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BALTI RIIG]D RLVÅNIk KUi4MåS SJAS 

Mrkimisväärseid sindmusi, Inele seisukohalt vaadatuna, oli ,Aneerik& fihend-
riikide saadikutekoja otsus 7,maist s.a. moodustada eritoimkond Balti rjikide inkor-
poreerimise uurimiseks ja toimkorina esiehe Ch. Kersteni sit Euroopasse, kus tema 
astus Cihendusse balti. pagulastega. 

Mis oli sehle taustaks? 

Selleks on, et fihendriikides tuntakse end ohustatuna Nukogude poolt. Kuid 
vastandina köikidele teistele riikidele, kes snuti elavad Nukogudo ohu all, on 
Uhendriigid veendunud, et kui peaks asi areneina s6jani, siis tuleksid v6itjana väl-
ja nemad ja mitte Nukogud. Teades aga, et s6da osutuks raskeks ja laastavaks, oc-
vad nad vimaiusi sehlest hoidumiseks. Uhe selhise v6frtaluse nåevad nod vmsa nu-
kogudevastase hiidu 1ocnises. Seesu.gurie hit teostub aga alnult siis, kui Uhendrii-
gid suudavad veenda teisi, vähemaid ja oma nrkuses teadhikke riike, et ainult lii-
tumine Uhendrilkidega on neile tagatiseks N6ukogude ohu. vastu: - tuleb veenvalt näi-
data, et iga N6ukogude naaber ja tema mjupiirkonna i1eaedne varem v6i hiljem eran-
ditult ja paratamatult langeb Nukogu..e ikke alla.  

Balti rijkide saatus on sehlaseid niiteid. Esitades laiale avahikkusele 
Balti rilkide inkorporeerimise kälgu ja sehle tagajirgi balti rahvastcle, inan--vad 
Uhendriigid silmade ette teistele nende saatust hiituinisest hoiduinise puhul. Et 
esitusviis oleks veenev, ej pea sehles olenia 1ke, vasturäkivustest kne1eniata. 
See tingib inkorporeerimise käi.gu Uksikasjahikku uurimist pensusteni ja seesuguste 
tunnistajate esiletocmist, kes näi.nud oma silmaga irikorporeerimise Uksikasju v6i ko-
guni olnud sehles kaastegevad. Balti riikide inkorporeerimist uuriv komisjon on rel-
vi loflmas säjas ja jrjekordseks riinnakul:s käl-ra såja tallermaal. Komisjon on töö-
riistu, et suurendada urnbusaldust rog.de vastu, sest ktilna säja kaotajaks osu-
tub see, kehle vastu on tekkinud ifldine umbusaldus. Aidakem igapidi kaasa selle run- 
naku 6nnestinniseks y  varustades koinisjoni andmetega meie koduxnaa vahlutamisest! 

H. Perhitz 
ERT-i esiniees 



-2- 

Tagas! vadates ERF-i Rootsis 1952/1953. tegevusaastale viue rahuldus-
tundega konstateerida kahte olulist asjaolu: 1) hoolimata tildise loiduse ja huvi-
puuduse maadv6tmisest meie pagulaskonnas rahvuslike kis1inuste ja tirituste vastu, 
kaasa arvatud kodumaa vabastrnnise v6itlus, on Eest-i Rahvusfcidi tegevus ometi pti-
sinud eluj6ulisena3  tö5erksana ja laiu pagu.lashulki koondavana ning 2) möödunud 
tegevusaasta jooksul on Ep-i poolt algatatud ja teostatud ulatuslikke aktsioone 
Eesti maa ja rahva vabaduse taastainiseks ning on ptiuitud ära kasutada iga vima1ust 
meile osakssaanud filekohtu esiletoomiseks ja meie iseseisvuse taastandseks. 

Et ERF-i tegeirus on ptisinud e1uju1isena ja 1ögivdnisana, siis on äsja-
mödunud tegevusaasta sisulise töö krva1 16ppenu.d ka niajanduslikult rahuldavana, 
sest eelarve on täjdetud, isegi iiletatud, ja ettenhtud tegevusiilesanded soorita-
tud. See kinnitab rmustavat tsiasja, et ERF-i liikmeskond ej ole muutunud tui-
maks oma rahvusliku elu- ja saatusvZitluse vastu ega andunud ainult oina isiklikule 
heaolule. ERF-i liilQned on teinud oma pariana, vttes osa meie välispropagarida toe-
tainisest ja aidanud kaasa igatiks oma v16Lete kohaselt, et saabuks kord vabaneinise 
tund kodumaale. 

Aktsioonidest, mis algatati m6ödunud tegevusaastal, tuleb esile tsta 
Eesti vabadusnude apellile allkirjade kogumist Ulemaailmses ulatuses. 

Teiseks esitati ERF-i poolt detsembris 1952 k6igi UNO llikinesriikide de-
legatsioonidele, välja arvatud Nukogude Lut ja tema satelliitriigid, protestkir-
jad Uhes faktilise materjaliga ja selgitavate dokurnentidega N6ukogude Lildu väljs-
minister Vnski iralede iimberltikkamiseks, mida ta esitas UNO juriidiises komis-
jonis, seletades, et Balti riigid on vabatahtlikult tihinenud Nukogude Liiduga ja 
elavad nttiid poliitiiselt ja majanduslikult 5nne1ikku du. 

