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Euroopa Lii'kun:lise RahvUskomitee ·pidas ~takoosol·ekut. 

.. 

.. 27. mail 1953 toimus S"i.mckholmi:s :Eesti Komi tee ruumides Euroo-
_ipa :[,i,i~ise ]Jestt·Ra7hvt.:is'komitee aastakooäolek, mill·est osa võttis 
··arvukalt ,:liikmeid. · Vastuvõetud tõöa·ruanne.te~.t se~gus, e,t mõödu
·nud tegewsaa~rtat tuleb . kve.lifi tseeirid.e ak.ti i vseks ja tpörohkeks • 

. Koosolekul: esimees A. Rei .andis üleveate Euroopa li ikumi s:e tänap.J.r.;
,v~st ja e·si. tas mulj.eid ema vi tmasest Londoni n'õupidemiS!3st. A. Horm 
rääkis Eu.roopa Liikumise akuuts.etest problemidest Pariis:l. perspek
t.ii vist, kuna I-. Vaher kõnel'es eesti. noorte organis.?erimisest Eu-
roopa li.ikumiSEL idee ja programmi ümber. Tegevus~ava all andis 
A. Varma ülevaate Eesti Rahvuskomi tee organi satsiör;>nist·, .. :P.lesannC;
test ja tegevussuundad.est •. KGERK juhatusse vaii ti: A. Re:l., A. Vt.:;.> .. 
ma, J •. Sikkar, T. Kint, E. ·Laid, M;. Põlde, J. R.audm.äe', H. Kiisk 
(asemik I. Mikiver), J. Mihkelson, Helene Purre, A• Peets, J .Met ~ 
Uppsalast ja Th. Sel li Eskilstunast, noorte esindajana I. Vahe::· • 

. Ex officio kuuluvad juhatusse ERN välissekretär A. Hl"rm ja .ERil 'f/.-
liskomisjoni sekretär E. lnstalu. ReVisjonikomisjoni valiti v. 
Maaker; ·J. Seim ja K. Lin6!-na·~ ASjalik~ tõ9kqosolekut juhatas H. 
Mark, protokollisid K" ·Lüsi ·ja K. Kand.re; ·-

+ •. 
Väer~uv'õetucf.~Ttegefusaruand€st selgus, et ·oluli·semaks sündmusr:I·s 

möödunud tegevusperioodil :oli 21.-24;• jaanuarini 1952 Londonis toi
munud Kesk- ja Ida-Euroopa konverents 9 kust osa võttis errukas ees
ti delegatsioon •.. Konverentsile esi ta.ti ELERK poolt ettevalmista
ttina 64.·_~l,k •. Jngliskeelf?e;i.d ettepanekuid ja mat erje.le. :Se11e konve·-

··· retitei pu'hti.l .fiks.eerituQ.>.põhimõttelised sei.s't;lkohad on.:jf.tä.nud meie 
· ).· im. Eti,r.ö6pa

1-.:P-6Ji,i.tika ai~se-ks ka hilj-em.· Seoses L.o·ndoni konver€nt
:· -~e;· siga :E;J;ER:K: t'efdst'as ka su:Ureina propaganda akt s i ooni laiemah3 pagu

lasri:ngköridades. See toiinu.s Euroopa Liikumise rinnamärkiae levi;.. 
tarili~~ teei,· samuti aasta kestel teostatud arvukate kõne- ja selgi-

•• _rr ••. 

.·.· t~t.t'ekOos olekut~ga üle kogu R9otsi • 

. . '-' · J"ärgmine suurem Euroopa Liikurni se. kokkutulek toimus Haagis 
26.-31 okt., kus .. :peeti ·Euroopa poli i iliste noorte.·kongress, mil·· 
lest.os~ v'õtsid.4:-.;Horm·ja-V~ Linnusteo 22~· nov.1952 leidis asbt 
~ari:-i,si1;3 EuroopasLiikurilise· Kesk- ja_ :Eda~:Bhir66p~ 'kömisjoni koosolek, 
_kust.i osa- võt-tis<:A; 'Rei ::selle •komi sj or1i ühe abi-.e~!mehena. . Sel koos-

