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14. JUUNI 

Tnase1 leinapåeval tuletame juba kaheteistldimnenciat korcia nieelde balti 
rahvaste vastu teostatud vgiva1da. 

Eesti, Lti ja Leedu o1:12 vabas Euroopas esime sed, kelle juures rakendati 
Nukogude Liidu hvitus1ikku. sfisteemi. 

14.juunil 1941,aastal arreteeriti öösi une pealt rnitukimniend tuhat inimest 
nende hulgas palju lapsi ja vanu, ning kiditati Nukogude Liidu sunnit6ölaagritesse 
KWiditatuilt r6öviti kik ja nad pidid k6ige ebainimlikumais tingimusis peaaegu urna 
söögi ja joogita viibima nda1aid loornavaguneis. 

Ekspluateerides kWiditatuid sunnitöö k6ige halastaniatuniais vormides Nuko-
gude Liidu sjapotentsiaa1i t6strnis eks, tuuakse Sise-Venernaalt kililditatute asernele 
uusi asukaid,lcés on inmiutatud vaba riaailrna piiritu vihkainisega. 

See terror, mis Balti riikides 12 aasta eest algas, toirnub nttiid k6igis 
raudeesriidetagustes riikides: Albaanias, Bulgaarias, Poolas, Rumeenias, Slovakkias, 
Tehhis, Ungaris. Iga Msi arreteeritakse seal tuhandeid sttLituid inimesi ja heidetak 
se vanglatesse ning kLiditatakse ena.rnikus Biberisse. 

Tna, 14.juunil 19E3.aastal Stockholmis kokku tulnud, rneie, vabad eestlase 
lätlased, leedulased, poolakad, slovakid, ungarlased, bu1gaar1aed ja rurneenlased, 
protesteerime seile toore vigiva11a vastu ja toetudes Inirn6iguste Deklaratsioonile 
ja Liitunud Rahvaste Organisatsiooni statuudile, rneie nuame Liitunud Rahvaste Orga-
nisatsioonilt teostada artiklite 55 ja 56 alusel kollektiivset aktsiooni okupeeritud 
rahvate hvitarnise 1petainiseks Nukogude Liidu poolt. Meie nuaine, et N7ukogude 
Lijdu poolt okupeeritud riikide iseseisvus taastataks ja et kik sealt deporteeritud 
ja ebi.nim1ikes tingimusis vastu pidanud saaksid orna kodudesse tagsi pö6rduda. 

Samaaegselt pöönlurne k6igi vaba miaailma rahvaste valitsuste jaorganisat-
sioonide poole, paludes neilt kike v6irnalikku abi ning toetust Liitunud Rahvaste 
Orgaziisatsioonile raeie 5igustatud nudrniste täitmiseks. 

Harald Perlitz 	 Andrejs Eglitis 
Eesti Rahvusfondi esirnees 	 Lti Rahvixsfondi esirnees 
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Jonas Pajaujis 	 A. de Pomian 
Leedu tihingu Rootsis esiniees 	 Poola Abistamiskomitee Rootsis esimees 

Lss16 Hmori 	 George Serdici 
Ungari Sotsialistliku Partei 	 Rurneenia Rahvuskomitee esindaja 
Rootsjs abiesitnees 

Julius Datelinka 	 N. P. Nikolaev 
Slovakkia Vabastamiskoiiiitee Roots is 	Bulgaarlaste e sindaja Roots is 
esimees 

Rk}iVUSLIKTJL UnTAPÄEVAL 

Igal inimesel on r6mu- ja 1einap.evi ja neid on ka igal rahval Eesti 
rahva suurim leinapåev on 14.juimi. NeljateistkUxnnes juuni 1941 on kui tulise rauag 
p1etatud rneie rahva mälestusse. Sel päeval nukogude viin pani toline juimlina kuri--
teo ineie rahva kallal. Punased okupandid o1idju1a r6övinud eesti rahvalt vabaduse 
ja vara, kuid 14.juunll 1941.a. hakkasid nad meie rahvast ivassiliselt hävitaina. 

