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STOCKHOLM, Rootsi kuningriigi pealinn on lc:u.u
lus ja paljukiidetud oma ilusa asandi t8ttu seal, kus Mälari 
järve veed Toolavad Läänamerre. "Mälari kuningannatt, 11P6hja
maade Veneet&J.a" ja "Ilus Patustaja11 on m6ned nimedeu, mis 
sellele PShjala metropolile antud. . 

Linna vantm ajalugu kaob saagäde-ja·legendide hämarusse. 
Kuigi Stockholmi nimi on eemakordselt .dokumenteeritud aastal 

1252, asetses· arvatavasti~.juba XII sajandi US'pul mingisugune kastellitaoline 
ehitus praegusel "Linnasaarel" (Stadshol.zaen). Päri.m.uate kohaselt olevat Birger 
Jarl XIII sajandi keskpaiku lasknud ehitada siia esi.m.ese linnataolise asula. 
Sellepärast peetakeegi Birger Jarli Stockholmi rajajaks. 

Stockholmi nime tekk~ise kohta leidub mitmeid huvita1~id seletusi. K6ige 
tlSenäol~kum on, et palgid - r.k. 11 stookart• - millest oli ehitatud sild üle 
Norret~ 1 1 Linnasaarela, linnale nime andsid. V8is leiduda ka palkidest kalda
toestust ja palissaade, mis eemalt vaadatas tähelepanu äratasid. 

. . . 
Stockholmi arengus sajandite vältel v8ib eristada kol;me ajajärku. Esimene 

neist.- linna asutamine, laienemine ja selle tähtsuse suurenemine toimub XIII 
ja XIV sajandi vahetuse Umber. Teine langeb kokku Rootsi kui suurvõimu ajajär
guga 1611-1718, mil Stockholm1st kujuneb riigi pealinn. Kolmaa.ajajärk 18puka 
on suurte muudatuste ajajärk. See algab XIX sajandi keskel ja ulatub kaasaega. 
Stockholmile saab osaks pffhjalik ümberkujundue, mis jätkuvalt edasi kestab ja 
annab rikkaliku mulje mitmekülgealt arenevast linnast. 

Vi~ase 50 aasta jooksul on ta valgunud laiali üle auure maa-ala. Äärelinna
osad kannavad kunagiste külade ja mtSisate nimetust. Siia kuuluvad ka sateliit
linnad Lidingö, Solna, Sundbtberg, Nacka ning teisi linn~taolisi asulaid, k8ik 
kokku ligi 1,2 milj. elanikuga. On välditud asustuae kokkuku~jamiat, mille tõttu 
esineb palju ronelust. 

KUIINGLIK LOSS ehitati Nicodemus ?anema jooniste järgi samale kohale, kus 
asus 1697.a. tulekahju läbi hävinenud loss 11 'l're Kronor11 ja sisaldab 550 rootsi 
ja prantsuse kunstnike poolt sisuetatud ruumi. Osa losai ruumidest näidatakse 
gruppidele. Lo~si 8uel toimub keskpäeval vahtkonna vahetus muusikaga. 

S'l'ORKYRKA ldssi k6rval sisaldab uhke h6bedast ja eebenipuuat pea~ltari ning 
m.h. Barnt Notke suure puuakulptuuri "S:t Georg ja1 Lohett. Vanalinn oma kitsaste 
tänavatega on ise',.-,raatamisvä.ärsue. Nimetada võiks veel hollandi barokk-stiilis.; 
(1641) ehitatud KUUTELKONNA HOONET ja XIII sajandilmunkade poolt kloostrikiri
kuks ehitatud RIDDARHOIK.ENI KIRIKUT, kuhu on maetud Rootsi kuningad. 

Pühavaimusaarel (Helgeandsholmen), Riigipäevahoone ees on·praegu Rooiii riigi
auk (Rikagropen'iks .nimetatud), kus toimuvad väljakaevamieedj ulatudee linna 
vanima ajalooni. Jääb kuuldavasti ka tulevaks suveks lahti. 

Loss1st üle Norrbro põhja poole asub GustBN Adolfs torg (plats), mille keskel 
Tartu ülikooli asutaja GUSTAV II ADOLP'i ratsurikuju. Läänepool platai ääre~ 
asub Rootei välisministeerium ja ida pool KUNINGLIK OOPER. Ooper asutati 1773.a. 
kunsti- ja teatrisõbra Gustav lii poolt ning asub praegusee hoonea alates aastast 

. 1898· Kontserthoone kesklinnas on tule?al suvel kuuldavasti remondis. 

Ooperi k5rTal, üle tänava, asub JAKOBS KYRKA, kus toimuvad EST0-80 pidulikud 
jumalateenistuaed. Ehitatud Johan III valitsemise ajal, on see ttks Stocllholmi 
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kauneimaid kirikuid· .. Räägitakse, et selle ehitamist olevat 
ka Eesti meres8itjad rahaliselt toetanud. 

Samas on ka KUN.OSTRÄDGARDEN, mis juba XV. sajandil oli 
kuninglik aed.ja hilisemal ajal tuntud ja hinnatud jaluta
mispaik kuninglikele, aadlile ja lihtrahvale. Siia on kavan
datud EST0-80 rongkäigu lÕppaktus ja võimalik, et ka punkt
üritusi. Pargi eesosas asub KARL XII mäleatussammaa, näita-
maa käega ida poole. · 

' \h.e lahe nurga asub NATIONALMUSEUM (kunstimuuseum) ning 
Grand Hotel. Veidi kaugemal, Strandvägeni alguses, DRAMA
TISKA TEATERN, ehitatud valgest mar.morist ja rikkalikult kau
nistatud seest ja väljastpoolt. 

. . 

STOCKHOLMS STADSHUSET (raekoda) on maailmakuulus oma arhi
tektoonilisa kujunduse t8ttu. See ehitati aastail 1911-1923 

: - ~-~- -~;-:~:-· ~-~~~ -·~,-~ 
. .. 

~ Ragnar östbergi jooniste järgi ja Õnnistati sisse 1923.a., 
Rootsi rahvusriigi looja Gustav Yasa Stockholmi sissemarssi
mise 400. aastapäeval. Raekoja BLA HALLEN (sinine hall) on monumentaalne saal 
rahvakogunemisteks, mille seinad punastest käsitsi raiutud tellistest ja põrand 
kaunist Kolmärdeni marmorist. Lae all asuvast akende reast saab saal mahedat 

~ päevavalgust. Siin toimuvad Nobeli banketid ja ka EST0-80 bankett 8.7.1980. 
GYLLENE SALEN (kuldne saal) on imposantseis mõ'fftmeis suursugune banketisaal. 
SellA seinad on kaetud kuldmo2aiigiga, mis tulede· säras annab saalile erili~elt 
piduliku atmosfääri. Siin tant~itakse s. juulil 1980. Mälari kaldal raekoja aed 
skultuuride ja fontäänidega. Tornist avaneb üllae vaade linnale. · 

SKANSElf on Stockholmi vaba8hum.uuseum, kus külastaja vÕib näha huvitavaid ehi
tusi mijödunud aegadest ja erinevateat maakohtadest. Samuti vanaaegset linnaosa 
töötavate töökodadega, rahvariideid, loomaaeda jm. Sollideni restoran ja terrass 
oma väljavaatega meelitavad puhkama ja nautima. 

Ska~seni ümbritseb suur DJURGARDEN 1 1 (jüÜrgoorden) ~ooduslik park. Siin asub 
ka NORDISKA MUSEET, suur loss rikkalike väljapanekutega. Muuseum korraldab ESTO 
puhul eesti ja eestirootslaste rahvakunsti näituse, koostöös vastava peakomitee 
rahvakunsti toimkannaga muuseumidirektori Lili Kaelase juhatusel, Göteborgist. 

Samas on 11 VASA11 muuseum, mis on haruldus omaette. Kui uus kuninglik lipulaey 
"VASA11 (vaaaa}, relvastatud., varustatud ja mehitatud, kevadel 1628 esmakordselt 
täiepurjedes sõjaaadamast väljus, 1a1 äge tuulehoog liig kõrges lastia oleva 
laeva külili. Laev täitus kiiresti veega ja vajus kogu meeskonnaga p6hja. 

24. aprillil 1961 - pärast 333 aastat mere p8hjas - tõsteti 11 Yasa11 pantoonide 
abil uuesti veepinnale, mis kogu maailmas tähelepanu äratas. Nüüd puhkab ta siin 
oma alumiinium-sarkotaagis konserveeritult publikule vaatamiseks. Muuasumis on 
rikkalikud väljapanekud pardal leidunud tolleaegse laeva varustusest. 