. ol:e~l .ot~:us:t~t.i, komisjon.ümoe r korräldada _rqi,kem;ä~to;noomseks · 61:'
ganik.s, mis -;v'Qimro:ldaks selle 'keslncse ·-töö p~t-emat '·'ti'aljaar endsmi st. 
Samad.,~~t-q~usE?d: Qlid· kõne all. ka 21. "\l6 ebr. 1953 _Londoni koosolekl'1, 
mille~t -~g~a·:võttis ELERK abiesfmeeB A,; 1tarrrtä'? 'kes ü.htlasi esi tas 
komi sjon:J.le J1lemorandumi korntsj oni ja rahvuskomi t·eed~ ed~SP,i,dise or-
ganiseeJ;'~jffiiS~ ja laiendamise ·kohta. _KoniisjOni 9._ ju'uni .1953 koos-
olekust !f<;>,nd<mioa võttis osa A~ Rei. Selle suve Eu_:roopa Li'ikurn.i sc 
tähtsamBjkE;J.:.'koldrutule·kuks tuleb aga pfdad.:e 5.-Bo juunini :Parilsiz 
toimuvat n-oorte Kesk- ja ~-- :::.a.-Euroopa pröbleemide konverentsi, kust 
eesti ametlike esinda.jate:1a osa võtavad. lJ. Kandre, Al.· 'Terras ja 
I. Laaban. 
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Ka pal~uqel.:.t~.i~tel. ;t;all.vusvahelistel konverentsidel, kust 
meie esind~:rj·ad· ... osa·:võtsio.:.,,;Q-lid Euroopa I.iikumtse küsimused üheks 
peamiseks arutlusaineks, ··nii liberaalide konverents i del Strass
bourgis, Garmisch-Partenkirchenis ja Pariisis, eksiilsotsialist~: do 
kokkutulekuil Hamburgis, Milaanos ja Pariisis, samuti ka födera
listide konvereritsl·.delM"U.lbaüs,,enis ja PEl,riJsis. 

· · .. : A•- R: e~ i .. oo.ta.-Jil~.Y~tes/puudutas ~i,t~~id.::üJ;:si]rX:üsimusi ja oma 
... ,tähelepanekui~ hiljutisest Londöni·nõüp:tdamise·st~·· ·Halb üldpoliiti-

.. ,.line olukord·;· j"ä Moskvast lanse~zti t;l,ld·. 1~-rahuof-fensi iv" on toonud tCf·
.-:.t~d· tagasiiÕög-t·.ka Kes·k .. ja Ida-Euroopa kom;i.'p joni· tpj:),as,e, ja tCJ.ot·-

.. , ' 1-ust:~~se~ ·. Võib kons:tateeri_da, et Lääne-Euroopa rii~d~ hii"Vi Ida
Erir~oopa kÜsfin.uste va s tu s. eetõttu .on. teatud. määral "väheneriud;· S ed e 

.·, . r:Ohkein'pe;am:e oma·rahvuskomit~e· tegevust e:lu,sta~.• :·':Piaegü: 1ei sr•r 
· · vaat: sixi.;tri ·ak:tsi o:one et. te -võtta.- Seda ~rohke~ .:tul.eb teha.<Järj e~ 

. ·:kind!et··ja picle\iat tööd i~hsivate: k•o.ntaktide:. loom.isrek~ ,.·'·s.ai.nu:ti u:!.r .. -
· .. ·._ tUsliklru.' se.lgi tustõöd. Lopdonis on -tööka.vasse võetud, !<ogu Id2-· 
~-' ·. EU,rdopät haarava üles.ehitust.öö kavade koost.aniine ~- ~i:t].e· ves'tltl L?.Ji~ 

· .·:. :' rie .suürvõinilide. poolt· ei iski elavat. ~uvi turitek;·s~ •.. Unft?.-.r1ari~ Auu_;.:
··· · · · .määrati s <tJile tö·ö, osas aruan9,jaks ja ta .. es.i t~;i;)- jmjnis :~±.'i ±s·is 

· 'kO'klruastÜVäl·e komisj-ontle .ettepane~d, :!kUldas s~d?< .su.urt \1rd'jekti 
'tihis·elt· 'teostada. On ka.hju, et ·M~~i~trit~ Kom:i,tee S"t,~$.s.~hqürgis 

_. :a!ur9opa Nõukogu· poolt· korcltrval t .hE?~a;~s.·kiid~tud .ja . söqvitat'ti~_,.eksii
.;_lide kUltuurfondi kava ·ktrmi. hoi~b ag~ .. seQ.a .~i realiseeri·.: ·J: .. Prant
·'suse välisministri .. Bidault poolt· teatavaks .tehtud eeisUkoh~d olid 

, .. 'meile ·'t,Önci·onis :ha!Väks · üllatuseks ja ~näf.:tavad~ e;t· mi tmed.::::E*toopa 
juhti v~d riigimehed väga ·puudulikult· on inform~er~ t~.<i, nii_. eksiili
de tõöst kui ka Ida-EUroopa· vebastami-sküsimUstest;-;- . ··Londoni k~ 

. 111isjoni juhtkond püü.aõ nüüd isikliku kontakti teel Euroopa välis
;.:: ;: : :Y;_mfnistrit:eie:• neid küsimusi 'UUesti, .selgitada, .. : · .... ;. .. , . 

