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EST0-80 
1ähenebtt 

·FESTIVAL GA.LA toimkonna sekretär Eva Värbu on ESTQ; 
bii;roos kättesaadav esm.aspäeviti kell 10.00-12.00. 
· .· (Mitte enam teisipäeviti nagu varem) .· · 

~ ä h e 1 e p a n u l 

Cato nõudis Rooma senatis, et Xart~agQ peab saama hävitatud. 
Mina nöuan,_ et EST0-80 puhuks. tuleb kHik eesti nais_ed_ panna 

!~~!!=!=~::!~!~=~.:.!::~~:..!:..!.!,.J PJU 
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"Ärgem laskugsm vaielustesse tühiste pisiasjade pärast, tehkem tööd, 
mehe tööd mis teie ühist liikumist kanda suudab riigi ja rahva heaks." 

(K.Päta) 

· Need on targa riigimehe ja rahvajuhi eönad, mis ülimal määral kehtivad ka 
meie kohta. Meie·elame üle rasket ajajärku. Kodumaa on okupeeritud vHöra riigi 
poolt ja meie elama maapaoa. Rahva. kannatuste, aeg ei öigueta kemplemiet vaid 
nHuab meilt tegusid, mehetegusid mis kasuks meie maale ja rahvale. 

Meie oleme arvult väike rahvas aga kui meie kokku hoiame, siis suudame. ka 
suuri asju korda saata. Aleksandrikeoli asutamisel kadus üksmeel ja tekkis tüli. 
T .. arivöimud vötsid siia rahvalt korjatud raha ja asutasid hoopis vene kooli. 
Va,~ussöda aga ühendas eestlased herailiseks vöitluseke, millega loodi 'ise-

·~ seisev Eesti riik. Eestlased astusid riigiloojate rahvast• perre. Mitte iga 
rahvas ei ole selleks vöimeline olnud. 

Eestlased on väga vana rahvas, kes, aastatuhandeid elanud omal maal ja kelle 
öigus sellele maale on vaieldamatu. Isad, emad ja esivanemad on siin töötanud 
ja vöidelnud, röömu ja. muret tundnud ning elu edasi andnud. Meie oleme üks lüli 

r\ selle rahva sugupölvede ahelas .. 

Oleme uhkusega lugenud oma maa mu.:i.stsest vabadusest. Veel ei jöudnud aga 
Eestis välja areneda keskne kuningavöim. Maa oli killustatud suguharuvanemate 
vtiimupiirkondadeka, kui ta. sattus tolle aja köige kohutavama atsjamasina - Saksa 
rliütliordu - ra.tsude tallata. Eestlased ei olnud veel euutelise.d ühiselt välja 
astuma ja kangela.slikus väitluses läks kaotai meie muistne vabadue. 

Järgnesid pikad eajandid pimedat ja lootusetut aega vööraste käsu ja vöimu 
all. Need saja.ndid kaevatasid eestlasell' kadeduet ja keelekandmist aga ka jonni• 
vastupidavust, meelekindlust ning eelkcage a,rt.lsaamist aellest, mis on öige ja 
mis ülekohus. Tuli rahvuslik ärkamisaeg roio läbis maad värske tmllepuhanguna. 
Ja möniktimmend aaetat hiljem ol::l. rah·'l'as" kellele Kreutzwald oma "Kalevipoja" 
oli kavandanud hauamonumendikat taas< vaba ja iaeseieevt Küll Besti rahvas suu
dab kui ta vaid Uksmeelsel t tahab ja ·tegutseb~ 

Teiees maailmasöjaa kaotasid eestlased vöitluaes ränga Ulevöimu vastu taas 
~oma maa vabadusa kuid mitte kohustust e~lle maa vaetu. Ka siis kui meil kavat
- aust ei ole tagasi minna oma esivanamata kodumaale, ei eaa keegi vabastada. 

meie sugupblve selleat Uleaa.ndast - taotleda väsimatult Eeat:t taasvabanemist. 

Meie elame lootuse peale. Jutt rfiägib kaheet konnast, kes kukkusid koore
kannu. tike neist kaotas lootuse, vajus pöhj a ja u.ppue. Teine aga alustas loo

~ tuse:tut vöitluet oma elu eel::lt kuni ta koore oli vöiks tallanud ja sellelt vöis 
hüpata välja -vabadusse. 

Mina usun eesti rahva eluöigusae. Öigusae ela~a vaba rahvana teiste rahvaste 
peres. Meid kannab usk helgeroaase tulevikku eest muidu ei oleks meie tö51 mötet. 
Eeati, me kodumaa on V'äärt meie panua·t. Tema voof:tavad viljaväljad ja ainetavad' 
kaugused. Tema jöulukellade helin ja l~~erüüa metsad ning jaanituled suviharja 
ööl. See oli Eesti ja selleks peab ta jällegi saama. 

Eololeval aastal me koguname Stockholmi. Tuleme Euroopast, Ameerikast ning 
kaugelt '·Austraalias·t, et manifesteerida eesti rahva öigust oma kodumaa'le .. Oma 
sini~uat-valgete lippude alla meie ko~~neme. Tuleme ja naudime oma eesti kul
tuuri, laulame, tantsime ja tunneme jällenägemisröömu kesksuviees Pöhjalas. 
Kuid meie ei unusta kunagi oma rahvast ja ikeatatud kodumaad. Eestile kuulub 
meie hinge sügavaim soov - vabadust maale ja rahvalet 

ALFRED PÕLI&iA 
Peakomitee sekretär 
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EST0-80 PROGRAMM Xoos:ta.nutL A.,Hldm&l 
h±Riug& 119·7·9-12-10 
Jälgige muuda.tus11 

28.6.- 6. 7.1980 Skautlik maailmalaager 11JIKERKAARE 11 Metsakodus 

Ntiltused: Raamatunäitue, 3 kunstinäitust, noorte kunatinl:i.itue, rahva.kuns• 
tinäi tus, Balti Arhiivi näi tue 9 Riigiarhiivi dokum • .näi tua, filateelia näitus, 
ERN välisselgitustöö näitus, 

OPEH HOUSih ERN. 11 Tinaifoon 11 

5 -, L A U P lE V (/)j Maailmalaagri külastamise päev 
. • I • =====:====::=====:===========i::r4 

09.00 Laskevõistlused 

~ 09.00 Laskevõistlused 

11.00 Vabakiriklik jumalateenistus 

EST0-80 avatseremoonia 

14.00 Pidulik avajumalateenistus 

7. 7. ESMASPÄEV 

09.00 EELK hommikupalvus 
09.00 Vabakiriklik hommikupalyus 
09.00 Laakev8istlused 
09.00 ·Termis 

09.30 EELK KIRIKUKONGRESS 
10o00. Agronoomide kokkutulek Ultunaa, 
10~00 Eesti Majade ülem. kokn1tulek 

11o00 Korp1 1 Vironia kokkUtulek 
11.00 Eesti kirjanike kokkutulek 

16.30 EST0-80 avatseremoonia Metsakodue 

Kunatinäit. avam. Kultuurihoonee 
16.00 Noorte kunstinäituse avamine 

17.00 Sigtuna Eesti Gümn. kokkutulek 

19.00 Teater ''Kohtumine vanas· majaett 
19.00 P.-Ameerika noortaidurid 
19 .oo Minidiseo 

15.00 Teaten 11Kobtumine vanas majas11 

15.00 Rsaliatide Koondise kokkutuelk 

16e00 ERN vae"tuv15-tt oma esindajaile 

Tallinna linna tütarl. kommet"t&g.l19,.00 
12.00 Lenderlaete kokkutulek j 

p.~Ameerika noortaidurid 

14.00 Lauljate Päev I 
14.00 LÄÄNEMERE LAHING (laevasöit/ 

8 ~ TEISIPÄEV 0 
• I • .--.lliliiiii-iiiiiiilli-----~ 1 5 .oo KIRJA.NDllS...U:UUS IXALiliE P ÄRASTLÖtnU 

09.00 
09.00 
09.00 
09.00 

1 09.00 

EELK hommikupalvus 
Vabakiriklik hammikupalvus 
V~rk-· ja korvpallivl5iatlused 
Tennis 
Teaduslik hommikupoolik 

09o30 Usuteadlaste konverents.: 

10.00 KooliSpstajate konverents 
10.00 Eesti ettevetjate konverents; 

11.00 Eesti Dem. Uniooni kongress 

12.00 Korpl Ugala kokkutulek 

15.00 RAHVUSKONGRESS (komisjonid) 
! 15 .oo Teate n· 11Agememnon1 koju tulek" 
!15.00 Lasteteateir' "Tuttu Kuldjalg. ·." 

19.00 Vabakiriklik jumalateenistus 
19.00 JSTO Bill 
19.00 P.-Ameerika noortaiõ.urid 
19.00 NoorteLlaevas~it 
19.00 Teate11· 11Agamemnoni kojutulek" 



08.00 RUVUSKOlfGRISS . 
08.60 Arstiteadlaste kongress 
09.00 EELK ho~~ikupalvus 
09.00 Vabakiriklik hommikupalvue 
09.00 Vörk-, kor.v- ja jalgpallivöistl. 
09.00 Tennis 
og·. }0 Bridzhi turniir 
09.30 Naiskongrea·e 

