Pealdis: Asunduste osakonda. / 20/IV.21 / Allkiri (loetamatu)]
Mustamere kubermangus asuwate Su
lewi ja Salme asunduste sadikute R. Mi
lendri, A. Kostini ja W. Glüki poolt
Märgukiri.
Peale selle kui meie asundused, Gruusija wabariigi langemisega Nõukogude Wenemaa
alla saiwad, langesiwad ka meiegi asundused samasuguse saatuse osaks kui kogu Wene 
maa, ning oleme samati häwinemisele pühendadud kui selle ära hoidmiseks mitte Eesti
Wabariigi Walitsus abinõusid ei tarwita. Kõik ülesarwamata raske töö ja waew 35 aasta
jooksul meite praeguses kaunis kodus, oleks ilmasjatu. Juba esimistel päewadel peale
Nõukogude wägede ülemineku korjati meie asundustest kõik hobused ja edasi liikumise
ja weu abinõud ära ja peremehed ühes nendega, neile teatades et nad kuni tarwiduse
nõudeni mobiliseritud on. Paljud peremehed kes juba mitmed nädalid külma ja näljaga
wõideldes kannatuse kautasid wiskasiwad eneste hobused ja wankrid saatuse hooleks
ja tuliwad kodu, paljudel langesiwad hobused ja teised weu loomad nälja ohwriks, mit
med oliwad weel meie kodust ära sõitmise päewal teadmata kadunud. Mis heina ja muu
looma toidusse puudub siis wõeti see ka kohe kõik sõja tarbeks ära meid ise saatuse
hoolde jättes. Muidugi mõista pole sarnastel tingimistel meil kewadiste põllu tööde
peale pea mõeldagi. Kõigele sellele järgnewad muidugi mõista kõiksugused wilja ja
waranduse rekwirerimised ning „seaduslised” ja mitte seaduslised ära wõtmised, isikute
keldritesse ja wangi kor[…]tesse paigutamised – loomulikud Nõukogude walitsuse wa
litsusewiisid, nii kui meie seda eneste naabrite juures juba näha oleme sanud.
Kõiki neid nähtusi aitaks wähegi kõrwaldada see, kui Eesti Wabariigi walitsusel Mus
tamere kalda ääres asemik oleks kes asunikude kasusid kaitseks. Enne kui Sotsis Eesti
Komitee töötas siis oli sellel wõimalik palju ümerkaudseid asunika toetada, kuid peale
selle kui sarnased komiteed üle maa kinni pandi, kadus meil ka se wiimane toetus ära –
oli ainult õnneks oliwad wahe peal meie Sulewi ja Salme asundused wahe peal Gruusija
kaitse all. Praegu töötab endine Sotsi Eesti Komitee esimees Gotlieb Kirch kohaliste
asunduste wolinikuna. Wähematel juhtumistel jõuab tema ka nüid mõndagi awitada
kuid suuremate asjade jures on tema wõimuta sest et temal Eesti Wabariigi walitsuse
poolt igasugused wolitused puuduwad. Oleks temal aga sellel alal mingid wolitused
olema siis suudaks ta wahest koha peal, wähese hariduse ja wilumusega Nõukogude wa
litsuse asemikudega läbi käies palju korda saata.
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Selle kõige kohal palume meie ülemal nimetatud asunduste saadikud nende asunduste
nimel nimetatud isand Gotleb Kirchi Mustamere äärsete Eesti asunduste wolinikuks
määrata ehk ka kedagi teist keda selleks usaldawaks arwate.
Sellekohane märgukiri on meie asunduste poolt Optermise Komisjoni sisse sadetud,
kuhu teiste kohaliste asunduste poolt juba enne sarnased palwed ja soowiawaldused on
sadetud. Samasuguse ettepaneku tegiwad ka Suhumi ringkonna Eestlaste saadikud kes
meid palusiwad sellel sihil töötada, sell puhul kokku sades kui meie Sotsist wälja
Moskwa poole teel olime, nemad aga Sotsis herra Kirchi jutul oliwad kellelt abi ja nõu
otsima nad oliwad sõitnud teda Eesti Walitsuse wolinikuks pidades, muidugi nüid tüh
jalt tagasi pöördes.
Ülemal tähendatud palwe on meile wäga tähtjas ja tema täitmisest ehk mitte täitmisest
rippub wäga paljude asunikude tulewane saatus ära.
[Allkirjad: R. Milender, W. Glück.]
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