Mdödunud tegevusaastaJ. on ERF-i poolt loodu.d rohkesti uusi kontakte ja 
sllvendatud senise id 1nemaaiJina valitsuste liikmeteg a, poliit ikutega, pr of e ssori-
tega, publitsistidega, ajakirjanikega j.t. ning mitmesuguste organisatsioonide ja 
asutustega, kes tunnevad huvi Ida-Euroopa ja seega ka meie kUsimuste vastu. 

tjhenduses se1lea on ERF-i btiroo poolt saadetud välja väga rohkesti eesti 
probleeine selgitavaid brostttire, ttLevaateid, kirju ja muid inaterjale. Seoses sellega 
on vidud kogeda, et 1nemaailmas hiinatakse ERF-1 tegevust ja tuntakse huvi selle 
vastu, mida t6endavad nii paljud vastus-kirj ad ERF-ile ja tema esimehele. Tsiteeri-
me aflpool vald ilhte nendest paljudest turinustuskirjadest, mis USA senati välisko- 
misjoni esimees Alexander Wiley on saatnud ERF-i esimehele viimase tänu puhul A. 
Wiley'le tema poolt peetud knede eest 26. ja 29.juunil s.a., milles ta julgelt ja 
kindlalt mistis hukka N6ukogude Liidu agressiivse poliitika. Selles oma vastuses 
A. Wiley titleb: ItOlen juba annnu.gi teadlik sellest ohust, mis varitseb vaba maafinia 
Nukogude Liidu. poolt. Olen pingutanud ja pingutan ka tulevikus kogu oma ju tema 
eesmrkide paljastamiseks ja tema agressiivsete plaanide vastu v6itlemiseks. 

tab oma töös Te 
	

tsaadetud broiltire. Hindari Teie 
ega. Hindan vaga Teie kormnentaare. 

The1epandavaks saavutuseks ERF-i töös inöödunud tegevusaastal tuleb inärki-
da ingliskeelse eesti luuleantoloogia ttAnthology of Modern Estonian Poetry" ilmuniist 
ERF-i algatusel ja majanduslikel pingutusil USA-s Florida ilikooli kirjastusel. An-
toloogia väljaandrnine Ameerikas aitab loodetavasti kaasa mele kultuurilisele tutvus-
tamisele anglosaksi maades ja täidab långa meie kultuurpropaganda alal. 
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Samuti tuleb veel esile t6sta ERF-i osa USA Saadikutekoja poolt Balti 
riikide i.nkorporeerimise uurimiseks loodud komisjoni t5ö1e kaasaaitamisel ja tim-
nistuste hanidmisel kaasmaalastelt, kes teavad nende saatuslike pevade ja aegade 
sindmusist. See t36 on alles teoksil ja viiakse läbi vastavalt komisjoni esimehe, 
rahvasaadik Ch. J. Kersteni soovile, mis ta avaldas kneluses ERF-i esisnehega 18.-
21. septembrini s.a. Stockholmis viibides. 

ffksikasjaliku iilevaate ERF-i 1952/1953.a. tegevusest annavad toiinkondade 
ja rahalised aruanded, mis jrgnevad alipool. 

KIEtJASTUSTOBKONNt ÄRUANNE 

Toimkonna koosseis: Renate Kaasik (juhataja), Elga Eliaser, H. Ester, 
A. Horn, Marta Klisk, E. Krepp, K. Kiärik, E. Laid, Adelaida Lemberg, Helene Purre, 
E. Pfitsep, Zoja Raskasov, I. Vaher. 

Kirjastustoimkond on mödunud tegevusaasta jooksul kontsentreerinud oma 
töb Esinduskogu poolt vastu vetud t66kava iksikpunktMe lahendamisele, kuid lisaks 
nalle on tulnu.d tegelda veel mitmete, aasta jooksul ifleskerkinud iälesannetega. Kuna 
möödunud aasta tegevuskavas seisis kahe peapunktina Eestit käsitleva materjali lä-
bitöBtaanine ja artiklite kogu, resp. aastaraamatu vä1jandmine, millised m1emad on 
uu.dsed ktisimused ERF-i t5s ja kollektiivsele tööle i1esehitatavad tegevusalad, 
siis on kirjastustoimkonnal tulnud kulutada palju aega ja j6udu tööde kavandainisele 
ja 1Eibiräikimiste1e autoritega, kuni 1puks juti kokkulepetele nii tihes kai ka 
teises kis1inuses. 

1. NETSLETTER ja raadio. NEWSIETTER jätkas ilmumist, samuti kui eelmisel 
aastal kaks korda kuus ja tema sisulises osas v6iks mErkida suurema tähelepanu. p6ö-
raznist Eestit käsitlevate artiklite avaldamisele. 

Koduinaise materjali hankimist ja kasutaxnist on jätkatud eelniise aasta u.la-
tuses ja seda on ohtralt kasutatud nii Rootsis ja mujal, et saada tetruud pilti 
nie le kodumaal valitsevast olukorrast. 

2. Trtikiste alal ilinus "Kolm könet anglosaksi auditooriumilett, millest 
tiks amiab tflevaate iseseisva Eesti dust ja saa'vutusist mitniesugustel aladel, teine 
käsitleb ineie maa vägivaldse annekteerimise kälku ja kolmas valgustab meie kultuuri-
probleeme j saavutusi fil iseseisvuse ajal kui ka paguluses. Teise trtkisena ilnius 
eesti 1u.u.1ento1oogia inglise keeles "Anthology of Modern Estonian Poetry" nime a11 
mia annab läbil6ike meie luule paremikust kuni tEixiapäevani. Teos on saanud hea ar-
vustuse ja tihe1epanu osaliseks. 