1o.oo Eesti Ap.-Öigeusu jumalateenistus 

13.00 Filateliatide Fäev 

09.00 EELK hommikupalvus 
09.00 Vabakiriklik hommikupalvue 
09.00 Kergejöustikuvöietlused 
09.00 SÖJAVETERANIDE KONGRESS 

og. 30 Noortejuhtide konvel'ents.: 
09.30 Bridzhiturniir 

11.00 lalanduskongresa 
11.00 Golfivöistlused 
11.00 Arhiivindusalane kokkutulek 

12.00 Tallinna Prantsuse Lütseum 
12.00 Pärnakate kokkutulek 

14.00 Peapiiakopliku nöukogu koosolek 

09.00 EELK hownikupalvus 
09 .oo Vabakiriklik hommikupalyus' 

10.00 ijDULIK tOWXIt 
12.00uml•v8 i uae 
1,.00 aetsateadlaate kokku.$lek 
:14 900 Kalev~Ealtenne vötmlamisrUhmad 
114.00 EELK konsistooriumi täiskogu 
14.00 Xo t Rotalia kokkutulek 

09.00 EELK hommikupalvua 
09.00 Vabakiriklik hommikupalvus 
14.00 EST0-80 LAULUPIDU 

11.00 Vabakiriklik 
14.00 

Hiidlaate kokkutulek 

18.00 SOLISTIDE KONTSERT 

19.00 P.-Ameerika noortaidurid 
19.00 Tea.ter "Sild üle mere" 
19. OO Minid.isoo 
19.00 Noort• laevaaöit 

15.00 Augaburgi Eesti Gümnaaeium 

16.00 Balti Komitea vastuv~tt 

19.00 FESTIVAL GALA 
19.00 Vabakiriklik jumalateenistus 

19.00 Tea.ten 11Emajöel 11 

20o00 Noormuusikute kontsert 
20.00 SÖDURIÖHTU 

19.00 RAHVAPIDU & DISCOTEK 
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Rahvuskongress 
"' 

Rootsi Eestlaste Esinduse (Esindus) ja Eesti Komitee Rootsis 
(Komitee) juhatuseel deldareerivad järgmisi seisukohti: 

1. Komitee ja Esinduse juhatused on seisukohal, et rahvuslikud 
• üldhuvid,· eestluse säUltamlne ja sellega kaasuv noortetöö on 

ühine kõigile eestiutele. Lähtudes sellest peavad Komitee ja 
Esinduse juhatused vajalikuks, et tuleb 

a) elustada ja arendada koostööd ralwuslike utdhuvlde 
kaitsmisel, noorte- ja haridustöö korraldamisel ning vaja
like majanduslike eelduste taotlemisel; 

b) esineda koostöös ja üksmeelselt Rootsi eestlaskonna hu
vide kaitsmisel enamusrahva ja selle haldusorganite ees~ 

e) punktide ajab all mainitud tegevuse koordineerlmiseks 
luua koostöö komisjon. 

2) Olemaailmse Eesti Kesknõukogu liikmena soovib Esindus, et 
ESTO 80 ja selleg~t. samaaegselt korraldatav Rahvuskon,:;ress 
tolmuks võimalikult laialdase osavõtuga. Erilist tähtsust Ol!tab 

Rahvuskongress vabade e~stlaste seisukoha avaldarnisel olukorra 
kohta okupeeritud Eestis ja eesti rahva vankumatu. nõud<>: kinni· 
tamise! Eesti iseseisvuse taastamiseks. Selles osas ühtuvad Esin
duse ja Komitee seisukohad 1972. aastat Eestis bostatud ja 
säält välja saadetud memorandumi sisuga. Esinduse ja Komitee 
juhatused on saavutanud kokkuleppe, et Rahvuskxmgr~ssist 
!980 VOtavad osa kongressi delegaat!dena SÕ!lS· ja häilköigliSega 
Rootsi Eestlaste Esinduse Esinduskogu sada saadikut ja Eesti 
Komitee Asemikekogu vtiskUmmend valitud lliget. 

3) Komitee ja Esindusejuhatusedon ühisel arusaamisel, et üksmee
lel ja teineteise toetamisel on võimalik saavutada suuremaid tU·· 
lemusi ja jõuda kliremint meie ühisele eesmärgile -- vaba ja ise
seisev Eesti. 

Käesolev deklaratsioon on praktiline samm koostööks ja selle aren
damiseks. Oleme veendunud,et meie ühiseid taotlusi toetab üksmeelne 
eestlaskond Rootsis, okupeeritud kodumaal ja mujal. 

Kui köne alle. tuli III üle
maailmsete Eesti Päevade kor
raldamine Rootsis, siis aval
dasid möned arvamist, et Roota;i 
ei ole selleks sobiv paik kuna 
eestlaskonna poliitilised lahk
arvarniaed seal ei vöimalda 
vajalikku ühendavat atmosfääri 
rahvuskongressi läbiviimiseks. 
Manifestatsioon kodumaa vahetus 
läheduses nöuab üksmeelt ning 
kindlat hoiakut kuna iga·eba-

;köla oleks kuuldav ka kodumaale. 

Salleks on rlliüd tehtud vaja
likud ettevalmistused~ 11. aug. 
1979 aölmiti Rootsi Eeatlaete 
Et:Jtnduae ja Eesti Komitee vahel 
juuresolev kok~~lepe ühiseks 
väljaa.atumiseks. See kokkulepe 
vöib saada alueeks ka edaspidi
e.~~le pidevale koostö!jle ning 
a.aata 19?9 minna ajalukkU kui 
pöördelise tähtEIUSega aasta. 
eeat1aakonnele Rootsis. 

19. nov. a.a. peeti kokku
leppe aluAel loodud III ülemaa
ilmset E~sti Ra...hvuekongresei 
korraldava toimkonna esimene 
töökoosolek. Toimkonda kuuluvada 
Mihkel Jüris Tarmo Oja 
Leo Karupää Priidu Pukk 

'Stokholmis 11. augustil 1979 

I 
Agu Kriisa Rein Puusepp 
Wo Krüppelman Alfre~ P~ldma 

J 
Rootsi Eestlaste Esindus 

Jaan Viival 
Esimees 

Johan Haabma 
Leo Karupää 

TarmoOja 
Abiesimehed 

Eesti Komitee Rootsi& 

Heinrich Mark 
Esimees 

Teodor KUnnapas 
Ivar Paljak 

Johan Ungerson 

Abiesimehed 

Aksel Mark Johan Ungersnn 
Toimkonna laiendatud koos

seisu kuuluvad organisatsioonide 
esindajad. 

Toimkonna esimeheks on rvl. 
Mihkel Jüris, kehaetades seeläbi 
elavat kontinuiteeti Eesti vaba
riigiga. Abiesimeesteks valiti 
Leo Ka.rupä.ä~ Aksel Mark ja 

Tarmo Oja ning peasekretäriks Alfred Pöldma. Tollnkond otsustas teha ülemaailm
sele Eesti KeaknBukogule ettepaneku, pidada kongress Stockholmi Kultuurihoones· 
kolmapäeval, 9.7.1980, kell og.oo-16.;0, kusjuures~ delegaatide registneerimine 
algaks juba kell 08.00. Töö- ja redaktsioonikomisjonide koosolekud toimukaid 
juba teisipäeval, 8.7.1980, kell 15.00-19.00 mil toimub ka delegaatide regist-
reerimine·:kell 16 .o0-18.00. · 

Oma löppsönav~tua tänas toimkonna esimees koosolijaid üksmeelse ja konstruk
tiivse koosoleku east. Ta avaldas lootust, et see asjalik ja positiivne koostöö 
vaim, mis tänast koosolekut iseloomustas, edasi ke~taka ja tiivustaks toimkonda 
temale usaldatud suure ja rahvuslikult tähtsa ülesande jäitmisel. 

PMA 
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FESTIVAL GALA 
Stockholmi iälistaadion 

Vaatamata toimkonna liikmete agarale tööle on toimkonna korra
pärane töö olnud takistatud meist mitteolenevaist põhjuseist. 
Algult liikumislavastuse regia juhi vahetus ja hiljem lavastuse 
läbiviimise koha muudatus. Kuigi on pal.ju Rega nii õelda ,.vett 
vedama" läinud ütleb isegi eestlaste vanasana ennem hilja kui 
mitte kunagi. Detsembri ~uu algul 1979 (t) saime lõppeks Stock
holmi linna käest teate, et linnal on tdieki võimalik Jäästaa ... 
dioni meie käsutusse anda. Teade tuli nii hilja, et vahepeal 
olime Jõudnud muretseda alternati:ivse esinemise koha - Kuningli
ku Tennishalli - kuhu juba näit. piletidki olid valmis trükitud. 

Toimkond on kõigele vaatamata otsustanud esinemine Jäästaadio
nil läbi viia ja selleks ka Peakomitee kinnituse saanud. 

Toimkond lubab uues muutunud olukorras oma parima teha ja loo
dab ülemaailmset arutHtamlst ja kaasaeti tamist. 

Liikumislavastuse nimeks on võetud "Festival Gala" - mis peaks 
internatsionaalsett mõistetav olema. 

Jäästaadioni esinemise pind on 40x80 rneor:'trit ja maksimaalne pub-
1 iku arv on 10.000. r:si namine toimub ne1 ja päeval 10. juuli 1 kl 
19 ~oo. Treeninguks on Jäästaadion meie k.äsu tu see ka esmaspäevalt 
teisipäeval ja kesknHdalal. 

Lavastusest võtavad peal.e võimlejat8 ja rahvatantsijate veel osa 
mees- Ja naiekoorJd ntnt; orkestr:td.. Esl.ne,jate k;oguarv võib arves
tuste kohaselt olla 500-1000 vahel. 

Konf'eransjeedena esineda on 1uba.nud Käbi Laretei ja Andres Kting. 

Lavastuae regia Juhiks on rahvusvahelise kuulsusega 11 Malmötüd
rukud" juht, Lelda Leesment koostöl5s Evelyn Koopiga Kanadast. 

Valgustuse eest hoolitseb MalmH I.innateatri valgustusjuht, Nils 
Ander.sson. 

