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Ärakiri.
Läbirääkimine Kominodel’i Majanduslise Osakonnaga.
11 mail 1920.
Osa võtsid Eesti poolt: J. Kartau ja A. Bachmann.
Vene poolt: Sabanin ja Baschukanis.
Seletasin kujukalt eestlaste väljarändamise põhjuseid ja tungi kodumaale tagasisaada, et
seisukorra põnevus venelastel selge oleks.
Pärast pikemaid läbirääkimisi, kus venelased üleüldiselt õige õiglased ja vastutulelikud
olid, jõudsime järgmise kava ja otsuste juure:
1. Majand.-õigusl. kommisjon on välja töötanud ja laiali saatnud ringkirja opteerimise
kohta neil alustel, mis 6 apr. kokkuleppes ette nähtud.
2. Lubati kohe korraldust teha, et kokkulepe kõigis lehtedes avaldataks, ning peale selle
kuulutust avaldada lühemates joontes.
3. Opteerimise kord jäi, nagu meil kavatsetud: opteerija annab teadaande Губисполком
ja Горсовет’idele ühes opteerimise õigust tõendavate dokumentidega; niisama ka
meile. Venekeelsed teadaanded tulevad kokku в Правовой подотдел Baschukanise
kätte.
Mõlemad asutused kontroleerivad, kas on sooviavaldajal õigus dokumentide põhjal
Eesti kodakondsust opteerida. Selle järele meie kommisjoni poolt Eesti kodakond
susesse vastuvõetud, saadame igaühe kohta eraldi Õiguslisele jaoskonnale tea
daande. Ei vaidle Õigusline jaoskond käesoleva isiku opteerimise õiguse vastu, käseb
ta Губисполком’i meie poolt Eesti kodanikuks tunnistatud isikule väljamaalase passi
välja anda.
Venelased avaldasid soovi, et meie enne vormilikku opteerimise lõppu, s.t. enne op
teerimise õiguse tunnistamist, nende poolt opteerijatele mingisugust dokumenti välja
ei annaks, kuid pärast minu seletust leppisid sellega, et nemad teadaande vastuvõt
misel kviitungi annavad ja meie oma otsusest opteerijale kirjalikkult teatame, kuna
see lõpuotsust, s.t. passi ootajaid kärsituid rahustab.
4. Puudutasin küsimust: kui pika aja jooksul peavad teadaanded läbivaadatud ja meie
teate järele väljamaalase pass käes olema, mida ka venelased väga tähtsaks küsi
museks pidasid, kuid lükkasime otsustamise edasi kunni selleks reaalne tarvidus tu
leb.
5. Sõjaväelaste-opteerijate kohta lubati korraldada, et kui nad opteerimise teadaande
ära annud, neid mitte frondile ei saadeta, vaid tagavara väeosadesse jäetakse kunni
asja otsustamiseni.
[Allkiri.]

