
1979 1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

EST0-80 
läheneb~ 1 

OLEMA,A.ILMSED EESTI PAEVAD 1980 ROOTSIS 
EST:'\ISK \'.l~RlDSFESTM\l 1980 I SVERIGE • THE ESTONIAN WORLD FESTIVAL 1980 IN SWEDEN 

INF 
SISJUmm IM~.tooN' nAl(O)IU'rQ 
OllG~ lA JtSr0-80 KOMI'rEEDE.Llt 

SAATEKS 
•===•aaaa-sa:,:s-:a:s 

Jöudu töölaL 

~e tle INFO toimetg: 
Atfred. Poütma.,Socken~en 32B 

132 oo SAt.'l"S1Ö·BOO 
Settnai tUUI.!!~Stt p«l.M.me eda.s
P-idi $a«.ta. kÕi~ INP()-o$ AV4L
Cl41n.is'ela bd.avctil. mAterja.l.iA. 

25. APRILL 1 979 

E&to-80 piduatusteni on jäänud veel vaevalt .15 kuud ae~a, mis 
köigile ettevalmistajaile on täis p i ngeat tööd. Organiseerimise 
aeg on möödas ja ettevalmistused arenenud nii kaugele, et nüüd on 
jäänud meile vaid Uks tee: otse edaait Sellepärast - köik käed 
külge t 

Iga ettevalmistav toimkond töötab omaette ühikuna. Eato-80 
komiteed asuvad mööda maad ja maailma laiali kuid vajadua nöuab, 
et meie köik töötaksime Uhiae perena. Aja, kulude ja tööjöu kokku
hoidmiseks tuleb vältida igasuguseid paralleelseid samme ning ira 
kasutada köiki vöimalikke nöuandeid, mis tööd võivad kergendada 
ja otstarbekohaaemaks muuta. 

Selliseks sidemeheks on möeldud käesolev INPO. See on ainukena 
vöimalik vahend selleks, et i~aühel oleks ülevaade aallast, m111•~
kHik toiaed teRelevad. KuvaLeuH un •~dn väljA euata t~a 4-b nädal~ 
tagant köigile peakomitee in1m~stele ja kohalikele Eeto-HO komi-

, teedele ning see oleks ühtlasi alusmaterjalike eketemaela infor
matsioonile ja muudele kirjutustele. 

Et see möte aga üldse oleks teostatav, selleks on vajalik, et 
köik Esto-80 organid kaasa aitaksid ja INP0 1 t pidevalt materjaliga 
varuetakaid. Peamine osa materjalist peab tulema toimkondadelt üle
vaatena nende jookevaat tööst aga ka nende soovid ja vajadused 
ettepanekuine Eeto-80 komiteedele. Samuti muidugi ettepanekud ja 
teated komiteedelt ja teistelt, kel on midagi kasulikku öelda, eest 
muidu ei oleks sel asjal mötet. INFO ei ole belletriatika1 

Teateid ei ole vaja viimistleda avaldamieeka, kuna pole Uldee 
kindel kas neid sel kujul ja pikkuses saab avaldada. Aitab küllalt 
pliiatsiga paberile visatud ridadest. Kel on raskusi eesti keele~ 
kirjutamisega, vöib seda rahulikult teha rootsi, inglise vöi saksa 
keeles. Need vöib tölkida eesti keelde. Hiina keelt ma eiiski ehk 
palukain vältida- seda-ma ei oska~ 

Info~~tsioon väljaspoole Esto-80 organeid läheb ajakirjanduse 
j& 11 Eeto-80 Teadete" kaudu, mille järgmine number on kavateetud 
välja anda käesoleva aasta mai kuul. 

Alljärgnevalt möningaid lähemaid selgitusi, mötteid, soove ja 
ettepanekuid. 



PEAKOMITEE TOIMKONNAD 
==============·====== 

Asja iseloom eeldab seda, et peamised informatsiooni andjad INFO'le peavad 
olema peakomitee toimkondade juhatajad. Käesolevas numbris leiavad käsitlemist 
möneä üritused, mille üle pikemalt juttu oli viimasel peakomitee koosolekul. 
Teiste kohta on vaja materjali, mie tuleb avaldamisele edaspidi. Tähtis on, et 
iga toimkonna kavatsused ja töts leiaksid selles· omavahelises: infonnat~ioonie 
pidevalt käsitlemist. Täna on nii - kui tekivad muudatused, siia rää~ime neist~ 

Selliseid muudatusi, olenevalt vajadustest, tekib kindlasti kuni viimase 
silmapilguni. Kui tahaksime köiki neid ära oodata ja esitada vaid löplikke, 
konkreetseid andmeid, siis peaksime vaikima kuni 5· juulini 1980. Keegi ometi 
ei arva töaieelt, et informatsiooniga tuleks nii kaua viivit8 da1 

IN.F'O on ühtlasi abivahendiks peakomitee organitele, mille abil nad saa'V'ad 
pöörduda oma soovide, ettepanekute ja järelpärimiatega Esto-80 komiteede poole 
nii Rootais kui ka teistes maades• Siin on vöimalik avaldada positiivset krii
tikat ja ~äiendavaid ettepanekuid, mis asjale kahtlemata tuleb k~suks. 

Mulle on täiesti selge, et eönumite kirjutamine ja saatmine annab köigile 
tööd juurde. Selle vajalikkuses ei ole aga kellegi pöhjust kahelda. Ka mina 
~l~n oma kutsetööga koormatud inimene ja töötan Esto-80 heake va.baetr. ajast. 
Arge siis nöudke minultki ebaintmlikku, et ma igaühega peaksin hakkama inter
vjuud tegemat Teeme selle asja siis ühiselt, et ta kellelgi üle jöu ei käiks. 

KOHALIKUD KOMITEED ROOTSIS 
·=·===========·==========· 

Kohalikud Esto-80 komiteeu ei ole iluasjaks loodud. Nad on senini olnud enam
vähem "äraootaval seisukohal" kuid ni.iüd on vaja ärgata ja käed kUlge panna. 
Kui on 'öeldud, et ülemaailmsed Eesti Päevad on korraldava maa eestlaskonnale 
rahvuslikuks äratajakat siis olete just teie selle äratuse esimesiks pasuna
puhujaiks koostöös kohalike eesti organisatsioonidega. 

Meil on siin küllaltki kaasmaalasi, kes oma elu elavad idüllilise& vaikuses. 
Loevad "Expresseni11 ,'-lähevad "stüügaase" ja tapavad ajaviiteks kapsausse. Eesti 
lehe kaudu meie neile ligi ei pääse. "Eesti leht on ikka väike j& vähe aeea ja 
kaks lehte läheb liiga kalliks!" Nende huvi ärkab allee siis kui 11Expreseen 11 

hakkaks Eeto-80 vastu huvi tundma. Siia ta läheb kohe Svenesoni juurde ja näitabr 
"Vaata mis siin seea_; seiaab -mina ka eestlane~" Meie ei tea aga veel, mil mää
ral meil önnestub 11Expresseni 11 oma materjale sisse saada. 

Kohalike Bato-80 komiteede ülesanded olekaid eemajärjekorraa~ 

A. Organiseerida kohalikke esinejaid, nagu laulukoorid, naievöimlejad, rahva
tantsijad, skaudid jt. Aidata köigiti kaasa nende väljaöppeke ja osavötuka. 

B. Tutvustada ja propageerida Esto-BO ideed oma piirkonnas ning püüda kaasa 
tömm.ata vö).maliku.lt palju rahvast. Eriti on vajalik üles otsida ja aktivi
seerida l!d inimesi, kes eestlusele on ükaköikeeks jäänud aga ka segaabielu
lisi koos oma rootalasest kaasaga. Tooge need köik Stockholmit 

e. Teha sihikindlat propagandat selleks, et vöimalikult palju rahvast osa vötake 
Esto-80 rongkäigust ja mitte 11 trotuaarierapooletuiks" ei jääks. Siin on 
arvuline suurus olulise tähtsusega. 

D. Organiseerida ja teha ettevalmistusi selleks, et vöimalikult paljud kannaksid 
rahvariideid. Seda mitte üksi eainemisil ja. ronskäigus vaid vöimalik.lllt ka 
tänavapildis. Meie oleme vältmuaelt skandinaavlaatele täiesti sarnased ega 
ole meid seepärast vöimalik märgata tänavapildis. Allee. eeati naiste kaunid 
rahvariided looksid meeleolu ja paneksid aüda•uvise Stockholmi "öitsema11 • 

E. Aktiviseerida ja kaasa tömmata. eeati noori nii palju kui vöimalik. lhemaa
ilmeete suurpidustuste näol on selleks ni.iüd olemas· loomulik aotiiv. Organi
seeritud eesti noored kutsugu kaasa:ka köik teised eesti nooredo Ärge laske 
üksköiksuat ja mugavust noortetöös saada korvamatuks tagasilöögiks eestluse 
tulevikulaL 



P. Korra~dada ühissöitu Stockholmi. 

ru, Aidata kaasa E•to-80 majandusliku aluse loomisel. Es:to-80 vormilised korrel
dajad on eesti organisatsioonid Rooteis, ke&;praktilise tö~ läbiviijaks ame
tisse seadsid vastava organi - Esto-80 peakomitee. Peakomitee eaab aga oma 
ülesande edukalt läbi viia ainult siis, kui selleks on loodud majanduelikud 
eeldueed, milleks korraldajad organisatsioonid teatavat vastutust kannavad. 

Esto-80 tutvuatamine ja propageerimine, büroo, eöidud ning arvukad üritused, 
mille eest ei saa nõuda piletiraha, moodustavad suuri kulusid, mida vöimalik 
ei ole pääsmehindadesae arvestada. Peakomitee pöördub lähemal ajal eesti 
organisatsioonide poole üleskutsega, mille tekst on tutvustamiseks avaldatud 
ajakirjanduses. Üleskutsega kaasuvad korjanduslehed, millega organisatsioonid 
pöörduksid oma liikmeskonna poole ja ühtlasi rakendakaid oma liikmeskonna 
pöördumiseks nende poole, kes.organieatsioonidesse ei kuulu. Kümnelistega 
ei ole võimalik korraldada ülemaailmsaid Eesti Päevil Rootsi eestlaskond ei 
ela yaesuseB·• lfüüd on meil vaja näidata, et ka meie oleme suutelised pidue
tusi hästi kornaldam.a ja oma kaasmaalasi väärikalt vastu vötma. See on meie 
ühisettevöte ja loomulikult meie kanname ka selle kulud solidaarselt. Selle
pärast peab see üleskutse ulatuma igasee eesti koduese Rootsis, E~~o-80 mötte 
tutvustamiseks ning vajaliku pöhikapitali kogumiaeke. 

Aidake selle kordaminekuks teovöimaalt kaasa~ 

H. SAatke oma mitmesuguaed mötted ja ettepanekud INFO'le, siis lähevad need 
kirjalikult köigile asjaosalistele kätte. Teil on kogemusi varemaist kokku
tuleku1st ja kindlaati ka uusi ideid. Tulge nendega välja juba nüüd - enne 
Estott Hiljem oleks neist armetult vähe kasut 

EST0-80 KOMITEED TEISTES MAADES 

Esto-80 on oma iseloomult meie köigi poolt ühiselt korraldatav suurüritus. 
Paljudel teist on suured kogemused varemate ülemaailmsete Eesti Päevade korral
damisest, teie teate, mis läks hästi ja mis läks äbarikult. Kindlasti tuli ka 
seda ette. Meie korraldame nii suurt asja esmakordselt, improviseerime ja teeme 
ka vigu, kuigi me neid meeleldi ei tahaks t~ha. Sellepärast meie vajamegi teie 
kogemusi ja ettepanekuid. Meie oleme praktilised tööinimesed ja sugugi mitte 
pirtaakad. Tulge siia rahulikUlt välja oma ideedega. Meie ei pane ühtegi öpetuet 
pahaks vaid oleme tänulikud iga nöuande eest. Kui see on hea, leiab ta kohe 
kasutamist, kui teda ei saa tarvitada, siia paneme paremaid aegu notama. 

INFO on erandlik vöimalus pöördumiseke köigi peakomitee organite poole korrag 
Kasutage aeda võimalust ja saatke meile oma soove ja ettepanekuid. Kui nad on 
kirjas, eiis leiaYad nad ka tähelepanemist. 

Meid siin huvitake muidugi teie pidev prognoos oaavötjate arvu kohta. Samuti 
on ka toimkondadel kindlasti küsimusi. Mönda neist on puudutatud toimkondade 
töö all käesolevas numbris. Hiljem tuleb neid rohkem, kui INFO on omale tuule 
tiibade alla saanud ning toimkonnad sellea kontaktivöimalust haistnud. 

Segadust on ju tekkinud hotellihindade pärast kuid mulle on öeldud, et siine 
D-klassi tuba on umbes sama standardiga kui P.-Ameerika mandril Holiday !nn. 
Kea;eoovib, vöib elada luksuaklassis kuid küllalt kornaliku toa saab ka odavamal 
Eelregiatreertmist toimetab Stockholm Convention Bureau, Strandvägen 7 C, 
S-114 56 Stockholm, Sweden. 

Viinahindadega on muidugi lugu halvem ja sinna ei ole midagi parata, kuid 
katsume merele minna. Seal saab tollivabalt ja odavamalt. 

Ja löpukss Cato Utlee, et Kartaago peab saama hävitatud! Mina ütlen, et 
Esto-80 puhuks tulfi1köik naised rahvariidesae pannal 

ALPRED PÖLmtA 
Peakomi tee sekretän· 
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LAULUPIDU 

totmub laupäeval, 12. juulil Älvajö näitusehallia. Peaproov on reede öhtul. 
Senini on registre~JUnUd 34 koori, kokku ligi 900 lauljaga. Kuna köik koorid 
ei ole end veel ~atreerinud, siia töenäolikult töuseb lauljate arv kuni lava 
maksimaalse mahutavuseni - 1000 lauljat. Noodiraamatud saadeti v~lja 1000 eks., 
millele hiljem on veel lisa tellitud. Esmaspäeval 7. juulil toimub lauljaakonna 
kokkutulek Lauljate Päeva nime all. 