13/14.juuni ö61 kihutasid inimestega täiskuhjatud veoautod rnö6da eesti 
linnade ja kUlade tänavaid, vedades orna koornat rau.dteejaainadesse, et teda seal Ule 
anda ja ise jl1e uute ohvrite jrele s6ita. Arreteeritute hulgas oli isegi ö6riie-
tuses inimesi, keda oli Inagarnise pealt files aetud ja autodele lohistatud. Raudtee-
jaarnades veti neid innetuid vastu kui loorni - ttikivflsi ja pandi trehhitatud vagu-
nitesse. Vaguiiid ohid nii tais killutud, et ei olnud vizna1ust istuda, räkiinata 
lainamisest. 

Lfihikee juuniöö jooksul Kreinhi su.lased el judnud oma musta t5d 1petad 
ja seda inimjahti tuhi jätkata ka päevavalgel. Mini 6nnetu ptitidis end jästa, p6gene-
misega, kudpen1nukid ajasid pgenejat taga kui jahikoerad - paugutades pisto1eist, 
kmi verine tagaaetav nende ohvriks lahges. 

Arreteeriniist toinietati «ksikult ja perekondade kaupa, igast seitskonnaki-
hist ning elukutsest, vanusele ja tervislikule seisundile vaataniata. Ktffiditatute ror 
gide sihtkohaks olid Siberi ja Jämere-äärsete inaade jaainad. Paljud neist 6nnetuist 
sund teel, kuna neile ei antud juua ega stiia. Täiskiilutud looinavagunites oli Ck 
våljakannatainatuht 1ininatav. Årstiabi puudus täieiikuht. M6nes perekonnas oli name 
vii inees päsenud kUUditarniset seega, ett el viibinud sel koledal öh kodus ja kuu3,d 
saades, et perekond on k1t1ditatud, 1ks ise ennast vabatahthikult pakkuma, sihiga 
koos teise 'abielupoolega vaeva jagada See osutus aga asjatuks, kuna mehed eraldati 
naistest erirongidele, luis suunati hoopis teistesse kohtadesse. 

Kiiilditimise eesinärgiks 011 haiata eesti rahva eluj6udu. Kogu ktffiditamise 
toimingut juhii ioskvast, KUUditamist Moskva juhtnö6ride järgi aga teostas ji1gco1e 

rahvakcinissariaat Kuinmi ja konipartei sekretri Säre juhtixnisel. Asja edukaks 
läbivijiniseks abistas neid siseasjado rahvakornissariaat Murro juhtimisel. 

14.juunil 1941.a. kuiiditati Eestist 10.205 inimept. Vanusegrupi järgi need 
j agunevad 



-3- 

VastsUndinuist kuni 7 aastani 1.510 
8-14 aastaseid 1.374 
15-19 aastaseid 898 
20S9 aastaseid 5.760 
60-79 aastaseid 587 
Tjie 80 aastaseid 16 
Vanus teadmata 60 

Kokki.'. 10.205 

Pooled neist kiltiditatuist olid tööstust651ised ja våikepalgalised ametni-
kud, kes kommunistliku dokbriini järgi ju pidid oleria nukogude korra peatoed. Seda 
doktriini aga ei peetud niskiks, kuna eesmrgiks oli krva1dada poliitiliselt taibu-
kamaid isikuid k6igilt tööaladelt. Kiltiditandne pidi looma soodsainad vnalused jrg-
misteks sannnudeks eesti rahva h.vitandse1. 

1. okupatsiooni ajal h.vitasid puriased eestlasi mitmel viisil: 

mehi naisi kokku. 

1.594 264 1.858 
7.192 734 7.926 
5.102 5.103 10.205 

33.304 - 33.304 

5.573 - 5.573 
782 319 1.101 

53.547 6.420 59.967 

Viidj ametikohuste 
täitmise 1 Venemaale 

Arreteeriti 
Kiilditati 
Mobiliseeriti 
Arreteeriti sjaväe- 

las i 
Tead.mata kadunud 

Kokku 

Arreteerituist mrvati 1.741 nieest ja 209 naist, kokku 1.950 isikut. 

Lni.meste hävitainine Eestis kestab ka tnapäeva1. Teadaolevail andmeil on 
kommunistid håvitaud 2.okupatsiooni ajal ca 80.000 eestlast. See väbemusrahvuste hä-
vitarnine kuulub n&ikogude korra &isteeini ja kestab nii kaua, kuni pole kukutatud see 
metsik reiim. 