3. Eestit käsitleva materjali läbitöötanise korraliamine oli kirjastus-
toimkonnal raske ti1esanne, kuna puudusid kogemused varasemast ajast ja seetttu tu-
ii läbi kaaluda mitmesuguseid ettepanekuid ja kavasid, et juda mooduseni, mis pari-
mini vastab nii EI?F-il käepirast olevate tööj6udude kul ja nmateriaalsele kandejule. 
Neil phjuste1 jäädi peatuma (tLevaatearti.klite koostamnise siisteemile, milhine töö 
jaotati ära tiksikute alade asjatundjate Vahel. Osalt sehle töö tulemused ja täien-
davalt ju.urde organiseeritud lisaalad annavad Kersteni komisjonile saadetava the-
vaate Eesti olukorrast alates esimesest okupatsioonist kuni tEinapievanl. Viimnati 
mainitud iilevaate koostainise tarvidus korkis ERF-i töökainra Uhenduses Kersteni kii-
laskäigu.ga Rod, si ja selle töö kilre iseloomu tttu tuli kirjastustoimkonnal teha 
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pingutusi, et tö&1 tu.lemusi andval ku.jul käiiria panna. ttLeva1e loodet2kse l6pule 
vila selle aasta viimaste kuude jooksul ja selle lbiviimiseks on kirjastustoikon• 
na poolt valitud erikomisjon, mille juhatus kinnitas koosseisus: Mag. E. Krepp - 
to.znetaja, 1ii1ned: pr. H. Purre, pri. A. Lemberg, riigikohtunik P. Poom ja kir-
jastustoimkonna juhataja. 

&ldse peab itlema, et huvi meie koduinaa olukorra vastu on suur ja valnil-
nud tilevaated on leidnud elavat kasutamist nii konverentaidest osavtjate poolt I: 
ka teiste poolt, keflel on tihel v61 teisel juhul tarvis olnud anda i:ilevaadet rneie 
koduinael valitsevast olukorrast. 

4. Artiklite kogu,.e aamatu viljaandmiseks valiti kirjastus-
toimkonna poolt 	eritoimkoid,/ ning selle eelt6&I on arenenud nhikaugele, et tema 
ilmumist, on oodata 1954,aasta algul. 

5. Rahiru.svahelistele konverentsidele saadetavatele delegaatidele majandus 
liku toetuse mäiramiseks on kirjastustoimkond välja töötanud juhtn650id, mille juha 
tus kinnitas ja mis on aluseks v6etud toetuste määrarnisel. 

Rahvusvahelistest konverentsldest osavtuks ja muudeks tiritusteks välis-
propaganda otstarbel on antud ERF-i poolt toetust möödunud tegevusaastal a1ljrgne-
valt: 

1) Euroopa Lilkumise Eesti Rahvuskomiteele 0.300:- osavtuks European 
Åssembly o± Politica]. Touth kongressist 26.-31.okt.1952.a, Haagis. Osav6tjad: A. 
Uorm Stockholmist ja V. Linnuste Strasbourgist. 

2i Eesti Sotsialistliku Partei v1ismaa koondisele 0.376:- osav3tuk 
15.-17.okt.1952 Milanos peetud Kesk- ja Ida-Euroopa Sotsialistliku Unioni 5.kon-
gressist, 18.-21.00.195.a. Sotsialistliku Internatsionaali 2.kongressist ja 20 
26.001952 Parlisis peetud pagulasurjtiMingulise keskuse korralisest n6ukogu koos• 
olekust. 0savtja:Joh. Mihkelson. 

3 Eesti Liberaal-Demokraatlikule Koondisele 0.100:- (tiiendav toetus) 
min. A. Varma osav6tuks Euroopa N6ukogu tälskogu ja Liberaalide Unioni aastakon-
gressist 25.-28. sept.1952. a. Strasbourgis. 

41 Euroopa Liiku.inise Eesti Rahvuskomiteele Kr000:- osav6tuks Euroopa Lii-
icuinise Ida- ja Kesk-Euroopa komisjoni koosolekust 22.nov.1952 Pariisis. Osav6tja: 
min. Ä. Rai. 

Si Eesti i1li6pilaskonnale Rootsis 0.100:- osav6tuks 12.-17.jaan.1953 Ko-
penhaagenis 3.rahvusvahelisest tiui6pilaste konverenteist. Osav6tjad: Meemo Me10 ja 
Valdo Nemva1t. 

6) Euroopa Liikumise Eosti Rahvuskomiteele Kr.400 :-- osavtuks Euroopa 
Liikuznise Kesk- ja Ida-Euroopa komisjoni koosolekust 13.veebr.1953.a. Londonis. 
0savtja: min. A. Varma. 

7) Eesti Vabadusmeelsetele Föderalistidele Kr.200:- osavtuks Noorte Eu-
roopaföderalistide Union! kongressist-ppenäda1ast 30.n&tsist-4.apr.1953 Pariisis 
- Sévre'is, Unioni keskkomitee koosolekust 11.--12.apr.1953 Pariisis ja 9.-10.maini 
1953 Unioni informatsioonipäevast Cc:niaris. 0savtja: V. LLnuste. 

80  Eesti Liberaal-Demokraatliku. oondise Noorte Sektsioonile 0.300:- osa-
vtuks 'or1d Federation of Liberal ani Radical youth konverentsis 19.-27.maini 195 
Lne-Ber1iinis. 0savtjad: Endel Kunse1 ja pri. Heljo Mängel. 
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9) Eesti Vabadusmeelsetele FöcieraListidele 0.100:- osavtuks Ida- ja 
Kesk-Eu.roopa eksiilnoorte kongressist ja keskkomitee koosolekust 5.-7.juunini 1953 
Pariisis ja informatsioonipevadest Mth1hausonis, 0savtja: V. Linnuste. 

10) Euroopa Liikumise Ecsti Rahvuskomiteele Kr.300:- Euroopa Liikuinise 
Noortese1'etariaadi korraldatud Ida- ja Kesk-Euroopa prob1eerne konverentsist 
4.-7.juunni 1953 Pariisi. Osav6tjad: Källo Kandre, Aleksarider Terras ja flrnar 
Laaban. 