Laulupeo toimkonnal on kavas ktrikUkontaeDdi korraldamine, milleat hiljem 
lähemalt. 

KIRIK 

EE~K korraldab Esto-80 ajal Pöhimääruste kohased kirikupäevad, mille raamee 
toimuvad s 

a) 6. juulil pidulik avajumaleenistus kirikupäevade alguseks, mis ühtlasi on 
Eato-80 avajumalteenistus; · 

b
0

) 9· juulil kirikukongresa> teemal: "Eesti kiriku kutau.mu&"l 
) usuteadlaste konverents' 

f\ d) peapiiskopliku nöukogu koosolek; 
e) konsistooriumi täiekogu koosolek. 

13. juulil toimub pidulik jumalateenistus Eato-80 löpetamiseke. 

Toimkond tegutseb ja üksikasjalikumad kavad avaldatakse nende selgumiael. 

LIIKuMlSLAVAS!US 

on öieti töönimetus. Selle galaöhtu löplikku nimetust ei ole toimkond vee~ 
kindlaks määranud. 

Selle euure asja sünnitamine ei ole peakomiteele kerge olnud. Liikuaislavae
tust korraldama ja juhtima paluti yanameister.- ja "Tallinna völur" Ernst ldla, 
kes. seniorina oli loomulik kandidaat. Idla vöttie ülesande vastu ja lubae hea 
ning kunstiküpse lavastuse korraldada. Peakomitee kutsus üksikaejade läbiaruta
miseke Torontost kohale varemate Valguspidude korr&>ldajad Evelyn Koopi ja Toomaa; 
Metsala. Pärast IDLA CENTER'is toimunud üksmeelset nöupidamiat olid köik röömead, 
et konkreetne koostöö Ernst Idla kunstilisel juhtimisel on saavutatud. 

Päev hiljem kirjutae Ernst Idla peakomiteele kirja, millea t••ta~ et loobub 
liituaialavastuse korraldamisest ja palus oma nime kustutada Esto-80 funktsi
oonideste Kataed tema oteust muuta ei andnud tulemusi. 

Peakomitee juhatus seisis nüüd probleemi ee~ mis nöudis kohest lahendamiet. 
Önneks on meil rohkem vöimlemisjuhte, kee omale nime on teinud ja asjaomastee 
ringkondade& rahvusvahelise kuulsuse saavutanud. 

Juhatus pöördus nüüd "Malmötüdrukute" juhi Leida Leesmendi poole, kee silmas· 
pidades Esto-80 üldrahvuelikku ja propagandalist tähtsust, oli oma rahva tubli 
tütrena nöue lavastuse reahi1d oma peale vötma. Teda assisteerivad sealjuure~ 
ta tütar !11na Berg-Leesment ja eelmiate Valguspidude korraldaja Evelyn Koop 
Torontost, kes muide on Canadian Modern Oymn-etioa Pede~tion'i president. 
Re.hvatantsu ala juhib elfasi ttKasear1 11 Udo Tohver ja P.-Ameerika mandri osa~ 
meie rahvatantsu veteran ja eriteadlane Toomaa Metsala. Toimkonna juhatajake 
palus peakomitee arhitekt Harry Eiohhorni. Need on rasked nimed. 

Uus toimkond on väga aktiivset tegevust alustanud. Toimkonna kooseeisu kuulu
vad peale eelnimetatud juhtide veel: Peeter Kitenik (valgustuejuhi abi), Mart 
Lirtdeberg-Lindvet, Nils Lindeberg-Lindvet (majandus), Georg Metsalo (skau~d), 
Olev Mikiver (dekoratsioonid), Viljar Nairis (helitehnika), Toomaa Tanlc: (reklaam) 
Toomas Tuulse (muusika ja laul), Eva Värbu (sekretär) ja Tönia Värbu. Valgus
tusjuhiks tuleb MalmH Stadsteatrist Nils Andereeon. Toimkonda kuulub veel r.11x 
Koop koordinaatorina Kanadas. 
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TOIMKONDADE EELARVED TÄPSUSTADAlLt 
a::::uz=::::l:a:::::::::::::=:::o:::::=z:::::::a::a:::a•:aa·o 

Eeto-80 on e-sektsiooni osas oma 
2-3 miljoni krooni läbikäiguga kül
laltki suur ja komplitseeritud äri
line ettevöte, millel vähe Uhiet ta
valise seltai asjaajamisega. Seltai 
laekur vöib ka omast taa~at vajadu
ee korral paaraada krooni välja pan
na ja aa&b selle tagasi kui liikme
makaud laekuvad. Eato puhul ei oleks 
eev Uldae möeldav. Summad on eellaka 
liialt suured. Nende väljamaksmine 
ja laekumine peab olema ette planee
ritud ja kooskölaatatud. 

Kuna nüüd aktualiaeerub majandus
plaani viimistlemine ja likviditeedi
eelarve kooatamine, aiia on abao-
1luutselt vajalik,et köik toimkonnad 
esitakaid alljärgnevad andmed: 

Eraldage eelarve kolme oaaas 

1. Tulud-kulud 1979 
2. Tulud-kulud 1.1.- 31.6.1980 
3. Tulud-kulud 1.7.- 31.8.1980 
4. Katsuge ajaliaalt väljaarvestada 

kui palju teie vajate kuni 1.7. 
1980 igal üksikul kuul peakomi
tee kaseast raha. 

Andmed palume saata niipea, kui 
vöimalik aga hiljemalt 25. maiks 
1979 C-aektaiooni üldjuhile Leo Xa
rupälle, Movägen 4, 163 60 s'XIäl 

TEADAANNE ESTD-80 TOIMKONDADELE 
-=~====~===========~===:======= 

Informatsioon .1a materjalid järg
mise INPO jaoks pal~n saata köige 
hiljemalt kolme nädala jooksul arva
tes käesoleva numbri kättesaamisest. 

Eriti on vajalik, et ülevaate· 
kooatakaid alljärgnevad toimkonnad: 

1. Noorteüritused (Jaak Jüriado) 
2. Laekesport (Ante TUkaammel) 
}. Sport (Tanel Moora) 
4. Pallisport (Anu Blunt) 
5. Maailmalaager (Tillu Hanson) 
6. Raamatunäitus (Esmo Ridala) 
7. Söjaveteranid (Valter Soo) 

Spordi aladelt oleks vaja teada, 
millieed võistlused toimuvad, millia
tas klassides, kus ja kui palju on 
senini regiatreerunud vöiatlejaid. 

Palun B-sektsiooni üldjuhti kaasa 
aidata, et need andmed töeati'tulek
sid öigel ajal. 

EST0-80 ORGANISATSIOON 
~=========:====~~===== 

Organisatsioonis on mõningaid muu
datusi olnud, majanduse ja teenin
duse sektsioon on timherkorraldamisel 
ning teateteenistuse süsteem loomi
sel. Kui selgub isikuline koosseis, 
siia avaldama uue organisatsiooni
plaani. 

EST0-80 PÄÄSMETE EELMftftK 
•======~=:====a========• 

Pääsmete ja turuetamiatotmkonnad 
a.lultavad tööd kui Esto-80 büroo on 
sisseseatud ja vajalik personal olemas. 
Kavade kohaselt algab pääsmete ee~Uük 
novembri kuul 1979• 
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lfÄI'l'USJD :antr:===== 
A r ~ i i v n ä i t u a 

B~lti Arhiivil on olnud läbirääkimisi Riigiarhiiviga. Riigiarhiiv on n6ustu
nud korraldama näituse, mis haaraks mitmesuguseid Eestit puutuvaid Urikuid ja 
dokumente XIII sajandist kuni kaasajani. Etteteatamise korral ollakse n6us andma 
aeletusi ja tutvustama kogu Riigiarhiivi gruppidele. Kuna Eesti ala teatavasti 
oli pikemat aega Rootei valduses, siis vö:l.b see näitus olla aa,1ahuviliatele 
küllaltki paeluv. 

K u n a t i n ä i t u s 

toimub Eesti Majas 1.- 20. juulini, milleks ruumid on reserveeritud. Kunsti 
valiknäitus toimub Stockholmi Kultuurihoonea vöi teisel juhul Kunstiakadeemias. 
Läbirääkimised selleks on käimas. Loodame, et kunstitoimkonna juhataja o. Paju 
annab täpsemat informatsiooni lähemal ajal. 

Rahvakun~tinäitus 

Pöhjala Muusaumil (Nordieka Museet) on olemas eesti rahvakunsti kogud, mis 
sinna deponeeritud juba varem vahetuskorraa. Muuseum on nöustunud korraldama 
neist näituse, mis kavade kohaselt avatakse mais 1980 ja jääb avatuke 3-4 kuud. 
Ettevalmistused selleke on käimas ja suhtumine muuseumi poolt väga hea. Vastava 
Bato~·toimkonna juhatajaks on kutsutud Göteborgi muuseumi juhataj~ Lili Kaelas 
ja tema abiks eestirootslaste poolt Hugo Mickelin, kuna näitusel esitatakse ka 
eestirootslaste kogud. Toimkonna nöuandjaks on prof. Gustav Ränk. Kuna seal 
kasutada antakse kolm head ruumi, siis on täiesti mõeldav korraldada seal ka 
eeinemisi mingisugueel kujul. 

Kui meie sellise näituse oleksime pütidnud korralda ise, siis oleksime saanud 
välja panna vaid paguluees valmistatud käeitöid, mis muidugi ka oleks olnud 
huvitav. Nüüd aga avaneb ainulaadne vöimalus näha t6elist esiisade ja esiemade 
loomingut, milleks meil praegustes oludee teist vöimaluet ei olegi. Kogu suur 
Ptihjala Muuseum sisaldab väga huvitavat mater;jal1 Rootei minevikust. 

FILATEELIA TOIMKOND 
··=========2·==:=== 

Hans Krönströmi juhtimisel teguteeb aktiivselt. Kavas on auu hulgas: 

1. avada Eeto-80 postkontor ja muretseda sinna eritempel; 
2 •. korraldada eesti filateelia näitus ESTOEX-80; 
3. korraldada 9· juulil 1980 Besti lilatelistide Päev; 
4. anda välja mitmesuguseid filatelistlikke trUkiseid, Umbrikke ja marke. 

Reklaammargid ja -umbrikud ilmuvad eeloleval kevadel, vöimalikult juba · 
aprilli kuul. Loodame, et toimkonna juhataja annab edaspidi lähemat aelgitu&t. 

LAEVASOIDU ·=·=· ... =·=· 
vastu Stockholmi skääridee ja Läänemerel näib olevat huvi. Stockholmi saa

reetik on ainulaadne paik ja seal rtstlemine ilueal auvep•rval vöib pakkuda 
küllaltki meeldivat elamust. Selle taga~laiub päikeses:sätendab Läänemeri, 
mille tormidast piiteutatud lained kord kandsid vabaduse randa tuhandeid eesti 
pögenikke, ning taamal Eesti rand ja saared. Loodan selle küsimuse juurde veel 
hiljem tagasi tulla. Kas kohalikel komiteedel on ettekujutust sellest, kui 
suure söitjate hulgaga aeie vöiksime arvestada? 
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USA-st ja Kanadast saabuvad sealsed vtiimlejad ja arvukalt rahvatantsijaid. 
Loodttavaati ka mujalt. Rooteis organiseeritakse uusi vtlimlemistruppe, ka las
teat. Enne jaanipäeva k.a. toimub Metsakodus kursue rahvatantsu juhtidele. 

Lavastus on kavandatud Johanneehovi jääetaadionil. See on kinnine hall, mis 
mahutab kuni 10.000 vaatajat ja omab ca 3000 m2 esinemispinda, mis eellaka 
puhuks tuleb katta laudpöranda vöi plastvaibaga. Koop ja Metsala olid väga heal 
arvamisel jäästaadion1st ja selle kHrvalruumidest. äende hinnangul on aee paik 
kijigiti ideaalne liikumislavastuae kor~ldamiseks. Staadioni körvalruumid on 
viga sobivad riietumiseks ja harjutusteks ning tuajeedesee üleval on vöimalik 
p•igutada mHni näitus ja tasulist reklaami. Sinna on kerge pääseda all.maa-raud
t~ega ja lähedusee on parkeertmiskohti 800 autole. 

V~ljaatpoolt saabuvad eliittrupid ja rahvat~taurühmad on avaldanud soovi 
esinemiste korraldamiseks ka väljaspool liikumislavaatust. Peakomitee andis 
Ht+rry Eichhornile vabad käed "Eesti Nädala" organiaeerimiseke Skaneenia Esto-80 
ajal. Kes seda ei tea, siis olgu selgituseks öeldud, et Skanaen on vabaõhumuu-
seum keset linna asuval saarel 9 mida ümbritseb suur looduslik park. · 

Köne all on olnud kantaadi vöi avamuusika loomine liikumislavastuee sisse
juhatuseks, mis kasutamisele vöiks tulla ka teiate Esto-80 Urituete puhul. Ka 
on möte, kasutada koore liikUmialavaetuse rezhiis. 

TEAT:SR 

Läinud aastal läbiviidud näidendivõistlus töi sisse 41 tükki lavalist uus
loomingut, millest auhinnati 11 tööd. Köiki auhindu ei ole saadud välja anda, 
kuna köik autorid ei ole veel teatanud oma ntme ja aadresei. Väärib märkimist, ~ 
et esikohale tulnud lavanäidendi eest on auhind sel pHhjusel senini Yälja and
mata jäänud. To-tmkonnale on teada vaid pseudonUUm - "Heiurald Iiepuuf«·. '!'ema 
näidend, millel zhürii hinnangul on rahvusliku dokumendi väärtus, käsitleb 
eesti rahva kannatusi II maailmasöja ja okupatsioonide ajal. 

t\ksteist näidendit on paljundatud ja teatrigruppidele välja saadatud tutvu
miseka. Kavatsus on anda Esto-80 raames viis lavastust •lljärgnevalt: 

H 
4) 
5) 

Stockholmi Eesti Algkooli Lasteteatrilt Ao Vakai reshiil 
tlhalt Kanada teatrilt 
tlhalt USA teatrilt 
Stockholmi Eesti Teatrilt ja 
Pinna Stuudiolt, 

vöimaluse korral igast lavastusest kaks etendust. 