Tänasea:napisönalisea:Ulevaates ma piirduain peamiselt paikadegat kuhu ESTO 
publikul on asja. Siin.·on kindlaett veel mitmeid huvitavaid vaatamisväärsusi ja 
paiku nagu Drottn~ngholm, MilleagArden jne. VÕibolla kunagi hiljem neist. 

Stockholm on muidugi moodne suurlinn valguse- ja varjukUlgedega. Yiimaseil 
aastail on siginenud siia ka rahvusvahelist hõngu. Drottningsgatanil kõnnivad 
buddausu mungad kelladega ja tänavakaupmehed pakuvad eksootilist pudipadi. Hötor
geti maa-aluses kaubamajas müüvad erinevate rahvaste toiduletid oma rahvustoi te .. 
Anatoomiliaed spetsiaalärid asuvad Klara Norra Kyrkogatanil. Seal pakutakse rik
kalikus valikus eriaiast kirjandust ja filme ning mitmesuguseid käsi- ja elekt~i
jSul käivitatavaid töö~iistu ja tarbevahendeid. Y3imal1k, et korraldatakse ka 
kursusil Informatsioonitoimkonna koosolekul kUll arvati kord, at sekretäri üles
anne oleks minna vaatama ja eestlaskanda sellest inrormeerida, kuid seda ma siiski 
ei tahaks uskuda. Jätame igaühele ta avastamisr~õmu rikkumatat 

Cato n5udis Rooma senatis, et Kartaago peab saama hävitatud. Mina nffuan, et 
kSik eesti naised tuleb EST0-80 puhuks rahY&~iideisse pannat 

ALPRED .P6'LDMA 
Peakomitee sekretär· 
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LAULU Pl DU 
ES'l'0•80,laulup1du toimub Älvsji:S näitusehoone ( 11Mäsaan"} kongresside 
hallis (vt: IBFO nr. 4, lk.5) laupäev~~ 12. juulil 1980 algusega 

kell 14.00. Peaproov toimub päev varem samas paigas. Saal mahutab 6000 kuulajat 
4.Rkr. 35·- ja 200 Õpilaskohta a Rkr. 15. 

Stockholmis j& Gl:iteborgis toimuvad eelproovid üldjuhtidega k.a. sügiseL 
Rootsi kooride Uldeelproov toimub Norrköpingis, 12. aprillil 1980. 

Laulupeo üldjuhtideks on ette nähtud ja tulevad: 
Segakooridl Harri Kiisk ja Roman Toi 
Naiskoorid: Toomaa Tuulae ja Harry Truus 

.~ Meeskoorid: Rein Tubin, Eero Tarjus ja Lembit Leetma 
.Lastekõorids Harri Kiisk. 

Kui teostub ülemeremaade eesti orkestrite osav5tt laulupeoet, siis tuleb üld
juhina juurde Teel Uno Kook. Orkestrite oaav~tt selgub aelle aasta:aügisel. 

~ Laulukoore on senini registreerunud: 
=======~===============:====~==========~============~========~================ 

Segakoore 
Naiskoore 
Meeskoore 

USA Kanada Auatre.alia Euroopa Rootsi Lauljaid 

8 7 2 4 5 766 
2 2 1 2 160 
3 1 2 i 2 211 

Laululava mahutab kuni 1200 lauljate 

Lastekooride arv ei ole veel selgunud. Nende noodid lähevad välja lähemal 
ajal. Küsimuse all on.olnud ka erisegakoori esinamine laulupeol ca 10-minuti
lise kavaga k1Jos eesti rahvapillide orkeatriga. Vastavat segakoori organisee
ritakse Kanadas. 

Kui laulupeo pääsmed on läbi mUUdud, on võimalik eritellimise teel saada kasu
tamiseks kÕrvalsaal ca 1000 kohaga. Sinna korraldatakse lavalt otseülekanna suu
reekraanilise värviteleviisori ja atereo-hääleaeadeldise abil. Sissepääs sinna 
ca Rkr. 10. 

Laulupeo vaheajal on kasutamiseks suuremad kÕrvalruumid. Oleks soovitav, et 
eri maade rahvatantsurühmad esinekaid laulupeo vaheajal kÕrvalruumides vffi 
ilusa ilma puhul väljas. "Mässani" restoran pakub laulupeo vaheajal soovijatele 
kerget einet iseteenimise korras. Kontserdi ajal on reataran suletud. 

Laulupeo kanteemii lindistamine, kui· kasutatakse mikrofone otse la-.tlulaTalt, 
on keelatud. E~iluba selleke tuleb nõutada laulupeo toimkonnalt. Sama n~ue keh
tib filmimise a~tea, mis puudutab n.ö. professionaalset film~ist. Soovitav 
oleks vastavate lubada väljaandmine koostöös majandustoimkonnaga. EST0-80 mäles• 
tusasjade või teieta saaduste müük laulupeol toimub ainult laulupeo toimkonna 
loal ja kokkuleppel. 

Kunstitoimkonnal on· võimalus kasutada laulupeo ajal "Mässani" seinapinda 
maalide väljapanemiaeke. Ka sellest soovist tuleb varakult teatada laulupeo 
toimkannala. 

EST0-80 laulupeo märk on tellitud. Selle saavad k8ik tegelased ja ~eda müüakse 
ka publikule. 

Erirongi tellimine Stockholmi keskjaamast laulupeole sõiduks (9 minutit).on 
kõne all ja lahendatakse toimkonna töö ~aamea. Erirongi tellimine rahva äravii
miseks Älvajöat peaks toimuma koostöös rahvapeo toimkonnaga. 

' 
ErasÕidukite parkimiseks on olemas 2000 kohta. Ei ole veel lÕplikult otsusta~ 

tud kas korraldatakse valvaga ja maksulina parkimine vgi tuleb aee vaba ja val
vata. Garderoob laulupeo rdumides on maksulina ja valvega. 
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Laulupidu korralQ.ava.aee toimkonda kuuluvad J. Raid (juhataja), M.Lääts·, E.Klem
mer, V.Marvet, E.Truuvet ja J.Äro. 

Lauljate vastastikuseks tundmaÕppimiseks ja sõprussidemete uuendamiseks kor
r~dab Eesti Lauljaakond Rootaia EST0-80 raamee esmaspäeval, 7• juulil kell 14.00 
L~uljate päeva. Koht selgub hiljem, olenevalt osavÕtjate arvust. 

Lapuks juhib toimkond tähelepanu sellele, et laulupeo noodiraamatu trUkk on 
praegu otsas. JfiRI RAID 

Noortel on oma 

Laulupeo toimkonna 
juhataja 

kavad I • 

Noortetoimkonna poolt korraldatavad üritused EST0-80 ajal 5. - 1~. j·uulini 
1~80. (w = piletid tulevad eelmUUgile) 

* TIBATOOP Loomulik kogunemiapunkt, avatakse igal ESTO päeval kell 20.00. 
thlatusrikas programDh 
Laul ja esinemised. 

NOORTE KUNSTINÄITUS avatakee pUhapäeval 6.7. kell 16.00 ja on seejärele lahti 
igal ESTO päeval kell 1o.oo-1s.oo, väljaarvatud reedel, 11.7. rong
käigu ajal. 

* MINIDISOO toimub Eesti Majas noorte ruumides pühapäeval, 6.7. ja kolmapäeval, 
9.7. algusega kell 1g.oo. 

* MAXIDISOO on avatud pühapäevastreedeni kella 21.00 ja 0~.00 vahel. 

* ttTA'IDURIDtt USA-st esinevad esmaspäeval, teisipäeval ja kolmapäeval kella 19.0< 
ja 2i.oo vahei veel tundmatulestraadil erisisul~ae programmiga. 

* LAEVAS6IT SAARESTIKUS toimub teisipäeval, 8.7. ja kolmapäeval, 9.7. kella 
19.00 ja 24.00 vahel ning ree.delt 11.7. kella 15.00 ja 19.00 vahel. 

* LÄÄNEMBRELAHING algab pühapäevalt 6 • 7 • 
ja kestab 24 tundi Abvenamaa 
laeval, Läänemerel1 

* NOORTE KONTSER! tuntud ja tundmatute 
noorkunstnikutaga reedel, 11.7. 
kell 20.00. 