11)Euroopa Lilkurnise Eesti Rhvuskomitee1e 0.25:95 oav6tuks 20.juurxil 
1953 Strasbourgis Eu.roopa Liikurnise Rahvusvahelise Eksekutiiifo'iroo koosolekust ja 
24.juunil 1953.a. Pariisis Euroopa Liikumise Ida- ja Kesk-Euroopa komisjoni koos-
olekust. Osavtja:min. Ä. Rei. 

12) Eestj Liberaal-Deinokraatijku Koondise Noortesektsioonjle Kr.300:-
osavtuks 26.-30.juulini Oxfordis World Federation of Liberal and Radical Youth 
aastakongressist. Osav6tja: pri. Elga Eliaser. 

13) Vabade Eest1astj P11urnajandus1iidu1e Kr.650:- Euroopa P11umajandus-
lildu (cE) aastakongressist 4.-11.okt.1953 Sevillas. 0savtja: T6nis Kint. 

14 11 Eesti Liberaal-Demokraatlikulo Koondisele Kr.250:- osav6tuks 22.-25, 
aug.1953 Luxembourgis European Liberal Youth aastakongressist. 0savtja: !trvo Horm. 

15) Euroopa Liikumise Eesti Noorte Rahvuskornjteele Kr.400:- osavtuks 
Euroopa Liikundse Noortesekretariaadi poolt 20.-30.juulini 1953 ja 1.-10.augustini 
1953 Caenis korraldatud aktiivsete noortejuhide ippelaagrist. Osav6tjad: T6nis 
Tnisson ja Koit Liii. 

150
1 Eesti Skauttöö Keskusele Rootsis Kr.230:- osav6tuks 5.Ulemaai]insest 

vanemskautide kokkutulekust (Rover Mootist) augustis 1953 äveitsis. Osav6tjad: 7-
1ii1e1ine eesti vanemskautide esindusrupp. 

Peale sefle on ERF enda karida v6tnud NE#SIETTERI toimetaja pr. H. Purre 
kulud Kr.90:55 'ihenduses tunnistuse anr:sega UNO orjatö1aagrite uurimiskomisjoni-
le 20.001952 Genfis. Samuti on mratud veel toetust välis- ja kultuurpropaganda 
otstarbel: 

1) Eesti Koolide Toetuskapitalie koteose "Tanine rahvas' vljaandnii-
seks Kr.250:-; 

2) Eksiiii1ipilas te Keskorganisatsioonile Rootsis informats ioonibillet-
ni rootsi keeles v1jaandmiseks Kr0100:-; 

3) Min. H. Lareteile Eesti Vabariigi 35.aastapäeva puhul kiilastajate-ter-
vitajate vastuv6tu ku1udek Kr.100:-; 

4) Vabade Eestlaste P13unajandus1iidu1e aastaraamatu III vljaandmiseks 
(ingliskeelsete sisukokkuvtete tegeiniseks) Kr.30:-; 

5) Eesti Teaduslikule Seitsile Iootsis aastaranatu 1 väljaandndseks ja 
v5.J.ismaistele asutistele saatmiseks Kr0 250 : -; 

6) Reino Sepp tale 0.20:- Rahvusvahelise Kergej6ustiku Statistikute Liidu 
liilnnetej.e eosti kergej6ustiku edetabeli saatiseks koos ing.iskeelse kaaskirjaga; 

7) Eesti Gaidt65 Keskusele 0075:- ksiraaniatu våljaandmiseks; 

8) B. Me10 kaudu anrietatud 'Picturesque Estoni0 kulud Kr04:- Islandi 
pxsidendile, valitsuse esindajale ja tometaja Årni Olale. 



6. Kaudse vilispropaganda alal on toiikond tegu.senud elavalt. Eriti on 
rhku pandud sol aasta]. atlaste 1bivtamise10 ja neis esinenud vigade puhul kas 
Eesti kohanimede kirjutamisel v6i Eosti piiride suhtes on pbördutud vastavate kir-
jastuste ja geograafiliste seitside poole, et tulevastes triikkides vead parandatak 
Nii on v6etud ihendus Tiden 'i kirjastusega ja jrgmiste viljaannete toirnetustega: 
Concise Oxford Atlas, Editors: D. P. Pickxnore & K. F. Cook, Oxford University Pres 
1953; Hammonds Library World Åtlas, C S. Hanmiond & Company, New York 1950, Skandi-
navisk Världsatlas., Gumperbs förlag, Göteborg (ainult 1 viga: Muna-mag + Chudskoye 
jne. 

Yearbook of Education 1952, ilniunud Inglismaal kioso1eval aastal, sisal-
dab Eesti hriduso1ude kohta kiiva artikli, mille tonetus oli tellinud N6ukcgude 
Eesti haridusministrilt Voldemar Karli p. 0atlt, kes selle Ulevaate oli muidugi 
kirju.tanud tuntud konununistlikkude va-lede abil iseseisvusaega maha tehes ja Nuko-
gude Eesti hariduselu tihistades. Kirjastustoimkoina algatusel v -ötsid meie 6petajat€ 
organisatsloonid Inglismaal ja Ameerikas kontakti selle aastaraamatu toimetajatega 
ja selgitasid neie nhlsuguse artikhi ilmutamise sindmatust, arvestades selle puht-
koimnunistliku propaganda iselooniu. Samuti on 6hendatud ekslikke and.nieid paljudes 
teistes suurates entsi.k1opeediates. 

Kirjastustoimkorma poolt koostati Hollandi Eosti Seitsi palvel raadiokne 
tekst, nils sealses raadios Eesti Vabarhigi 35.aastapeva1 ette kanti. 

Renate Kaasik 
Kirjastustoimkonna juhataja 

ÅKTS I00NITOIMK3NN. M.tJLNNE 

Lk±sioonitoiinkonda kuulusid: Martin Juhkam (juhataja), Julie Paljak, Mar-
got Uksi, Enno Peimo, Lembit Pihiberg, Rein Tarmet ja Vallot Linkvist (lahkunud er.-
ne tegevusaasta lppu Kanadasse siirdunisel). 