-~ Etendused to~uksid laupäevast, 5. juulist kuni kolmapäevani, 9. juulil ja 
vajaduse korral ka reedel, 11 juulil. Teatreist on köne all olnud linnateatri 
suur saal, mis mahutab 800 vaatajat ja Scala teater Eesti Majas ~OO kohaga. 
Puhkuste 'töttu on siingi suurimaks mureks personali küsimus. 

TV ja raadioga jätkuvad läbirääkimised Andres KUngi kaasabil. Loodame, et 
1980oa. suvel TV'e ja raadios midagi pakutakse ka maie pererahvale -kas meie 
endi vöi rootelaeta poolt· 

Teatritoimkond kavatseb ühtlasi korraldada teatrirahvale ja teatrieöpradele 
omavahelise kokkutuleku hubaseks jällenägamiseks ja teatriprobleemide aruteluks. 

ICIBJAIDUS 

Kirjandustoimkond kavateeb kooatöHa Eesti Kultuuri Koondisega korraldada 
kirjanduslik-muusikalise pärastlöuna, milleks on reserveeritud ABF'i saal 
teisipäeval, a. juulil algusega kell 15.00. Peale selle väiksemaid punktüritusi. 
Loodame, et toimkond neist edaspidi lähemalt informeerib. 
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11 
EST0-80 BUROO •=========:z:.:a 

Peakomitee otsustas üürida büroo
ruumid Eesti Majas, Wallingatan 32. 
l:"raegu toimub seal remont kuid büroo 
loodetakse avada 1. maiks a.a. 

Postiaadress: Box 657, S-101 29 
STOCKHOJR, jääb endieeke. Telefon 
08/106807 on kavatsus sinna üle viia 
kuna teise telefoni numbri teatarne 
hiljem, kui see selgub. Siseesead
mine vöib veidi aega vötta. 

Büroo asub maja allkorral, eisae
käiguga tänavalt, mis teeb ta hästi 
sobivaka ka Eato-80 esemete müügi
kehana. 

EST0-80 T-SHIRT 
=======:======== 

Valge, lühikeste käistega euvesärk 
Esto-80 märgiga rinnal on tellitud ja 
peaks müügile tulema Esto büroos ca 
15. maiks s.a. Esialgu väiksemad suu
rused, mis sobivad lastele ja noor
tele. · 

OOPERISÖPRADELE TEADMISEKS 
========s================= 

Ajaloolises (ehit. 1764-66) Drott
ningholmi teatris, Drottningholmi 
lossi pargis, toimuvad ooperietendu
sed suveteatri nimetuse all. Teatri
toimkond lubab ooperisöpradele, kes 
soovivad tutvuda rootsi ooperikultuu
riga, Esto-80 puhul abiks olla pääs
mete ettetelltmisel. 

HALLOL TOROftO JA NEW YORX.L 
aa==•==c=••==z=====m==••cs~ 

· Esto-80 informatsiooniala kornaldaja 
Siim Saare tuleb juunis Ameerikass-e. 

: Soovi ja vötmaluee korral oleks ta mee
leldi valmis andma informatsiooni ning 
näitama diapilte Stockholm1st 

Torontos 10. juunil a.a. ja 
New Yorgis 15. juunil. 

AUTODEKAALID ============ 
Väga nägus dekaal auto tagaaknale 

kleeptmiseks on saadaval Esto-80 pea
komitees. Es~ene versioon on rootsi
ja eestikeelne, selgitamaks rootelas
tele, mis on tulemas. See selgitustöö 
on vajalik ja peakomitee loodab, et 
köik eestlas1st autoomanikud Rootsie 
selle omandaksid ja autole kleebiksid. 

Selle hind on kr. 10;- , millest 
suur osa läheb Eeto-80 toetamiseks. 
Saatmise lihtsustamiaeke, kuni büroo 
on tööle hakanud, on soovitav, et koha
likud komiteed aeda tellikaid oma ümb
ruskonnas levitamiseka. Hil~em on või
malik ka üksiktellimis täita. 

Dekaal on kaaea~neil, kes tulevad 
ESTO •76 filmi näitama. Göteborgis on 
see kuuldavaati elavat huvi äratanud • 

. . .... .._ .....,_.,,. ---
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1. Anderson, Ants 

2. Anderson, Epp 

- 3. Annik, Heino 

4. Ausmaa, Aksel 

5. Blunt, Anu 

6. Eichhorn, Harry 

7. Ericsson, f"1uusa 

6. Hanson, Sven 

9. Hürrn, Henri 

lU. Ignats, Ülo 

11. Iir, Herbert 

12. Jüriado, Jaak 

. Kao las, Lili 

14. Karupä~jt Leo 

15. Kiisk. Harri 

16. Kikerpuu, Ene 
__ ,. 

Kokla, Juhan 

18. J<röndström,Hans 

19. Küng, Andres 

20. Leesment, An n 

21. Leesment, Leida 

22. Lepik, Kalju 

2:5. Mark, Aksel 

24. ~1icko li n, Hugo 

25. Moora, Tanel 

L:6. Norvell, Richard 

27. Novek, Jaan 

. Paju, Otto 

29. Pa1jak, Ivar 

.50. Pukk, Leelo 

.. Puusepp, Lola 

)2. Puusepp, Rein 

:53. Põldma, Alfred 

34. Raid, Jüri 

55. Raidur, August 

36. Reinans, Alur 

37. Ridala, Esmo 

30. Saare, Siim 

39. Soo, ltJaltar 

40. Tui, Marje 

41. Tukksammel,Ants 
42. Valliste, Eldur 

43. Vi1val, Jaan 

44. Tohver, Udo 

Ramviksv. 214, 122 43 ENSKEDE, 08f9l 38 33 

c/o Truuvet, A1grytev. 15-III, 127 32 SKi)RitO-Lt.'!EN.OB/ Bu 97 53 

Spinnrocksv. 13-II, 161 48 BROMMA, 08/26 83 41,t.t. D3 OO OO 

Mblnda1sbacken B, 124 30 BANDHAGEN, 08/86 49 95, t.t.785 24 40 

Plogv. 3-III, 171 49 SOLNA, 08/83 94 33, t.t. 730 09 20 

Höglundav. 6, 191 47 SOLLENTUNA, 08/96 55 59, t.t.Ol71/50 400 

Farkostv. 12, 181 35 LIDING Ö, 08/765 39 96 

Markerg. 7, 582 66 LINK0PING, 015/15 13 84, t.t.Ol3/14 61 40 

Östmarksg. 14-I, 123 42 FARSTA, 08 /94 84 U3, t.t. 24 18 50 

Ormingeringen 71, 132 OO SALTSJÖ-800, 08/715 45 19, t.t.116272 

Brännkyrkag. 87-VII, 117 23 STOCKHOLM,DB/68 70 65,t.t.235710 

Branta Saeken 24, 142 OO TRÄNGSUND, 08/94 77 80 

Prüstgärdsg. 68, 412 71 GÖTEBORG, t.t. 031/24 38 77 

Movdgen 4, 163 60 SPÄNGA, 08/36 20 44 

Ardalav. 96, 125 40 ÄL VSJÖ, 08/47 99 27 

U1vsundav. 25, 161 35 BRDMMA, DB/25 34 52 

Linda Sandsl1spl.32-I, 126 65 HÄGERSTEN, 08/46 05 43,20 49 42 

Sofie1undspl.40-I, 122 31 ENSKEDE, DB/59 13 l9,t.t.765 30 25 

Rabyg. 12, 216 13 MALMÖ, 040/15 22 66 

Rättarviksv. 85, 162 24 VÄLLINGBY, 08/36 ~9 78 

Gustavsg. 3, 216 11 MALM~, 040/15 55 21 

Askorsundsg. 12, 124 44 BANDHAGEN, 08/47 79 81, t.t.21 27 75 

Murarg. 4 E-II, 754 37 UPPSALA, 018/25 50 25 

Sagverksg. 64, 122 41 ENSKEDE, 08/91 08 11 

Solhagav. 20 nb, 143 OO VÄHBY, 08/710 29 03,t.t.736 09 20 

Brantingstorg 20, 754 34 WPPSALA, 018/25 52 32,t.t.DB/10 68 D~ 

Val1arev. 23, 183 51 TÄBY, DB/756 JJ 22 

Linn6g. 25 A, 114 47 STOCKHOLM, 08/67 38 44 

Backvinde1n 27, 126 57 HÄGERSTEN,08/46 56 24, t.t. 23 04 OO 

Sandfjärdsg. 134-1 1 121 69 JOHANNESHOV, 08/91 39 73 

Roddarestigen 7, 182 35 DANDERYD, t.k. D0/768 73 70 

-do- -do- -do- t.t.44 08 20 

Sockenv. 32 8-I, 132 OO ~ALTSJÖ-BOO,OB/715 14 66, t.t.44 08 20 

Skarpbrunnav. 153, 145 64 NORSBORG,0753/809DB, t.t.OB/970690 

Nathorstv. 25-II, 121 47 JOHANNESHOV, 08/59 79 B6,t.t.21 32 7 

Ringen 44, 182 74 STOCKSUND, 08/85 27 72, t.t. 11 66 47 

Krögarv. 32 nb, 145 52 NORSBORG, t.t. 08/21 32 77 

Ringv. 29, 172 37 SUNDBYBERG, 08/98 28 62, t.t. 67 02 10 

Lostigen 28, 171 71 SOLNA, 08/85 13 28 

Svss1omanso. 24. 112 STOCKHDLMe 08/51 25 23 t.t. 10 64 26 

Nordmarksv. 19, 123 51 FARSTA, 08/93 66 49 t.t. 771 84 20 
Gruntvigsg. 6~II, 161 58 BROMMA, 08/37 73 22 

Nockebyv. 36 1 161 40 BROMMA, 08/26 36 89 

Nybohovsgründ 16, 117 44 STOCKHOLM, OB/744 18 91 
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P r o t o k o 1 l nr. PK:1/790318 ===::==========:=================== 

EST0-80 peakomi~ee koosoleku kohta Eesti Majas pühapäeyal, 18. märtsil 
1973· Koos on kvoorumilahe (lisa 1) järele 27 peakomitee liiget. Koosolekust 
vötavad osa kohalike Eeto-80 komiteede eaimehed: Helga Paldrok Uppaalast ja 
Mart Nömm Göteborgiat. Koosolekut juhatab R.Norvell ja protokollib A.Pöldma. 
====:===~================~=======~===========:========~==========:~============ 

§ 1 

Peakomitee esimees R.Norvell avab koosoleku kell 10.45. Päe
Yakord (lisa 2) vöetakse vastu esitatud kujul 

Peakomitee protokollis nr. PK:3/78 tehakse alljärgnevad muu
datused: 

a) § 33-a: Siim Saare soovib protokollist eemaldada tiitli 11 Dir.", 
millele sekretär vaatab, et resolutsioon Meeriku poolt on esi
tatud selles sönastuses. Muudstust ei tehta. 

b) ~ 35, lhk 2 teine löik: lugeda 11 28. juunist ••• " protokolli 
juurde kuuluvaks. 

e) ~ 35, lhk } teine löik: lugeda protokollist kustutatuka vii
ma:le lause: ttToirnkonna koosolek pidas öigeks kasutada edas
pidi nimetust 11Söjameeste toimkond" söjavetera.nide asemel." 

d) § 40 teine löik: 1u'geda R.Anniku kirjalik aeletuss 1178. aasta 
jaanuaris sai esitatud teiste eelarvete hulgas ka eelarve 
Eato-80 näidendivöistluse kohta ja mis oli tasakaalus kr. 
8000 11 t protokolli juurdtt kuuluvaks ja lisada see protokollile. 

Protokoll kinnitatakse koos eelnimetatud muudatustega. 

- ~ } 

3:1 Peakomitee vötab teatavaks, et omal palvel on peakomitee 
koosseisuat lahkunud alljärgnevad isikud: 

a) Ernst Idla, liikumislavastuss toimkond, 
b) Ingrid Idla, liikuaislavastuae toimkond, 
e) Agu Kriisa, rongkäigu toimkond, 
d) Raivo Handes, noorteürituste toimkond, 
e) Albert Meerik, PR-juht. 

Ernat Idla kustutada omal palvel ka aukolleegiumi koosseisust 
(kiri peakomiteele 1978-11-02). 

3:2 Peakomiiee täiendab ennast koopteerimise teel alljärgneTalt: 

ab) Harry Eichhorn, liikumislavastuse toimkonna juhataja, 
) Leida ~sment, naiavöimlemine ja üldrezhii, 

e) Evelyn Koop, völmlemiae koordina~tor P .Ameerika mandril, 
a) Ante Anderson, rongkäigu toimkonna juhataja, 

Rakendamine 

Protokoll 

Peakomitee 
täiend&~~ine 

e) Jaak Jüriado, noorteürituste toimkonna juhataja, . 
~) Siim Saare PR-juhi kohusetäitja kuni küsimuse korraldamiaani. 

Peako~itee otsustab ellukktsuda järgmised uued toimkonnad : 
alljärgnevate isikute juhtimiself kes• kuuluTad peakomiteeaae~ ; 

a) ~ilateelia toimkond, juhataja Hans;Krönström, 
b) Raamatunäituse toimkond, juhataja Esmo Ridala, 
e) Rahvakunsti toimkond, juhataja Lili Kaelas• 

Otsused tehakse ühel häälel. 
j 



§ 4 

Norvell esineb ~iasejuhatusega. Välismaal on ettevalmistused ttldinformat~ 
alan4d. Esitab andmeid oodatavate külaliste töanäoliae arvu kohta:' 
USA-at ca 2000 ja Kanadast ca 3000. Väliskülalisi kokku vöika arves-
taäa oa 5000-6000 inimesega, mis vöib aga tagasihoidlik olla. · 

Puuduseks on meil olnud nörkua informatsiooni alal ja siin 
tuleb leida lahendus. Samuti on olnud takistuseks bürooruumi puudu
mine. Läbirääkimised btiroo juhtimise suh.tes on käigus. Edasi tuleb 

. meli ette vötta muudatusi e-sektsiooni organisatsioonis, selle pare
maks korraldamiseks. 