ESTO-FOORUM Arutlused, ajad ja kohad sel
guvad hiljem. 

nrituste sis~.ja programm on väljatööta
miselo Sellepäras~ võivad praegu ilmutatud kellaajad muutuda. Jälgides INFO-t, 
saate sügise jooksul täpsemaid andmeid. Sobivate ruumide hankimine m5nele üri
tusele on parajasti käimas:• 

Noortetoimkonna üritused on võimaluste korral avatud ka nendele, kes nii väga 
ei arveata oma vanust. 

Nägemiseni ESTOtt GEORGt JAAK, JAAK, MARIA, MART, 
PEETER ja tlLo . 

, 

Noorte talentide hulgalis&ks Rootai suunamiseks EST0-80 puhul korraldab USA 
.komitee kogu nädala kestel jooksvalt noorlauljate, rahvatantsu- ja v8imlemis
rUhmade esinemisi PÕhja-Ameerika noorte poolt. Rootsi peakomiteelt soovime· sobive 
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saali jooksvat kasutamise voimalust (300-500 istekohaga). Praktiline korraldua 
kava suhtes oleks USA komitee poolt koostöös Kanadaga. 

Noortalentide kaasatõmbamisel näeme kahte põhilist hUvet; 
a) Euroopa eestlaakonnal, eriti eesti noorsool Rootsis, on võimalik isiklikult 

kohata kümmekond solisti ja umbes viis lauluansamblit (New Yorgist/Torontost 
kuni Portlandi/Los Angeleaini), kellelt seni ilmunud kokku ligi 20 heliplaati. 
Sellele umbes 30-40 noorema generatsiooni muusikatähele ltsanduka umbes võrd
ne arv rahvatantaijaid ja vffimlejaid. 

b), Tugev arv noori lisahääli annaks arvatavasti värskema tämbri ka üldkooride 
esinemistele. (N.B. üldkooridea;kaaaalaulmine oleks noorlauljatele Uks kaasa
lennu eeltingimusi1) 

Kahe ülaltoodud punkti majanduslikuks läbiviimiseks oleks vajalik, et esine
miste puhastulu läheks USA komitee kaudu täiel määral otseselt tagasi noortalen
tidele. Samuti püüab USA komitee EST0-80-le kaasalendavaid noortalante kõigi oma 
võimaluste piirides toetada transpordi ja majutamise alal. 

Eeskavad on ette nähtud umbes Baltimare päevadel toimunud uTähtede tunni" ja 
11 Ilo õhtute 11 eeskujul - kirevad, hoogaad ja mitmekülgsed. 

PEETER KIIK 
USA EST0-80 komitee esdmees 

SAKSAMAA 
EST0-80 Saksamaa komiteest infor.meeritakse: 

•~ava kohaselt organiseerib EST0-80 Saksamaa komitee III ülemaailmsetele Eesti 
Päevadele Stockholmi sÕidu kolmes grupis. Esimesse gruppi kuuluvad noored, kea• 
võtavad osa maailmalaagrist, alustavad sõitu juuni lgpul. Teine ja tõenäoliselt 
kÕige suurem grupp s~idab välja 5· juulil. Kolmas grupp, kes soovivad elada 
kaasa lõpp-pidustustele, väljub 9. juuli Õhtul. Teises grupis s«idavad esma
joones laulukooride ja rahvatantsutruppide liikmed ning arvatavaati ka aukUla
listena ettnähtud sõjavigastatud oma abikaasade või saatjatega. 

Viimaste osas ei ole veel täit selgust, kes nende s6idu korraldab. I ja II 
ülemaailmsete Eesti Päevade puhul korraldas kogu küsimuse Eesti Päevade Saksa
ma komitee, kes viis läbi ka eelregistreerimise. Käesoleval korral aga pöörduti 
Rootsist otseselt sÕjavigastatute ühingute poolat kas viisid läbi ka eelregist
reerimised ja kus on ka sõitasoovijate nimekirjad. 

Äras~it Saksamaalt to~ub tõenäoliselt kas Kölnist või Düsseldorfist. Tagasi
eÕit on kÕigil gruppidel ette nähtud ühiselt 13 .. juuli Õhtul. Tegelasi koos 
sÕjavigastatute..ga on veidi üle 100. 

llldiselt peab ütlema, et osav~tjate registreerimine grupiaõitudeks on vijga 
tagasihoidlik. See on tingitud ka sellest, et Uks osa kaasmaalasi sgidavad Rootai 
autodel ja ööbivad tuttavate pool. Osa sõidab ~Jll veel rongiga kuid eraviisi
liselt, sest mehed 65. a. ja naised 60~ aastast saavad nii Saksamaal kui Rootad 
piir~des raudteel 50% hinnaalandust. 

Esialgse arvestuse järele t8useb Saksamaalt osavõtjate arv koos tegelastega 
ligemale 200 peale. •• 

EESTISAKSLASED - - ------...----
Peakomitee asus juba alguaea;p8himõttelisele seisukohale, kutsuda EST0-80 

pidustustest osa võtma kõiki Eesti Vabariigi kodanikke. Eestisak~lastele läks 
juunis 1977 sellekohane kutse Balti Seltai kaudu Münchenis, millele saksabalti 
keskorganisatsiooni, Deutsch-Baltische Landsmannschaft 1m Bundesgebiet e.·v •. 
esimees, end. Saksa Liiduvabariigi suursaadik Rudolf von Wistinghausen vastas 
muu hulgas alljärgnevalt: 
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11 Ich danke Ihnen verbindlichst ftir die liebenswUrdige Einladung zum Est
nischen Welttreffen 1980 in Stockholm. Der Gesamtvoratand unaerer Landamann-
schaft auf seiner Sitzung im November (1977) hat beschlossen, eine Vertretung 
der in der Landamannschaft organisierten Eetlanddeutschen zur EST0-80 zu ent
eenden. Uber nähere Einzelheiten, sowie über unsere Beteiligung an den einzel
nen Vorhaben der ESTO warden wir Sie apäter·unt&xrichten. Ich könnte mir vor
stellen, dass wir une an'den Veranstaltungen der Kunst und Literatur und der 
Gotteadienste und Konferenzen der Kirehan beteiligen könnten. Ich habe nach 
wie vor die feste Absicht, ebenfalls zu kom.men. 11 

. DEUTSCH-BALT ISCHER KIRCHLICRER DIENST, 

saksabalti kiriklik organisataioon Lääne-Saksamaal, kavatseb korraldada ESTO 
puhul ühise bussireisi saksabalti vanematele aastakäikudele Stockholmi, milleat 
tõenäolikult võtavad osa ca 50 inimest. Möödunud aastal korraldas organisatsioon 
taolise reisi Prantsusmaale ja k.a. suvel käidi Shveitaia. Majutusküaimuste 
korraldamiseks ·viibis 18. sept. Stockholmis reiside organiseerija Harry Rexin, 
Läti sakslane ja end. YMCA tegelane. 

L U N E B U R G I ETTEPANEKUID 
---.- a -- liilill 

F:.iT0-80 peakomitee esimees Richard. tlorvell viibis UEKN Euroopabüroo ninti 
Balti Seltsi sügiskokkutulekute puhul 27.- 29. sept. s.a. LliNEBURGIS, Saksamaal 
ja esitab alljärgnevalt soove ja mõtteid, mis seal on k5nelustes. ette toodud. 

Lüneburgis rõ'hutati vajadust kutsuda ESTO-le aÕjavigastatuid ka teisteat maa
dest ja mitte ainult Saksamaalt, nagu seda on tehtud Toronto ja Baltimare üle
maailmsetel Eesti Päevadel. Paluti saa·ta kutaed eri maade ESTO komi t:aedele, kea 
siia koostavad nimeetikud sõjaviga.sta·tudest oma maa pHridea. Paluti aeda aval
d"'-da ka vaba maailma eesti ajak:i.rjandusea. Väljaspool Saksamaad elunevate eesti 
sõjavigastatute olukord vÕib mõnikord olla raskem kuna abirahad ja pensionid 
pole sama hästi korraldatud kui Saksamaal. 

Palutakse informeerida kgiki eestlaste asukohamaid, et Rootai raudteedel on 
olemas tugevad hinnaala.ndused pensioni ikka ji)udnud inimestele. Seda ei tea ka 
välismaa raisibürood, või va:Büvad selle maha kuna see automaatselt vähendaks 
nende provisjoni. Teade vÕiks t5mmata juurde ESTO-le palju vanemaid i~imesi. 

Soovitakse, et ESTO ajal toimuks ka konverents eesti ja balti ajakirjanikele, 
kuna on palju ühiseid probleeme ja selline konverents teeks ühtlasi reklaami 
eestluaele ~a välisvõitlusele. 