~·• .;;. :.J.} : • J • .:: . ~,~'· •: f i·, I :' ,. •. · ( ·:· • • ·. •. ,.. • . • • . ,. . ' · · -~: 1 ''t 

....... _ : ·· ...... ,. ... A. ;· H~ :Ö .. r. m . ·om~. et tf)kändes · ütle s·,·· et Pa"rt.i:s· ," Brüss:~.l ,: : Lu.xem-
··•:.7 .. :: ."Po:u-fgc. on ne.~d -Euroopa_ pealinri~d·,. kus loomulikult kõige. ·r.o.b.k~ tun

.. ··: ·· :· ... nej),:,;ja fc\Jg~ib-~- np •. \t~;i:keS,E)•EUrb·opa.'"~ö_der_etsiooni· l:otmisp:al_ev1-:lrku~ 
· .. · ;lil!e;~df. .. ~vr.ohleew7-P.. näi.vnd ·· ·. Pä!.i :.tei __ perspekti i'vi:s·tf suurt·Em~~-, ,-~.ompli t

··>: ·· :" . . -eeerituiria ja ·nad' ·v-ajava.d ka 'tõee!ti -kõigi s·eaTsete -jõu~uiie. .. akumu
··F'·:;·_; leeru_~Ud.i· pap~s.t •.... S·~ile.g'a käib paraku ka:aa·aff;"· et· kogu_,:;Eu,~oopa jn 
.: . ·J~f?J.!" . .Ida-Eü:r:öopa prppl.eemidele ei pöörata enam: ·s·enist· tähel~l?~nu • 

. . ·. Eur..o opf-;r ühi n,enJ.i"s~ temp.ö o~ ~Kesk..; EU:rö op as s i iski: .·~wet~.ai:;~a-:: ~i gi 1 e 
raskUs-teie· üliatavait·· kfire; · _Selles: osafs:~on·tehtud' a,u:qrt ·ja tu.~ 
1 ~us rikast tööd' millest välJapoole ·on vähe:· teada 'ja mi~le.st ke 
Skandiha:avi·a '.a:j'aJtLrj:an<:tl..lses: ,ü-pris. vähe kirjtrtetakf!!e •... Söe· je tera-

.. .s~· litdu - ··montaanuiiio.ont ,_ .l.~pirig kirjv.,tati .~lla ,alles 19. märt-
.. · s.i!J., l95'l'.: · l952. a. juurtis· ... Ql;;i;: ~ee .j.ub.a,,lc'O~:gi' )~uue.: .ri~gi poolt rn·· 

.. tifi'tseeri ~ud~ ·· =NO.vem"tl.rls 1952ye.s.us morr~~a:n,l:tni~()tii 11.r:t• Kõrge Kccu 
... LuxembotirgfS t(Söle ja ~käor.oleva_ ~asta ,a,lgul· on .k9gu .~:i."pa:J:':88t jurn 
·· täieci.käfgus~: · ·Montaenunioon haq:trab·l?o.miJ;.j~ :eiA.I?-i'kkonrie;ge ma-

.. jandusrutl.m,i ~ ·'tetriä'alla kuulub loo8. terase;. ,j,ii~·.-sÖe~e.tteyõt~~' neint 
. ·,:. 5.74 s8~kaevanduste ios-as ja 434 ter~~-~tö"pstps~ :ala],..· .. Kä~Qleva r:rs

. ta '·veebruaris tehti' esimesed si~aemaksu..d uiliQGrii ini. :~dtnföi:strc-
.... > . ::. ~1 l"if ondi ·J 6 ~ 9%' ettevõtete ,-l·äbi1täigu~t}_, m~da kasut.a;tak~-~ ~Uld.adr1i-

, ·>:n~stratsi o'oniks; ·Euroopa Li ikumi_s~-.:p~opagand~ks ja ,_y~a_d1.l:s,·l.fkuks 
·. uurilni:?töo"ks. · 1953· a~ eelarv.e tw,.E:)b ette se:t_liseid· tul~s~d 3o 
:miljo d:öl·larit. ·;. See on küJ,.lalt ·suur summa, "lrui v'õ~rel~a:'{' et kogu 

. ... . ._ • •. • ••• ! ·. • • • -~ • :. ~~-

. ~·r .;~ , 

r··~ ., 

;· .. 
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Euroopa; Liikumise aktsioonide senine eelarve on olnud ca 1 milj. 
dollarit aastas • Monta..anuni ooni stnnmad peaksid edaspidi võimal
dama Euroopa Liikumise propag·andat hoopiski tõhustada, ja Kesk-

; Euroopas võibki märgata kõigi vastavate organisatsioonide ja ka 
po.li i tiitste keskuste :nihkumis:t monteanuni ooni suunas. · See nähe 
asetab ka eksiilide töö ja ol;'ganise.tsioonid. teataval määral uute 
o1u',k:ordad.e ette ·tulevikus. 