9 5 
Informataioc 

5:1 Sektsiooni üldjuht Aksel Mark teatab, et sektsioonis on akttiv-A-sektsioon 
ses töös juba ca 100 in~est. On idealismi ja töötahet~ Söja- =========~= 
veteranide toimkonna küsimuses on olnud esimene kontaktivötja 

kol. W.Saarsen, kes kindlalt soovia kasutada nimetust 11Söjam.eeste 
toi.!!.kond" ja mitte vete~id. Mark palub oma.· toimkondade juhatajaid 
jä~gnevalt söna vötta. 

5:2 Köne all on olnud ajakirjanike kohtamise organiseerimine. 
Toimkond on olemaa, informatsiooni on koostatud Esto-80 kohta, 
mis peakomitee kaudu on läinud ka teiste maade eesti lehtedele 

ja seal ilmunud. Täna rohkem ei ole öelda, aönAb Juhan Kokla. 

5:3 Rahvakunsti toimkonna juhataja ei ole kohal; Hugo Mickelin 
räägib mölemi toimkonna nimel. Eestirootslaste toimkond töq
tab koastäös rahvakunsti toimkannaga ja koosneb osalt sa."l'!Ehlaat 

ini.'lestest, kokku ka.haksa isikut. Pöhjala Muuseumiga toimuvad ette-
valmistavad koosolekud pidevalt;.; suhtumine seal ja koostöö on väga 
hea. Rahvakunsti toimkanna nöuandjaks on prof. Gustav Ränk. Tuleb 
ilua rahvakunsti näitus, mis kastaks 3-4 kuud ja avatakse kavakoha-
selt mais, 1980. Meie kasutada on kolma head ruumi ja kavatsus an 
korraldada näituse raames ka eainemisi. 

Eestirootslased tahaksid korraldada ka pildinäituse ja saovi
vad teada saada, kus seda saaks teha. Informa-tsiooni oma rahvale 
antakae ajakirjas "Kuatban11

9 millel on 1500 tellijat. On oodata 
eestirootsi publiku osavöttu UldUritustest. 

5:~ Kirikutoimkand: Juhataja August Raiduri Kanadas puhkusel vii
bimise töttu informeerib A.Mark: To~kond on arvuliselt väga 
suur. Kavandamine ja ettevalmistused toimetatakas ametivendade 

vahel ja tullakse toimkonna ette valmis kavadega. 
Esto-80 puhul ko~raldatavate kirikupäevade raames toimuksid: 

a) 6. juulul pidulik avajumalateenistus kirikupäevade alguseks, 
mis ühtlasi on Esto-80 avajumalateenistus, 

b) g. juulil kirikukongress teemal "Eesti kiriku kutaumus", 
e) usuteadlaste konverents, 
d) peapiiskopliku nöukogu koosolek, 
e) konsistooriumi täiskogu koosolek, 
t) 1j. juulil pidulik Eato-80 löppjumalateenistus. 

Jumalateenistused toimuvad Stockholmis, Jakobi kirikus. Peale 
eeltoodu on kavatsus korraldada kirikukontsert soliatide~. 

Ajakirjandus 

Eestirootala 
Rahvakunst 

Kirikutoimko 

5t5 Kalju Lepik: Kirjandustoimkonna peaüritusena on kavatsetud Kirjändus 
koostöös Eesti Kultuuri Koondisega korraldada kirjanduslik-
muusikaline pärastlöuna ABF 1 i eaali~eisipäeval, a. juulil 

algusega kell 15.00. Peale selle väiksemaä punktüritused. 
Ka on olnud läbirääkimisi Riigiarhiivi ja Balti Arhiivi vahel: Arhiivnäitut 

näi tu.ae korraldamiseks dokumentidest, aastast 1.200 kuni k11asajani.. ~ 
! 

Eiigiarhiiv on teatanud kirjalikUlt, et ta nöus an korraldama välj--
. J 



panekuid ja etteteata~i~e korral ka näituse ja kogu Riigiarhiivi 
tutYua~amist gruppidele. 

5:6 Otto Paju: kunstinäitus toimub Eesti Majas 1.- 20. juulini, 
oilleks ruumid juba on reserveeritud. Teine, rootslaste poole. 
pöörduv näitus toimub.Stockholmi Kultuurihoones vöi teisel , 

juhul Kunstiakadeemias. See oleks valiknäitus ja korraldatakse ~ul~ 
~uurihoone halduse poolt. Läbirääkimised selleks on käimas. · 

5:7 Jüri Raid informeerib laulupeo ettevalmistustest. Esialgsete Laulupidu 
andmete kohaselt tuleksid laulupeole esinema: 

Asukohamaa Meesk. Naiak. Segak. Kokku !taul.jaid 
U.S .A. 2 1 9 12 251 
Kanadast 1 5 6 175 
Austraaliast 1 1 1 3 40 
Rootsist 2 2 3 7 245 
MY.Ja.l t Euroo,East 1 1 4 6 160 

22 Kokku: 7 5 54 871 
===========================:==============~ 

Arvo.ld on preliminäärsed ja madalad, ·töenäolikult suureneb osavöt
jate arv& Noodiraamatut trükiti 1000 eks. ja saadeti välja, millele 
hiljem on 200 eks. lisa tellitud. 

Eesti Lauljaakond Rootsis korraldab Lauljate Päeva nime all 
kokkutuleku lauljaskonnale esmaspäeval, 7• juulil keskpäeval. Lau
lupeo peaproov toimub reedel, 11. juulil kell 18.00 ja laulupidu 
launäeval, 12. juulil. 

5:8 Muusikatoimkonna juhataja Harri Kiisk teatab, et temal solis- Muusika 
tide konteereUks sobiva saali leidmisega on suuri raskusi 
olnud remondi, personali puhkuste vöi muudel pöhjustel. Nüüd 

on saalt mis mahutab 1200 kuulajat, reserveeritud Folkets Hus 1 is· 
~. juuliks. 

On kuulda olnud ka soove sümfooniakontserdi korraldamiseks. 
See on juba selle pärast vöimatu, et Stockholmi orkestritel on sel 
ajal auvepuhkua. Kui keegi näitab, kust vötta orkester ja paneb 
orkestri tasudeks raha laUale, siis on Kiis~hea meulega valmis 
sümfooniakontserti korraldama. 

Solistidega toimuvad läbirääkimised. Nöusoleku on andnud heli
looja Kalju Raid, helilooja ja pianist Gregar Heuer Saksamaalt jt. 
Ka Rootsis on läbirääkimised käi.IIa&.helikuna.tnikega. Ei ole pöhjust 
karta, et me küllaldaselt häid esinejaid ei saaks. 

Soovib samal öhtul toimuya teatrietenduse ümberpaigutamist 
mönele teisele ajale, mille vastu avaldatakse arvamist, et arvukast 
publikust peaks jätkuma .ka kahele kultuuriüritusela.: samaaegselt. 

5:9 Liikumislavastuseat refereerib toimkonna uus juhataja Harry Liikumislava 
Eichhorn. Toimkond on komplekteeritud. Peale peakomitee koos-
seisu kuuluvate juhtide kuuluvad toimkonda veel: koordinaator 

P.-kleerika mandril: Felix Koop, Leida Leesmenti assiatent: Tiina 
Berg-Leesment, valgustus: Malmö Stadste~tri valgustussheff Anders
son (abi kohapeal: Kitsnik), eritehnika: Viljar Naeris, reklaam: 
Tooma&:Tank, dekoratsioon: Olev Mikivert muusikas Toomas Tuulse, 
majandus: Nils Lindebarg-Lindvet ja sekretär: Eva Värbu. 

Kaalumise all on olnud lavastuse nimetus eesti ja rootsi kee
les, mille kohta löplikku seisukohta veel ei ole. Lavastus toimub 
Johanneabevi jäästaadionil neljapäeval, 10. juulil kell 19.00 vöi 
20.000, kusjuures võib tekkida vajadus kordusetenduse andmiseks. ' 
Eriosineaiaed toimukaid linna vabaönulavadel, Skansenis vöibolla 
"Eesti Nädala" nimetuse all. Peakomitee annab Eicbhornile vabad · 
käed "Eesti Nädala" organiseerimiseks Skansenis Esto-80 ajal. I 

Lavastueele oleks vaja avamuusikat, kuna ka laulukoorid l 
I 
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I 
selles. rakendamist leiavad. Kas möni varem vöi hoopis uus komposit~ 
aioqn, mis vöika ühtlasi 'olla signatuurmeloodiaks ka teistele Esto~ 
OO tf:,ri tustele. Vel~iate soovitab kaau~ada mtind tuntud meloodiat, I 
Kii~soovitab tell1da Ed.Tubinalt - läheb kiiresti. I 

. l 
Kooride ka.va ei ole veel löplikult selgunud, kuid kavatsus on, 

et koorid esi taksid seal muu hulgas "Mu isamaa on minu ann". Harri; 
Kii~k soovitab sel juhul kasutada Kunileidi viisi, mis on parem ' 
kui Ernesaksa kompositsioon. Sigantuurmeloodia küsimus saadetakse ) 
AoMarga ettepanekul juhatusse seisukoha vötmiaeke. . j 

Edasi peaks olema vöimalus kasutada maksulis~klaami jäästaa
dioni fUajees, aitamaks kassat tugevdada. Seal vöiks ka eesti 
k'J.uati esi tada. . 

Mönelt poolt on esinenud vastutöötamist liikumislavaatuse kor~ 
rald~isel& Eichhornit Leesmenti jt. poolt, mille vastu oleks vaja 
abi ja selgitustööd meie ajakirjanduaelt. 

5:10 Rahvatantsu toimkonna juhataja Udo Tohver viibib silmanilgul . Rahvatants 
Göteborgis·, kus toimub laiem nöupidamine rahvatantsu alal. 
Rahvatantsu kursua ja instrueerimine toimub enne jaanipäeva 

viie päeva jookaul Metsakodus. 

5:11 Alur Reinana palub teha lühemalt. 

5:12 Rongkäigust räägib toimkonna uus juhataja Ants Anderson. Esi- Rongkäik 
algse kava kohaselt oli möeldud kogunemine Sergeli turul, 
kust rongkäik hakkaks liikuma kell 14.00 suunaga: Drottning-

gatan, Kungsgatan, !Ungsholmsgatan, Polhemsgatan, Hantverkargatan, 
rridhemsgatan, Rälambshovi park. Tee pikkus kokku ca 3 km. Pargis 
tuleks korraldada mingisugune finaal, mida kavandab Vello Mänd. 
Majandus: Jüri Lepisk, tehniline peakorraldua: Ülo !gnats, kulud: 
ca kr. 50.000. Luba ei ole Teel•otletud. 

H.Kiisk juhib tähelepanu asjaolule, et samal öhtul toimub 
laulupeo peaproov, kava on ~udaem ja vötab rohkem aega, lauljaid 
ei tohiks liiaks väsitada sest rongkäigust peakaid nad igal juhul 
osa vötma. Kuna ka vanematel inimestel on väsitav pikka teed käia, 
siis soovitab teha lühemalt ja lõpetada Stadshuseti juures. Saare 
~~ineb möttega teed lühendada kuid väidab ühtlasi, et Stadshuseti 
juures on liiga vähe ruUllli nii suure rahvahulga jaoks. Soovitab 
löpetada Kungsträdgärdenis, kus löpetuseks vöiks toimuda midagi 
sealsel vabaöhupoodiumil. Minna vöiks ka näiteks ümber lassi ja 
jätkata teed lä~i kesklinna. Toimkonna juhataja lubab astuda Uhen-: 
duaae vastavate vöimudega nende arvamise ärakuulamiseks ja loa ' 
taotlemiseks. 

5:1} Söj avetaranide kavadest räägib Valter Soo. Toimkonna töö on ; Sti,1aveterani4 

viibinud kuna E. Söjaveteranide futütgu organiseerimine vöttisi 
aega. NUüd on sealt lähetatud toimkonda Ants Pahv ja Ahti Pae,. 

Kavas oli söjaveteranide kokkutulek ja södurite pidu. Esimehe poolt 
on see raamkavaese paigutatud esmaspäeval, 7. juulilt mis on hea 
aeg. Nüüd on ülemaailmne Eesti Vabadusvöitlejate Keskus Torontos 
avadanud soovi, et toimuks söjaveteranide kongresat söduriöhtu, 
oaavött vabaduse rongkäigust ja laskevöiatlus. · 1 

Geislingenist on 15 söjainvaliidi avaldanud soovi siia tule-! 
miseks, VESmU ei ole veel vastanud. Toimkonnas on küsimuse all I 
olnud, kes teostab korjanduse aHjainvaliidide siiatoomiaeks: J 

Esto-80 wöj avetaranide toimkond vöi siinsed söj.ameeste organisat- 1 
aioonid ja soovib te-ada saada peakomi tee seisukohta seillea: ~13jas. l 
Küsimus lähetatakse juhatusse seisukoha vötmiseks. · . ! 
5t14 Teatri alalt retereerib Heino Annik. Näidendivtiistlua on too-!Teate~ 

nud sisse 41 tUkki lavalist uusloomingut. Uksteist näidendit I 
on paljundatud ja teatrigruppidele väljasaadetud, samuti ka 

arhiivi. Köik autorid ei ole veel oma nime avaldanud, Vöistluse . 
majandusaruanne on tasakaalus kr. 9000. . 



i 
Kavas on anda Esto-80 raames viia lavastust: (1) Stockholmi l 

E. Algkooli Lastetea.trilt, (2) ühelt Kanada teatrilt, (3) ühelt usA 
teatrilt, (4) Stockholmi Eesti Teatrilt ja (5) Pinna stuudiolt, ; 
vö~aluse korral igast lavastusest kaks etendust. Etendused toimuk~ 
sid laupäeval, 5.7., pühapäeval, 6.7., esrnaapäeval, 7.7., te.iaipäe.< 
val, 8.7 ja kolmapäeval, 9.7.180. Vajaduse korral ka reedel, 11.7.: 

Teatreist on köne all olnud linnateatri suur saal, mis mahutab 
li.gemale 800 va-atajat. Raskuseks on siin personali küsimus, keda 
vaja oleks 20 inimest. Oma rahvast saakaime välja panna 3-4. Saali 
üür on väiksem kulu kuid personalikulu tuleb arvestada kr. 300-400 
päevas isikule. Järelikult läheks Uks päev maksma 15.000-20.000 kr. 