Muu.sikr:l eest hoolitseb mei.e noor heliku-nstn:i.k Toomas Tuulse 
(Stockholmi Eesti Naiskoort juht). Lavastusel tuleb esiesitami
se le muuseas l iikumis iavi'lstu~~:~ .jaoks Toomas Tuul s e poo 1 t kompo
neeritud heU.nd, 

Pileti.te binnad on eamarl kui t:-eelreklaamis Juba varemalt teata
tud s Kroon:! 60.- ~ 50 • -, ltO.- ~ :w ~-, 15.- • 

,Jõudu tööle ja jällenägemist ES't'() 80 11 f'estival Gala.l". 

STOCk.HOLM NOROISKA MUSH.T 

Ha:cry Eichhorn 

KAl.EV- ESTI E N N E vöimlemisrUhmad 
esinevad Stockholmis reedel, 11. juulil 
1980 kell 14.00. Koht teatatakse hiljem. 
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PROGRAMM 

EEST1 EVANGEELIUMI LUTERIUSU KIRIK 

Pühapäeval, 6.7.80 EST0-80 pidulik nvajllmalateeniatus kell 14o00 Jaakobi 
kirikus J 

Eema.apäeva.l, 7.7.80 kell g.oo hommikupalvus Jaakobi kirikus 
kell 9.30 kirikukongress, Malmtorgsgatan 5; 

Teisipäeval, 8.7.80 kell g.oo hommikupalvus JA.akobi kirikus 
kell 9.30 usuteadlaste konver.enta, Malmtorgegatan 5; 

Kolmapärval; 9.7.80 kell g.oo hommikupalvue Jaakobi kirikus; 
Neljapäeval, 10.7.80 kell g.oo hommikupalvus Jaakobi kirikus 

kell 14.00 peapiiskonliku nöukogu koosolek, Malmtorgsg. 5; 
Reedel, 11.7.80 kell 9.00 hommikUpalvus Jaakobi kiri~Ja 

kell 14 .oo konaistooriumi täiskogu koosolek, Malmtorgsg. 5; 
Laupiieval, 12.7.80 kell g.oo hommikupalvua Jaakobi kirikus 
Pühapäeval, 13.7.80 kell 14.00 ökumeeniline kontsert-jumalateentatus 

Jaakobi kirikus, mia ühtlasi on EST0-80 pidulik löpujuma
lateertistua. 

ESTNISKA KYRKANS KONSISTOrliUM, Box 45074 (Wallingata.n 32, II) S-104 30 
~. STOCKHOLM 45. Telef'on 08/2069'"(8. 

EESTI APOSTLI-ÖIG~USU KI]!! 

Kolmapäeval, 

Kirjavahetust 

EESTI VABAKIRIKUD 

9·'7·80 kell 10.00 toimub jumalateenistus Stockholmi Kreeka 
Ap.·-Öigeusu kirikus, Birger Jarlegata.n 9& (Odengatani nur
gal)" J·umalateeniatusele järgneb koosviibimine kohvilauas. 

ülempreester Nikolai Suuraööt, Fridhemagat.an 2, S-112 40 
STOCKHOLM. 'fele:fon 08/535083. 
Sinodi sekretär dr. David Papp, Rigagatan 2, S-115 27 SfOCK
holmo Telefon 08/605026. 

Pühapäeval, 6.7.80 kell 11.00 jumalateenistus (koht teatakse hiljem) 
Teisipäeval, 8.7.80 kell 19.00 jumalateenistus --"--
Neljapäeval, 10.7.80 kell 19.00 jumalateenistus --"--
Pühapäeval, 13.7.80 kell 11.00 jumalateenistus --"--
'Hommikupalvused toimuvad 7.-12. juulini igal hommikul kell g.oo. 
Kirjavahetus aadressil: Pastor Herman Laur, Karlbergsvägen 99 S-194 OO 