Kreml bob uut inimest - n6ukogude inimest ja nukogude rahvast. Selle uue 
rahva aluseks on vetud vene rahvas, kuna teda onia hingelaadi poolest on kige kergei 
muuta robotiks. Vene talupoeg ej omanud isikhikku maad. Iga aasta ktUanukogu jagas 
ktila maa perede vahel. Talupoeg el teadnud, missugune p11utiikk tuleva aasta boosiga 
sattub temale. Seega cli midagi kolhoosi eelastme taolist juba enne olema.s vene talu• 
poegade hulgas ja neile ci olnud niaavrandamine mingiks suureks hoobiks. Linna töö-
lised elasid suurtes vabrikukasa.rmutes ja uus kord el tulnud ka sinna mingi jrsu 
muudatusena. Piiriärs€es maades, väheinusrahvuste juures oli aga individualism kas-
vanud sUgavale rahva hinge ja seda tahab Kreml välja juurida. Ka nukogude hilmnis 
lauldakse kiidulaulu vene rahvale ega nimetata Uhtegi teist rahvast. Kreml pifiab ve-
ne rahvale kasvatada sisse tunnet, et ta on hrrasrahvas ja boodud teisi rahvaid va-
hitsema. 

Meie vaenlaseks on alati olnud Vene imperialism, mis ikka on tahtnud eesti 
rahvast hvitada. Selie meetodidki on Dilsinud samadena ja ineil tarvitseb ainult mee-
nutada, kuidas juba Phjas6ja ajal kindral äeremetjev kWlditas tuhandeid eestlasi 
Veneniaale. N6ukogude kord on andnu.3. Vene imperialismile eriti metsiku vormi, mis el 
kohkm tagasi milegi eest - ta on asunud isegi tervete rahvaste hvitamise1e. 
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l9l8l92O.ae meie surusime selle hiigelkoletise p1vili, kui ta tahtis 
meie maad vallutada. Vabadussjas valatud eesti meeste veri kroonis inele esivanematE 
v6itluse ja ti meile iseseisva Eesti Vabarligi. Meie v6itlus Xremli iinperialismiga 
kestis aga edasi. 1924.a0 l.detsembril purustasime uuesti ta anastusplaanid. 1940.a. 
kalks diktaatorit, punane ja pruuri - Stalin ja Hitler, leppisid kokku Eesti hivitand-
seks - oliine sunnitud filevimule alistuma, kul isegi meie lhimad naabrid meie abi-
palvetele kurdiks jiid. 

1918-1920,a. eesti rahvas tkestas punase katku levimist lnde kul Lne-
maailma piirivalvur ona postil, et Ls v6iks rahus elada. Meie el n6udnud selle 
eest iningit tasu, vaid vastupidi, tasusime Länele kogu nende poolt Vabadussja kes-
tel saadetud toidu ja relvade eest. 

Ntid Lnemaailm n.eb, mihine thtsus oli v.ikesel piirivalvuril. Kul 
piirivalvur oli kadunud, voolas punane laviln lände ja on toonud kaasa palju häda 
ja muret. Meie pea'ne lnlastele alati Utlema, et just sehlepärast Kreml hvitab 
nie rahvast suurima sididusega, et mele ohline need, kes tkestasid tema edasihii-
kumist ile kahekCimne aasta0 

Meie ise, eesti pagulased, kes oleme päsenud vabasse rnaailma, peame jät-
kaina oma isade ja eslisade v6itlust meie kige kurjema vaenlase vastu. Meie esimene 
ja peamine Ulesanne on teha kik, mis suudame, Eesti Vabariigi taastamiseks ja oma 
raiwa päästmiseks punaste timukate käest. Mele pfflia kohus on v'idelda sellega,kes 
meilt röövis vabaduse ja ntilld hävitab nieie rahvast. Meie vitlust peab ergutama 
xnlestus 14.juunist. Kaksteist aastat tagasi sel päeval karjutud ahastushU.ided 160-
mavagunitest peavad kostma ineie suust tana ja igal teisel peval, kuni nad äratavad 
maailma siidametunnistuse. 