Seala-teater Eesti Majas mahutaL veidi üle 400 inimese ja seal 
saab läbi väiksema personaliga. Puuduseks on lavataguste ruumide 
vä:Oeaus nii a!'V'•lt kui ka pindalalt .. Torontos oli keskmine teatri
külas-cajate arv 700 piirides. -

T'l ja raadiaga jätkuvad läbirääkimised Andres Küngi kaasabil. 
Looda:ne, et 1980. a. suvel TV-s ja raadios midagi paku takae ka meie 
nereranvale kas meie endi vöi rootslaste poolt. 
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Kavatsus on korraldada teatririhvale ja nende söpradele oma
vaheline kokkutulek ning ühtlasi olla abiks ooperisöpradele vaja
like pääsmete muretaernisel Drottningholmi suveteatrisse. Oma teatri
kirjavara esitarne raamatunäitusal. 

5:15 Filateelia toimkond Hans Krönströmi juhtimisel kavatseb kor- Filateelia 
raldada filateelia näituse ESTOEX-80, avada Esto-80 postkontor 
ja muretseda sinna eri tempel, korraldada. kesknädala!, 9. 7. 

Eesti Filatelistide Päev ja anda välja mitmesuguseid filatelist~ 
likke ümbrikke ja marke. 

Näitus oli kavatsetud korraldada Eesti Majas. Kui seal samal 
ajal aga toimub kunstinäitus, siis aktualiseerub vajalike ruumide 
küsimus. f.hdse on ruumide küsimus olnud probleemiks. Postkontor ja. 
näitus peaksid aauma seal, kus rahvast köige rohkem on li ikumaa .• 

Reklaammargid ja Eato-80 auveniirümbrikud ilmuvad eeloleval 
kevadel, vöibolla juba aprillis. On aoovi tav, et t.rükised, margid 
j~., mis lähevad t1~kki Esto-80 märgi all, va.adat~kse läbi Kunsti
toimkonna poolt ja kinnitatakse juha.tuses:enne nende trükkiandmist 
(PK:2/78, § 28:3). 

Otto Paju teatab täienduseks, et Kultuurihoone haldusega on 
toim~~ud läbirääkimised, meie saame Esto-80 puhuks oma kasutusse 
naja alu;nise korra. ja raamatukogu ruumid, mille kohta nüüd tuleks: 
sölm:tda vastav leping. · 

§ 6 

6:1 Ivar Paljak vätab söna noortetoimkonna uue juhataja Jaak Jüri-Inronnatsioon 
ado asemel, kes kohal ei viibi. Ta,mainib, et kuna üksikasja- B-aekts:ioon 
lik ülevaade noorteüritusteat on toodud äsja. ilmunud "Eato-ao_============ 

Teadetea'1 t siis ei ole pöhjust selle juures pikemalt peatuda. 
Hoor-tele kohtumiskohaks on kavatsus organiseerida "open house 11 

Soome majas, milleks praegu läbirääkimised on käimas. 

6:2 Siim Saare: Kartus, et Esto balli pääsmete hinnad liialt kör- Esto-ball 
geks osutuvad, eli pea paika.. Töenäolikult tuleb pääsme hind 
alla. 200 krooni. 
NK kaubamajaga on läbirääkimised käimas. Soov on, paigutada :NK-kaubamaja 

sinna rahvariideis Egto-giide, kea aitaksid eesti publikut NK kau-; 
ba:!!.aj as möned tunn.id iga päev. Mönea: osakonnas vöikaid tulla müü- ; 
gile meie esemed ja suveniirid ning möne ·vaateaknaiat vöika deko- i 
reerida eestiaineliselt. Samuti soovikaime, et NK kaubamaja mitme-! 
keelaEHit reklaambrozhüürist trüki takse tea:l;av arv ka eestikeelse i 
tekstiga. Läbirääkimised jätkuTad.. J 
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' ' 6:3 Eldur Valliste: Rahvapt!o osas midagi uut ai ole teatada. 1 Rahvapidu 
Organisatsioon on loodud, ruumid reserveeritud kuid lepingut : 
ei ole veel sölmitud. Kava koostatakse hiljem. Nüüd oleks vaja 

andmeid loodetava külaliste arvu kohta, samuti soovid külaliste 
grupaerimise ja laudadesse paigutamise kohta. Seda peaks juba ette' 
teadma kuna hiljem vöib osutuda r~skeks, muudatusi ette vötta. 

Esimees Norvell soovitab, et Valliste selles asjas kohalike* 
eri maade Esto-80 komiteede arva.mised ära kuulaka. 

6:4 Ants 'l'üksammel: tlliendust on pee·tud välismaiste laskurklubi- . J,aakesport 
dega, materjalid on minu käes. Tulusid meil loota ei ole, las-
kemoona ja auhinnad tuleb kanda Esto-80 kuludeka. Erilisi 

probleeme ei ole esinenud. 
Stockholmis toimuvad vöistlused '· juulil vanuseklasaia 15 

aastat ja vanemad .• Kui :on nooremaid soovijaid 9 siis katsume neile 
korraldada vöiatluse ~etsakodua .. Laakmine toimub meil apordina ja 
mee~dio ka noortele, mis vajalik on eestluse kokkuhoidmiseks. 

Kui nüüd kerkib üles küsimus söjameeatele laakevöistluse kor
rala~~iseka, siis tuleb seda käsitleda eraldi. Stockholmis ei saaks 
köike ühe päeva jooksul läbi viia, vöibella siis Metaakodus. 

6:5 s·.,en Hanson teatab, et skautlik maailmalaager 11 Vikerkaare 11 .tdaailmalaa!er 
toimub Metsakodus 28. juunist kUni 6. juuli keskpäevani 1980 
eriüritusena Esto-80 raames. Raamkava on tehtud ning tegevus 

kindlaks määratud 
Kavatsus on,korraldada V noortejuhtide konverents, mis toimuks 

välj~spool laagri aaga Stockholmis. 10. juuli vöika olla sobiv päev. 

6:6 Spordi ja pallispordi toimkondade juhatajad ei ole kohal. 

§ 7 

S.Eort ja palli 
sport 

7:1 Leo Karupää avaldab sissejuhatuseks arvamist, et tänast koos- Informatsioon 
olekut jälgides tuleb konstateerida väga suurt töö hulka, mise-sektsioon 
toimkondade poolt juba on tehtud. =========~~ 

Juhatus on otsustanud välja anda 11EatC.-80 Teated 11 nr. 2 eel-
oleval kevadel ja sügispoolaastal veel kaks nUmbrit. Nüüd on vaja 
avaldada juba küllalt ki täpne Esto-80 programm. Toimkondadel Programm 
tule~s kindlaks määrata ürituste kellaajad. Juhatus vajab neid 
an~eid hiljemalt 5· aprilliks. Need tuleb sektsioonides koordinee-
rida, löpliku koor-dineerimise teeb juhatus. Vastav ringkiri läheb 
välja toimkondadele. Eriorganisataioonide omad üritused tuleks esi-
algu välja jätta üldisest programmist, need registreerime hiljem 
Eato-80 üldisse raami • 

Varsti peame looma pääsmete mUUgi organisatsiooni. Toimkon- Pääsmete müük 
dade juhtidel tuleb teha oma kalkulatsioonid ja hiljemalt juuli-
au~Jsti kuul, a.a. peavad olema hinnad teada. Selle tööga tuleb 
nüüd kohe alustada 9 kuna pääsmete müük peab sügisel käiku minema. 
1980. aaata esimestel kuudel peab haL~ama selguma pilt osavötjate 
arvu kohta, et saaks väljatöötada löplikku eelarvet. 

7:2 Konverentside osas ei ole midagi uut lisada, teatab Lola Puu-. Konverentsid 
sepp. 

7:3 Rein Puusepp teatab, et üksikisikutelt on saabunud juba 200 Majutus 
tel11m1st hotellitubadale ja neid saabub nüüd pidevalt~ USA-s 
ja Kanadas toimub praegu eelregistreerimine ühislendudeka. 

Oleme reserveerinud ka 1000 kohta Uliöpilastubades. 
Palj aku informatsiooni kohaselt on kanadas ·tekkinud arvamine, i 

nagu olekaid hinnad meie hotelliruumide eelregistreerimise lehel ! 
toodud dollaritea - kuulutusas ei ole märgitud ,millises valuutas j 
hinnad on toodud - mis liiga kijrgeina on tundunud ja seal möningat; 
·~te.gacilJ.Bt tekitanud • Toomas Metsala on aeda seal ajakirjandusas j 
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öiendanud kuid peetakse vajalikuks puudutada hotellide hindu veelt 
kordselt järgmistes ".Esto-80 Teadetes". Stockholmis püüda a.valdad. 
möju selleks, et eestlas1st peokülalisi vöim~likult koondatult 1 
hotellidease paigutatakse, et vältida liigaet hajutamiat. l 

Leo Karupää meenutab majutustoimkonnale vajadust teha midagil 
selleks, et leida ja vahendada tsulisi ~~btmisvöimalusi erakodudes 
ka neile, kel Suur-Stockholmi piirkonnas sugulasi ega tuttavaid ! 

ei ole. 

7:4 Etootsi kontaktide vanendaja Leelo Pukk ei ole kohal ja toim-' Rootsi kontakti«: 
konna liikmel Reinansil ei ole midagi öelda. 

7:5 Juriidilise toimkonna juhataja Jaan Vilval pärib kooaolijailt, 
kas on ja sel juhul millise toimkonna poolt esitatud avaldus 

Stockholmi Invandrarnämndile toetuse saamiseks Esto-80 raames. 
Kee~i selle peale ei vaata. Vilval lubab kliaimusse selgust muret-
aeda edaspidi. 

Arutatakse ka lapingute sölmimise küsimusi. 

§ 8 

Teisi maid on puudutatud juba eelnenud s~navöttudes, millele 
ei ole midagi lisada ja siin enam söna ei vöeta. 

9 9 

Yorvell informeerib üldiselt. Koosolekul viibivad Göteborgi 
ja Uppsala Esto-80 komiteede esimehed ütlevad end olevat äraoota
val seisukohal ja praegu erilisi probleeme ei ole. Göteborgist 
tulevad laulukoorid 9 vöimlejad ja rah~atantsijad. Organisatsioo~id 
töötavad Esto-80 huvides. 

§ 10 

Toetusavaldus 
Stockholmis! 

Esto-80 etteTall: 
teistel maade~ 

Eeto-80 komi teec 
Rootsis· 

10:1 Laekur Herbert Iir esitab kassarapordi tänaae kuupäeva sei- Majandus/aruannE 
auga alljärgnevalt: 
==================~========== Laekumise d 
1977 laekunud 
1978 __ n __ 

1 ~79 -- 11
-

Inva:ndrarverket 
Panga kasvik ---
===== 

78-000 
98.600 
27.000 
15.800 
6.600 

226.000 
======= 

===================~======:== 

Väljaminekud 

Saldo: 
pank 
postgird 

====== 

134 .ooo 
44.000 

Kulutused 
48.000 

178.000 
226.000 

======= 

Toetus te hankimine eestlaakonnal t on arenenud eelarve raami- ' 
des, mis aga sugugi ei tähenda, et eelarve summa oleks piisav. 

10:2 Majandusjuhataja Harri Hä.m esitab kohandatud eelarve, mis 'Majandus/eelarvE 
on tasakaalus kr. 2.034.000.- (lisa 3). Ta kommenteerib ka 
Idl~ eelarveid liikumislavastuse korraldamiseks, millest 

esmene löppes ca 1/4 miljoni krooni puudujäägiga ja ka teise eel_; 
arv9 faktiline puudujääk oli veel küllalt körge selleks, et seda : 
aktsepteerida oleks vöinud. : 

Järjest enam,aktualiaee~ raha hankimise küsimus. Köne all · 
on olnud Esto-80 reklaammargid, pestkaardid, autodekaalid jne. 
Raha on vaja ja reklaamiga on kiire, kuid majandustoimkond ei jöu~ 
seda köike teha. · 1 

' . I 
10:} Siim Saare teatab, et t• koostab ja esitab lähemail päevil ; C-organisatsioor 

juhatusele ettepaneku, mis käsitleb e-sektsiooni funktsioone 
.. nagu eelarve, majandus, reklaam, PR, turustamine, kontroll-

eusteem, kavad, pääamed, suveniiride müük jne, mis nöuab te&tavat 
ümberorganiseerimist e-sektsiooni piirides-· 
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9 11 

a) 

b) 

Ru~id: on täna juba arutatud teisal. 1 

l 
Töökomisjonidt 

· aruanded 
Esto-80 Teated: Leo Karupää toimetab veel Uhe numbri kedadel, 

e) 

d) 

e) 
f) 

süg'iseael poolaastal kavatsetakse anda välja kaks ja tuleval: 
aastal ehk veel kaks numbrit. Koma märk 1180" ees jääb edas-
pidi ära. Karupää soovib kriitikat ja häid nöuandeid. 

Esto-80 mitmekeelne bülletään: küsimus vöetakse uuesti päe
vakorda peale e-sektsiooni ümberkorraldamist. 