. ~ ·-, · .... : . 

· ,~~J(ontaariuni üon ·on a'luseks olnud ka Kesk-Euroopa poliitilise 
födertttsrf'.ooni ehitamisele.· Montaanuniooni. parlamendi erikomiE' 

' j on sakslase· Brentano. juhtimisel. on pärast lri.mek.uist tööd väl,] ~'· 
· tõõtanti'~ 6·"riigi föd-~r.l:ltsioorii konstitutsiooni, mis nüüd on c::c1twl 
rftkide· parlamentidele ·ratifitseeritrii'seks·. · NüüCl. saabub kogu sel~· 

· ·. ~e suure kava kõige krii·dlisem periood,· aga ·.ei ö;l'e põhjust arve~-
: · '~a, et· ka __ see ·faas õnneli.kult ei .. ület,a"t;ak~" ' Hollandi parle.men*: 

'- '-ori neil päevil jti'ha asunuq. ·oma sajandi tevanus'e · põhiseaduEe muut~-1~.-
,, ·· s·e:le 'et ·astuda föderatsiooni. · · · 

' '·. : . ' ". ' ~ . :_ . ···. ; . 

Referent eriras, et ka Väikese-Euroopa föder(;l,tsiooni loomise 
. taotluf?i tuleb meil igati .. Po,oldada. . Killunenud, majanduslikult 

· ·• ja :aõjal·isel t nõr~ Eur·ci.opä. ei· suuda'.''JLde.-Euro.opat .. vabastada, kuigi 
" .. Sfunpaat.set S\lhtuinist: sel'les· osas 'võ:i.'dC!k·s.e häidata ja ;vastavaid kõ
·'·' > läVe.id resolutsioone· vastu võtt.a •. ,. Teok;äilöleva kUue tiigi föde

·.·· .. r·atsioori võib EuZ:oopaie -anda.u,ut'i:;uge~fi.t ja:jõudu~'·mif?, võib osu;_ 
.L. ·' tüda reaalseks tegurik~:r koriuhUrii.s.tlikt{ agressi'ooni pidurdamisel ja 

'-ka Ida;.;.Euro opa VP..'he.s tami sel~ .·. ·' .: . . ' : · · . , · . . _ .. 
,'.' ·.· .·: ... ' .~±;.va h' eC.r- ~fioi~ ul.e-v~at~· e~ltB5des{--:E;~oop~· Lii~ise 

, .. _,Eest~ No.;-Qrte E:9mitee l.:Qomi.sel<::J ~ Organise:eriva toimkonna ülesan
... :.:. dek;f?. on sJ,i,.n koost.9C5·.Jfl:- ],ai :alue .'luua ni:i;-po].iitf.lise.l.t organisee

rU;nlJ:d ,no.orte kui,'· ka. ?P9li.i tilts.te noorte .. ·ja. noort~organisatsiöonf ... 
. de kaasatõmbamise:k_s.:: J{ui p~~:egu kogu-Euroopa j'a .. teistegi eksii:..:.
maade noorus Euroopa üh;tnemise: tööle; täie .innug~lkaasa .töötab,siis 
tuleb ka meie noortel nüüd koguneda Euroopa Liikumise ja meie kon
tinendi suurte prob:;E emJde ja. a.kt.siooniprogremmide ümbe.r. · Euroo
pa Liikumise tö:.ö• .raamid.eä. sai1v&a -meie .. nooted suurel määral abiks 
olla meie rahva vabastamispi!fg'!,ltuatele. . Noorte· komitee lõplik 

··· ·kuju ·jä·. vorm· selgub alles pätiist Pariisi eksiilnoort~ konverentsi, 
.· kus läbi Srutata'!tse ja V3!3tU v.õ·et~~e .ÜldpÕhimõt:ted -~~ei~i s e orga

niseerimistö()' teostamiseks ... Suve kestel on siiski'loota. noorte 
' ;·:·.kqmi tee aktiivset:. kä:ikuin~ hekut terve rea 'akt~i'ÖÖrtid.ega •. 