Erksani pagulane, t6mba nrgaks jänud suguvenda kaasa v6ltlusse - seda 
palub Sinult Laarjamaa kolhoosiphlul töötav ori ja Tahhinna, Tartu, ivihi ja 
teistes tehastes punase kupja piitsa all ägav eestlane. Veel enam aga kohustavad 
meid selleks ineie vendade ja 6dede ristideta hauad Vene lagendikel ja ebainimhikes 
tingimustes Siberis vaevlevate eesti naiste ja nieeste kannatused: 

Nende mure nuljutused, 
Nende piina pigistused 
Kostku me ile kustumata. 

A. Purre 
Informatsioonjtoimkonna juhataja 

RAHVCSFONDI ttLESANNE ON VÖITLtJS METE KODUMAA 
TSTJVTIS EEST, TEISI .ULESANDEID RAHVtJSPON- 
BIL El OLE. PASSII\TSUS SELLES VÖITLUSES El 
OLE LUFÅTAV. BISULT CLEKS SEE VAfl(NENUUSTU- 

NE KCREMA, MIS PRåEGU VALITSEB iEIE KODU -
MAÄI. 
SELLEPARAST KIK RAHVUSFOND 1 LI]X1iEKS 
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tiLEVADE SiiI.DMUSTEST NÖUKOGUDE EESTIS 

Poliltika: P.rast Sta]ini surma ttleliidulises ulatuses to.inunud irnberkor-
ralduste eéskujul on nWid ka Eesti adminiatratsioon muutunud. Eesti NSV ff1emnukogu 
Presiiclium andis sel puhul välja jrgnise seadluse: 

"Koo.1as NSV Liidu ttlemn6ukogu 15.mirtsi 1953.a. seadlusega "NSV Liidu 
ininisteeriumide imberkujundamise kohta" Eesti NSV U1eTnnukogu Presiidiuin otsustab: 

1. tihendada Eesti NSV Riikliku Julgeoleku Ministeerium ja Eesti NSV Sise-
ministeerium tiheks ministeeriumiks - Eesti NSV Siseministeeriumiks. 

2. timber kujundada Eesti NSV 56janiinisteerium Eesti NSV Kaitseministeeriu-
niiks. 

3. tihendada Eesti NSV PZllumajanduse Ministeeriurn, Eesti NSV Sovhoosie 
Ministeeriuin, Eesti NSV Metsamajanduse Ministeeriuni, NSV Li1u Varumise Ministeeriu-
mi Voliniku Valitsus Eesti NSV-s, Eesti NSV Ministrite Nukogu juures asuv Maaparan-
duse Peavalitsus ja Eesti NSV Ministrite Nukogu juures asuv Koihooside Ehitaxnise 
Peavalitsus /kolhooside chitamise osas/ ning Eesti NSV Ministrite Nukogu juures 
asuv Jahirnajanduse Valitsus ttheks niinisteeriumiks - Eesti NSV P6iiumajanduse ja Va-
rumise Ministeeriumiks. 

4. tihendada Eest± NSV Kinematograafia Ministeerium, Eesti NSV Ministrite 
11 16ukogu juures asuv Kunstide Valitsus, Eesti NSV Ministrite N6ukogu juures asuv 
Raadioinformatsiooni Koinitee, Eesti NSV Ministrite Nukogu juures asuv Kultuurhari-
duslike Asutiste Komitee, Eesti NSV Ministrite Nukogu juures asuv Po]iigraafiatö5s-
tuse, Kirjastuste ja Raaniatukaubanduse Valitsus ja Eesti NSV Vabariiklik T3öj6ure-
servide Valitsus tiheks ministeeriumiks - Eesti NSV Kultuuriininisteeriumiks. 

5. fiheadada Eesti NSV Kergetööstuse Ministeerium, Eesti NSV Toiduainte 
Tööstuse Ministeerium, Eesti NSV Liha- ja Piimatööstuse Ministeerium ja Eesti NSV 
Kalatööstuse Ministeerium ilheks ininisteeriumiks - Eesti NSV Kerge- ja Toiduairicte-
t56stuse Ministeeriumiks. 