Mälestusrahad: Reinans on Maire Männikuga rääkinudt kes ole
vat huvitatud olnud kuid midagi konkreetset ei ole tehtud. 
Filateliatid on varemini lasknud valmistada Sparrongi juures, 
vötab 8 kuud aega. 
Mälestusesemed: küsimus tuleb üles Siim Saare ettepanekus 
.juhatusel. 
PR ja informatsioon: Siim Saare esitab juhatusele kavad. 
Reklaam: samuti nagu eelmine. 

§ 12 

Eesti Maja allkorral, vastu tänavat on vöimalik üürida 
btirooruumid, mille üür, sisustus, valgustus ja telefonid 15 kuu 
jooksul, kuni Esto-80 läbiviimiseni kalkulatsiooni kohaselt mak
sakaid 60.000 krooni. Peakomitee teeb üksmeelse otsuse, üürida 
nime~atud ruumid Esto-80 tarbeks ja sisustada sinna büroo. 

Avatava büroo tööjöu küsimus tuleb lahendamisele omaette •. 
Paa~ eesti ettevötjat on siin lubanud anda oma kaasabi. Peetakse 
soovitavaks pOlida kasutada arhiivtööjöu abi kui seda vöimalik 
on saada. 

Programmiettepanek (lisa 4) on peakomiteele koos koosoleku 
kutsega välja saadetud. Kuna programmiküsimusi täna on käsitle
tud seoses toimkondade tegevua~annetega, siis seda siinse P•P• 
all enam ei tehta. 

EST0-80 btiroo 

?rogra.mm 

Laevasöidu küsimust käsitleti eelmisel. peakomitee koosole- Laevasöit 
kul, kus kuuldavale tuli vastuhääli 9 kes;soo.vitasid söitma. minna 
peale Esto-80 löpetamist. USA-s ja Kanadas valitseb aga suur huvi 
laevasöidu •astu Läänemerel ja soovitakse selle korraldamist. 
Ka söjaveteranidel on huvi laevasöidu vastu, kusjuures oleks ' 

1 

möeldav, et söjameeste kokkutulek ja söduriöhtu toimukaid laeval. 1 

Lepitakse kokku, et Jaan Vilval kirjutab laevafirmadele ja 
pärib aru vastavate vöimaluste ja tingimuste üle. 

§ 15 

Norvell informeerib filmi demonstreerimise kavadest. fihel EST0-76 film 
nädalalöpul toimuks see Göteborgis, Boräsis, Örebros ja Kumlas. ,j 
Teisel nädalalöpul toimuks see Eskilstunas, Malmös, Lundis ja j 
Helsingborgis. 1 

tlhendusas sellega toimuvad informatiivsed nöupidamised koha-! 
liku Esto-80 komitee liikmetega kaasa söitva juhatuse esindaja I 
osavö-tul. 
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~ 16 

Siim Saare teeb juhatus~le kaks ettepanekut: 

Köik Esto-80-t puudutavad trtikiaed ja väljaanded peaksid 
ühtlaselt kandma Estp-80 embleemi. 

b) Meeleolu ja entuasiasmi loomiseks oleks tingimata vajalik 
korraldada Esto-80 nädala alustamiseks avatseremoonia min
gil kujul. 

Heino Annik soovib andmeid loodatada külaliste arvu kohta 
välismaalt ja Rootsist, esitamiseks mitmesuguste läbirääkimiste 
juures. Temale teatatakse, et meie arvestame kokku 15000-20000 
külalisega, neist 5000-6000 välismaalt. Norvell lubab saata üle
vaate sellest köigile toimkondadele. 

~ 17 

Koosolek löpetatakse kell 13.50, millele järgneb Leida Leesmenti 
Ma~ötüdrukuid käsitleva filmi demonstreerimine. See koosolek on 
helilindistatud. 

Algatused 

Saare ettepane 

Külaliste arv 

Lfipetamine 

;:---y 

R]Jw0fd~ 
/Richard Norvell/ 

K9osoleku jUhataja 
~l~red Pöldma/ l 
rotokollija j 

t 

l 



P r o t o k o 1 l nr. PK:1/790318 ===::==========:=================== 

EST0-80 peakomi~ee koosoleku kohta Eesti Majas pühapäeyal, 18. märtsil 
1973· Koos on kvoorumilahe (lisa 1) järele 27 peakomitee liiget. Koosolekust 
vötavad osa kohalike Eeto-80 komiteede eaimehed: Helga Paldrok Uppaalast ja 
Mart Nömm Göteborgiat. Koosolekut juhatab R.Norvell ja protokollib A.Pöldma. 
====:===~================~=======~===========:========~==========:~============ 

§ 1 

Peakomitee esimees R.Norvell avab koosoleku kell 10.45. Päe
Yakord (lisa 2) vöetakse vastu esitatud kujul 

Peakomitee protokollis nr. PK:3/78 tehakse alljärgnevad muu
datused: 

a) § 33-a: Siim Saare soovib protokollist eemaldada tiitli 11 Dir.", 
millele sekretär vaatab, et resolutsioon Meeriku poolt on esi
tatud selles sönastuses. Muudstust ei tehta. 

b) ~ 35, lhk 2 teine löik: lugeda 11 28. juunist ••• " protokolli 
juurde kuuluvaks. 

e) ~ 35, lhk } teine löik: lugeda protokollist kustutatuka vii
ma:le lause: ttToirnkonna koosolek pidas öigeks kasutada edas
pidi nimetust 11Söjameeste toimkond" söjavetera.nide asemel." 

d) § 40 teine löik: 1u'geda R.Anniku kirjalik aeletuss 1178. aasta 
jaanuaris sai esitatud teiste eelarvete hulgas ka eelarve 
Eato-80 näidendivöistluse kohta ja mis oli tasakaalus kr. 
8000 11 t protokolli juurdtt kuuluvaks ja lisada see protokollile. 

Protokoll kinnitatakse koos eelnimetatud muudatustega. 

- ~ } 

3:1 Peakomitee vötab teatavaks, et omal palvel on peakomitee 
koosseisuat lahkunud alljärgnevad isikud: 

a) Ernst Idla, liikumislavastuss toimkond, 
b) Ingrid Idla, liikuaislavastuae toimkond, 
e) Agu Kriisa, rongkäigu toimkond, 
d) Raivo Handes, noorteürituste toimkond, 
e) Albert Meerik, PR-juht. 

Ernat Idla kustutada omal palvel ka aukolleegiumi koosseisust 
(kiri peakomiteele 1978-11-02). 

3:2 Peakomiiee täiendab ennast koopteerimise teel alljärgneTalt: 

ab) Harry Eichhorn, liikumislavastuse toimkonna juhataja, 
) Leida ~sment, naiavöimlemine ja üldrezhii, 

e) Evelyn Koop, völmlemiae koordina~tor P .Ameerika mandril, 
a) Ante Anderson, rongkäigu toimkonna juhataja, 

Rakendamine 

Protokoll 

Peakomitee 
täiend&~~ine 

e) Jaak Jüriado, noorteürituste toimkonna juhataja, . 
~) Siim Saare PR-juhi kohusetäitja kuni küsimuse korraldamiaani. 

Peako~itee otsustab ellukktsuda järgmised uued toimkonnad : 
alljärgnevate isikute juhtimiself kes• kuuluTad peakomiteeaae~ ; 

a) ~ilateelia toimkond, juhataja Hans;Krönström, 
b) Raamatunäituse toimkond, juhataja Esmo Ridala, 
e) Rahvakunsti toimkond, juhataja Lili Kaelas• 

Otsused tehakse ühel häälel. 
j 
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28 i 6 j li Maailmalaager "Vikerkaare" Metsakodus •juun - • uu . 
---- e:==========::::==================================================== 

5 

6 

7 

Laskevõ istlused 

Teater Maailmalaagri külastamise päev.EST0-80 Avamistseremoonia 
Metsakodus 

~================================================================-

Kontsert-Jumalateenistus 
EST0-80 avamistseremoonia Teater 
t~~v~55rr=räH~~~~~~r=P~~====~-=~=~==~=====--=-- -~~===============-

Noorte laevasõit e Teat er Laul .ja te päev. 

T~~äusfrl<. =i<ongre~s=============Ki=;=:n~=u=s=ti~=-=:u=u=s=i=k=:tt::=õ=h=t=u=.====== 
Teater Koolikonverents Fabvus~ongress • Va l i krUbmade esinemise 

8 ESTO-Ball Stadshuseti 11 Sinises ja Kuldses saalie 11 

9 

10 

n 
12 

=================================================================-
Kirikukongress Naiskongress Agronoomide kongress Arstide kong 

Liikumislavastuse peaproov 11 Jäästaadionil 11 Rahvuskongrese 
Solistide kontsert Teater Spordivõistlused 
===========================================~=================~==== 
Spordivõistlused Noortejuhtide konverentse Veteraanide kongress 

Liikumisiavastus "Jäästaadionil" 

===========~=================================================~==== 
Teater Valikrühmade esinemised 
Laulupeo peaproov 
Rongkäik Sõduriõhtu 
~================================= ==========~===================== 

Valikrühmade esinem:i.sed 
Laulupidu 
Rahvapidu 

==============================:=================================== 
Kontsertjumalateenistuse 

EST0-80 lõpetamine 
============================;===================================== 

79-03-20 
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P r o ··t o lt q 1 l nr • . PXt3/78 
=-=-=b·-~-·=====:a::--========= .. 

. . . . . 

th.emaailmaete Be•t~ ·päeftde 1980 peakomitee koosoleku kohta .ll/• :•:s7a 
Prinaeaaan". pardai reedel, ·20. okt. ja laupäeval, 21. okt. 1978. JCvooruailehe 
(lisa 1) järele vötavacl kooaolekuat oaa 30 peakomitee liiget. Xooitolekut juba-

-·- tab Riomu-et :lorvell _ja · protokoll~~ Al~ Pöl~a • . · · · · . . 
.. .. ====a::a;:a:·:z.a"awa•:a=s:s•==e:t•--=-=•==•· • ' ' e::=:a::a::r==-==•===--=====--••--~zaa-=:a:za..-.. . . : . 

. . ! ' 

§ 30 

· , '. Es~eea: HorTell ' avab kooaoleku kell 20;45 ja- terYitab koo•oli Rakendaaine 
, ~aid, eriti ~oomaa: Metaala l'anAdaatt• Päeftkord :ld.Dm.tatak~le .. ea1.ta-
, ,~."kujul . (~iSa 2). . . · J • 

§ 3~ 
Pealtomitee protokoll nr. PX:2/78 kimiitata.kae etaitatud kujul. Protokoll 

. §.32 

··· JuhatUae ettepanekul· ·otsttatab ·pea.kümitee "'ri.oa8tada· Jlarla Xiia 
: omal aooTil· noorteUrituate toimkozm& ;Juhat&jaikoh&lt ning täienda-

da petakraiteed alljärsnente uuto l.iikmetegas · 
. a) . . , To~au . Met&~ala, .rahfttantal'..Wl&.kl::.ordineei·ijua p·.-.beitrika · 

~) 
m.andril:; 

BaiTO ~eo.. noorteürltust~ to:t.mkonna juhatajalr:a, teel~ Ubt 
. _; : 

Siim Saare, 
Valter Soo, 

·la!iti nbaaUd41la> kto-baUi toim.koana. juhataja 
kohat.lt r ·. · 
Ea ·f;o-·~'lalli t o :i.otkonM -uueka juhatajakaJ 
ttÖjl),ft "t.; 't~~~r.iihJI t~~~111korma J~taj&a •. 

b•komitee 
täiendamine 

· · -PR-juht llhs-x-t Maen::>ik l.t;;tfn Btt1)11 J..d.~jaliku ettepauku PR-toim~ PR-toimkond 
. konna täi41utda.m.iselm (.l:La~ ·;} t 

.· a) Dir .• _Si!m __ Stw.M .- J?~a.rt.:ii~t<t :Ul:>!il~de~a. lwol;'d1~'8&-rida p_rop~a 
ja .. rekllilQiteg•·r,.:uit kö:tJd .. d~ J;~ ·t;() ... ,t~ ol"ganiäatsioor.ti UiSU.te- 

. :_ l'&hel· Ule :maailm&;. Aa~mdada .~a osind.ada· PR ... juhti tema. eemal-

. viibiaiae puhul. . · · · · 

Siim Saare aooril lWtatakBe selJ.e ldiaimusa kä.a1 tlaaine edu i 
31rgmiaele peakomitee -ko0$01ekule. 

.. . . . ·n , \ .. . . . . . . . . . . . 
'b) Bed. Ulo Igna.ta - peamise ülearutdega väljatöötada plShijoonecl 
.. · ·· ·· ja rakendAda eesti· ja 'Yälisajakirja.ndueele ·antava Bato.;.a() 

. i~o:rmataiooni kooDdamise j_a esitamise -moodus • 

.. § , • . 

Norvell into~eerib oma läbirääkimistest möödunud suvel Pee- IntormataJpon 
.. ter Kiiki jt ... :Sal timorea ning Est~ Sihtaautisega. To~ntos •. Toomas·: P ·-Ameerikast 
. Metsala mainib, &t hurt Eato-80 YariU. P.-Ameerika man.drll on väga 

suur kuid soovitakse . rohkem intomataiooni selle kohta. Loota· oit, 
et rahvast tuleb auureaal. arvul • 

. § 35 

PR-juht Keerik .T&lSUetab koosolekut into~ataioo~ alustest~ 
Peakomitee otsustab Keerikü ettepanekul, et köik to~nnad infor
meeri vad oma etteT&l.miatuateat ja töõat e aimeest. lia ed andmed 

." peavad rajanema faktidele ·ja needi tlll$b 6ait&da ... kirjalikult'. lrad 
on peamiselt möelducl eta .. iaeka kaat._iaeb. · 

!ööaJ.asaid 
ldlaimusi 
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~ . . ~ .. ' 

th.emaailmaete :leat:!: ·p~eftci~ 1980 peakomitee kocaoleku kohta mi• :t:~7a 
Prinaeaaan" pardal reedel, 20. old. ja laupäeval, 21. okt. 1978. JCvooruailehe 

... (liaa 1) järele võta~_ kooaolekuat oaa 30 pe&komi:tee liiget. Xooaolekut juba

... tab Rich~u-4 tforvell ja protokoll~}? Alp:ed Pöl~a • 

. -===ura:;~~=ui' ... a'P'll'••==..:..•_..=•==•• · •" 11 ••===-====•=======-••------=--•aa-.. .. . . . .. . . . . 