~ Tahetakse teada juba varakult -mitte hiljem kui piletite eelmüük läheb käiku 
~ milline riietus on ette nähtud ESTO ballil. See olevat väga tähtis vanemale 
pÕlvkonnale. 

Majutuse koht~ oleks vaja anda pidevalt selgitust ESTO komiteedele ja eesti 
ajakirjandusele. Esimeses informatsioonis avaldatud hinnad olid kallid ja nüüd 
oleks vaja pidevat selgitust selle kohta, et grupiraisid saavad hinnaalandust 
ja et odavamad 11 vifimalused 11 - nii hotellid kui üliÕpilastoad - on korraliku 
standardiga ja asuvad kättesaadavas kauguses. Sama selgitada ka pidevalt IN?O-s. 
Anda selgitust l:i,nnaplaani näol ürituste ja hotellide asukohtadeet. 

Swnuti sooviti, et eri maade parlamendiliikmeid kutsutakse ESTO-st 
osa võtma. Need võikaid ütelda oma tervitused näiteks cocktailpartyl.· 

~ootsi ~esf!ased o!araoacl k~'le. -
ees-ll~.slelB .Sõhralu:#e Y · 
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E.Jiltmds svenskhygd 11Jom 
.. .. . . 

EESTIROOTSLASED 

::.: ' '"7 J A E S T 0 •80 = 
Nargö och RNnõ 

t._ __ .... 'f __ ..... -!~ ..... 

Eesti rannikualale, Soome-poolsele 
nurgale olid nad asunud elama. 
Erandeid oli ka maa sisepoolelt 

kuid ikka oli kÕikide sooviks elada 
mere ligiduses - elada kaasa torme, 
tuuli ja vintsutusi. Nad elasid ja 
võitlesid koos eestlaeteet naabritaga 
oma olemasolu taustal. 

Eesti ja Eestiroottd - üks ühine . 
püha sünnimaa •••• 

mälestame oma iga-aaatasel juubelipäeval -
korda. 

Kuidas olid need;minu kauged esi
vanemad sattunud sinna "heale maale"t 
mida meie - eestirootslased - nUUd 
HEMBYGDSDAGEN? Tänavu toimus see 34. 

Jr..h - just millal ja kuidj:j.s? Märkimisväärne ont et a.aatasajandid, katk ~ga 
surm ei ole suutnud murda meie väikeat rahvakildu. · 

I· 

Nüüd on need ukillud" siin ja jällegi töötame kooseestlastega Stockholmi 
EST0-80 k8igiti väärikaks läbiviimiseks. -

RAHVAKUNSTINÄITUS Seal oleme "suured" deponeeritud esemete arvult. Näitus toi
mub .Nordiska Museet'is. Juba mais 1980, on avamine ja siis 
esinevad meie pakrisaarlased rahvatantsuga. 

SKA.NSEN Kavatsetud Eesti nädalaks on meie rahvatantsijad ootevalmis:. 

KULTUURIHOONES 

ARHIIVNÄITUS 

RAAMATUNÄITUS 

RONGKÄIK 

tahame olla kaasas oma pildinäi.tuaega. 

kui see tuleb toime Riigiarhiivis, siia on meilgi ajaloolisi 
Urikuid välja panna. 

Meil on nii ühte kui teist, kirjutatud nii endi kui ka teiste 
poolt.: Lugemine t8'siselt aoovitavt 

Seal oleme sama 11müta:i all", ka meie - esiisade maale tagasi
tulnud kunagiaed väljarändajad. -

HUGO MIC.KELIN' 
Eestirootslaste toimk. juhataja 
SVENSKA ODLINGENS VÄNNER esimee~ 

TOIMKONDADE TEGEVUSEST 

EST0-80 AJAKIRJANDUSE TOIMKONNA UiESKUTSE EESTI AJAKIRJANIKELE 
----- -- p-- -- - k .--•• - -

Ajakirjanduse toimkond pöördus vaba. maailma eesti ajalehtede toimetuste 
poole alljärgneva. kirjaga: ' 

t1EST0-80 ajal tekib sobiv v6imalus ka. eeS:ti ajakirjanikele ja ajalehtede 
kaastöölistele kõikidest asukohamaadest kohtum.iseks.EST0-80 peakomitee A.jakir-
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janduse toimkond plaanitseb sellise kohtamise teostamist, kus päevakorras võik
sid olla ühiste murede ja probleemide (näit. järelkasvu küsimust) arutamine ja 
ltollegiaalne koostöö ning koostöö üle asukohamaade piiride. Teadaolevalt on 
eesti ajakirjanike ·organisatsioone varem loodud USA-s ja Rootsis,· mõeldav oleks 
ka Ülemaailmne ideeline koondumine, mida jällegi oleks sobiv diskuteerida maade
vahelisel kokkutulekul. See v5iks koosneda diskussioon1st ja järgnevaat kolle
giaaleeet koosviibimieest. 

Et planeerimist ruumide jne. suhtes kergendada, oleks toimkond tänulik, kui 
Teie toimetu.s välja selgi take kui palju toimetuse liikmeid ja muid kaastöölisi 
tulevad Stockholmi ja olekaid huvitatud osa vStma ajakirjanike kokkutulekust. 
Oleksime tänulikud, kui toimetuaed tagaatakaid täidetult juuresoleva informa
tiivae (mitte kohustava1) esialgse nimekirja juba lähemal ajal, hiljemalt aga 
1. deteembrike. 11 

(Aadress: Juhan Kokla, Eesti Päevaleht, Box 667, S-101 29 STOCKHOLM, Sewden) 

~ KIRJANDUS 

EST0-80 kirjandustoimkonna peaüritusena toimub teisipäeval, 8& juulil.1980, 
kell 15.00 ABF'i Z-a.aalie kirjanduslik-muusikaline _pärastlõ'una, kus kirjanikud 
esitavad uudisloomingut. Kuna pear5hk on asetatud väljaspool Rootait asuvate 
kirjanike eainemisele, saab lgpliku kava kooatamine toimuda alles; siis, kui on 
ülevaade, kes kirjanikest võtavad osa EST0-80 kokkutuleku3t. Muusikalisas osas 
eai·tatakae eesti heliloomingut. 

Kavas on veel korraldada koos muusikatoimkonnaga eesti luuletajate tekstidale 
loodud soololaulude Õhtu. 

fikaikkirjanike kohtumisi lugejatega, samuti kui es~nemiai, korraldatakse 
punktU~ituetena (näit. Eesti Majas, koos raarnatunäituseg~ jne.). 

Toimub samuti kirjanike omavaheline kokkutulek. 
KALJU LEPIK 

EST0-80 KUNSTITOIMKONNA INFORMATSIOOtl 1979-08-22 
mzar-z·-·--z-z-z..."wn~w--7-nnaazmazan rm- ---&·Tamnrs&-.a 

EST0-80 ~jal toimub Stockholmis kolm kunstinäitu~ ll'he korraldab Stockholmi 
linn Kultuurihoones 6. juuliat kuni 31. augustini 1980 RoJtei eesti kunsti vana
meistriteat (Hawier, Jõesaar, Kõks, Luts, Ole, Talvik ja Hallek). Teise valik
n~iitu.!!_ korraldab EST0-60 kunstitoimkond :Eesti Majas 1.- 20. juulini1980· ~ 
vBtjaid }0-40, igaühelt 1-2 tööd. Samas toimub ka kolmas - ~üüginäitus - milleat 
osavõtt võimalik kõigil eesti pagulaakunatnikel. Näitused ·Eesti Majas toimuvad 
koostöös Eesti Kultuuri Koondisega. Valiknäituse jaoks on reserveeritud Eesti 
Maja kunstinäituste ruum, müüginäituseks A ja B saalide seinad ning EKK ruumid. 

\ 

Valiknäituse'-, zhüriisae Rootsi ja Euroopa ulatuses. kuuluvad prof. Sten Karling, 
kunstikriitik Eevi End, kunstnikud Endel Kõks ja Enno Hallek ning Otto Paju. 

Iga valiknäitu~el esinejat tutvustatakse ühe tema töö reproduktaiooni esita
misega ~~taloogis, mis. annab ülevaate eesti kunstist paguluses aastal 1980. 
Sissejuhatava 1-2 leheküljelise artikli Rootsi eesti kunstnikest on lubanud kir
jutada Eevi End. Teine samasugune artikkel annb ülevaate USA, Kanada ja muude 
maade eesti kunetnikest. Kataloogi tekstid on inglise-, rootsi- ja eestikeelsed. 
Lehekülgede arv 56. Reproduktsioone umbes 40, osa neist värvi·trükis. 