Aktsioonitoimkonna tegevuskava, Esinduskogu poolt khnnitatuna 1952/1953. 
aastaks, on leidnud vmaluste pilrides tiitmist k6igis ktisiinustes vastavalt vaja-
dustele, olukordadele ja tegijate t63vinie1e. Kuna aktsioonitoitnkonna tegevuskva 
oliatud Uldsuunalisena, oleks tehtu jirjestus jrgmine: 

a) j6ulu- ja uusaasta 6nnesoovidest vabastamise aktsiooni teostamine ERF-
kaudu ee:Imiste aastate eeskujul, mil -lega on taotletud saada ERF-ile tootust ja mis 
m6ödunud tegevusaastal 	päris 	hösti 3nnestus. 

b) Eesti Våbariigi 35.aastapäeva thLstamine piduhikkude aktuste korralda 
misega iile terve Rootsi, kusjuures Stockholmis korraldatud aktus Kontsertsaalis väl 
jendas jirjekordselt rahvuskaaslaste isarna, armja iiknee1sust oma rohke osa 
vtuga rahvuslikult tihtsa.te siindinuste puhul. 

c) Seoses Vabariigi aastapievaga korraldati Stockholmis FW-J. toetamiseks 
traditsiooniine rahvuspidu, nils nnestus väga histi. 

d) Samuti korraldati koos k 4.rikuga - Vaikne nHdal - tihenduses Eesti Vaba-
riigi 35.aastap.evaga, mille raaxnes kogunes igal 6htul ajavaheiaikul 23.-27.veebrua-
rini ±'o1ire1 arvul iniinesi kiriku.sse vaiksesse palvesse kodurnaa ja simia orjap1ve 
jänud rahva eest. 
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e Organiseeriti aktsioonitoiinkorina ju.urde Naiskomitee, kelle tilesandeks 
on ERF-i Cildrahvslikes tiritustes kaasaaitamine, eriti aga EEF-i inajanduslike ette-
vtete libiviimisel, 

r) Kttiditamise aastapiieva tähistati koos kirikuga ja teiste kannatavate 
rahvastega ERF-i poolt Stockholmis ja teistes keskustes file kogu Rootsi leinajuina-
lateenistuste ja vastavasisuliste aktuste korraldandsega. Uhtlasi saadeti vaba maa-
urna riigijuhtidele ja UNO-le Cihine apell, millele olid alla kirju.tanud raudeesrii-
detagu.ste rahvaste: eestlaste, l5tlaste, leedulaste, poolakate, slovakkide, ungar-
laste, bulgaar].aste ja rumeenlaste esindajad, n6udes "vigivaldselt okapeeritud maa-
de kohest vabastamist". 

g) Årvestades ja kaaludes rahvusvahelist v1ispoliitiist olukorda otsus-
tas EHF-i juhatus aktsioonitoimkonna ettepanekul algatada käesoleva tagevusaasta ja 
Uldse ERF-i tegevusaja jooksul suurinia ifritusena Eesti vabadusnude apeflile all-
kirjade kogumisb, mille eesinLrgiks on tilemaailnine organiseeritud vabade eestlaste 
apelleeruine suurriikide juhtidele, UNO-le, senaator Kerstenile ja teistole, et 
tuletada meelde nicie 6igustatud vabadusnuet, kuid sellejuures juhtida ka länerii-
kide tähelepanu koinpromisipoliitika traagilistele tuleniustele, mille vältiniiseks 
tuleb koondada kik jud, et pidurdada Nukogude Vene edaspidiseid veelgi suuremaid 
imperialistlikke ambitsioone. 

Samuti on ERF-i mtteks ergutad.a nimetatud aktsiooniga kaasmaalasi aktiiv 
semalt toetama ja isiklikalt kaasa löma rahvuslikus vabadusv6it luses ning tasandad 
teed edukamale Uhisele tegutsemisele ja arusaamiselo. 

Åktsiooniga on liltunud: .?.ustria, P6hja- ja. Luna-..afrika, Brasiilia y  
Hollandi, Prantsusmaa, Rootsi, Line-Saksainaa ja Taani eestlaskonnad, kuna organi-
atsioonide apelliga on liitunud celtoodud maade ning Lustraalia, Kanada ja ti.meeri-

ka eestlaste organisatsioonid. 

h) Tegevusaasta jooksul on aktsioonitoimkond piitidnud jukohaselt teha 
kik uu.te liiknete vrbamiseks ning teostanud aktsioone liikmemaksude 6igeaegseks 
laekuinis eks. 

Åktsioonitoiiukonna juhataja on osa v6tnud ERF-i esindajana mitinel korral 
suvipevadest, suuromatest kokku.tulekutest ja  osakondade ktilalisena andnud inforinat-
siooni ERF-i tegevusest ning selgitanud ajakirjanduses kul ka vastavatel kogunemis-
tel ERF-i poolt algatatud Vabadusn6ude apefli ni6tet. 

Eriti teenoterohke tegevuse eest on tegevusaasta jooksul 7ilja antud es-
makordselt ka kuldmxke, samuti arvukaid hbe- ja raud&irke. 

Kuldm.rgi on saanud: Rudolf Renning Stockholmi osakonnast, 1ugust NurmistE 
Stockholmi osakonnast, kapten Evald J. Jakobson (London), Voldemar Palm Stockholmi 
osaiconnast, Heino Riomar Göteborgi osakonnast ja Dr. Endel Lruja (London). 

