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Te ei ole mõistnud meie poliitikat Eesti suhtes seoses Nõukogude–Eesti vastastikuse
abistamise pakti sõlmimisega. Teie viimastest šifreeringutest, eriti tänasest nr. 201, milles te
kirjutate erilistest pidustustest ja kõnedest 7. novembril, aga ka Tallinna
töölisorganisatsioonide kohtumistest ja vastuvõttudest mereväelastele, on näha, et Te olete
kaasa läinud Eesti sovetiseerimise meeleoludega, mis on põhimõtteliselt meie poliitikaga
vastuolus.
Te olete kohustatud lõpuks mõistma, et igasugune selliste Eesti sovetiseerimise meeleolude
õhutamine või isegi sellistele meeleoludele mittevastuastumine on vaid meie vaenlaste
Nõukogude-vastaste provokaatorite huvides. Sellise ebaõige käitumisega Te viite segadusse
ka eestlased, näiteks Piibu, kes näib arvavat, et tal on nüüd 7. novembril vaja pidada
Nõukogude-sõbralikke kõnesid. Te peate hoolitsema vaid selle eest, et meie inimesed,
sealhulgas ka meie sõjaväelased Eestis, täpselt ja hoolikalt täidaksid abistamispakti ja Eesti
asjadesse mittesekkumise printsiipi, ja hoolitsema, et ka Eesti pool suhtuks pakti samamoodi.
Kõiges muus, eriti ka 7. novembril, Te ei tohi väljuda saatkonna töö üldistest raamidest.
Peamine, mis Teil tuleb meeles pidada, on mittesekkumine Eesti siseasjadesse.
Seoses mainituga ma kohustan Teid:
1) mitte lubama mereväekomandode ja jalaväeosade kohtumisi töölis- ja muude Eesti
delegatsioonidega;
2) soovitage minu nimel Piibule mitte korraldada 7. novembril kõnedega kontsertaktust, kuna
Eesti pahempoolsed töölised võivad sellist kontserti mõista kui nende poolt soovitud NSV
Liidu survet Eesti sisepoliitikale, mis oleks teravas vastuolus Eesti asjadesse mittesekkumise
poliitikaga;
3) keelan Teil kategooriliselt sekkumise gruppide võitlusesse Eestis, nende, nagu ka
ametiühingute delegatsioonide vastuvõtmise jne.;
4) kohustan Teid lõppu tegema igasugustele juttudele Eesti sovetiseerimisest, need on
praegusel momendil kasulikud ja sobivad üksnes provokaatoritele ja NSV Liidu vaenlastele;
5) Teie poolt Eesti tekstiilitööliste delegatsiooni kutsumist novembripühade pidustustele
Moskvasse pean käesoleval ajal ebasoovitavaks;
6) Laidoneri sõidu asjus Moskvasse ärge initsiatiivi osutage, kuid teatage meile, kui ta ise
soovib sõita.
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