1 '. Ea:i.iaeea; liorrell; avab koosoleku kell. 20;4·, ja" territ;ab kooaoli Bakenclaaine 
. , 3.&14, eri ~1 !oomaa: Ketaal~ .,'Kanadqt • Phftlcord :ld,Dm,ta.taks'e .. eai.t~-

•. ~~- kujul (~iSa 2) •... · 

. . 
'"'"'· Pealtositee protokoll nr. Pl::2/18 kinliitätakae esitatud. .kujul.. Protokoll 

\ 

.. §.32 ,. ~· 

. . . 

,··JuhatUse ettepanekul. "Otettata'b · peakömitee yabutaaa· Karla. Xiia 
~ ·omal aooTil- noorteiirituate toimkoll1ll& ~uhat&jaikohalt ning täienda-

b•komitae 
täiendamine 

da pttak,.iteed alljärgnente ·u.uto l.iU:metegas .· 
a.). · ·, !o~au · Metaala, . rah.;.tantarAaia.k!::to.rdinee1:i3&ka p·.-.Aaeerika · 
· · m.andril:; · · 
b) · Baivo ~ea.. noorteUrltu.~to to:tmkorma juhatajü.a, teda Ubt 

··la1d ·rabui:Adfls Eato•baUi toitü:oau. juhataja 
.. ;, ~· 

Siia. Saa.re, 
Val:te ;-_ Soo, 

koh&ltr, . . - . . 
Ea·\;o-·t':inll:t 1\:'Pintkon.n-a uueke ~uba:i;ajak&J 
i'j~jii.ftri:a~l.~r.:di.t(t;lf:ll t~:.>~.mkonna ~~t~~ •. · · 

~ ..... 
Jt .).~"' 

- ·-PR-juht JU.htlu.*t Kaen~~;l.k l,.(i1lfD c·((;t~ :l-r:.b•3alilru. et·tepauku PR-toia~ PR~toimkouct 
, konna tä.iendaiaelm ·· (.l:Laa · '} t 

a) Dir- .. S:U:rsLSU,Jl'e .. ~ :P.~&mi;~;.~ :Uli31l~clef!c8 .. ko()J;'Ii:t~e&rida. propag~a 
. .1& .. rekl~Uai:teg•·mat ld.iikid~~Jt :i•·~o«mf..~ örganiäatsioorti ~te-· 

. : T&hal· tlle :ma.aUmaõ. · Aaendada .~a esindada.· J'R ... 3uht:t. tema. eemal-

.. ·viibimise puhul~ . ' · · · · 

SUm Saare aoo'f'il lWtata'De selle kUSimue käa1tleaine edui 
j&~gmdaele.peakamite• koosolekUle. 

~· · '.'-b>" :_ B84~ ·mo Ignat•'~ peamise ülaa&ndega väljatÖötada.pish1~ooa~4 
· · ··· ·. ja 1'1t.keli4Ma eesti· ja "riil1saja.kirjancluaele ·antava. Baito.-eo · 

.into~ataiooni kooD4am~se ja eaitamiae.mocdus~ . . . . ~ . 

L . 

. Nonell informeerib ODl& läbirääkimisteet mtJ8dumid suvel Pee-' I~rma!BJ.oon 
: ter Kiiki jt$ BaltiJaorea niq Bat~ Sihtaeutiaega !oJ,"'ntoa •. Toomas-; P.-Ameerikaat 
. Metsala mainib, et huTi Esto..SO. 'Y'U'tu P.-Ameerika aa~rll on väga 

suur kuid soovitakse. rohke• intomataiaoni selle kohta. Loota ·ob, 
et l,'Shvast tuleb auureaal arvul. 

' § 35 .. 
PR-juht Keerik · val&uatab· kooeo1ekut intomatatooni aiuateat ~ 

Peakomitee otsustab MeerikU ettepanekul, et köik toimkonnad infor
meerivacl oma etteftlmistuateat ja tööst esimeest. Jleed andmed 

,'peavad rajanema taldidele ·ja neeäi t'lll•b ttaitada._.k:LrjAlikult'. Bad 
ou peamiselt möeldud· •:taaiaeka &aut-.iaeb. · - · 

~tial.aaaid 
ldlaimuai 



PK: '/78, lhk 2 

. .' Laulukoore on sen~. regietreel'WW.d 32 ja mö:ne• on ftel oodata. 
Isaululava on TtS:iaalik: laie:ndada, aahut•~ ku:ni 1100 laul.jat • 

. Svea Hauon teatab, et eelaisel nädalal. on otsustatud skaut
liku aa&ilmalaaarir aeg ja lmhts ,26• 3wmi~t kwli 6. 3~Uid;.'1978 

, Jletaakodua ~ ., . . . , , .. _,;· ·· 
. ·::' . : ·siim' s~~; ;.pe.O lioOrltaftk&,· et> toimlc:Ormad. intol'Jiaeerikafd ···to
. ..eo burõõd oma o~au.ateat j& ... tööat, aillecle ··pöhjal bU~o koo•tab Ule-
. T&&te4 ja aaad&'b toiako!Ulade juh&tajatele. '.foimkon4ade riqkii'jacteat 

on ~al.ik aaata koopiad kobal:l.latle Bato-80 koai teedele teacJaiaeka • 

. : .. · ·· .. §tl.~r:t ~~k ~~omeeri'b muua?.Dto1111kozma ka~eat •. Xon*-•rt- . 
. bo~ .7. - :1.$•1980. reao114ia. lleclborp.rhwlet auletalrae jub• 1.7. 
-1979 :reaõn41laf ja on· kixmi Bato-80 &jal.· Buuaide~~i~ ~~:t• Bi ole 

· aötet- int'om.eericla enne kui etteY&l.aiatuaed hakka~taa · koDla'eetaet 
ku~u. I>:raep aeda yeel ei ole • 

. . : .. · ,_-.:!oo.U. ·Ke:tula.Caoo'ritab toiakon4a4ele:kal.laiJ..eeri4& ko:\U erineY& 
oa.:'Y6tjat~ arTigas ai1n'JN 11 a.-illnJa ja anatavj ne14 am 3oolanalt 
korrigeel'idä .. ja selleat pea1maitee4 int"omeerida. 

·-·. ,llomJ!L:;bt..tol11l4lt•~oo~ ~:i..-al•· on .a:u.ald ..-ajal.ik, .. Jama muidu 
., . -v81kaid aealaecl. komiteed 'lr.aotacla, ho_o ·ja, buri · ae3a:-·YU1M•·:·,_ . 

. · J;;b~~-~~ii _Imi8e · tt!htriam~ on'.'aiati'·iaili:ik.kontakt·~··nrjdele 
tuleb·. tiqmata äl.ati vutata~ ~akte ·3•· uudiseid lehe jaoJat'. praep-

. saa ataadiumitt ei ~:a.~.t. pal.jt:t ol).a.. · 

:: . ~; :·:i:' it-;;ioii .~ p~i6riub J!oldlll(pooJ.a ittepanek.uga anda ;tuiuL-ele 1ubt
'·:nacsr._ ~-~-!~--:._~~~~:~ JJ:~illisal kujul' ole~ vaja lehel-. anda_ teateid. 

ID&rid ~!Iil&: Millal Mklr.ab tööl111 PR..;toimkond*' •ur114U.ini to:l.m• . ---~.-..~ . ., ' _ _ko_M, _ _t._~_~_!.W:mlJ •.. c:.:n va;J.Il!t. kiu1.Uaid ~uaeid .. edaapi41aeka: "töölal. · 

Koosoleku . 
kä.tieet~i~. 

' :-: ..... 

Tee;evustllevaa-
.!!! 

. ·!fo;r."'Velll T.oomi\lJ.t'J Ma.·hl:lll& on juba &11!1, Stockholmi tuleb BT8l)':a. 
. JCoop. ~a .ar.vata·vu1;i ka. JA~i.d!!!i. ~G,-a.eament, et üheskoos liikullialavaatuae 
·..kUairlustea lwl1::l.aa l•llJ;Jp;!.c.\.fl>.a Mtt:ie tll!ii&ed. saaae &inUl:t.·vaedata· eelanet 
·ja koutattP.terida, et; s~~te on ,jube kallis. X:Us:bluae peaY&d .. lahe>D4•a 

,~•a,pemid.-::-,~ ... _., ,..,...... ... . 

:. Sia·saare: .»:it·ta .. Mra ~aegaida- iuternaet ~a' ebte;_et ~fol.'lllatsi
oonil ltl.Sigepealt ·.tulekS siiski. lahemada int&:rnae ·1n:romataioon1 

. ldla:imua j·a "lcooptee:rida selleks· otstarbelat jUhatuse jl.lUl'de :.vaatlv ini· 

. . 
·· Richard Nomll: ln:tomatsioqni ltUaimu.ee arttt•1aeke':·3a l.abeDda

a:t.aeJar:pidi luh&._.ö ctauae J,s7/T8~ § 44-d kohasel~ l>e.a.~tlir BeiDazu 
kuttriaa kOkku· wata.V& nöupi~Uiakoo•·olelau ._See, on tegeü:ta·~ j_Umld. 

~ . . . . ''••- .. . ... . . . ~ ;. 

· '·Xal3u LepilS. kOt'dab TäNil. tehtud ettepanekut: ·ftl.jaapoole aiDult 
reklaam ES'.r0-80-le, interuel.t tulek& aga anda juhatusele lliheaat 
~Ol'llt-:taiooni toimkondade etteva lmietuatCSödeat. See vUaane ei peakli 
ainema iai&li Uldeusele. - ,. ' 
··- _ ... ~ ~ • 4 • ~ .... • • • • • ' • • 

: . r: Pöldma: -Jlidagi· peaks siiski. ka lehte panema - näitaaake, et. asjad 
liiguvad, ·tööd. tehakse ja.BST0-80 tuleb. Selle kohta on isegi juba 
~imuai eflätatWl!' ··. ~- · , ... :. . . . ...... 

~= ' !. . ~ ~ : ., .. ~·- .. . ·. 

ICqosolek katkestatakSe kell 22.10 ja otsustatakse kokku tulla 
. k~oaoleku._jät~iS!tks laupäeval, ~1. okt. k&ll -~_1 •. 90 ~~as pataae. 

.. . -~ . . .. -
§ .,7~' 

, .. · Xooaol~k}jä'*u\) 21 ~ okt • kell 11 .15. lCun& '.f~OIIl~ J.:;~~~~ hUineb, 
~iia. otaustab kooaolf!k vö:C-ta aro:tusele. P•P• nr.i 6... . .· ' ..... · . 
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· ':''A.kaei Martc· :i.D~ol'lleerib A;;.isek'ta:t.aoni tööst•' Xesik -coimkonnad · A-sektaioon 
·töötaftä.. Buumida iluaiauat ei olth·veel a~a•i:.Ud"l.Ahondada.' Kodu-
käaitt:U.h;Ja ral:nraku.IW"i .. Däi:tue korrald•iaeka- on nöusoleku andnQd 

· Pöhj"aJ.a .. Jiu:uaeWil• BlatponaacU.cl· on:;aeal. oleaaa., Meiepoolne organi-;. 
__ sataiooa :tuleks ·laua.,.: 

• - • • • • .:: •• • : • • # "..... "' , • - , : r· . . . . .··: 

... · Val.ter Soos Sö~aaettate toilllr.e. · . FA __ . a ~utamiakoofJolelt on peetud. SH;tamehed 
B;~~iJ1,4atu4. o~:Lds B •. ~öj~~u~• ~ (tJ'Uri. Be:mmelgu}, JR 290 . 
Söpl'WIUhiDg (Lea'b:Lt Ignata), B.Söjainvaliidide :ltapital:!.(Aame 
VötiDa)• .. B.OhvitSeri4e>Eogu' eai!ldaja; ei il:arllmid. koosolekule .. Kavat 
~au.. OD •·juurde kutnda' veel. B • .A..i:nftl.i14foD41' eaiadaja.: !loiakon.na 
kooaole.k pidas. ·öige. ka~ '·kaisut~a·_.e4aap:Lct1· ntaetu. t ~Söjameene · toJ 

;]mD4M. aöjavete%'1blt4e; u••l· · · ·· · · 
··. . 

. · ,IAYataua on korr$14~& ~t~ ~·· .a~jameeste ~o~tulek · 
aö~a aktuaal•e ~ge%'Udipu~ •~ö~uriöh'tu~:~ W:].is~ kootn'iibi
a:Laena• · Jtlöelclt!-T :91e.ta . ka. !t•Ue: .koi'raldam~ fihend.V:Be• rahnpeo vts1! 

.l.aevaaöiduga.. Jll · 200 BöpruaUbiq kawtae~r korraldada. erikokkutulekU 

. aoomepoia'l;ele., fo iDikod on otauataDW1 vötta. ~a t~ök.&vuse ~J:'OOP~ 
elu.ne-.ate eesti söjavigaatatu.te lm:iBUILi&e j~ vaatuvötu ESTQ-8Q ... le ••. 
Eel~öd aöjameeate Untuateka peabid toiaWJaa kcoati$öa eE~sti söja-4 

-'·meeate ors~&taliOOJliclega tlfi~tGilBll\aadtUll~ . . . · . . 1 . 