6. ttuiber kujundada Eesti NSV Metsatööstuse Ministeeriuin Eesti NSV Metsa-
ja Paberitööstuse Mi.nisteoriumiks. 

7. Likvideerida Eesti NSV Ministrite Nukogu juures asuv Kehakultuuri- ja 
Spordikomitee, andes tema funktsioonid ilie Eesti NSV Tervishoiu Ministeeriumile. 

8. Kaesolev sedlus esitada kinnitamiseks Eesti NV ff1emnukogule. 

Eesti NSV ffienixiukogu Presiidiumi esiinees 
A. Jakobson 

Eesti NSV tilemnu1ogu Presiidiunii. sekretär 
Å. Krtindel 

Tallinn, 27.aprillil 1955.a.1 	
RA.HVA HÄ1L 28.4.1953) 

Sanial kuupeval avaidatud seadlusega ninetas Eesti NSV U1einnukogu Presii-
diuin Aleksander Jaani p. Ansbergi ENSV Kuituuriministriks, Heinrich Mihkli p. Laura 
ENSV Metsa- ja Paberit5östuse nti-iistriks, Valentin Ivaxii p • Moskalenko ENSV Sisemi-
nistriks ja Ernst Vilhelmi. p. Ristmåe ENSV Kerge- ja Toiduainetetöstuse ministriks. 



Oma 6.mai 1953.a. seadlusega nimetas ENSV ttLomnukogu Presiidium Aleksan-
der Augusti p. Mette ENSV P11umajanduse ja Varurnise idnistriks. 

tt1ernnukogu Presiidiurni seadlusega 27.maist 1953a. vabastati talentin 
Ivani p. Moskalenko Siseministri arnetikohalt ja Siseministriks mrati Mihhail Kuz-
rna p. Krassman. 

R.A.HVA HÄL 7.511953 teatab: "ENSV fflernukogu Presiidium ana 25.4.1953.a. 
seadLisega likvideeris Prnu, Tallinna ja Tartu oblasti ENSV koosseisus ja allutas 
rajoonid, samuti Kohtla-Jrve, Narva, Pirnu ja Tartu linna vahetult ENSV vabariik-
likule organisatsioonile." 

Tööstus. FIKVA HÄiIL' 25.4.1953: ttPraegu on Eesti, IÄti ja Leedu vabariigj 
raudteedel tielikult file mindud vedurite kiitrnisele 3. sordi plevkivi ja kivisöe se-
guga. P1evkivist, mis varem veeti kaevanduste prahkke, sai segatult kivis6ega 
hea veduriktite..." 

SOVJETSKAJA ESTONIA. kirjutab pealkirja all "Nukogude Eesti töåtajate panu 
Moskva flikoo1i ehitamise1: "... telliskivi tuli "Åsen" tehasest, klaas ttJrvakand 
tehasest. Aseri tehas saatis v.rviist keraaniikat 36-korrulise hoone v1isseirite kat 
miseks... Hoone inööbel vaJ..mistatakse N6ukogude Eestis Tallinna Vineeni- ja Mööbli- 
vabriku. (Luther) poolt. Tallinna tislerite poolt valmistabici mööbel annab tubadele 
mugava ilnie." 

RPHVA HÄL kirjutab: "Taflinna trikootööstuses "Marat 'is" tö6line haigus-
påevadega Uldist tN5mahtu ej vhonda, sest vastva korralduse kohaselt tuleb töölise: 
need p.evad hiljem tasa teha." r.at 'i" direktor Jakov Hammermann Utleb: II...  pole 
ka ni-otet hakata igat töölise liigutust kohe iiletunnitödna märkima, kui töölised vas-
tava korralduse phjaI ettenhtucl ajast kauem t56tavad.tI 

P6Uumajandus. RARVA HÄÄL 25.4.1953 töob ära PUumajanduse ministni Ivan 
Oja käsu. See k1ab: "... kevadktnni töö tuleb 16patada 1.niaiks ja kevadkiilv hilje-
malt 5.maiks.,." 