Hbemrgi on saanud: minister Ä. Tor-na (London), peakonsul Joh. Kaiv 
(New York), Vaba Eesti Komitee esimees Leonhard Vahter (New York), Ernst R. Selin 
Stockholmi osakonnast, Johannes Karu Malmö osakonnast, Elniar Ojaste Göteborgi osa-
konnast, prof. Ants Oras Florida iilikoolist, Vidrik Saluste Linköpingist, Leonid 
Laid Stockholmi osakonnast, August Haainer, Bernhard Mäelo, Zoja Raskasov, Ivan Rand-
mets - kik Stockholini osakonnast, Valdeku Nu.rmela Södertälje osakonnas. 

Raudmrgi on saanud Theodor :t, Julius Jakobson, Linda Jäiger - Söder-
tälje osakonnast, Kaarol Åidla Göteborg"- osakonnast, Lliide Simsivart ja ¶111cm Lui 
Göteborgi osakonnast, Johannes Lindvere Uppsala osakonnast, Voldeinar Evald Stockhol-
mi osakonnast, dr. Alfred Mosesse Ving.kerist, Jaan Reino, august Kask ja Paul Han-
sar Borasist, Albert. Tattar (Venezuela). 

Martin Juhkam 
- Aktsioonitoiinkonna juhataja 



INFORISÅTS IOONITOfl.il(ONNL LRULNN 

Inforrnatsioon±tokonda kuulusid: A. Purre (juhataja), P. Kangro, M. P1-
de, H. Rajamaa ja K. Vilcima. 

Toimkonna tegevust vib jagada kolme ossa: 

1. ERF bUroo abistaniine: kne1cjate ja k6nede hanklinine osakonladele Ees-
ti Vabarilgi aastapeva puhul, apellide ja i1eskutsete koostaniine ning tunnistuste 
hanki.mine Ch. Kersteni komisjonile. 

2. ERF-i sihtide populariseerirnine ajalehtedes. Eriti t6husat tö&l inf or-
matsiooni levitainise alal ERF-i tegevusest on teinud peasekrotr å. Peets, Ls iga 
nädal on ancinud ajalehtedele Ulevaateid ERF-i jook.svast tööst. 

3. ERF TEIDETE 'rfljaandmine. TEATED on ilinunud käesoleval aastal iga kahe 
kuu tagant. 

Informatsioonitoimkond on andnud välja ka Nu.kogude Eesti adniinistratiiv-
se jaotase kaardi, mida broo kaudu on levitatud hea ed.uga. 

Arnold Purre 
Informatsioonitoimkonna juhataja 

PLGTJL.SK113IMUSTE TOIMMIJDlik LRUSNNE 

Pagulaskcisimuste toiinkonda kuulusid: Artar Terras (juhataja;, major A. 
K6rgma ja kapten A. Saidra. 

Tolinkond on eelmiste aastate eeskujul togelenud julgostusprobleemidega 
laiemas ulatuses, hankides informatsioone ja soetades pidevaid kontakte vima1uste 
kohaselt ka vJ.jaspoo1 Rootsis olevate asutiste ja isikutega. 

Artur Terras 
Pagu1askisirnuste toinikonna juhataja 



EESTIPLHVUSFONBI ROOTSIS RJHtLINE 	UNiJ 1952/1953 

KULUDE JA TULUDE iRtJJNNE 1.10,1952-30,9.1953 
KtJLUD Kulutatu.d 
1. Trilkised 

a) ingliske3lsed k6ned 316:20 
b) aastaraarnat 8000:- 8316:20 

2. Pressibfih1etgfl 27763:18 
3. Se1gitust3ö, inforrnatsioon 

ja v1ispropida 6813:95 
4. Palgad 10435:- 
5. Korjanduskj1ud 394:40 
6. Postikiiu.ö. 1192:85 
7. 95ooku1ud 

a1 	ijtjrjd 1740:- 1740:- b) niu.ud 1585:39 325:39 1760:- 8. Siduku1ud 447:45 
9. Vallasvara 

a 	vallasvara ostotud 1876:- 
b) vallasvara s ootamiseI 2000:- 3876:- 

62564:42 f 1 e j 	k 	30.9.1953 692:36 

63256:78 

TULUJ Lao kunud 
1.  Ljilojiemaksud 24881:74 
2.  Toetused 2193:23 
3.  ERF &iEused 6298:41 
4.  TIllud kfrjastustegevusest 

a) Eesti luuleantoloogia 6228:30 6500:-. 
b,) Muu kirjandus 1037:56 7265:86 1000:- 5. Pressibii11etn 22058:89 

6.  Muud tulud 553:65 

63256:78 

LLG- JL?PB 	N IIs 
;KTr\rÅ 1.10.1952 30.9.1953 
1.  Raha postgiro arvel 13250:71 16134:94 
2. Debitorjd 177:50 2695:38 3.  fileminevad suiad 145:- 

15153:21 18030:32 



M 

P;3 1,10.1952 30.9.1953 
1. Krecijtcrjc3. 1869:75 334:80 2. t.tleminevad suniad 5430:33 10000:- 3. Eelmiste aastate ii1ejk 7203:16 7803:16 4. UlejäS.k 30.9.1953 

692:36 
15153:21 18830:32 

ERF Rootsjs h3aks vSlismaal 842:09 975:75 Vallasvara 6172:52 7369:20 Materjali ladu 1012:- 350:- 

SELTLTSKRIFLJTJLI5E 'RtJLN]JE JUJ?DE 

Kulude ja tulude arudo kohta olgu selgituseks mirgitud jrginist: 

fikisd Kr.8316 :20 ee1axes Kr.8000:- 
S11e kuupostj all on kolme71g1isk1 k6ne vä1jaandise kulud Kr. 316: 
Kuna aastaraiatu v5jandist ci Ole 1952/1953 .tegewsaat j6u- 

tud 16pule vila, elis on eelarves seloks ette nhtud summa Kr.8000:- varu- 
tud 1953/1954 .tegevusaasts. See sunma seisab bilanels tilern.inevate summa-de ax-ve kreditis 	

Kr.8000: 

Kokk'i Kr.8316: 

Vallasvara Kr.3876:- eelarre. Kr.2000:- 

	

I?utj alT 	 dup1jtseernjs. 
/masjn Kr.1875:. Ja 1953/1954,Dege 'eaac•baks varutuci aadress- ja kirjutugmasjn ostuks 	Kr.2000:- 

Kodj Kr. 3876. 
See summa seisab bilansis iileminevate sujjoado arve kredit!s. 