UPPLANDS VAsBY. Telefon 0760/32105. 
Pastor Osk11r Loogna, Nibblevä.gen 10 F, S-146 OO 
TULLINGE. Telefon 08/7780794· 



~~~~ ARSTITEADLASTE KONGRESS 
-u; = ~ .,.., __ 

"'< 

III ülemaailmse Eesti Arstiteadlaste Kongressiga jätkavad eesti arstid, ham
baarstid ja nende alade Uliöpilased seda trRditaiooni, :mie algatati Kanadas 
seoses ülemaailmsete Eesti Päevadegu Torontos a. 1972. II ülemaailmne Eesti 
Arsti teadlaste Kongress peeti Bal timores a. 1976 seoses tookordse te Eeati Päe
vadega. Nüüd on järjekord jöudnud meile. Kongress toimub kolmapäeval, 9.7. 
1980 ja kestab kogu päeva. 

Kava hommikupo-olaesse ossa on koondatud teaduslikud ettekanded. Selleks on 
juba sooviavaldusi tulnud nii Rooteist kui USA-st. Ettekandeid püüame valida 
nii, et need pakukaid huvi nii arstidele kui hambaarstidele. Hommikune sessioon 
toimub Anatomiaka Inatitution 1 ia Karolinska lnsti tut 1 is ja kestab kella 9-12-ni. 

Lantshi süilakse Medicineka. I•'örening'u uues sööklas, mis asub ettekannete 
koha vahetus naabruses. Lantsh koos kohviga maksab umbes 13 krooni praeguste 
hindade kohaselt. 

Peale la.ntshi aiirdutakse tellitud bussidega Huddinge Ulikoolihaiglasse. 
Hambaarstidel ja arstidel on seejuures omae-tte programm, mis üldjoontes on juba 
kindel. Peale Huddinge haigla külastamist siirduvad hambaarstid edasi Tullinge 
Folktandvärdcente.·' üJse. Huddinge haigla külastamine peab nii arstide kui hamba
arstide oaae olema löpetatud hiljemalt kell 16 .oo. Külal:l.sed tuuakse bussidega 
tagasi Stockholmi peajaama. 

Meil on ka daamide programm küllaldase ar•~ soovijate korral. Külastatakse 
Stockholmi näitamisväärausi. 

ArvestBilla paaritunnilise vaneajagl.l. ümberriietumiseks ja puhkamiseks. Kell 
19 .oo algavad öhtused pidustused Berzelii Terraaaen 1 üi. Algul on löbuatavad 
ettekanded meie Selts:;l liikmetelt, hiljem söök ja siis tants eestlaeteet tantsu
orkestri eaatel. Repart öhtusöögile umbes 1 OO kr. praeguste hindade järele. 

Uurid, buesisiHdud, tantsuorkestri ja muud kulud tasub Eesti Arstide Selts 
Rootsis. Külalistel tuleb seega tasuda ainult toit nii lantshika kui ka öhtu
söögiks. Köikide kohtadega, kus toimuvad meie üritused, on sölmitud kirjalikud 
lepingud, mis mönelgi juhul on üsna peensusteni määritletud. Kutaed kongreesist 
~savötuks oleme välja saatnud juba möödunud tn.lveL USA-s ja Kanadas on välja
saatmine toimunud vaatava maa EefJti Arstiteadlaste Sel tei vRhendusel. Euroopa 
osas saadame veel kord kuteed välja eeloleval kevadel selleks 1 et piirata hili
nenud Uleeandjate hulka niipalju ktd. vöimalik. 

Jooksev info:rmatsioon kui ka kongreaai täpne kava, linnakaardid jne. saade
takse ainult nendale, kes on end üles andnud. thdkava saadetakse välja aasta 
vahetueel ja täpne kava mai algul. Kongressist osavötjad saavad saavad ka ing
liekeelse 11 certifice.te 1 i 11 esi tanliaeks maksuametile. 

'\ Stockholm, 7.11.1979 

[§ Rahvkunatlntiltu.s 

E(~f.lti Arstide Selts Rootsis juhatus 
JAAN NOVEK 

Põhjala Muuseumis 

.Infonna.tsiooniks rahvakunsti toimkonna tööst vöiks C:Selda all.1ärgnevat: 

Köik üritused toimuvad Pöhjala Muuseumis (Nordiska Museet). Eeltööd on käi
gus. Seniste läbirääkimiste tulemused on järgmised: 

1. Eesti ja eesti-rootai rahvakunsti/rahvakultuuri näitus on vöetud muuseumi 
1980 .a. korralisa e programmi. Näitus korraldatakse jiir•3likul t muuseumi ru.u
mee ja muuseumis olemaaolevatest kogudest. Näituse praktiline töö soorita
takae muueeurr1i tööjöu poolt. 

Rahvakunsti toimkond varustab näituse tegijaid vajaliiDl materjaliga (üle-
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vaade ajalooet,·r~hvakultuuriat, rahvaröivdiet jne). Toimkonna liikmed on 
mö. konsultantidena abiks, kui vaja. 

Näituse kunstilise kujundamise on enda peale vötnud arhitekt I,i.ina 'Nallner 
(eeatlanna) Stockhol~is. 

Näitus avatakse e. mail 1980 peale löunat (kellaaeg selgub hiljem, samuti, 
kes näituse avab). Samuti selgub avamisprogramm lähemal ajal. Läbirääkimil!li 
neis asjus alustati möni aeg tagasi. 

2 o' Meie ettepanekul on muuseum oma programmi vötnud ka rootsikeelse ülevaate 
väljaandmise eesti ja eesti-rootsi rahvakultuurist (ingliekeelae kokkuvöt
tega). Niisugust raamatut pole eiian:i. tiheaki pöhjamaa keeles avaldatud. 
Raamat on illustreeritud nii värviliste kui muet-valgeapiltidega. Käaikir
jad.on autoritalt saadud. 

Rahvakunsti toimkonna poolt on Karin Aaema raamatu toimetajaks ja eidepida
jaks Nordiska Museet'i publikatsioonitoimkonnaga. Raamat ilmub näituse ava
mise aj aka. 

~. Programm EST0-80 nädalaks on planeerimisel. 

Kokkuvöttea ülaltoodud informatsiooni, vöin omalt poolt kinnitada, et nji eel
tööd kui ka. praktiline töö on siiani arenenud tehtud ajaplaani kohaselt. 

Göteborgis, 22. nov. 1979 LILl KAELAS 

S6JAVETERANID 

EST0•80 söjaveteranide toimkonnal on kavas alljärgnevad üritused EST0-80 
pidustuste r~ames! 

1 • 

2. 

Söjaveteranide kongress toimub neljapäeval, 10. juulil 1980 Teknieka Nä.mnd
huseti ruume s, Fleminggatan 4·. Kongressi kavas on muu ~ulgas ettekanden 
Rootsi, Kanada ja USA söjapoliitilisteat problP-emidest ja muid ettekandeid 
ning resolutsioonide vastuvötmine. Läherna kava ,ja päevakorra väljatöötamine 
toimub koostöös ülemeremaade ja teiste söjaveteranide/vöitlejate organi
aataioonidega.. 

SÖDURIÖHTU toimub Messihalli restoranis, Älvajös (samas kus toimub laulu
pidu ja rahvapidu) reedel, 11. juulil 1980 algusega kell 20.00. Oeavötumaks 
isikult on 110.- Rkr, mille eest saab eeltoj.du, sooja stiögi, pudel ölut ja 
paar klaasi veini söögi juurde. Kangemad joogid on saadaval baaridest osa.
vötjate omal kulul. Söduriöhtu kavas· on ettekandeid, laulu ja tants~ Nii 
aöjaveteranide kongressi kui ka Söduriöhtu tegelikuks korraldajaks on 
Eesti Söjaveteranide Uhing Roots:t.s. 

EST0-80 aöjavetera.nide toimkond vöttia oma ülesandeks aöjavigastatute esin
dajate kutsumise ja vastuvötmiee EST0-80 piductustele ja. nende osavötu majandus
liku toetam iae. 

Eesti mehed pidid teisea.maailmaaöjaa vöitleroa oma kodumaa eest mitmel rin
del ja mitmee univonnis. Teame, et tuhanded mehed langesid vö:i.tlu.ses kodumaa 
eest ja paljud on selle aöja tagajärjel muutunud i.nvaliidideka. Eestlaste üle
maailmsel kokkutulekul EST0-80 puhul demonstreerime maailmale eestluse. elujöu 
ja elu.öiguse püsi. Sellel mani:festatsioonil ei tohi puududa ka need 'röitlejad, 
kes kaota.eid oma tervise - eesti söjavlgastatudt 

Esimeste ülemaailmsete Eesti Päevade pu.hu.l, 1972 'l'orontos, kutsusid Kanada 
eestlased meie aöjainvaliide pidustustele a.uküla.listena, tasudee nende reisi ja 
muud kulud. 1976 .a. Bal timores toimunud Eesti Päevadel oli küllakutsuja ja· vae ... 
tuvötja USA eestlaskond. Nüüd on järg Rootet eestlaekonna kä.ee olla kohtumise 
peoperemeesteke ja söja.vigastatu·te vaetuvöt».aks Stockholmis 1980. aaste. suv~l. 



Me1e kohustuseks on majandusliku.l t kergendada eöjavigaatatute onlvöttu EST0-80 
pidustustest. Sellepärast aidaku iga eeetli':tn!Ol Rootste ,jöukohaselt kaasa, et 
meie väljaspool Rootait asuvad söjA.inval:t:i.dtd saavad ]'!S'l'0-80 pidu~tuetest Stock-
holmis osa vöt ·ta 1 ... 

YALTER SOO 
'l'ojmkonnR juhataja 

EST0·80 spordivõistlus ed 
Tervitus sportlaetele 1 

Olümpia. aastal ütleme köikidele eesti sportlaetele tere tulemast EST0-80 
spordivöiatlustele~ Osa vötta vöivad kö).k, kel vähemalt üka vanematest on eesti 
päritoluga. Osa.vötjad jagatakse eri vanuseklassidesae sUnniaja järele. · 

Vöiatluatest osavötj ail tuleb enne vöietlus:t maksta sta.rdtmaka vaataval t 
võistlusharule. Esimese, teise ja kolmanda koha saavutanuile antakse EST0-80 
medal- kuld, höbe vöi pronks. Eelregistreerimine peab toimuma hiljemalt 31. 