RAHVA HÄLL 27.5.1953 toob tabeli kevadtöödest, kus selgub, et 25.niaiks o11 
kevadki:inni 1petanud ainult Hiiumaa ja Kingissepa rajoonid, teistes rajoonides oh 
kesloniselt kevadktindi tehtud 80 plaanist. Kevadki1vi oli 1petanud alnult Hiiumaa 
rajoon ja teistes rajoonides oli kevadktilvi tehtud kes1n±se1t 80 ettenähtud plaani: 

Et rninistni käsku pole täidetud, sehle eest on ka siffidlasi ka.nistatud. Nu 
kirjutab 15.mai RAHVA HALL: "Kivihi rajooni täitevkomitee esimees E. Sepa suhtus 
formaalselt partei ja vahitsuse otsustesse... Riiklikult thtsate iilesannete tiit-
mine rajoonis areneb halvasti. Ta plliidis varjata partei eest tegehikku olukorda ra-
joonis. E. Sepa heideti parteist välja ja tagandati tökohalt..." 23.5.1953 RAIWA 
HAAL kirjutab: "Kivi6li rajoonis ja eriti "Öitengu" kolhoosis edenevad k(i1vitö5d 
väga aeglaselt. Itöitsengutt kohhoosi 2.bnigaadi brigadiir rikub tö&listsipliini... 
Brigadiir Ero on vetud krirninaalselt vastutusee töödistsiphiini nikkuinise eest. 

Kultuur. SOVJETSKAJA ESTONIA kirjutab: "Iga pevaga paranob n6ukogu.de tö3-
liste elu... Kiv hi kaevur Mikk Toming tehhib ajalehti ja ostab raamatuid... Tihti 
riietub ta v3ljaskäiinisc Lihikonda ja läheb kinno. . ." -- 

"... Pärnu Ehitustrusti t65histe iihiselamu on halvasti sisustatud... 6htul 
elektrivool itihitatakse v1ja 2a töö1te1t on v6etud vimalus vaba aega kultuursolt 
mööda saata...'t 
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"... Ripina rajooni Stal-ini nimelises kolhoosis on kul elektrivalgustus 
sisse seatud, kuid vool on nii nrk, et lugeda sefle valgustuse juures on tiesti 
VOinLata.. tt 

"... Et 16umelda palitut v6i Ulikonda Kohtla-Järvel, tuleb oodata 4-5 kuud 
ja peale selle on 6mblustÖÖ kväliteet väga madal..." 

==== 

VABADUSNÖUDE APELL LEL!B ttID IST TÄBELEPANU 

ERF-i algatus allkirjade kogumiseks iilemaai3nses ulatuses Balti riikide 
vabadusn6ude apeflile on leidnud Uldist tähelepanu ajakirjanduses kui ka kaasmaalas-
te keskel, nagu seda kinnitavad iksikud snavtud ja kirjad, mis on saabunud ERF-ile 
sel puhul. Ki1ki esitatud soove pUUab ERF selle aktsiooni läbivilmisel arvestada. 
Ka Eesti Keskorganisatsioonide KoostöbUroo New Yorgis Uldiselt pooldab Rootsis al-
gatatud aktsiooni allkirjade kogumiseks, kuigi seda USA-s el teostat.a, sest seal 
eelistatakse rohkem individuaalseid apefle ja isiklikku pBördumist poliitikatege-
laste poole. 

Vaba eestlaskond on arvainisel, et tarvis on midagi korda saata ulatusiiku-
malt neie vabadusnude esitainiseks ja et selleks on praegu nii psUhholoogiiselt kul 
ka inaailmapoliitiliselt 6ige aeg. ERF-i poolt on koostatud ka vabadusn6ude apelli 
teksti kavand, mis on tehtud teatavaks ajalehtede kaudu ja osakondadele ning Mille 
lplikal redigeerimisel arvestatakse selle kohta .ildsuse poolt esitatud soove ja 
ettepaneku.id. 

Apeli saadetakse LRO-le ja läne suurriikidele. Viimaste hulgås ka USA 
presidendile Eisenhawerile, sest sellel on suur thtsus juba selle tttu, et USA-s 
on anietlikult algatatud Balti riikide vabaduse rböviinise uuriiniseks vastava komis-
jord moodustamine ja et see saaks onia toetuse vabaduses vlibivate pgenike poolt. 
Kahtlemata omab president Eisenhower eestlaste hulgas suurt poolehoidu ja kik mele 
lootused on rajatud temale kui suurele riigimehele ja USA-le kul maailma vimsama1e 
riigile. 