',;·· .:. : ,··, ~.·, ,I·,.~ ·< .. i"'··' .. :;;_ ··.:;:, ~. · .. : · • . :: .·!..~· 

.. -- ......... · ·:·:.. A. V a.-· r m· .a ·a.nQ.is ü:l:evaa.te Eeet.l Rahv.uskomit:ee· .tõökave.s t 
ja. vaaties ka praegust ül(~po.iit'ti;I.iet_ ... :õ'iuk:·o::tcfa~. ·iie:{e; .. ei ole Ve:!.i·> 

· · ~: ;;~s~~E-q..roo~~ ·l<?ornise vas.tu, ·aga meil'·- tufeks· öiiä · Suure-EU.roopa lor.n.:l..~ 
, s~po~l~~:·.·M.-eie· Euroopa Liikum;is~ o..rganitei, nii vanadel kui. eri··· 

ti ka J10'()rtel tuleb jt.tlg,ert· .ja 'th'it1· äkt.ii veel t va~-tu ·.astuda s e J· •. 
..... ,_ . ··1·e üks·kõikf!usele, mida .~.r.o.opas. praegu võib märgata Euroopa kui 

·tervikU ja Jrda-Euroopa . .'~bas:tem:t se .. sl,ll.J.tes .•. · Nende:-. opor.tunistlike 
.t~ndentside vast}l tuleb .iga hinria ;~·e~t \!õidel.da.. Kõneleja pani se
Q.~ eriti eüdamele noortele.· Refere•nt .soovi tas tihe:de.ma- kontakti 
l()<lnist ka teiste Euroqpa· LiikunJ.~~~ organri.teg.e. väljas.tpool t Kesk-

. ; ja lda-Euro opa komi~j ortt, se:wutl": .. :ti".GfiQ.amat koostööd t.eia.te rahvas
t.e ra{rvuskomi teede ga. · , . . , :~:: :' .;,·, ·· 

.,..r·. Ettekannetele järgn.esid·-~äbi±ää.kiinisetd~~ ~.; .~., __ :_'·~; . . :·::::.'.'.:: 
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... ; MATERJALE köNGRESSILl!KMELE. KERSTENILE 
: ~ '". . . ~ :-. :· 

·- ,_, .. -~Ek~-·~ool·t·säaüet'i~kor{gr~~~-i-·_as·i~~~j~t~ekoja iifkta~~k;_-~:tterstenile 
. ' • pik.em; ü,leyaade:sköi:gi~(t riefst akt.siõonid~s~ IJa' materjalide.s:t.; mis ERN 

· ·' : 'Ja:'R.ootsi,s; asuv-;ate: ·.eest:C·lioliitikute -:poolt· aastate k~-stei on koostatud 

. \· . 
··':. 

.. ~- ~ .. 

· .. ,, . ~ : ~--. t 

·. ;. 

'· ja rahvusvahelistele asutustele esitatud ja n:d,s. käsitlevad Balti riikidu 
vägivaldset a.nnektsioonh Kui Kerst-en:F ettepanek läbi '.lähab"']a vastav 

· • kong:r::es sF:itür,ir;:tisk~misj. ~n,- Balti riikid-e· ~~e:kt.siooni käigu pÕhjalikuks 
s~lgi_ta~.I.s_e)rs iuuakse·", siis on need:.mat'e.rj~lid esimesed· peamised al1ü:' d, 

··mille' :äilis.e~ komisjop; arvatavasti' Öm'ä 'J,ööq. asub korraldama. ·E .. simesek. J:·.~ 
s·enini pÕhjalikurnaks· :ul~vaateks• ä<:n,cl.es_' kUs.imuses on A.;Rei poolt koo:;; ... 
ta tud brÖ:~üür: F.iave :t::h-e-1-.... ltie: bJtirit'ries' v..o"luntarily· Renounce'd their 

-· .. '. Fi-eedon:t ?: - An e.-xpose- ~as ed on. alit':hent'ic 4:(>-c:Umentt"l.ry, evidence·, Stockho :_,,, 
. Ja N~w. Xork 19,4_3. 1946.a.esitati ·Pi:irÜ.si Vi11ismi-nistrite -kbrtV'erentsi::.o 
arvukalt märgukirju· ja üksikasjalikud doku.mentaarsed materjalid vali
miste võltsimiste kohta esi:rne.s:e okupatsiouni 'ajaL i948.a •. e:;;itati 

. UN· täiskogule Pariisis '59.Aokument~;-mis: käsi tlevaQ. N .,I.iid,ur ja :Eesti 
suhete arengut kogu ise·se'i,s:Vuspe-rioodil· ja '.It:Ma:ä.ilmas'Õje.,_algades 
( ~ poolt väljae:ntud. :Nazi-Soviet Ö_onspiräoy· n~d. the Ba:Jt,_iC.'.states, 
:London 1948). · . . ·' · 'r·: _ . .'' 