10. juulil·s.a. pöörduti EST0-80 USA komitee poole palvega, esitada 10-15 
kunstnikku USA-et ja Kanadast osavõtjateks valiknäitusele. Ettepanekut oodatakse 
1. septembriks s.a. Sügise jookaul saadetakse kutsed kunstnikele valiknäitusest 
osav6tuks. Aastavahetuseke teostatakse valik töödest, mis esitatakse reprodukt
sioonidena kataloogis. 

OTTO PAJU 
EST0-80 kunstitoimkonna juhataja 
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TEATRITEATED 
7 -- Pühapäevast, 6. juuliat kuni reedeni, 11. juulini 1980 

antakse kogusummas üheksa etendust* mis toimuvad nii pealel6u
nal kui ka Õhtul Linnateatri suurel laval ning lasteteatri 
osas loodetavasti Scala.teatris ,- Eesti Majas. 

Täpne mänguplaan selgub oktoobri-novembri kuude vahetusel. 

Lakewoodi ja New Yorgi Eesti teatrid on omavahel kokku lep
pinud, at ESTO-le tullakse i.ihise lavastusega .. 

Kuigi Linnateatri suur saal mahutab 818 kohta, on siiski targem - et mitte 
ukoe taha jääda~ ~ teatripiletid varuda eelmUUgilt, mis algab koos teiste pile-
tite eelmüügiga juba käesoleva aasta viimastel kuudel. · 

Eelmüügilt ostetud teatripilet on viis krooni odavam kui hiljem ostes (eel
müügil Rkr. 30 ja hiljem Rk:r. 35, noorteplleti hind Rk:r. 15 jääb aga endiseks 
ka hiljem). 

"EST0-80 TEATER" teatrimärk kaasub tasuta igale tea.tripiletile, mis lunaa
tatakse ealmüügilt. 

Teatri programm on kavandamisel, kus ka avaldatakse kÕik need organisatsi
oonid, ettav8tjad ja teatris5brad, kes etenduste kordaminekuks majanduslikult 
kaasa aitavad toetuekuulutuste näol. 

JS'l'0-80 FILA'l'EBLIA TOIMKONNA . ---w-- ---- ----- ----a --~ 

vahendusel tuleb Eesti Majja Rootsi riiklik postkontor 6.- 13. juulini 1980. 
Postkontoris müüakse postmarke ja tuleb kasutusele üldine EST0-80 embleamiga 
riiklik postitempel ja Filatelistide päeval (g. juulil) samuti riiklik posti
tempel. Sama tempel on lubatud kasutamisele ka Postimuusewnis,·9· juulil. 

' Eesti filateelia näitus ei toimu EST0-80 raames. Eeltööd selle korraldamiseks 
Stockholmi Postimuuseumis on käigus ja kavade kohaselt peaks näitus toimuma ala
tes 14. juunist kuni 15. sept. 1980. EST0-80 Filateelia toimkonnas registreeri
tud näitusekogude nimekiri on üle antud Postimuuseumi käsutusse, kue tehakse ka 
lõplik näituse väljapanekute kava. HANS KRÖNSTRÖM _.... 

KA KÖIGE lfOOREMATELE TULEB .~.. ~ ,~0 1 
~,. • .,,,,, ... j ,.,I!J .. .,._....,. t,.. v I .,. 

EST0-80 paakomi·tea juurde loodi lastetoimkond selleks, et eelkooliaalised 
väikelapsed - need ka'ige nooremad EST0-80 külalised - tunneksid end olevat "pea
iamÕeldud11 ja tare tulnud, nendala programmi koostamiseks, selle organiseeri
miseks ja läbiv.~imiseks. 

Juba varem on avaldatud soovi, et ESTO nädalal oleks avatud STOCKHOLMI EESTI 
LASTEAED väljastpQolt sissesõitnud lastele. Nüüd on saadud vastav kokkulepe las
teaia juhatusega. Lastaaed võtab vastu lapsi esmaspäeval, 7. juulil, teisipäeval, 
8. juulil ja kolmapäev~l, 9· juulil kell 9.00 kuni kell 14.00. Kuna igal päeval 
oleks võimalik olla lasteaias 20-25 lapsel, siis on vajalik eelregistreerimine. 

Huvitavat tegevust nendel päevadel on lubanud lastele korraldada Stockholmi, 
Göteborgi ja Lundi mängukoolide õpetajad. Ka antakse lastele seal einat. 

Kokkuleppel Skanseni juhtkonnaga toimub neljapäeval, 10. juulil lastele ühine 
Skanseni külastamine, kus tutvutakse 1'Lillskansen1ga" (piailoomade loomaaed) ja 
muu huvitavaga. Samuti vÖivad lapsed teha ringmänge ja laulu haljal murul. 

Reedesel rongkäigul sSidavad väikesed 3-4 aastaaed lapsed kaasa selleks 
puhuks Skansenist üüritud 11minirongiga". Ka laulupäeva defilaes marsivad väike
sed kaasa rahvuslipuksstega ja löövad ka laulu koos koolilastega: 

ERNA KLEMMER 

LastetoimktDnna juhata,;a· 
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BST0-80 BALL 
I -'-= ---yzppz 

Lk. 11 

toimub Stockholmi raekojas (STADSHUSET) teisipäeval, a. juulil 1980. Bankett 
leiab aset Sininseg hallis ja tants Kuldsea saalis. Tantsuks mängib Calle Nilo 
12-liikmeline orkester - :tuntud Nobeli ballidelt, mis toimuvad samades ruumides. 

Kavas on muu hulgaa musikaalaed kle.unid Porro Brothers (Harry Jögimar poega
dega}, Göteborgi laulugrupp "Hämarik" ja kindlasti ka muud, mis selgub edaspidi 
või ~ toimub üllatusena. 

Juttu on olnud Mies EST0-80 kroonimisest ja veel rohkem EST0-80 näitaikute~t 
ku:td selle kohta ei ole praegu veel midagi kindlat öelda. Asjad on "haudumise 
staadiumis" mille-juurde pÕhjust on hiljem tagasi tulla. Samuti ei ole veel teada 
(vähemalt INFO-lat) Stadshuseti restorani poolt pa~tava menüü koosseis. 

Piletihinnaka on kalkuleeritud Rkr. 195. Sellesae on arveatatud söökt teeni
mine, orkester jne. kuid kangemata jookide eest tuleb tasuda eraldi • 

.. ---.. BallikUlaliste arvuks on esialgselt arvestatud ca 1200 inimest. Kuna aga eriti 
välismaadel näib huvi ESTO balli vastu olevat elav, siis on ruumid esialgselt 
reserveeritud ka järgmiseks, a.o. kolmapäeva, 9. juuli 6htuka. Olenevalt eelmüü
gil läbimüüdud piletite arvust, korraldatakse vajaduse korral kaks balli. Kaik 
on tere tulnud, k8igile on m5eldud, ruumipuuduse tõttu ei tarvitse kellelgi 
eemale jääda ESTO ballistl Küll oleks aga tarvilik teada soovijate umbkaudne arv 
kuna viimasel silmapilgul improviseerimine tffanäolikult ei ole enam v6imalik. 

Hallitoimkond on kättesaadav aadressil: Muusa Ericsson, Farkostvägen 12, I, 
S-181 31 LlNDINGö, tel. 08/765}996 

Tere tulemast ütleb . 
MUUSA ERICSSON 

EST0-80 ballitoimkonna nimel 

INFORMATSIOON JA REKLAAM 
Tr--- ----- - - ---zz=·n 
Seda küllaltki ulatuslikku, mitmekesist ja keerukat ala juhib Siim Saare. 

EST0-80 organite siseinformatsioonike ilmub iga teine kuu käesolev stenai
leeritud INFO, mida toimetab ja kirjutab peakomitee sekretär Alfred PÕldma. 
See levineb ülemaailmselt ja selle materjala avaldab kokkuleppe kohaselt ka 
Eesti Päevaleht. 

Vä.lisin:f'ormatsiooniks on ilmunud kaks numbri t värvitrükis ttEST0-80 Teated n. 
'~o"' Kavatsus on aeda välja anda veel detsembris 1979 ja kevadel 1980. i/ K.a. augustis ilmus kaunis värvi trükis ES'ro-ao ... t tutyustav-.,voldik rootsi-, 

J saksa- ja :J.ngliskeelea;. 