märtsike 1980. Hegist:reerimis- ning sta.rdima.ks tuleb tasuda EST0-80 postRi ro 
arvele nr. 923080-6 ehk saata panga.tshekk. EST0-80 peakomitee aadressil· 

~aupäeval, 5. juulil 1980 

La.skevöistlueed algavad kell 09~00 Söderms.lm-:ldljetlolmeni laskerajal, Hög
daleni lähedal. Relvad: väikeeekalHbr:l l:lne vint-püae (kal. 22) ja standardpüs
tol ( ka.l. 22). Märklehed: rahvusvahel i aed. 

Vöistlueala: väikekaliibriline vintpüss 50 meetritf 

1. Seniorid- 21 a. ja vanemad: 
a) mehed - täisma.ta.h. 3x40 lasku (+ 6 proovi) ja. olümpia.matah 60 lasku 

lamades (+ 5 proovi). 
b) naised - poolmatah 3x20 lnaku ( + 6 proovi) vöi ainult 30 laeku lamades 

(+ 5 proovi). 

2. Junj_orid - 15-20 a. (inkl·) 
a) poisid - poolmatah 3x20 la.ak\1. ( + 6 proovi.) ,ja kui aeg lubab - liaa.ks 

40 laeku lamades+ 
b) tüdrukud - sama mia poiei.;el vö:i ainult 30 lasiru lamades,. 

Vtiil!itlusalat püstol 25 m~let-ri t 

~, V'öiatluala.ake 40 ( 8x5), proove 6, käikidel gruppidel ea.ma. Ta.gaj ärge de tea
tamine iga viielaaulise seeria järele, _prooYid iga lasu järele. 

Osa.vött: iga asukohamaa e~:~ab es:f.tada igel alal kaks viieliiknleliet mees- vöi 
naiskonda. Täisarvulise vöietkanna puudumiael s~ab v-i':iistelda individuaalselt. 
Auckohamaa laskurite esindaja ru1nab osiHötj~:~te nimflkirja koot:l oa11vötu ta.suga 

~üks tund enne vöietluste algust vöj.sthwte -~ekretariaatt (laskl!ra.ja pavil,jonia). 
lföistluaed toimuvad rahvuava.heliate reeglit0 kohaselt. Vliistkonn.ad moodustatakse 
asukohamaal, enne Rooki aöitmtot. -

Oaavötu tasu: seniorid - igalt osavötja1t R.kr. 20.-
juniorid - - 11

- -~·"-- '' 10.-
Auhinnad: igale oaavötjale osavötumä.rk, me ellikondadele diplomid ;jR. igal alal 

kolmele esikohale tulmtle individuaalsed. auhinnad. 

Eühapäeval. 6. juulil 1980 

Laakevöistluaed jätkuvad kell 09.00 Södennalm-I:iljeholmeni laskera.ja.l. 

Esmaspäeval, 7. juulil 1980 

Laekevöistlused jätkuvad kell 09.00 Södermalm-Liljeholmeni laskerajal. 

Kell 09o00 algab tennisetawniir Hjorthageni tenniaeväljakuil. 
a) mehed - 20 a. ja vanemad, 16-19 aastat ja alla 16 aasta vanuaed 
b) naised - 20 a. ja vanemad, 16-19 aastat ja alla 16 aasta vanuaed. 



Terinisevöiatlused viiakse läbi välkturniiri näol. 
Stardimake: Rkr. 15.-

Teisipäeval, 8. juuli;" 1980 

Kell 09o00 jätkuvad tennisevöietluaed H.iorthagenie. 

Kell 09o00 algavad vörk- ~a korvpallivöiatlused Eriksdali spordihallis (all
ma~raudtee peatus: Skanstull). Esimesed vdistluemängud. 

Alad: mehed 1~ a, ja vanemad~ (jalg- +), korv- ja värkpall 
mehed alla 18 aastat: ( jalg-, korv- ja vörkpall) 
naiaed 18 a. ja vanemad: (jalg-), korv- ja värkpall 
naised alla 18 aas.tat: (jalg-, karv- ja vörkpall) 

.,.;""r)--:-A~l-a~d-,-m--=-1-s--on sulgudesse pandud; on ijre. jääroas kuna liiga v-ähe meldimiei on 
a isa e tulnud. 

Igas vanuseklaasis peab olema kolm mees-/naiskonda, et vöistlusi läbi 'viia. 
~ui vähem on meldinud, lUUakse vanuseklassid kokku, millest teatatakse vöist

kondadele. Täpsem vöistluskava saadetakse eelregistreeritud vöistkondadele enne 
vöistlusi. Eelregistreerimisel tuleb vöistkondadel teatada osavtitjate nimed. 
Pallivöiatluatel on vaja palju kaasabilisi. Sellepärast palume teatada, kas teil 
on anda kaasa.bi.lisi nagu kohtunikke ja aekretä:re. 

·~ Registreerimismake vtlistkonnalt Rkr. 150.-

Kolmapäeval, 9 •. juulil 1980 

Kell 09.00 Vörk- ja korvpallivöistluaed· jät~<vad Eriksdalshallenis 
Kell 09.00 - jalgpallivöietlused Eriksdali jalgpa.lliväljakul,. spordihalli 
ll:Sune.poolsel. küljel. Vanuseklassid vt. eelpool 9 Bfi.IIlUti ;regiat:rteerimismaka. 

Keli 09.00 Tennis (reeervpäev ilmastikust tingitud takistuse puhuks). 

Kell 09.30 Bridzhi turniir Hägeratensäai .Medborgarhustetie. Esimesed vöiet
luamä.ngud. 

Neljapäeval, 10. juulil 1980 

Kell 09.00 Kergejöustikuvöietlused Kriatinebergi spordiväljakul (moodsad 
tartanrajad). 

~nasa. At mehed üle 18 a. I 100 m, 1?00 m, körgus, kuul kaugushüpe; _ .. _ 
B: -"- 17-18 a. I 100 m, 1500 m, -"- -"- --"--

-"- Ct -"- 15-16 a. I 100 m, 1500 m, _H_ 
_u_ __n __ 

_u_ D: -"- 13-14 a.. I 100 m, 400 m, -"- ....-.. tt- --"--
-"- E: -"- 12 & noor./ 100 m, -~~- peee.pall, kaugushüpe 
-"- A: naised üle 18 a .. I 100 m, 80(} m, _lt(,.. kuul, kaugushüpe 

~. _u_ B: -"- 17-18 a. I 100 m, aoo m, -"- -"- --"--
-"- es -"- 15-16 a. I 100 m, 400 m, _u_ -"- • 
-"- D s -"- 13-14 a. I 100 m, -"- .....,.u_ 

.. H_. E: 
_ .. _ 

12 & noor./ 100 m, ... u..,. _n_ 

'!'ea te jooks 1 mehed 4x100 m, naised 4x100 m. 
Stardimaka: Rkr. 10.- iga ala pealt. 

Kell 09.30-14 .OO - Bridzhi turniir jätkub~ 

Kell 11 oOO - Golfivi:$istlus Drottningholmi golfiklubi väljakul. Aadress~s 
Lovö lcyrkall~, Drottningholm. Mängimisvorm on ta.Yaline 18-auku (ma'Mhimäng). 
Köik mängivad ea.ma.s grupis, vanusepiire ei ole. Osavött 25 ·- + greentee 25·35 Rkr. 

ReodelJ 11. juulil 1980 

Kell 12 .oo Ujum.isvHiliilua Eriksdali ujula 50 m. sisebasseinis, 
Yanuseklassidt mehed 19 a. ja vanamad~ 15-18 a., 13-14 a. ~ing 12 a. ja nooremad 

naised samad vanuseklassid kui meestel. 



Vöistlusa.la.d: 100 m rinnuli 9 100 m krooli, 100 m selili., 100 :m liblik, 400 m 
krooli ·ja 200m medley. 

Stardima.kss Rkr. 10.- iga ala pealt. 

Registreerimiaed s~ordivöietlustest oaavötuks vöib saata ka EST0-80 spordi
toimkonnale aadressil: BoJtY 657, S-101 56 S'I:OCKHOI.M, Sweden. 

Need isikud, kes on registreertli.ud end Tanel Moore. aadressil, a.ja:vahemikus 
1. juunist kuni 1. oktoobrini, palutakse veelkord regist!'e~rid.e. kuna post koli
mise töttu vöib olla kaduma läinud. (Postiametnikud olid poAti järelesaatmise 
löp~tanud~) 

TAtlEL MOORA 
Bäokgärdsvägen 28, IV 
S-143 OO V.ÄRBY 
======z====~===~====: 

tel. 08/7102903 

ANU BLUNT 
Plogvägen 3, Ill 
S-171 49 SOLNA •==============2=· 
tel. 08/839433 

ANTS TthffiAMMEL 
Nordmarkevägen 19 
S-123 51 FARSTA ·===·============== 
tel. 08/9}6649, 08/7718420 

(kergejöustik 9 ujumine, 
"\ teenis, male, bridzh ja 

gol:f) 

(vörk-, korv- ja. ja.l~
pallivöistlused) 

(laskesport) 

·~ 

.. 
KU LALISMAADELT 

' • : ' : "" • : "' ,. d e*". "' :e " " ~ e !::' :'! 

A U ST R A A L"l A 

Austraalias räägitakse palju Rootai Bl:Siduat. Huvi järgi otsustadee eöida.b 
!~•m~+' 200 inimest, mis on meie kaugust ja muid asjaolusid arv~atadea tähele
panuväärne saavutus. Ei tohi ntmelt unustada, et see on meile keset kooliaega 
ja puhkuaedki võetakse suvel (dets.- ~aan.). Mõned atsidavad ka omal käel. 

Oleme osa vötnud ka mHelmil varemal korral. Torontos oli asi uudne ja sinna 
eHiteid oa }00 kaasmaalast Auatraaliaat, Baltimarease ea.tme 60 organiseeritult. 
Peale selle üksikud stsitjad. 

Lennuliini vahetamine viib meid nüüd otse Stockholmi endise Frankfurdi ase
mel, mis aitab vältida tülikaid Umberkorraldamisi. Meie lend Sydneyst Stock
holmi kestab 30 tunni Umber ja sinna jõuame laupäeval, 5· juulil kell 11.15. 
Loodan, et meil siis vähemalt orkestriga. lennujaamas vastas olete. 

Oleme pearöhu asetanud noorte saatmisela ESTO-le. Seetõttu langeb ka pearöhk 
nende sõiduks majandusliku aluee panemiaele. Eriti on selleks tööd teinud Eesti 
Spordiliit Austraalias. ESA toetusel tulevad Rootsi nii võrk- kui korvpalli 
nais- ja meeskonnad, kõik kokku 25-30 noort eesti sportlast. Kuna me oma asukoha

~ aaad.Yälrtk&lt esindada tahame, pääsevad vöietkondadesee ainult kõige paremad 
lpottialed! Isikuline ja arvuline koosseis selgub XXIII Eesti Mängude ajal, aaa
tavahetusel Melbourne'ia. 

Esialgsete andmete kohaselt eHidavad Rootsi 17 rahvatanteijat, 4 vöimlejat 
ja. oa 40 lauljat kuid see arv võib tõusta. Kohalikud seltskondlikud organisat
sioonid ja EST0-80 Austraalia komitee on tegevuses toetusaummade hankimisaga 
meie noorte Rootsi saatmisekS. 