·. : :. 'Btj:,_ct.t!il!!.. xuit~l.~'tllt.11 .D~\?"tamiaeb ol~. oiem~ ~tel.mise . . . J Xul tuurihoone 
juhataj-. soovi~ ja n~uaolek, laUd lepi~t-.l!l~ ~le veel sCSlmitud.· 
Sinu& tuleb-~~·· nUU4 ml~1\ltl~~~ :lC.i.ndlat ·Ot&\\at, oleb vaja hiljemalt) 
ja&nu&l"i lf;Sp\Ü:Ite Stockholmi ~~ .. ~.:li:tr~ls, mis pidi &eal. toim:uma I 
samal. ajal., jääb ära. l«Ml..s hr.~aasJU,t-IMla oleks viittii! maja.kcn:od; mida 1 

, hald~ J.im'la llult'tlwr:vn~.ad~ j~t. si~UW!!J, l'ltJ.$bU:k:Jtd'i:l P~-~ött~l:S.eelt köik j 
••1• d1Wiil~4·' '. ·• ,,. . . . . . - . . i . . . ~~ .. . - . . : l ... '• 

. . . ~~~r · V•l:J:!!!!t .. ~4!-f9m~u~r.~f..!Qi ~B$~nii:looni. otteyahtiiliitusti5?Jdest,: B-se.lttaioon ja 
1apl& i••~1oon1, Ul.d;ju.ht. X·~nxo :f9!.r;.l.jal.k .·tt.1:J:bib · tsi.Elfll •. !~~al pool. on. · l noored 
tegewa käuiu. Lah&ndaimt. 1:»ota1'H ruum.ide kUsimue ja l·a®vasöigu 1 
kavancl~t.ne .. Noorte Urit.~u0t4!at on idinii all l.."jlzmdJ Es·;to :toQrum (tll.oi · 
Ignata}, ncone kontaercl~tl·t:Mari.!ll,~ Kiisk), noort:e lm~s"ti.~:l:tus (Mar:t 
Xilc:erpull), laevaaiSit (Gecr~ il<&tsalq\ op{ijn houae { vüantne) ;ta dia-j 
koteek (J! .. ~r-:Palja.lc)• l 

Siim Saare retereerib kto.;:Tr:talli&t"'. a&ekoja saalid mahutavad Esto ball 
1200 ball:iklUaliat. lt\ma :v.-ae•rika. ll&.'ISflr:t..l Dä:t..b ol.evat eriline 

i· hu~· $ell• U::'i:tui.e ''tuiu,: ·TÖ ib·· oeu:tucla Y&jalikulail korraldada kakri 
baUi.: .. tihe:·a~oduena'oii ld:Sil• aU"olnu4 kava; kOrraldada Uka ekskluL 
slivaea ball·Kia.rBato-.eo kmol'da!iaep ja katte· hinnaga ca kr. '2501 
ieU:ult "nirig teine'lihtaamate ·aötslddega ja·od~vam. Selles kUaimulite~ 

·-on . vömalilt w~t~ . :-nnc11ama~ . ••teuohta ·~lea :·~ts nii on selgunud 1 
oodata't'&te ballili:Ul.al:t.ste umbkauclne a:rv. '!o~aa Metsala soovitab L. 

ba~_li ·päli.ne1:e kvoteerimiat .Protae~tuaalsel alua.el eri maade jaolea 

Aru. ta taime veel ktltdmuat; .;kas · "tÖ:tmalik · oleksi kaeutada St&da• 
huaeti halli kontaetdi korraldaaiaeis, mille kohta Harri Kiisk 
väidab, et see aöaoluutaelt vö:l:llatU" oll seal esineva tohutu kaja 
töttu.. . Bldur Vell:I.Bte ,kinai talJ· •ema oma va.remate kogemuste pöhj al. 

'. .. 
·. . . . . ,;,j 38 

· · · Iyriä Id la- :inromeerib. P.~1 teed : li11aÜa:i.alavastuse :·ette·;_ ·. · L11kwa:Lslavaa
valm:Lstusti:Södest.Batnellline ~n Ulev~i~~d sta.adi~nU~. loha:rmesliovi ,· tuse küsimus 
j-ääataaclio!lile, 1cU pöranclapinda esiDemioekS on So x 40 meetrit. . 

·Hall mahutalr 10.000 riata;tat. Be'ineJiiskavad o'n' suuna joonea valli& , 
aajandualdlsilluaed TiStab oma peale Endel Xwltael•. B:Llumid on val'\ltu • 



·:~a.taae .200. Yölm;eja ja 500 l'Shv~:t;antaij.aga •. ~odam~ ~- yöimaldacJa 
köiaUe eaiu~aUe odav811l&:l.d elamis v~Simalusi. erakodudear:.· ·· · ; 

- ·. e ' ~ . . '· "·4 ' " . ' . .L ~' " ..I \ • • ' •. • • •.. • • 

"Saateiae-~ue.- eelarve eisae. peakomiteele 11 • .- aept• .a.a. kUid .' ·. 
ei-ole 8aama4- ••Uele•ilcka ftelaiq1aui\Uit\..Utuat •. '.~.f.Jle·JPt_ze on· 
i~omataioom. aaatmiaesa viliamaale • Meie ~e· ei-: jöu.& ldS~: 'foa3&1115la: 
kirja-rahetust pidada~ SaUepärast on ae:Le kom~tee tuugiv soov, et " 

~ llat(».;.eo peakOaitlte: t~#Jttwl~el jalj&takae aajaa3aj.& 411-e~r ja eelen..,_. : .•• -:teeb :nii·~·~·- kUi. ka''teia'te toiako!l~a4·· kt.J'3a~. : . i 
. .-~ ·t .• • .. . ... ~ . . •.. ~ ~ . ~ . .. . l . • . ·- . .. • . . • .. . • •• • •. 

l: _ ,, ~:~•;• .. ette..:aai.8t\&aj~a4.' oa: ~uba: lt&uCe1~ · are~~a •. luii4 ···~-- · · 

J ~· ·-~~--· :•·,_P4talcaa;l.'iee :.~nn:Jj;a~ meie ee~ne ja.-aölai'b. jurii~ 
_,.~:1.8•4 Jco~iepp4t4, .. ••~·--ie aajatut.,tööd ei :keeka. Jleie a.~ korra\-· I d•e körs-knl.:1tee41Use eabeaise_ 'riS,iJ~ä'talle,a4Ue ho~pia ~·~·t~. 

I . ~ :·iTdc(!tohftr· ag9\rib •z.utaa.., !õ&Äu; l!teta8läa& rahvatantn· eaine-
1 mt •. t. Wmikaa31l· tn::deisiziiairr.• toilrU.k8 '. kooeliikuaiala'VUtwaega •. 184 
!~:~& ~iia~a',:rupi.d_ou av&J4anud aobv~:-~ri~~-:l.a~e~~· m~4a.m8eld&v ';. 
l·oleläl· korreJ.dada Yabaö}ml.avadel _nqu· näi teka. Skaneenia, Yitaberget~l, 

1~"-l'%i.üst:rä4glr4erda •ne.;; .... ' '' .. \' ... ' . . . •, .. ,. . <·, .• . . ~ . 
j • . • <-: . . .. ,. . . ,.. .. ... ; ... ,,\' ·e. •· ~-. . . .. • .· . . . . ' 

;-•,.~;,.' ba&ard lforvell( Liiklu41alaväatuae· korraldamine läheb. tohutul-t; 
! kal~-p-üäi mores;a lcl!Bitia,-' kas meie ma;tancluae ••l:lele · 
! Ul.clae vu~.l pe&b. I•.illl1 uus !l'Etlarye on teselikul t sama kallis · ku:L 

'.\ l oli eaiaenegi. l.t.d.g:i p-\zu.431'.lljiÜk' o~. ·nUiid min.:blaalae, •-:lia ba ••• tule-· 
hiu :-~~·rutt~~tud~pilerUJitnil$!dtJJ· tumuva töota~e· teel• ·Siiil-ee1tatu4 
I· me'ite dire.k:to i-:i, · 3 a.:. 8~:~-k~,~·m..ä~~i; · J}all~~.md.aada!J · on ebareaalne ma3 *-Dclttutli.ke 1 
I p6hjutol!J' J.. Y.:ur p~fllll:~t mtJJtal(j!R. rn~uuifli ·. ·oalgad? · · " . 
! . ,., .. :J~ -. . i~ . ',• .. : 

i e . .·· f:I~r.b~~;t· lir·:; ~:Mi t~~.J.n.l, (Jf.ltltl:.'t'ejg•·i·,,n n(hl.l!t kori"eldama. ":&:tikUmtala~~ 
, .i tuat 'õiä5.~iii;r;;;;:a;jt:ti~Uol;.l. :t~:usi . .Ti;!Cc·1'..'t M:l;JI:l~ .:9:•~· p~mt_~!.- &l,paest __ 
-! pe:itl~a· l?!J.'!lt\it'})l,)/~ p,Ttfh]:l!t~t.'t.:f:H.:rl:;:t •<J't it~iCit:l•ltua peab ennast iae Jll.&jan- ·' 
-.l·dama~ a~1:;;. · t:'!!~~;; 'fhtl'l:d . .fHi~1:r· auxd,;ma o::~:;;;:t l~~ttd.:-·k&-tta•)leie ei• aaa maeti 
. ( ko~u:t!.ad.ar. :~t·.:;gt:~. ~~~1~:.-t::.crt -~11~~~1lll!tl~~,; .. r.;;t· meilkiUta val.sUapeole· juV.~e 100.000 
! -y·f,Sj/ nbkeal k:ra~:~n~." · · · ·· · · · .· · · -- · · · · '· · · , · · · · 
: ... \. I,. . , . 
l'~ · '·q·: • Il!!it!"i~.:r~~.a. ~utlJ~~D xt~i;~:Crr,;'!ltgt~~~.. •tf ·rt~'~G-tn ~ ~ · 

:. ·•·.· .. •·: . ~- l 

'! , Xell 12.-10 tehaJisliJ ko~Bolek~.tle · vaheaec 'löuliaaöt;gilal~· .. · 
.. , . . !{ 

·-:i -.··· .. . ..• ·r-;: ;,t''': 
• • _·: ~ "'- ·•' •• • • ' • " '~ " • ' • /. ~ .,. • • '" • ' • • I ~ ' \ • I ' i 

-·iu:JiaJ::vas--; ~ ,._ . ~oa~le;k _jli~lqll» koU~:14 ... 1Q11• ail jätl(a:tiakae -l1~1a;t,aTU~esa 
-~d~ .}! ·~.-..·.olevate .l&:Ua~t• ,arutama~!. .sana. v~tavacl veel Abel.Mark, 
~ · / !n~~~ I: K~erik,! foou.a ,Ke~a_a~, L$c_ .Xi»'u~.~-teiaed. Pealcaait~e 

1 ota~~by ·. ~t ko~: eelQl~va Dä4ala alguse_ s ~-~vad n6upi4ai~Jeka · 
1 k9kk.u Jll'Ut ja _Iqri4 Id_~, Evel.J1t -Xo~P.t. n.a- •aabub siia Jaaaclaat, 
j !fgoa~ -.K~t~~ .;ta . tJdo ~oh~r. n~ ~~pivad kokla_l liiktaaialaftetuee 
j,uv~iatea kui ka majalld~likea;ja m:uudea kUBiJB,lates. ~~reetaed · · 
1 ettepanekud tUlevad esitada koheselt _juhatusele, .~es·löplU:u otauae · 
j p_e_a~ tea«!•• _eelol~~ näd~~)~o~~l~, · . 

1
1_ . · .. ·. i.aeltur lle~rt ~i; .•• ;tal> -~:~---. Lae-iai .:*-
aaatal on ol.nwl 78.000 krooni ja käesoleval aaatal aen:Lni Ulllbeaw$ 
77·000 krooD.:L, aeesa kokku ca 155.000 krooni. Laekulline toimub llf1U4' 
vilikestea puuatea ..,licl· pool kayataetud k&pit~iat on aiiald. juba 

.. köklal pandud. VKJ.j•in,ltuid on olmid ,qa 23eQOO .. krooü•. Bimaa tulela 
Jri1Uc(3uurcle ·n-~ :10.000 ·~aulupeo noQdi~tu trlud.Jtuiucle .katteb. 

· Piaepliel aUmapUPl. on ... aaja.n4ua.J.ik aeia u. ·132.o0o •. ····. · · · 
.~: :'' .; ~ . . . ~ . :' . . - .. . . ... ' . . ~- '·• • . ...... ~· ·! ,).~ ~ 

' ·~ . 

.. ... 
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Norvell juhib tär,t.el.ep!!U.lU u,jaol~&le, et eelarv-e korras laeku:
misi on siiSki olnl!d vähem kuna olii~~>l·t on a:Un t+lgemist ol.nud eri
otstarbeliste üleminevat&- sw~madeeta n.agu nä:i.-tekEi raha, mis on 
laekunud näidendi võistluse au.bindl:l.di:iakls ~ rJtd.da eeJ.arve:a.: ettenähtud 

. ei ole. Raha on aga vaja js. sellepäras·~ Y.J,&<llme :kogu aeg otsima. 
uusi võimalusi sissetul~l!.-u.te hunkimi.:stt:tlca ·~ 

Albert Meerik kUtllib, kas on p.·!:ltir.d1J..tt11.d t.o~tuate hankimiseks 
n~de eesti organisatsioc.mia.e pooltll, kea ametisse saadsid Esto-80 
peakomitee .;Ja kes seega F.1~to-80 kordam:lnelw. eeat tal9~ta:v&t vastu
tust kannavad ... Kui ei ole seda te:t!r~"!J.-d, s:iis - m.ilm~t 

~emale vaslatall":Se, et al.gUsao. on pcH7.:r.dutud ku.id hiljem mitte 
enu. 

''§ 41 

---... Peale Esto-76 filmi vH,at.utia1; la•~·wa Jdnos jätkt1b kooraolek llöttevahe1 
üldise möttevah.etusen1a Ea"l;o-80 lx:i.f.s·im·r..Mlt*Ul ~.:uni Stockholmi sada-
Ilasse jöudmiseni kell 1a .. ~oo .. Setis t<ldte1• ;)u.t'Ltajaai~t ei ole vöi-
malik Wmikaaja.l.isel t protokollidl." Otsu.a.s-id oi tehta. 

1/ll 

/Richard Nct::C"r®ll/ 
I(H'Jaol•!mt ,j,.iil,.at.l!l.;;llitL 

.• 