-~li Novembri 16pul ilmub "Eesti Päevalehe" erilisa, mida trUkitakae suuremal 
arvul ja saadetakse kchgile teadaolevaile eesti leibkondadele Rootaia ning levi-

,~_. tatakse ülemaai'lmsel t EST0-80 komi teede kaudu. -
\ 

Rootai ajakirjandusele antakse laiem tutvusta.v informat;sioon sügisel 1979. 
Sealt peale hakatakse kokkuv8tlikku informatsiooni andma iga teine kuu, 1980.a. 
juuni kuul kord nädalas ja EST0-80 nädalal infonneeritakae pressi vaatavas 
informatsioonikeskuses-iga päev järgmise päeva sündmustest. Pressiala juhatab 
peakomitee presaireferent lllo Ignats. 

Sidemeid TV-ga korraldab Andres Küng. 

Peale selle on kavandamisel mitmeid aktsioone reklaami alal, millest praegu 
veel ei ole v6'1malik üksikasjalikult informeerida • 

• 

..Sõ;aradeJuurde 12/ ole tJksk,'-les pi~~ !' 
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kokkutulek~iJ 
Lk. 12. 

lGRONOOMIDE kokkutulek k~lmapäeval, 9.7.1980 kell 15.00 Uppsala Pöllumajandus
Ulikooli juures. Korraldaja Eesti Agronoomid-e Sel ta Rootsis. 

~JAKI&JANIKE KOKKUTULEK Lähemad andmed puuduvad. 

ARSTIDE KONGRESS kolmapäeval, 9·7·1980, algusega kell 8.00 Karolinsks Instituu
dis, Huddinge ülikooli haiglas, Tumba hambakliinikus ja seltskondlik koos
viibimine Berzelii terrassil. Korraldaja Eesti Arstide Selts Rootsis. 

~UGSBURGI EESTI GllMNAASIUMI vilistlaste kokkutulek neljapäeval, 10.761980 kell 
15.00 Wenner-Gren Genteri piduruumides, Sveaplanil. Korraldaja Silvia Sil
veus, Wallmovägen 9, S-184 OO AKERSBERGA. 

FILATELISTIDE PÄEV kolmapäevai, 9.7.1980 EST0-80 Filateelia toimkonna korral
dusel. Koht ja kellaaeg selgub hiljem. 

HIIDLASTE ülemaailmne kokkutulek kolmapäeval; 9·7·1980 eestlaste Nelipühi kogu
duse ruumides, Brävallagatan 11. Kellaaeg hiljem. 

EELK KIRIKUKONGRESS teisipäeval, 8.7.1980 kell g.oo Jakobi koguduse ruumides, 
Malmtorgsgatan 5. Korraldaja EELK konsistoorium# 

KOOLIKONVEREN'rS teisipäeval, 8.7.1980. Lähemad andmed puuduvad. 

LAl~JATE PÄEV esmaspäeval, 7•7.1980 kell 14.00. Koht selgub hiljem, korraldaja 
Eesti Lauljaakond Rootsis. 

NAISKONGRESS kolmapäeval, 9-7.1980 kell 9.30 Saltsjöbadenia (Vär Gärd). Korral
dajad on eesti naisorganisats~oonid Rootsis. 

NOORTEJUHTIDE KONVERENTS neljapäeval, 10.7.1900, koht ja kellaaeg hiljem. Kor
r~ldaja on Eesti Ska.utlike Noorte Malev Rootsis. 

RAHVUSKONGRESS I1ähemad andm.ed puuduvad. 

REALISTIDE KOONDISE kokkutulek esmaspäeval, 7•7.1980 kell 15.00-18.00 9 Koht 
teatatakse hiljem. 

sffJAVETERANIDE KONGRESS neljapäeval, 10.7.1980 kell 10.00, koht selgub hiljem. 
Organiseerib Helmut Pagi. 

TALLINNA LINNA TiJTARLASTE GlJMNAASIUMl vilistlaste kokkutulek. Aeg ja koht hiljem. 

TEADUSLIK HOMMIKUPOOLIK teisipäeval, 8.7.1980 kell g.oo. Koht selgub hiljem. 
Korraldaja Eesti Teaduslik ~elts Rootsis. 

KORPt UGALA ülemaailmne kokkutulek teisipäeval, 8.7.1980 kell 13.00-18.00 kan-
vendi korteris Stockholmis, Vallingatan 34, V. · 

USUTEADLASTE p~ev kolmapäeval, 9·7a1980 kell 14.00 Jakobi koguduse ruumides, 
Malmtorgegatan 5. Korraldaja EELK konsistoorium. 

·. MUUDATUSED ON VÕIMALIKUD - JÄLGIGE NEID ~ 

ÄRGAKE! Nli VAHID 
•• .. e 

HUUDVAD •.. 

EST0-80 kohalikele komiteedele Rootsis~ 

On Ulim aeg hakata tegema ettevalmistusi pidustustele s8'iduka tuleval auveH 
Hotellid annavad gruppidele, kel on sama saabumise ~a lahkumise aeg, grupirabati. 
Kasutage_ seda aoodustuatl ' 

Kanada ja USA inimesi on siin olnud ja oma gruppidele hotelle reserveeri
nud~ Stockholm Convention Bureau, kes korraldab EST0-80 majutamist, on hulga 
hotelle reserveerinud, aeda on teinud reisibürood ja hiljuti viibis siin ühe 
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saksabal~i grupi esindaja samal otatarbel. Ikka odavamad v~imalusad esmajärje
korras. Siin ei ole midagi enam oodata. Realisatsiooni ega tubade- poole hinnaga 
väljaUUrimist ei o~e Uldse loota1 

Välismail käib kiire ühisreiside organiseerimine. See on vajalik ka siin. 
Muidu v5ib juhtuda, et tuleb ööbida Grand Hotellis või Sheratonis - kr. 275 par 
skatt för natt~ Ma ei taha ütelda, at EST0-80 seda väärt ei oleks kuid praegu 
on veel võimalik saada odavamalt. Aga siis tuleb teha äkiline liigutust -

Korraldage illiisa5ite1 Kui ühest linnast ei saa bussi täis, leppiga kokku 
naaberlinnaga. SSitke sealt läbi ja vfftke peale. Organiseeriga kÕik kel augu
laste-tuttavate juures,v5imalik pole eraviisiliselt ööbida, g~piks ja reser
veerige neile vajalikud toad. Kui ei tea kust otsast harjumata asjaga peale 
hakata, siia pöörduge mõne kohaliku bussiomaniku poole. Las korraldab 11 paketresa11 

ja muretseb teie seltskonnale ka toad Stockholmis. 

Pidage meeles, et kohalike komiteede üks esmaseid ülesandeid on propagee
rida EST0-80 mõtet oma piirkonnas ja tuua rahvas pidustustele .. Nüüd ma. kuulen, 
et mitmed kohalikud komiteed on veel "äraootaval seisukohal". Ma ei oska kuidagi 
ära arvata, mis asja te veel ootate. Ärge laske rahvast laiali jooketa stüüga
desse sitikaid ja k3rvitsaid paaritamat Kui kaasmaalased ülemeremaadalt suuda
vad maksta kalli lennureisi ja Stockholmi tulla, siis suudab Rootsi eestlaskond 
seda ammugi tehat Kui keegi virisema l'le.kkab - ärge pange üldse tähelat 

Stockholm:i,.s tehakse kõvasti ·tööd, kuid EST0·-80 ei ole ainult Stockholmi 
rahva asi. M8elge sellele, et ESTO-le on vaja ka publikut ja piletiraha maks
jaid, et otsad kokku läheksid. Ega ESTO pole mõni tagasihoidlik kohviõhtu.kuhu 
võib minna ja ka minemata jätta. ES'I'O on suur asi ja see peab r.ahva välja tooma! 

Tulge paljudt Tulge kÕikt ALFRED PÕLDMA 

~ STOKHOtM OPEAAlSIOON UiÄNEfU/JL 

USA KOMMENTAAR 

1.- 5· sept. s.a. viibis Stockholmis üks Baltimore pidustuste aktiivseid or
ganisaatoreid ja praegu EST0-80 USA komitee esimees-Peeter Kiik. Reisi eeamär
gikit-;olid läbirääkimised peakomitee inimestega ning tutvumine ettevalmistuste 
käiguga kohapeal. Alljärgnevalt mõned lÕigud Peeter Kiige memorandumist oma 
komitee liikmetele. 