Oleks soovitav ja. vajalik, et eesti perekonnad Rootsis, kel selleke on ruumi 
ja v~tmaluai, kutsuksid m~ne Austraalia eesti noore oma külaliseks, kergendamake 
kuluaid Rootsis viibimisel. Ka oleks soovitav organiseerida seltskondlikku suht
lemist noorte vahel, et üksikud noored ei tarvitseks tunda isoleeritust. Kas ei 
oleks vöimalik korraldada mingit stsprusskeemi, mille alusel kohaliku noored iga
üks möne külalise oma hoole alla vötaksid. 

Meil on olnud muresid majutusega Stockholmis kuid loodame, et aee küsimul 
laheneb rahuldavalt. Meie kohalik komitee töötab hästi, mis igati kergendab.as-
jade organiaeerimiat. AGNE LÜBJK 
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Austraalia Eesti Seltside Liidu nimel pöördub Paul Kimmel peakomitee poole 
ettepanekuga, leida vöimalue Austraalia eestlaskonna tutvustamiseks EST0-80 raa
mides: 

"Lühikene, 15-20 minutiline körgekvaliteediline Video-film tooks esile 
nii Austraalia eestlaskonna kui ka Austraalia aspekte. See ahvatleks vaa
tajaid Austraalia eestlekanda külastama ,ja külaskäigu jooksul meie üritus
teet osa vötma. Filmi näitamine oleks EST0-80 näituste raamides, kus seda 
esitatakse nii suurele rahvaarvule kui vöimalik. Helifilm tuleks elav, nii 
hea kvaliteediga ja huvitav, et kui hääl inglise vöi rootsi keelde seada, 
siis sobiks see televisioonis näitamiseks. Video-filmi näitamine oleks 
praktiline näituse miljöös ja eripärasus, et seda mängitakse TV ekraanil, 
oleks tugev tähelepanu ärataja." 

Austraaliasse läks vastuettepanek, seada kokku Austraalia eestlaskanda tutvus-
tav programm, kaaludes ühtlasi vöimalusi teha kasseti asemele 16 mm lühifilm. · 
Sinna juurde humoorikas eönavött vöi paar ja vahepalaks möned esinemised. Sellise 
"Kängurumaa ••• " (leidke nimH)- 1-1! tundi- vöiks paigutada Scala teatrisse ja 
see oleks kindlast1 huvipakkuv paljudele. Kas nad ikka käivad se~- pead alas
pidi. ••• ? 

~ Aadress: EST0-80 Committee, c/o Paul Kimmel, p.o. Box 299, CABRAMATTA, NSW 2166. 
Sekretär: Mrs. Agne Lübek, 16 Whitford Rd., HOXTON PARK, NSW 2171, Australia. 

PMA 

KANADA 

Torontos on loodud 30-liikmeline EST0-80 Kanada komitee. Komitee es:imees-on 
Tõnu TSsine, 368 Beresford Ave., TORONTO, Ont. M6S 3B5, tel. (416) 766-7409 ja 
sekretär Mr. Ermi Soomet, 75 Emmett Ave., TORONTO, Ont. M6M 5A7, tel. (416) 247-3151 
Informatsiooni otstarbel antakse iga kahe kuu tagant välja komitee häälekandjat 
"Kanada Reporter" .Ermi Soometi toimetusel 1000-es eksemplaris ning saadetakse 
oeganisatsioonidele• 

Jaanuaris.; saabub komi tee esimeeS3 Tffnu T6'sine Stockholmi, läbirääkimisteks 
peakomitee inimestega. 

Kanada EST0-80 komitee töökoosolek toimus Torontos nov. algul. Arvatakse, et 
Kanadast tuleb Stockholmi ca 2000 eestlast kuid mitte köik komitee ühislennuga. 
Osa tuleb H.Kivi reisigrupis; ja paljud kindlasti eraviisiliselt, mille töttu 
puudub täpne ülevaade arvust. Kokku Ameerika mandrilt on oodata 1609180 rahva
tantsijat, neist tuleb "Kunglast" 65-75· Kalev-Estiennest tuleb ca 30 vöimle
jat. Ka ülevaade vöimlejate üldarvust ei ole veel selgunud. Lauljaid arvesta
takse 200 ringis, neist Torontost 100. Skautide/gaidi~e arv vöib läheneda 100-le, 
kirjutab komitee sekretär Soomet. 

Vöimlejate/rahvatantsijate entusiasmi on seganud probleem valguspeo - selle 
nimetus Stockholmis on FESTIVAL GALA - korraldamise paigaga. Festival Gala lavas
tatakse Stockholmi jäästaadionil, mi'da Evalyn Koop ja Toomas Metsala pidasid 
ideaalseks paigaks. Eelproovideks on see kasutada juba mitu päeva varemini. 

Kuna küsimuse ümber on igasuguseid mötteid esile toodud,siis selle selgituseke 
möned sönad. Stockholmis asub klassikalisalt kaunis staadion, ehitatud 1912.a. 
olümpiamä~:udeks, mis toimusid Stockholmis. Selle suhtes asus aga juba E.Idla 
ei ta vale sisukohale. i:Biin ei ole mitte attnul t ööd valged vaid tuleb ka sellele 
möelda,· et Stockholmi asub 59° laiusel Pöhjalas, nagu· Tallinngi. Baltimare aga 
390 laiusel, umbes·nagu Sitsiilia Vahemeres. Ka Sitsiilias vöib tantsida suveöö 
äikesetomis kerge 'riietusega kuid Stockholmis ei oleks see mitte alati teh'iälik. 

Rootsis pee.takse 1981.&. kevadtalvel jäähoki maailmameistri-vöistlueed. 
Saanuks Stockholm ümberehituse~s vajalikud 25-30 miljonit välja panna, ei oleks 
neid pidanud ükski leping. See oleks üles öeldud ja meile kahjutasu makstud. 
Tuleb nimelt meeles: pidada, et Svenseonile ütleb selline maailma-hokipidu kau
gelt rohkem kui eestlaste turnimispidu, kuigi beeser.visser "-m" (Meie Elu nr~ 41, 
1.nov.79) seda ei oska välja arvestada. 
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As.i lahenea meile soodsalt. Hoki läheb Gl:iteborgi Scandinaviumi ja meid paluti 
tagasi tulla - parematel tingimustel kui enne. 

Vancouverist kirjutab sealne esindaja Boris feanov, et arvestatakse ca 100 
tulijaga, nende seas iO lauljat ja 26 rah-.·atantaijat. Organiseerimistöö on käi
maa kuid tuleb arvestada sellega, et AMeerika mandri Pöhja-Lääne piirkond on 
tohutult laialdane ja sellepärast vi:Hmatu praeguses ataadiumis ülevaadet saada. 
Ka seal näib esi~evat probleeme majutuaküaimuees. 

Toronto Kalev-Estienne vöimlejad kavataevad anda eriesinemise Stockholmis. 

PMA 

USA 

· USA EST0-80 komitee on registreeritud juri:1.dil1ae isikuna, nimetuaega ESTOINC .. 
On Ulee ehitatud .tugev organisatsioon ja ettevalmistused väga intens~iveed. 
Leitakse olevat tähelepanuväärne ka USA IUtisukohal t, et nii suur arv tlhendriikide 
kodanikke reiaib samaaegeelt Skandinaaviasse pidustustele. 

Komitee eeimee&:~ on Peeter Kiik, 2206 Chilham Road, :SALTIMOD, Md. 21209, tel. 
(301) 542-1735 (K) ja (301) 828-6636 (T). Peasekretäri Lea Kiik, aadress eama, 
mis eelpool, tel. (301) 542-1735 (K). 

Öhislennuke ja majutuseka on senini regietreerit~d ligi 500 inimeet 25 osa
riisiat kuid arvatakse, et 8ee arv töuseb ligi 700 peale. 83 ~ neist on eoovinud 
ööbida hotellldea. Suur huvi on Uhisekekursioonide vastu, eriti lorra fjordideaee. 

Teisalt on hinnatud tulijate arvu 2000 peale. USA on laialdane maa. Teekond 
Seattleat üle New Yorgi Euroopaese ei olegi 'V'&st köige lühem tee. Reis Euroopaase 
on pikk ja kallis ning mitmed, tahtes külastada ka neid paiku, kus nad kunagi 
pögenikene viibinud, teevad reiei omal käel. Seepärast ei tarvitee viimatinime
tatud arv sugugi olla liialdus. Toivo Laanemäe hoiatas kord peakomiteed liiga 
madalate kalkulatsioonide eest - külalisi tuleb tavaliselt oodatust rohkem. 

Novembri lHpul toimus Baltimeres kunsti valiknäitus, kus välja valiti tööd 
.EST0-80 kunstinäitusel esitamiseks. Nendeks osutuaids Sirje Okaa-Aineo ttKolm öde" 
(öli), Xa.rin Tekeal-Deeks "Indian Paint Brueh" (sega tehnika), Pauline Leps-Jilatam 
"Konnad" (etaing), Ilse Leetaru 11 Uksildane rand" (j$raatika), Maret Maiste 11 TUd
ruk diivanil11 ( öli), Karl Niider 11HUmn" (joonistus), Har:ey- Nurmet 11 Kihnu rahva
riide ainetel" {akrUUl) ja Naima Raunam 11Mudelikauplua 11 (öli), kokku 8 teost. 

Mies EST0-80 USA kandidaadi valimiets eeltööd on käimas. Mitmed organisatsioo
nid on juba teatanud, et nad kavatsevad aaata mai kuul toimuvale löppvalimieele 
oma kandidaadid. Arvatakee,et löppvalimistele, kus Uheka zhürii liikmeke on Bal
timere linnapea William Donald Schaefer, tulevad 15-20 kandidaati. 

Baltimere linnapea William Donald Schaefer on teatanud, et ta on vastu võtnud 
ettepaneku, osa võtta EST0-80 avatseremooniast Stockholmis USA EST0-80 komitee 
külalisena. 

Pöhja-Ameerika noortaiduritel on EST0-80 jaoks ulatuslik programm. Neljal öh
tul esinevad erinevad kunstnikud ja grupid erineva kavaga. 'Programm vt. lk. 17. 

Vitmaseks poolaastake enne pidustusi on USA komiteel kavast 
a) vastuvött Rootei väliekorreepondentidele Washingtonis, mille kavas informatsi