Liinema3ud Kr0 24,831:74eolarveg Kr.27.500:- 
- Selles-r, surnmast on laekunud Stockho.unist Jtr. 9.640:- 

	

ja teistsh koskustest 	 Xr,15.241:74 
Lii1nemaksude v5hemlaekujnjne on tingituc asjaolust, et aruandeaas-ba 1puks ci olnud kjk liilcned ved tasunud om, a liiIoieinaksu, 

ILRF_iritusecj Kr,6.298:1 oe31a,-7res_Kr.3.000;- 
Eelarve uinma on uleDatud K 3 oon1cjetpeod, al, onnosoovid me.) Onfles-tunud kordamineku t6ttu, 

Elmar Kendre 	 Voldernar Palm 
Laekur 	 Maj andusnunjk 
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EESTI ?RVUSF0ND R TSTS EELARVE 1.10.1953-30.9,1954 

KULTJD 
24000:- 1.  Trtikjsed 6000:- 
1000:- 2.  Pressiteenjstus 20000:- 
5500:- 3.  Informatsjoon ja väljs- 
1000:- propaganda 9000:- 

20000:- 4.  Palgad 11000:- 
500:- S. Korjandusku]u 500:- 

6.  Postjkulud 1500:- 
7.  Birooku1ud 

a) Ufir 	1740:- 
b) muud 	1260:- 3000:- 

8.S3jdukulud 1000:- 

TtJLUD 

1. LiiIiemaksud 
2. Toetuseci. 
3. ERF tiritused 
4. Tulud kirjastustegevusest 
S. Pressiteenistus 
6. Muud 

52000:- 	 52000:- 

Eelarve moodustamisel on aluseks v6etud ecimise tegevusaasta rahaline aru- 
anne ja toi.nikondade 1953/1954.a. tegevuskavad ng arvostatud ka v6imaljkke korrak-
tiive 195 3/1954 .tegevusaast 

ETTEPANEK ESINDUSKOGULE 

1. Tulucie 	 -me 	lubada juhatusel vajaduse korral teha mamkulu- 
tusi eelarve kulude punktide 1, 2 ja 3 all. 

2. Lubada juhatusel vajaduse korral eelarve kulude punktide 1, 2 ja 3 all 
ette nähtud kredijte nende punktide vahel iimber paigutada. 

Elmar Kandre 
Lao kw.' 

Valdemar Palm 
Maj andusnunik 

KIRJASTU5p3iON1 TE GE VUSKL VA 

Tegevuskava koostades 1953/1954.aastaks tuli 	 olukorrast 
tingituna astuda samme, mis sel-le tagevusaa'ta prograimni teatud mral erinevaks muu-
dab viiivaste aastate omast. 

1. Kerstenj komisjoni tööga henduseskeris i1es toi.rnkonnal esirnese ja 
klirelinat lahendust nudva iilesandena i1evaatc koostamine Kersteni koniisjonile olu-
korrast Eestis pärast ann(-, ktsioonj kuni tänapäevani teadaolevate faktide p6hjal ja 
nende v6rdlus Festi Vabariigi aegse olukorraga. Kuigi tunnistusi komirjonjie kogunab 
rohkestj ja k6ikidelt annektsioonj ja selle tulemusi illu.treerjvate1t aladelt, on 
siiskj oluline, et komisjonile oleks rntud Ulevaatlik tagap6hi .i1disost alukorra ku-
junemisest vallutatud rijkides. Sellepdrast tulevad alad nagu: Poliitijn0 vägivald 
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ja inlm'6iguste rikkuxaine, Kohtu olukord, Terror, Elatistase j3 sotsiaalolud, Majan-
duslik kurnarriine (pllumajandusos, tööstuses jne.), Kirik ja usuelu, Kultuurialad 
(koolid, kirjandus, kunst, teater inc.) meie asjatundjate poolt läbi töötada ja ko-
inisjonile esitada. 

2. Brori väljaandmine, kus kasutmise1e tuleksid Vi mdc onda poolt 
Kersteni knisjonie koostatav «levaade kul ka Kersteni kamisjoni uur.inise proto-
koll, kust välja t6stetakse Eestit ksit1ev os. Kirjasb ustoirnkond on arvanisel, et 
acilest kujuneb parimaid propagandabroffire, nils meil kunagi on välja antud ja soda 
vina1ust ej tohi meic kasutaniata jutta. 

3. Eelolcvate t5ökava punktide kaudu on selgunud ja ka xn66dunud aastate 
kestel ilinnenud vajadusi arvestades, et Eestit käsitleva materjali läbitöcStamise 
järgi on suur tarvidus. Soda materjali läheb vaja eriti väliskongressidest osavt-
jaila kongressimaterjalide ettevalmistamisel, kuid ka mdc oma publikatsioonide 
jaoks. Ku.igi oloks vajadus saada ilevaateid lUheiriate ajavahemikkude järgi ja Uksik-
asjalikumalt, ej pidiud kirjastustoimkond ERF-i eriväljaminekuid arvestades, nils 
tekivad Kersteni komisjonile tilevaate koostamisega ja tema tö ponu1arseerimisega 
broiiiiri Vol. v6imalikuks soda t66d suuremas ulatuses kavardada kul alnult kas 
poole aasta vi aastaiilevaadete koostamisega ja olemasoleva mateja1i katalogisee-
rimisega majanduslike vimaluste piires. 