"Festival Gala toimkonna töökoosolek. MÕttevahetus selle ürituse ümber oli 
elav - lSpptulemuseks, et k~ikide arvate~kujuneb selleat Uks kffrgekvalitee
diline ja kaunis 5htu, mis väärib kÕikide toetust nii seal kui ka siin •. "Fes
t:i.val Gala" toimkonna koosolek jättis eriti hea mulje - neil on väga kompe
tentne juhata,ja ja hea koostöö k8igi vahel. Mul ei ole mingit kahtlust, et see 
üritus aaab olema üks paremaid terve ESTO ajal. 

- Mise EST0-80 valimise kohta teatas peakomitee, et valimine vffi mitte valimine 
jääb ESTO balli toimkonna otsustadao Peale pikka ja pÕhjalikku arutlust otsus
tasESTO balli toimkond siiski korraldada ametliku ja väärika Mise EST0-80 vali
mise. Valimine toimub teisipäeva,. 8. juuli pealelÕunal ja kroonimine samal 
~htul ESTO ballil. 

Linnas ringi kalades jÕudsin arvamusele, et Rootsi pole enam see kallis maa, 
mida oleme harjunud ettekujutamao Kaupade hinnad olid enamusalt meie omad~ga 
ySrdsed aga vÕib mainida, et kvaliteet oli ailmapa~stvalt kffrgem. 

-' thea kommentaar reisi kohta oleks, et see masinavärk seal on täies. käigus, 
kuigi m5'nest kohast ehk veel natukene logiseb, aga need:. juhid oa .. t8'esti elu ja 
innuga. selle töö kallal ja on ära teen.inud k<rikide austuse ja toetuae. Palju 
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tööd on tehtud - pa-lju on veel teha - ja meie suhtumine neisse olgu igati posi-
tiivne, soovides neile julgust ja aihikindlust. Peeter Kiik" 

N 8! Siinpool 11 J.ompi 11 kviteeritakse tänuga need ESTo-ao· USA komitee 
esimeha tunnustavad sönad, mis ühtlasi on tõendiks pesitiivaest 

vaimust ja töötahtest ESTO ettevalmistajate ridades ülemaailmselt. 
Miss EST0-80 ·valimise ümber on muidugi olnud mitmeid käike ja matteid. Roots

lasi rabavad aegajalt igasugused reformid, mille mÕjust ka eestlased ei pääse. 
Neist viimane suurem on olnud EGAL!T~. Aga sellepärast pole meil veel pahjuat 
hakata häbanema oma esteetilist meeltt Toogem välja kaunitarid ja arvakem ära 
kes neist on kauneim - Miss EST0-801 

The aupreme beauty of the creation - a beautiful woman~ ---
PMA 

=~=========~:===~===---= 
ESTO BtlDOO UUED TÖÖAJAD 
============~========== 

EST0-80 büroo, Wallingatan 32, on 
avatud alates 1. ok·toobriat kell 
09.00-17.00. Telefon 08/111442~ Esi
argu on btiroöä-k:ättesaadav alati m5:.. 

.ni juPatuse liige kella 10.00 ja 
16.00 vahel. Jaotua on järgmine: 

Esmaspäeval:.eaimees Richard !ior
vell, tel. 08/106807; 

Tei~i~~~!a} e-sektsiooni üldjuht 
Leo Ke.rupää, tel. 08/111442; 

Kolmapäeval A-ae.ktaiooni üldjuht 
Aksel Mark 9 tel. 08/111442; 

Neliapäeval Leo KaruEää 08/111442; 
Reedel Richard Norvell 08/106807. 

Teisipäeval kell 10.00-12.00 on 
büroos ~ättesaadav liikumialavastuse 
sekretär Eva Värbu, tel. 08/111442. 
Teieipä~Õ~ kell 17.00-19.00 

on büroos kättesaadav sekretär En~-
Kikerpuu. 

Eesti Kultuuri Koondise daamid 
Maia Mathiesen ja Miljande Pärtma, 
kea aitavad kaasa ESTO büroo töös, 
on kättesaadavad tööpäevadel kell 
09.00-17.00 telefonidel 08/111442 ja 
08/113116. 

Edaspidi pidustuste lähenemisel 
loodetakse bürood komplekteerida ka 
ülejäänud öhtupoolikutel. 

_.t~~t .. 
~ : . 

·======= 
INFO nr. 4, lk. 3 esineb eksitav 

viga. Eesti Ap.-1hgeusu Sinodi sek
retär ~r. David Pe.pp. on kättesaadav 
kodusel -telefonil 08/605026 ja mit
te 08/623304 nagu seal ekslikult 
seisab. Palume vabandada ja aee vi
ga sÕbralikult parandada. 

========:=========================== 
SCB-le MITTE KIRJUTADA EESTI KEELESi 

Vältimaks viivituai ja aegadusi, 
palub majutustoimkond hotellitubade 
reserveerimise ~uures STOCKHOLM CON
VENTION BUREAU kaudu mitte kaasa 
lisada eestikeelset teksti v8i sõnu
meid. SCB on puht rootai asutus, kel
le abi peakomitee kasutab majutuse 
alal. Kuna seal eesti keele oskajat 
ei ole, peab kirje.vahetus SCB-ga toi
muma rootait inglise vÕi saksa ke~
les. 

Eestikeelsed kirjad majutuse asjus 
palutakse saata majutustoimkonnale 
ESTO büroo aadressil vgi otse maju
tusjuhile aadressil Rein Puusepp, 
Roddarestigen 7t S-182 35 DANDERYD. 

JÄRGMINE INFO 
============= 
peaks ilmuma detsembris. Kaaattlöd 

sellele palutakse saata hiljenalt 
20. novembriks toL~etaj~ aadressil. 
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I~BORMATSIOON LÄTI FESTIVALILT 
z===•~=-~•=:»•================ 

Suvel Visbys peetud Läti festivali 
informatsiooniala juhataja Janis Ri
tuma oli meie büroos külas 30. aug. 
s.a. ja andis huvitava ülevaate nen
de planeerimise ja läbivitmise aren
gust. Alljärgnevalt mõned märkmed. 
-Osa v«ttia umbes 4000 inimest. Lät
lasi on vabas maailmas ca 200.000. 
- Planeerimine algas 13 kuud enne 
festivali. 
- 35.000 kutset saadeti üle maailma 
laiali. 
- Kavaraamat oli läti- ja rootsikeel
ne, ilma kuulutuatet.a. 

- Info~atsioonikeskuse pindala oli 
~. 400 m ja jäi liiga väikeseks. 

- Ainukese rahalise toetuse, krooni 
40.000, sai teatival Statens Kultur
rädetilt. 
- Suurürituse lRulupeole müüdi 60% 
piletitest eelmüügil• Teatrietendus
tele müüdi 100 % pileteist eelmüügil. 
- Piletite eelmüük algaa märtsi kuul. 
- Läbil:aikea:;osteti Uks kavavihik iga 
nelja ürituste külastaja peale. 
- Mälestusesemete müügi läbikäik oli 
umbes Rr. 47.000. 
- Lätlastel tekkis ka m~ningaid ras
kusi oma rahvuslippude väljapanemisel 
avalikesse lipuvarrastesse. s .s. 

EST0-80 FAN?AARI =====•===s======-
või signatuurmeloodia otsustas 

peakomitee tellida heliloojatalt 
tundtud laulu "Isamaa ilu hoieldee" 
motiivil-

"SINA.11 

EST0-80 peakomitee tegi oma esime
sel koosolekul üksmeelse o·tause 
(PK:1/77 t 9 14), et'rkSik peakomi tee 
liikmed ütlevad omavahelisea auhtle
miaea Uksteisele 11aina11 ega kasuta 
tiitleid. Töötades ühise idee huvi
des, meie peame seda täiesti ffigeks 
ja loomulikuks. INFO kutsub üles ka 
kgiki teisi osalisi selle otsusega 
UhinemaL 

=======--=--===",.=====-=---===;-~""".. 
ESMAABI EST0-80 RAHVAKOGUNEMIS~:~. 
================--==============~ 

EST0-80 Esmaabitoimkonna juhataja 
dr. med. Jaan Novek palub teatada 
alljärgnevat: 

"Eesti arstid on oma hooleks võt
nud esmaabi andmise EST0-80 ajal. 
Alaline esmaabipunkt luuakse Eesti 
Majja, kus valvearsti vastuv~tt toi
mub kella 10-et kella 14-ni. Peale 
selle luuakse esmaabipatrullid suu
rematele üritustele nagu spordi
v81stlustele, rongkäigule, liikumis
lavaatuaele, laulupeole ja rahva
peo4,e .. 11 

RONGKÄIK 
======== 
Täienduseks varemale informatsi

oonile (INFO nr~ 4, lk. 6) teatab 
rongkäigu toimkond, et rongkäigu al
gus on edaaL lükatud hilisemale kel
laajale. Kogunemine Humlegärdenis al
gab kell 10.00 ja rongkäik hakkab 
liikuma kell 11.00. 