oon ühislennu kohta ja ESTO '76 filmi näitaminef 
b
0

) mies EST0-80 USA kandidaadi valimiste läbiviiminef 
) piletimüügi akteioonJ 

e
d) filmi valmistamine USA esinejatest ja vöib-olla ka EST0-80 päevadeet Rooteisi 

) USA komitee aseeetmees ja Rahvusliku Kultuuri toim.konna·juhataja Anne-Liis 
Deklau söidab jaanuari kuul Rootei läbirääkimistele. 

USA EST0-80 komiteeesindajana Kalitorniaa tegutseb Uno Anderson (tuntud aeea 
ja täiseastlane vaat.aznata oma rooteipl.rasele nimelal), kelle aadreee 1230 Hill 
Street, SANTO MONICA, Cal. 90405, tel. (213) 392-4448 (I). 
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Löuna-Kalitorniaat on oodata 100-120 inimest, nende eee.s kolm eportlaet, viia 
paari.rahv&tantsijaid j& 16 laulukooriliiget. Kaliforniast ei organieesrita 
charterlendu~ köik tulevad eraviisil ja praegu on käsil kõige eobivwo.a vöimaluee 
aelgitamine. Inimesed muretsevad körgete hindade Ule Rootsis. (Siin vöiks mlr
kida, et Peeter Kiik jöudis Stockholmis veidi teietsuguaele arvamisele, vt. INFO 
nr. 5, lk 15) Uno leyitab EST0-80 informatsiooni ja loodab, et 1-3 org-1 löövad 
kaaaa ka lippude aktaioonis. 

Ta juhib ka tähelepanu sellele, et Euroopast saadetav informatsioon peake olema 
paigutatud lehekülgedele nönda, et see oleks kopeeritav ameerika p.aberi tormaa.dile, 
mia on kUll 4 mm laiem kuid 16 mm lühem kui meil kasutusel olev formaat DIN AM4. 

PMA 

HOLLAND 

Eesti ühiskond ~ollandis kooeneb suuremalt osalt eeati naistest, paljud nen
deet o.n abielus hollandlaetega. Möned eesti mehed on endale hollandlannadeat elu• 

~ sel tailiaed leidnud. Nii saab meie reisigrupp ESTO-OO-le koosnema eeatlaatest 
ja hollandlasteat. Oleme ktsik juba reisipalavikus ja iHgusega võib öelda, et 
ootame huviga neid eestlaai ühendavaid pidupäevi Stockholmis. 

leeti Selts Rollandis korraldab illliareiei Rootsi J.uvaliini "TOR-Line 11 kaudu. 
~ Laevaga aöidame Ameterdamist Gl:Stebore;i ja s ~~talt busf!iiga Stockholmi. Meie reia 

algab 2. juulil ja tagaei Amsterdamis oleme 15. juulil. Stockholmis ööbtme 11 
ööd hotell ttl(a.lmen 1 is". Ööbimine hommiki.U!Iöögiga Ja re illlikulud maksab kokku 1170 
guldnat isikult. Samuti on hinna sees rongisöit Ukaköik millisest Hollandi jaa
mast Aaaterde.mi peajaama ja SI!:U.Üt bueaiga sadamasse. M.ete grupiga vöivad ühineda 
ka rahvuskaaslased väljastpoolt Hollandit. Ka nendele on rongisliit Hollandi piires 
Ntaihinna aeea .• Registreerimise viimane tähtpäev on aprilli löpp 1980. 

Momendil on grupireis1st osavötuks r.egi.etreerinud 16 isikut. Omal alga-tueel 
atlitjaid on praegu t•ada 6 iaikut. Kuna aga registreerimise löpu-tähtpäevani on 
veel mitu kuud aega, aiis suureneb see arv kindlaati. 

Hollandi eeuti ühiskonnas on ka kaks stljavigaetatut kes soovivad nendeet pidua
tuateet oaa vötta. Loodame, et EST0-80 korra:ldajad ka neid meele& peavad. Kah
juke ei ole Hollandi eestlae te sealf:l lauljaid, rahvatantllij!lid, aportlaei ja ka 
mitte Mise IST0-80 kandidaati. Köik, kes Hollandist ESTO-le eöidavad, on pealt
vaatajad. Vötame aga kindlaati osa. roJ18ldiigust ja vöima.luste piiride& ka köiki
deat teieteet üritustest. Huvi EST0-80 vaotu on suurem kui kunagi varem, aeat 
aee toimub ju Juroopa mandril. Püüame omalt poolt köik selleke taha, et BST0-80 
meile kõigile unuetamatult ilueaka elamusaku jääks. · 

On viat viimane aeg möelda ka aellele 1 et osa - ja kahjuks mitte väga v•ike 
osa - meie noorteet abiellub vöi on abtellunud teisest rahvusest i.sikuga. lCaa 
oleka vöimalik ühel konverentail - näit. Naiakongreseil vi.:Si Rahvuakongreeail -
üheks arutuapunktika vötta aegaabielude küsimust? Ehk peako vahetama m~tteid 
aelle ület kuidas v~ita tagaai need segaabieludes noored, kas meie eesti ühis
konnale kaduma on läinud. Palun ka mitte köiki konverentse panna ühele ja aasale 
päevale• 

lDeetlaeed Hollandi• aoovivad EST0-0011k~rraldajaile palju I:Snne, jöudu, püe:J.
vuat ja edu pidupäevade korraldamiaelt utleme köigile - nägemieeni Stookholmiat 

Hollandi eestlaste ntmel 
VILMA BELIIFANTI-IAIDLO 

INGLISMAA 

Arveetadee meie aaukohamaa vileteat majanduslikku olukorda ja körgeid hindu 
Rootaie, on veel vara leida BST0-80 pidustustele eöitjate tlpeet arvu. IUi saame 
oma 3000-li•••t üldarvust aada osavi:Stjat, siia oleme hästi teinud. Tuleb arvea
tada aellega, et auurem osa Inglismaa eestlast~et on peneionärid, eamuti paljud 
koor1lauljatea1t. Viimasei~ vöi:U arveur·tada üldkooridale täiendueeke :50-ne UID.'ber. 
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Jtahvat~ntaij&idt olenevalt kcolidiiHJt (t.liöpilB~eyd ~la i:>yttta.jad nn takistatud, ku
na juuli&. on koolide löpujä.r.k; 0nne att.v~va.hctaega), vöike arvestada heal juhul 
kttm~e paar1g&. 

:):Jaulupeo otsa• peab vaatava toirnkonni!igii!<. ühenci~~-t ID·I'i$~Stre Ern.et Luuk Brad:tordiet 
ja rahvatanteijaid organiseerib pr. Aili Etetrai~~ Viim.a:ne vöttie möC:Sdunud auvel 
Rooteia QIIJa ka rahve.tantaujuhtid.e kurm .. tehu!l·t. 1\fäi:t!!!:i.kuk~S jtt. Mi®lll EST0-80 kandi.daa
dika v~liti prl. Tiinä Rajamete. 

Meie ei :moodueta siin EST0-80 eritoimkonda va.:id kogu uja ajab Inglismaa 
Eesti thu.np..~uh&t.l.1.8 (c/o Väino. Pärtel~ 23 Li:nden. MaMion.s, Horrutey Lane, Hip
aat•t LONDON, ~§ .5L,F~ Tel;, 01-}40 9778} • 

.. ' . 
Mind valiti Inglismaa I!U:tBtlaste seind.&j&ke EST0-00 Urituatellll, k:a&sa arvatud 

rah-vuakoll«reea: ja al.:SjN~tseete konBnas. 

Seniste väljavaadete kobaa~clt jCSulf!ke:id lnglismaa eeat:L'a.eed. Rootei klihea gru
pis; esimene lennukil ja. teint1 aritatava.ati bJtBBiga. Näib, et piletite e·tteielli
mieele meie ra.hvae·ei aaa mtstelda 9 aeet kÕik oleneb nl\lil r&.hapu.ngaet antud momen
dil. Samuti puuduvad. meil majanduslikud vöimaltuu~d lippude tellimiaeka:. 

Soovin EST0-80-la parimat kordamitteh'U·t. VÄINO PÄRTEL 

SHVEITS 

Nagu teada, on Shveitsie ~eetle.s1 vähe ja 1!}5'1~0-~1(' tu1:1jaid veelgi vM.hem. Huvi 
eöidu vastu on siiani näidanud 10 letibk'ö.n~ü\ ~ M~Y l€' grupp koosneke umb e• 15 inime
a est. Lauljaid ja tantll!l:i.ja;\d meil ei olfl ja grupirtOiei ei saa korraldada, kuna 
on palju erirutvaid 11oove. ÜK:s 0\oov ol;i~tl>I:P.J llllHmk:1. - 011 kilaitud ku ka pensionäri
dele mingiaugust kokklttuleblt ko:t•raldatt1.kso. Näi teka ühel snne- vöi pealelõunal 
ja iaegi Uhist lantuhi on diekutaeritud. fiuee~nag~ - siinaed daamid tahakaid 
omavanustega kokku saada. Jöudu tö~lot 

Ll!S KLA.A.R 

SAKSAMAA 

PRANTSUSMAA 

featan, et Pariiei HBLI-laulukoori~t on 80vYi avaldanud aöita laulma ESTo-80 
laulupeole järgmised kooriliimed: Hilda. Weide, ll:Ya Goutt, Olga Buequet, llelga 
Xert, Elfrieds.Lumi, Benita Siion ja AJ..ekl!lander Siion (koorijuht). Opime hoolega 
laule ja rtiönnaetume ette osavötu üle St'!llest suurlir!tumeat. Mei.e suurim tänu 
tolle suurpeo korraldajaHeL ELPR!EDA LUMI 

9, rus de Civry, P-75016 PARIS . 
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Beto Oenteri asukohaks saab Jlolketa H·us, Barnhuegatan 12-14, mis> asub Eesti 

Maj• läheduse•~ Kasutamisele tu+evad St8deteatri fuajee ja osa kongreaaieaali 
tuajeeat. Samas körval toimub ka noorte kUn&tinäitus. Center on avatuds 

6. juulist kuni 11. juulini 1980 kell 10.00- 20.00 
ja laupäeval 12. juulil 1980 kell 10.00 - 16.oo. Sinna paigutatakse: 

1. Stookholma Lokaltrafik SL·, informa.t;sioon ja kuupiletite müük linna lliiklue
i n e e. Kuupi et aaksab praegustel hindadel Rkr. 70.- ja poole kuu pilet 

Rkr. '5·-· Need on kehtivad vabaks reisimiseke kogu Stockholmi linna ja lääni 
piiride&. ~eenindua: SL-i oma personal, kontakt~ Lembit Pürgeo · 



2. Stoakhol.ma 'ruriettra.fl.kför·bund. lnforma.tg1oon Stockhollni linnast ja üldine 