' 0 ,. . .· " 

_; ·. (t < ,-ERN ·k_irjas öeldaks-e· edasi: " Kuigi~,.Q;l,.eme pii~·dn:!ld kÕilü -n~id 
"'\ .t0·-.· mater ja'l~ võimal'l.l.st e pifridei;c·laienial.t '_:i~v~t ada,. ;on vabad·e· :ee·s·tlast e 

· või:i:J.alus.ed selleks siiski olnud ·pi.Irat'tid. ·Nii USA~ s k,ui ka Euroopas 
leidub siiski veel ringkongi,_ kes: N.Liidu· pr'6pcgand~,tutt'e B~~t~~ riikide 

... n -vabatahtl-ikwst 1iitmise$t · tf',..k.as .usuvad või \fähemalt nende .\l'~-alikkusest 
. _.·'teadlikud· ei· ole·~· Teie ·pb,olt .·ko~gres sil:e e'si·tatu~ r~i{epm:tek seiles 

küsinn1(3~$ ·.pÕhjaliku 1lUr~ibi$_a· .. t_~o-$ tami~eks mi s::ea·ga':'_diilll{il:t j-,-e-rvi tatav • 
. Sellis-e komisjo1Ü tõ'o oi:1ak~(k:~ .ü,ldise külm~ ·:sõja sfi-~t~egia-'si~ukohalt 
-~uw:-t ~ähtsus.t. See:;näitak~. kci~~s üksikas·jades!.{m:Üi_is{~ m8'e:to,§litega 
.N':.tLi. t .nüüd· juba 13' aastat. O,r.nal t ,,poo:l,t. kÕik ·on jUU,tb:r:t4 'tS,ha., et:_,nende 

. . , ~üsimu,s\:.Et -s?lgi tat1i sest kõ_rv.al.e :pÕigel.<:la ja". tõ:tt. :,yarj~~a,~:; :.sfi:_is J{ SA ja 
vaba ma~l~a ·:huvides· peaks küll olema täieliku· SE!Jlg1l..~e .,t.äo-tl(;)!:rfj,'ne 

; " --l3.al ti r$_i~ide. oktipeerim.ise küsimuses;" '. :· .·' r', " ' .. · :' '•, "e ._::~ .. , :: tri ·. _!_ .: : . -!-..... . .. ·. . . . ..-i ~· . .. '•," ,n'l. . ' 
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.: ; · 5.-juunil alg~s Pariisis 'Elir'obp··e_ '~6:orte Kesk- ja Ida-Euroopa 
probleemide koriverent~. Sellest ,võtab osa lt>8 arneti'ikk~ daiegaa:ti, 

. ne-ist e~siilesina5aj aid 74,:'p e~ie S(elie. arvukel t ·-v:a~".tl!3j aid, n.~~~-\?·t' 
_konverentsist os-avõtjat_e· ~i·v ._tÕ11seb.: üJ,.e '15o. KoriV.e:r.ents to-imub 1\l:t.fll'-'Oopc. 

. LiikllnfJs-e Ju,htiv~te·.is~?\e Rql:?~ert Schuman·;Paul ·_R~eYna't+d,·_ von Itrentano, 
.· S~rrarens ja Giabchero _l>~tr.Q.pjia::;i alL Ültiis'e poiiit.ifi.s-e iiJ;,~vaate 
. e.s:ttas Francois Mi tterattd, :J~r@e.sid ettekanded· Pran.t sus.e pa~l,~ildi 

'~-: ,--,: ·--.~p.iesimehel-t ·Pe·zeti"il t, .enidis~;rt min:ili>tril:t, Fre3ny 'lt',Bri~i. ;koAYetva
. ~-t'iivide esineiajal t Broor:l.an-White ~1-t j-a· Jeari DraPier '1 t. ,Ida-EU;Xoo:P·a 

:"'' ' , . 'eid~~ajatena. es-inesid sõnavõt,:t;~d_ega., Uiig~:t<i esirid.:aj.an?o Paul.- d\9:,-:-Aueir 
·" .. ·. : .. ~alti;~;r,-aP.yaste nimel ladukas S.Ba.ckis, B ulga$rfci, e·sinda.j_~, .G~Dtm.H;rov, 

r · • ':Rum~€',~ia,:esin:daja' G.Gafenco,Ch~cmoslovak:ia m:iniste;rJ_H.Ripka- ja·.:- Ke:isk ja 
-·- · · ida-..E"uroopä Sotsialistliku uniooni nimel Z.Zare±nba'~' Konverentsil toimu-