EESTI MAJA 
========-== 
A/S Eesti Maja juhatus Stookholmie 

on otsustanud Eesti Meja :eu;::·d ;;;;:;To 
nädalal eriotstarbelist:: \::: ~;:(;;;dtt•.t;u

lekuteks mitte välja UU:c:i.cs vst.i.d an
da need vÕimalikult suurea ulatuses 
ESTO publikule kokkusaanlisp<Hgana ül
diseks kasutamiseks. Seda otsust toe
tavad ja püüavad v~imaluste piires 
kaasa aidata ka Eesti Majas ruume 
omavad eesti organisatsioonid, nagu 
INFO kuuleb. 
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~URUSTAMISTOIMKOND 
====~============= 

on mÕni aeg tagasi moodustatud 
uus toimkond. Selle juhataja on JUri 
Paljasmaa, Ceciliavägen 14, S-130 12 
ÄLTA, tel. 08/7731051, Telefon tööl 
08/106702. 

Toimkond kavatseb lasta müügile 
mitmesuguseid EST0-80 mälestuseee
meid nagu T-särk, autodekaal, ESTO 
märkt müts, võtmer5ngas, tuhatoos, 
kristallvaaa, klaas1st õllekann jne. 

T-särgid (kr. 30.-) ja dekaalid 
(kr. 10.-) on juba müügile jÕudnud 
ja neid saab tellida ESTO büroost. 

EST0-80 VOLDIK 
============== 
Kolmekeelna (rootsi-saksa-inglise) 

EST0-80 voldik on saadaval ESTO bü
roos. Välimuse:. J.t nägus voldik on 
sisuliselt m5e~dud abivahendiks eks
temaeta kontaktide loomisel meie 
a~urürituse tutvuatajana eesti keelt 
mtttevald~jaile. Tootmishind kr 1:75· 

==========::=========== 
PILET!TOIMKONNA EELTRADE 
========u=============== 

Kava- ja piletitoimkond oli koos 
3. okt. s.a. Otsustati, et kÕik 
toimkonnad, kes korraldavad maksu
liei üritusi EST0-80 raames, pea
v~d teatama buroo aadressil hilje
malt }0. oktoobriks müügile tuleva
t~ piletite hinna ja arvu iga üri
tuse kohta igas hinnaklassis eral
di· 5· novembriks koostatakse ette
panek piletimüügiks, mis läheb toim
kondadele läbivaatamiseks. Kontrol
litud s.ndmete.põ'hjal koostatakse 
siis lÕplik t&llimisleht piletite 
eelmüügiks. 

24. nov. ilmu~ E.Päevalehe eri
lisa üksikaaja.lisema"ta andmetega 
programmi, piletihindade ja nende 
eeltellimise kohta. See teade saa
detakse k5igila teadaolevaile eesti 
leibkondadele Rootais ja teiste maa
de EST0-80 komiteedele levitamiseks. 

Piletite eelmüük algab tõenäoli
kult novembri l~pul vöi detsembris. 

I 
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EST0-80 FILATEELIA TOIMKOND ============:============== 
teatab• et EST0-··80 reklaammargid 

ja suvaniir-kirjatimbrikud on trUkist 
ilmunud ja tellimisi täidab Filat. 
toimkond c/o Hans Krönström, Soi"ie
lundaplan 40, I, S-122 31 Stockholm, 
Poetgiro nr. 442 21 19-0. 

KirjaUmbrik on m5õtmeia 155x110 
m/m, kannab all vasakul EST0-80 emb
leemi ja teksti U'LEntAAILMSED EEST! 
PÄEVAD 1980 ROOTSIS, eesti rootsi, 
inglise ja saksa keelea. Umbriku 
hind Rkr. 0:50. 

. Reklaammarkide poo~en sisaldab 
~x2 marki (vt. üleval) ja poogna 
hind on Rkr. 4:-. 

Posti saa·tekuludeks lisada iga saa
detise jaoks Rk.r. 3:-. 

OL.EMAAJLMSEO EESn PÄEVAD 1980 ROOTStS 
ESlERNAS VARI..DSFE5TTVAL. 1980 t STOCi<HOI.M 
nE ESTOMA.N\\ORl..D R:.STIVAL.1980 IN SWEOEH 
ESTNISCHE WEl..TfESTSPIB.E 1980 ~ SCHWEDEN 

======================= 
INFORMATSIOONI KANADAST ====:================== 

EST0-80 Kanada komitee - Sihtasu
tia Eesti Päevad Kanadas- on alusta
nud perioodilise bülletä.äni "EST0-80 
KANADA REPORTER 11 väljaandmist. Toi
metuse kolleegiumia Vally Johanson, 
Ermi Soomet ja TÕnu TÕsine. 

Kanadast juhitakse ü~tlasi tähele
panu vajadusele, ~~tauda eri riikide 
parlamendiliikmeid ja korraldada nai
le vastuvõtt, kus meie esindajad 
saaksid EQsti küsimust selgitada. 

ESTO informatsioon Rootsist ole
vat viimasel ajal olnud rahuldav. 
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Ee•lmisele üleskutsele INFO-s 
nro 3, kus paluti toimkondi teatada 
oma vajadusest laenata oma ürituste 
jaoks eesti lippe, vaet~eid ainult 
kaks toimkonda - rongkäigu ja laulu
peo toimkonnad. Selle informatsiooni 
eest suur tänu~ 

Vahepaal on selgunud tellitavste 
lippude suurused ja hinn~d. Toimkon

dadel on v5imalik - eeldusel, et lippude muretsemise aktsioon eeatlaskonnas 
vastukaja leiab - laenata lippe ja banderolle talongil märgitud suuruetes. 
Laualippe välja ei laenata - neid peaksid ürituste läbiviijad ostma. Samuti pole 
kindel, et on võimalik kangast välja laenata. 

PALUME TOIMKONDI TUNGIVALT TEATADA HILJEMALT 1. NOVEMBRIKS, KUI PALJU LIPPE 
NEIL ON TARVIS NII OSTA KUI LAENATA. Välismaa lippe palume toimkondadel laenata 
otse lipuäridest. Suure valiku omab firma ENGELBREKTSSON & CO EFTR., Norr Mälar
strand 26, 112 20 STOCKHOLM, tel. 08/50 65 47 või 08/50 63 52. 

Palume talongil ole•t ankeet täidetul t s.aata nii pea kui võimalik aga hilje
malt 1. novembriks 1979t Aadress vaata talongil. 

KALLE ONNO 
Mäbärsatigen 50 
162 39 VÄLLINGBY 
===:=:=========== 

s 1 i t l 5 i g a t a. l 

Toimkond~ ................................ 
Kontaktisik, kes toimkonna nimel on volitatud lippe laenama (nimi, aadress ja 

telefon): ••••·••••••••e••••••••••••••••••••••••••• .. ••••••••••••••••••••tt•••• 

Meie toimkond soovib laenata/osta: 
---- -- -- -- - - - ·- - - - - - - ----

Lipu ttitip Suurus cm Hind kr. Arv Kuupäev 

Eesti lippe . . . . . . . . . . . . . . . . . 330x210 • e • • • • • • • . ... ., ......... ........... 
Eesti lippe .. . . . . .. . . . . . . . . . . 165x105 .. ... ~ .... ...... . . . . . . . . . . .......... 
Eesti lippe vardaga •> 165x105 ' . . . . . . •• lj •••••• . .... . .. . ~ ..... . .......... 
Eesti lippe ••••••••••••••• &- 90x57 ......... . .... . . . . . . . . . . .......... 
Eesti laualippe .. ~ ......... 24x15,5 . .......... . ..... . . . . . . .. . . • • • • • • • # • • e 

Sini-must-valgeid bandarolle 335x105 20.-/tk~ ..... . . . . . . . . . • Il ••••••••• 

Sini-muat-vagelt kangast .... 105 lai 30.-/m . . . . . . . . . . . . . . . ........ " . 
Rootsi lippe ............... 330x220 . ........ . .... . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . " . 
Rootsi lippe vardagatt) ••.•••• 160x100 .. . . . . . . . . . .... .......... . ........... 
~) Varda pikkus umbes 2,75 meetrit - kantav lipp. 