4. Kirjastustoimkond ot,sustas jätkata NEWSLETTER.I vljaanc1niist, kuid ala-
tes l.jaanuarist 1954 ainult iiks kord kuus, kuna ERF-i oelax've sel aast.al ci vZd.mal-
da suuremate suniniade oelarvesse v6tmist selleks otstarbeks. Kirjastustoimkond on 
avaldanud seisukohta, et selles veel enam kul seni kasutataks ruumi Eesti kiisimuste 
va1gustniscks, ku.id tervet N6ukogude Liitu puudutavate kis:irnuste juures, mis haara-
vad ka Eestit, ci pse NEWSLETTER mööda ka tilevaateartiklitest torve Nukogude Lii-
du ulatuses. 

S. Kirjastustoinikond on otsustanud välja anda 1954.a0 algul eelmise aasta 
t56kavas seisnud aastaraainatu - artiklitekogu, mille valmimlseks on eelt66d osalt 
tehtu.d fasalt alles käsil. Eelt5öde tegemine uue taolise i1evaateteose väljaandmi-
seks 19955. tegevusaastal. 

6. Väliskongressidest osav6tjate majanduslik toetamine. 

7. Kaudse välispropaganda alal jätkata tööd;entstiklopeediate, atlaste ja 
teiste Eesti kohta andmeid sia aldavate publikatsloonide jälgimist ja nende paranda-
mist juba ilmunud väljaannetes, koostades tilevaateartikleid oodatavate entsfk1opee.-
diate jaoks. 

Ute älesandena otsustas kirjstustoimkond vitta oma kavva vimaluste ja 
teede otsimist ja leidmist v6rkeolse proosaantoloogia avaldamiseks. 

KTSIOONITO]1KONNA TEGEVUSKhVA 

Toimkonna tegovuse cesmärgid on välja kujunenud eelrniste aastabe jooksul 
ja soetttu peaksid need jäma tildjoontes ka eeloleval tegevusaastal :aniadeks. See-
juures tuleb aga arvestada aega ja olukordi ning vastavalt nendele sooritada aktsioc 
ne ja firitusi ihenduses ERF-i sihtidegi vabadusv6itluse intensiivistainiseki Eriti 
soovitav on osakondadel, arvestades eeipooltoodut, orraldada kohtadel enanial määral 
mitniesuguseid propagandalisi kal ka majanduslikke «ritui0 
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J1dsuunaijsjks ile-sa-vide ik akts ioonito kcnna]x ole ks id: 

ai Lpetada odukalt ERF-i poolt algatatud Eesti abadusnu(,'e apoililo 
allkirjade koguinino. 

U; 1. Korrrildada ERF-i v.lisvjt1us0 finantsnda1, mis haaraks progrj.- 
lises osas EflF-i tööievaatenjtuse, vastavasjsuljsi ettokandeid, kontserte, pU 
dujd j.m. 

2. Orgnisat 	-j sjoong05 ja majandusijkus osas: ihekorcjaete toet,uste 
aktsiooni,uute liBnte vrbamist jno, mis sinniks selleks otstarbeks koostatud 
kartoteegi ja kindla stisteemi alusel. 

5. SM-uti vjljsvjt1use mi1estust.htd0 levitanijst 

ERF-i välåsvöjjLusc finantsnjda korraldamjne toimu.ks kikjd ERF-i or-
ganite osavtu1 ilerootsijses ulatusos. 

c) ERF-i idoelisto kui ka majsndus1jj(,,  iiritus-be 6nnestumjs;cs intilmses 
koostöös informatsioonitoimkonnaga tutvustada intensivsemait ERF-i tÖÖd ja tege-
vust ajalehtede ja ajakirjade veergudel. 

d) Jtkata seniseid rjtuj ERF-i toetnjseks. 

e' Kuna tiidrahvusljke Lirituste tehnijne låbivjjmjne on aastate kestel 
lasunuci ERF-il, tuleb jitkata nende 1ibivimjst ka edaspidi 

ORGNisTS IOONrj'on.xoN TECVU5Ki.V4 

ERF-i juhatuse otsusoga 15,okt. s.a. otsustati Illoodustad 	toimkon -. 
organisatsioon2Ltoj0fl -, mis v3taks andalo osa akbsjonjtojora 'iiesandeid, en-
ti usaldusmeeste V 5=v11jaehjtamjse, uute liilenete virbamise ja i1de liikmeskon-
da ja organisatjoonj puutuvate kils imuste osas Åktsjoofljtojirlcolmaie, mis on olriud 
seni tööga väga kooriiiatud, jäks edaspidi peamiselt mitmesuguste EU-i tinituste ja 
aktsioonL läbivjjmjne. 

Uue toimkonna i1esanded oleksjd. Uidjoontes järginised: 

a) Usaadusmeeste kaadri tiendamine ja kindia 1iiinemaksude kassearimjso 
ssteerni väljatö6tajnjzie, arvestades kahte vLna1ust, postitesi ja usaldusrnehe kaudu 
tasumist v.-stavnitliiiane soovio. 

b iJute liilenote virbnmine, eriti koostös --k' 	-t  
ci Kohtadel osakondade abistam:ine organisatoorjs kiisiniujs kirjateel 

ka praktilises t35s tihedas Uhenduses biirooga. 

d. Kaasmaulastega asustatud ko skuste aktivisearraino E12-i osakondads 
asutsmiseks, kus see puudib. 

e' ERF-i biiroo abistamjno orgaeisatsjoon]J55 kUsjmustes 