.. sid 'd"iskussioonid järgmiste teenide ü~~: J,)Eksiiln.borte osa:'-:Eiuroopa 
koondamisel(aruanqjtiMi Tll~Ph:t'li-lfjlövicli/'Farine ) , 2) Mida Kesk- ja Ida
Euroopa kaotus tähendab majanduslikult Euroopale (Andre Philip), 
3)Vaba EUroopa informeerimine Ida-Euroopa probleemidest (aruandjad 
E.Brobrovski, T.Cazan,Paul de Auer,Jean Drapier) 4) Eksiilnoorte 
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kasvataoine ühendatud Euroopa ülesannetele( aruandja S.Grocholski) 1 

5) Kesk- ja Ida Euruopa kultuurilise traditsio~ni säilitamine 
( aruandja: Jelenski, K.Kupka ja ninister E.Racztnski) 

Konverentsi kavas on ka uue eksiilnoorte poliitilise keskuse 
loooine. ELERK ane~like delogaatidena sõitsid Stockholnist Pariisi 
Külla Kandre, Al.Terras ja !.Laaban. Peale nende võtavad konverentsist 
osa vaatlejatena prl.Jifaire Männik Stockholnist 7 V.Linnuste Stra.ssbom ·· 
gist,,A.Tõnus Oslost ja Ilnar j-;-He_~J.E_~ Pa;d isist 

A. REI V -~IBIS. LONDONIS 

A.Rei võttis osa 9.juunil s.a. Londonis toinunud Euroopa 
Liikumise Kesk- ja Ida Euroopa ko1:1isjoni koosol eku~t. Koni sjoni esi
l:lees Rt.Hon.Richard Law esitas ülevaate ona USA reisist ja seal 
peetud läbirääkimistest, samuti kontaktidest pÕgenike kultuurfondi 
küsinuses Ministri te Konitee liiknet ega. Ungari esindaja de Aueri 
poolt esitati esialgne kavand k~u Ida-Euroopat haarava ülesehitus-
kava koostamiseks. Kava viinistlenina toinub järgnisel koosolekul 
Pariisis. Üksikasjalikult diskuteeriti akuutselt päevakorrale ~erkinud 
Ida-Lääne läbirääkinisi ja N.Liidu ~ rahuoffensiivi". Esimees Law teata3, 
et tena komisjoni esimehena koos pearapportöör V.Kelly'ga avaldas 
6.juuni Tines numbris avaliku kirja,kus tähelepanu juhitakse 1952.a. 
jaanuaris Londonis Albert Hall~is vastuvõetud ja Lääne-Euroopa 
esindä,jate poolt hääkskiidetud deklaratsioonile, mille järele "ükski 

__ so.binus ja kokkulepe Lääne=:dikiq;e ~a NÕukcg ude-Liidu vahel ei vii -
püsi vale rahule 1 kui see aktsepteerib Kesk- ja Ida-Euroopa rahvaste 
jätkuva orjastamise." 

EUROO:Pi:.. PÄEVAD P.ARIISIS 

Pariisist saabus tagasi ERN välissekretär A.Hor.m, kes võttis 
osa 12-18 maini Pariisis toimunud nn.Euroopapäevadest. Arutulusa all 
olid kÕik akuut sed Euroopa proble enid.Erilist täh el epa.nu pühendati 
Saari 1 Triesti ja vahekocdade küsi~stele N.Liiduga~ Sanas toinus ka 
Euroopa Liberaalsete Noorte uniooni eksekutiivkomitee koosolek 1 kuhu 
A.Horm kuulub eesti esindajana. 

IDA-LÄiüm KONVERENTS_ BERLillHS 

Berliinis Liberaalse ja Radikaalse Nooruse Maailmaföderatsi
ooni korra1d usel toimunud Ida-Lääne konverentsist ja Õppepäevadest 
17.-25.maini võtsid ees!i esindajatena osa prl.Heljo Mängel ja Endel 
Kuntsel Stockholmi st. Qppepäevad toimusid Ha us der Zukunft 'is, mis on 
Berliini lääne-sektor·i inforr:1atsioonike skus .Käsitleti Ida-Lääne 
pröble eme, olulnoda Ida-Saksamaal, samuti pÕg enikeprobleeme. Viinases osas 
toimusid huvitavad Õppekäigud idast pidevalt saabuvatesse pÕgenike 
vastuvõtupunktidesse,laagritesse ja. Õppepäevadest osavÕtjaile tutvustati 
üksikasjalikult ida-yõgenike vastuvõttu; a&:tinistreerimist ja ülekuula
miste protseduuri. Oppepäevad olid peamiselt mõeldud Anglo-Skandinaavia 
noo::btele. 
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Üha ägedar:J.ak s· min eve>s. Itaalia val imiskam,p'aanias on an tiko:rnmuni st
. likud ringkonnad pallinud ka nimekate_ ;I:da-Euroopa. eksiilpoliitikute 
kaasa.~L .. C~ng:tess f?r .Cultur~l Freefi?m:··on .selTeks·,puh~s-:Itaali~ff . 