Mis puutub apelli adressaati, siis on loomulik, et see esitatakse kogu vab 
eestlaskonna ni.mel ja siin jävad kik organisatsioonid tahaplaanile. Samuti ei ta-
heta selle apelli läbiviimisega taotleda mingisugust sisepoliitiist efekti ning 
sellepärast on kull ERF-i tungiv palve, et selle 1.biviiinlseks kik kaasa aitaksid, 
et see kujuneks meie v6imsaks nudeks vabaduse ja iseseisvuse järele. 

Kik vajalikud materjalid ja instruktsioonid allkirjade kogumise läbivii-
miseks on saadetud ERP osakondadele ja usaldusmeestele ning neid palutakse, et nad 
allkirjade kogumise edukalt läbi viiks±d. Allkirjade andinise kohad ja vi.malused 
tehtagu kchapeal teatavaks ajalehtede kaudu ja nende kogumiseks kasutatagu ka teiste 
organisatsioonide ja usaldusmeeste abi. tfkski kaasmaalarie ärgu jätku oma aJ.lkirja 
vabadusn6ude apellile andmata. 



USA VÄLILINISTEERIUM TÄNAB 

ERF-i esimees prof. H. Perlitz sai Stockholmis asuvalt USA suursaatkonnalt 
kirja, milles v1isniinisteeriumi korraldusel avaldatakse talle silgavailnat tnu nende 
s'bra1ikkude snade eest, mis ERF-i esiinees v1jeridas ona kirjas 24.2.1953 vlismi-
nister Dulles'ile, 

Kneso1evas kinas ERF-i esimees prof. H. Perlitz tegi teatavaks USA välis 
minister Dulles'ile, et ERF-i poolt 22.veebr.1953 korraldatud Eesti Vabariigi 35. 
aastapäeva aktusel Stockholmi Kontserthoone suures saalis tehti teatavaks kne1eja 
poolt v1isminister Dulles'i 1kitus balti rahvastele Leedu ja Eesti Vabariikide 
35.aastapeva puhul, dateenitud 16.veebr.1953, milles v1isminister muuhulgas titles; 

1Kee1dudes tunnustamast Balti rilkide tihendamist Nukogude Liiduga, on ffhendriikide 
valitsus vljendanud aineerika rahva veendumust, et 6igus ja seadus peab m.rama va-
hekordi rahvaste vahel, nu suurte kul vlkestc rahvaste vahel" ja lisandab: 
'... vaimne ja k1baine tugevus ning vabadusarmastus on aidanud teid aletada nit-

meid raskusi niinevikus. Olen veendunud, et samad omadused aitavad tei. Uletada ka 
praegust survet, kuni saabub uus vabaduse påev.' Kirjas titeldakse edasi, et see lä-
kitus veti 1500 koosolija poolt tugeva ja stidamliku aplausiga vastu. 

ÖIENDÅTAGU ERF LIIKMELKSUD ENNE SUVEPUHXUST 

Kuna ERF-il seisab ees suvekuudel mitniesugusei.d ulatuslikke 1ritusi ja 
aktsioone, mis nuavad rohkesti v1jaminekuid, siis on ERF-i juhatuse ja a1ctsiooni 
toimkonna palve, et kik ERF-i 1ii1ned 6iendaksid oma liikinepanused enne suvepuhku-
sele minekut. Samuti on palve, et kik kaasuiaalased astuksid ERF-i liilcneks ja toe-
taksid jukohase1t meie iseseisvuse taastamiseks tehtavat tö5d. ERF-i postglrohurnber 
on 25 52 52. 

TEENETEMÄFGI SAAJAD 

ERF-i G'dteborgi osakonna etepanekul otsustas juhatus anda osakoxma usal-
dusmeestele Elmar Ojastele hZbemrgi ning Alide Simsivartile ja Vilem Luik'ile 
raudm.rgid, kuria nad on ERF-i heaks kogunud vastavad sumnad. 