. .O.~R?tP.-.;i,.s.e.e.rrnud " Centre Ital-3:.-ano .Az::LOn~ Der1ocratica" Ja ·annab valJa 
kaks korda k:Uus ... ilmiivat CIAD bülletäänf,mida trüki t~kse lo oo8 eks. 
Selle bülletääni ülesandeks on aktiivne võitlus Itaalia kommunistliku 
parteiga ja selles kirjutavad antik~r::ll!lunistliku võitluse alal tuntud 
ja nir1ekad isikud kogu r:iaailna's·t:-·.A~fäki'~ja 25.mai ~umbris on ära 
toodud terve :re~ ~d.a-Eurooila eksiilpoliitikute kirjutif!ed nende 
me._ade · okupeerinisest ja praegusest olukor.rast Nõuaogu~ ·okupatsiooni 
.all._ :Eesti kohta esitab pikena ülevaate ·A.Rei,·Pool:a kohta 
Mikolajozyk, Chehho::sl.ovakkli:a kohta H.Ri:Pka, Bulgaaria _kohta 
G.M.Dimi trov, Rwneenia kohta prof. V.Veniamin:, eksiilametiühingute 
keskuse joolt Z.Zaremba. · 

EUROOPA -JA IDA-LÄÄNE LÄBIRÄÄKD.1ISED' 

Euroopa Liikumma on 2o.juu.r;il~s St+'assbourgi kokku kutsunud 
Euroopa Liikur:lise Rahv:usva4elise ekseku'tiivkooitee ,ei-al:co:z:ralise 

. koosolekU-, -kus päe'l(ak&~:ra~ on sersukohavõt1. -kolgis -neis küsiniustea, 
· nis B·ernuda nÕupidamiste'i USA-Inglise~Pr~t süse . esindajate vahel 
arutusele tulevad.Sellele nÕupidamisele järgneb 'Kesk- ja Ida Euroopa 
kor1isjoni koosolek Pariisis,kus.sanuti kaalutakse, nida praeguses 
rahvusvahelises olukorras :tda..;E-ti.roopa esindaja te poolt peaks ette 
vÕti:Ja. ELERK esinees A.Re~ on saanud .kutse neist koosolekutest osa 
võt:ta~ ERN Väiliiskooj e j on oliia k®sole~ul 4 .. juu:nil kaa]:us. Uk sik-
asjalikult praegust;;raljvusvahelist ol~orda ja otmistas :aktsioonid, 

;nis seoses Ida..;·Läärl·e ·lä.b:irääkir1iste võirn.8lusega':p;e ie .:Poolt ette 
võetakse. · ·. · · · · · · · 

FÖDERALISTIDE'KOKKUTULEKUD 

V. Linnuste . Stl;"a$sb.ourgist võt t.Js osa Euroopa Föderalistlike 
Noorte oppenädaiast-·Pariisis: 'ü:ksikasjnlikku käsitlust leidis seal ka 
Eu,r~opa-armee kü~imus ja erimaade rahvu·slike 'pärteide v.aatlus. 
· ll.-12.4 .. s.a •. V .Linnuste. võttis' osa Euroopa· F'öd'eri;llistlike 
Noorte keskk.orli tee koosole~ust ,kuhu' kuul:uiirad 25· liiget kÕi.gist Euro o_pa 
1!1a"ad-9-st .-:Se:l1el koosolekul võet.:i Eest i· Vabadustieels ed:~F-öd:S:i!-alis tid 

·.-.:·-·-uniooni täie.Öig:Q~,liku,k.s liikr:leks va.stil.·~-· 9~-·lo.:öa.ini: V.;Li.lmuste 
. võttis osa Mühlhausenis korraldatud· Euroopa· Föde:talitlike" Noorte 
infprnat s io_onipäeva~est •. , · · · · 

Eurocpa Liikunise Eesti Noorte Rahvuskomit~ loor1iseks on 
ettevalnistava toimkonna poolt peetuu mitmeid nõupi~is~ja koos
olekuid. Konitee lÕplik noodustar1ine toinub hiljem,kui Pariisi 
konverentsi otsused ja seisukohad on teada.Noorte Rahvuskonitee 
tahab ona tegevust rajada võinalikult laiale alusele. 