turismiin:t'onnatsioon:-õm&' p~;reõnsl. VD F:ri1l& Alm. STF, tel. 08/223280. - . . - . 

,. Stockholm Convention Bureau. Hot~lllbokning, tUght3eeing-pi.letite müük ja 
informatsioon, kus hotellis. keegi. k'Jlalieteat elab. Om.a parsonal, telefon 
inatalleeritakse EST0-80 puhuka. Oatharina Hamilton, tel. 08/2,0990; 
BST0-_801 Rein_ Puue_e_pp, t_el_. 08/'7687370 • 

4• ESTO-ao turustamistotmkond. Mitmesuguste mälestusesemete müük. Toimkonna 
perao_na_l:• ~~_ri Pal~&IIJ~aa., tel. 08/670210. 

5· EST0-80 piletitotmko~i· Piletite ja programmide müük EST0-80 Uritustele. 
Toi.'llkonna per_~~~ona_l_ .. _ Leo lt_a:rupää, tel_. 08/362044. 

6. EST0-80 informatsioon väliekülalietele. Infor.meerib EST0-80 ürituate•t• 
Toimkonna personal. Aksel Ausmaa, Mölndalsbaoken a, S-124 30 BANDHAGI., 8wet~9 
tel. 08/864995. 

7 •. BST0-80 teatritoimkond. Teatriinformatsioon ja piletimüük S tadateatri pileti
kasau.a. Hetn.o Annik, tel. 08/268,41. 

s. Pi~ka-, ölle- ja kphvipaar~ Läbirääkimised kä~ae selle.korraldamiaeks. 

Muud kontaktid: Polketa Hus Gerd Hennecke tel. 
11 

08/238415 
08/140800 
08/140800 
08(2629:50 

Stadsteater Kurt Eapeland 
Stadateatr.i Oafeteria A-C Nurmi 11 

Findue Lal'fll Uno Danielseon 11 

ISTO OENTERt Kuldar Parik, Oekaravägen 20, S-172 '7 SUIDBYBERG, tel.08/141145.t 
Sitma Saare, tel. 08/676210. 

Põhja .. A~neerika noortaiduiid 
RAAMKAVA 

füha2äeva1, 6. juulil 1980 
kell 19&00-20.30 

E1111ineva.dt 
Epp-Karike Sonin (USA) 
Avo Kittaak (Kanada) 

!.'!maspäeva..!t 7. julüil 1980 
kell. ig.oo-21~oo 

Bainevads 
Andres Raudeep~ (Kanada) 
Ell Tabur (USA J 
Urm&• Urner (USA) 
''Poait:Uveed mehed" (Kanada) 
ntind&u öed" (Kanada) 

~~&ipäeTal, s. juulil.1980 
kell 19.00-21.00 

liahvatantau/laulu lav-atua "Liina" 
Käsikiri ja tantsudt Toomas Metaala 
Muueikaaeade ja originaalkomposit
•ioon rahvaviiside alusels Roman !oi 
Esinevad s 

- T.E .. R.R. "Kungla" (Kanada) 
"J aan:l.. ku 11 ( hnada ) 
11 .Külapo is id tt (Kanada ) 
Rahvapillimehed (Y~nada) 

Kolmapäe~~~t 9· juulil 1980 
kell 19.00-21.00 

Ee:S.nevada 
"'Oaad poisid" (USA) 
lati 'l'amm-Keiater (USA) 
nxaja" (USA.) 
Vancouveri leeti Rahvatanteu 
Inetitut (Kanada) 
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Majutusest 

~TOCKJ#.OU0 · ,.2PNVENTION BU"RE,AU ( SCB) 

All rooma have been approved by SCB and are of acceptable 
I . 

standar:d. in good ·locations in Stockholm. 

All rooma in ~rica categoriee A,B,C bave private bath/ebower 

and most rooms i"n D and E .. 

Majutuet - hotellitubade reserveerimist üksikutele ja gruppidele 

ühenduses ESTO 80 pidustustega teostab 

STOCKHOLM CONVENTION BUREAU (SCB) 

Jakobs Torg 3 S- 111 52 Stockholm 

Telefon 08 / 23 09 90 

Telefoni teel pöörduda rootei ehk inglise keeles 

Catharina Ha.milton~i ehk Ann Nordenhall"'i poole. 

Kirjalikud teated vöimalikud ka eesti keeles. 

SCB vahendab Stokholmi kesklinnas asuvaid hea standardiga hotelli• 

tube. Palume pöörduda oma soovidega SCB poole enne 15. märtsi 1980, 
kuna pärast nimetatud kuupäeva ei saa garanteerida toa saamist 

soovitud kategoorias. 

STOCKHOLM CONVENTION BUREAU'l on ESTO CENTERIS pidustuste ajal oma 

monter eesti, rootsi ja ingliskeelt rääkiva personaliga. 

STOCKHOLM CONVENTION BUREAU korraldab ES'l'O 80 nädalal bussi ja 

paadiga 11sight seeing" reise Stokholmis ja lähemas ümbruses. 

Piletid saadaval SCB monteris &STO CENTERIS. Soovi korral lähemat 

informatsiooni SCB-st ülalantud aadressil/tel.numbril. 

Hotellkategooria 

A 

B 

e 
D 

E 

~ 1980 
Uheinimesetuba Kaheinimesetuba 

Rootsi kroonides 

325-415 
275-295 

225 

130-150 

75-110 

440-630 
360-420 

275-315 

190-210 

110-170 

Lk 18 .. 

PöMrduge SCB poole registreerimislehe ja lähemate andmete saamisekat 
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A UKOLLEEG 1 UM :· 

Juhan Aavik 
Virge Hint 
Hane Kauri 
Robert Kreem 
U.bi Laretei 
Heinrich Mark 
Kaljo Popp 
Marie Un~er 
Konrad Veem 

JmuT~: ~----=-=========================-=----..--=======• 
Es ime ea,~ 
Abiesimees .......... 

__ u_.., 

Richard Norvell 
'Aksel Mark 
Ivar Paljalt 

Peakomitee sekr. Alfred Ptlldma 
Laekur Herbert Iir 
Majandusjuht Harri Härm 

.... Peasekretär 
Leo Karupää 
Alur Reinanm 

Sektsioon A / RAHVUSLIK KULTUUR ' 

Bek~aiooni Uldjuht: . AktJal Mark _ ........... sekret Ir: Marje Tui 

Ajakirjanduse toimk: Juhan Kokla 
Eestirootlilu'be 

_ .. _ 
Hugo Mioke lin 

Festival gala _ ....... Harry Eiabhorn .. _., ___ _ .. _ 
Leida Leesment 

. __ .... _. 
(Kan.) -"- Evelyn Koop 

:Pilateelia -"- Hane Krönatröm. 
Kirikute -"-
Kirjanduse 

_ .. _ 
lCalju Lepik 

Kunsti 
_ .. _ 

Otto Paju 
Laulupeo _u_ Jüri Raid 
Muuaika _u_ Harri Kiisk 
Raamatunäituse -"- Esmo Ridala 
Rahvakunsti -"- Lili Kaelas 
Rahvatantsu 

_ .. _ 
Udo Tohver 

_,..n ...... (Kan.) -"- Toomaa Metsala 
Rongkäigu 

_ .. _ 
Ants AndeNon 

Söjavetera.nide -"- Valter Soo 
Teatri 

_ .. _ 
Heino Annik 

'. 

Sektsioon B I NOOR~EÖRITUSED, 
S·PORT JA PEOD 

. Sektsiooni üldjuht: Ivar Paljak 
--•f~- sekretär: Aino Lepik . 

Laatetoim.kond: Erna Klemme :r 
NoorteUri tuate toimk. Jaak Jüriado 
Laskespordi -"- Ante TU.kaammel 
Pallispordi -"- Anu Blunt 
Spoi-di -"- · Tanel Moora 
ES TO-bali i _,._ Muusa Ericseon 
Rahvapeo _tt_ Eldur Velllat~ 
Kaali:Alala&&ri ..... _ Sven Hanson 

Informatsioon Siitti Saare 

·. Eeiln~h• sekretär Ene Kikerpuu ---.... 

Sektsioon e I MAJANDUS JA HALDUS: 

: Sektsiooni Uldjuht: Leo Karupää 
--11-- sekre tärs Ann Leesment 

Laekur: Herbert !ir 
Majandustoim.kond: Harri Härm 
In:fomatsioon & PRs Siim Saare 
Jur:!.idiline toimkomH Jaan Vilval 
Eesti Maja esindaja: Leo Moks 
Esmaabi toimkondt Jaan Bovek 1 

'Ktt'fiv~nt.-.iQ.a_,tr;d,!Jl\r."".: }.lola Puusepp 
Majutuatoimkond: Rein Puua·epp · ·· 
~Masa~eediad1 Andres KUng 

PK pressiret'erent \)lo lgnats 
Tehnili-ne toimkond: 
Rootsi kontaktid: Leelo Pukk 
Turuatamis toimkond t JUri Paljasmaa 
7äliskUlal .. vastuvött Aksel Ausmaa 
Kavar$ & piletid: Leo K&rupää 
Eesti lipud: Kalle Onno 
ESTO Oenters Kuldar Parik 
Piletite eolmüUkt Her.man Kann 
B&hvuekongreaat Mihkel Jüria 

EST0-80 BlmoO 

Aadress: EST0-80 Peakomitee 
Box 657 ....... - . 
!-1 01 22 STOCICHPL!, 

-~let'o!!_t 08/11.1442 & 08/106807 
~9~tgiro: 923080-6 Esto-80 Peakomitee 

REVISJONIKOMISJOlf 

Hein Uustal 
'End'äT Balder 
Il'lrald Nurk' 
Lealja Seensalu 

P:!.lle-Krist. Vadi 
Siiri· Vaka 
Altred Ventsel 

----------------------~------~----~ 
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IST_0-80 PEAKOMITEE EST0-80 Peakomitea 

AADRESS I D 11 Box 657 
S-.!Q~~~CKHOLM.t Sweden 
tf!l oa/1114T~r is. os/1o6ao7 

Ants Anderson A Herman Kann 
Ramviksvägen 21~ Värmlandsgatan 224 
122 43 ENSKEDE 12'3 48 FARSTA 
Tel. & 08/913833 Tel.~ 08/647500 

Heino Annik Leo Karupää 
Spinnrocksyägen 13,II Movägen 4 
161 48 BROMMA 16'3 60 SPÄNGA 
Tel. 1 08/268341, t.t. 08/730822 ) Te 1. t 08/362044 

Aksel Ausmaa Harri Kiisk 
Mölndalsbacken 8 Ärdalavägen 96 
124 30 BANDHAGEN 125 40 ÄLVSJÖ 
Tel. I 08/864995, t. 7852440 Tel. s 08/479927 

Anu Blunt Ene Kiket-puu 
Plogvägen 3, III Ulvsundavägen 25 
171 49 SOLNA 161 '35 BROMMA 
Tel.& 08/83943'3, t. 7300920 Tel. t 08/253lt52 

Harry Eichhorn Erna Klemmer 
Höglundavägen 6 Atlasvägen 41 
191 47 SOLLENTUNA 131 OO NACKA 
Tel.r 08/965559, t.0171/50400 Tel., 08/7164945 

. 
Muusa Ericseon Juhan Kokla 
Farkostvägen 12 Lina Sandellsplan )2,I 
181 35 LIDINGÖ 126 65 HÄGERSTEN 
Tel.& 08/7653996 Tel.a-08/lt6o;43, t. 204942 

Sven Hanson Evelyn Koop 
Markergatan 7 52 Forest Park Crescent,Thorn-
582 66 LINKÖPING hill, Ontario, Canada L3T 2M7 
Tel.t013/151384, i.OlJ/146140 Tel. • (416)889 ... 7889 

Harri Härm Hans Kröndström 
Östmarksgatan 14, I Sofielundeplan 4o, I 
123 lt2 FARSTA 122 31 ENSKEDE 
Tel. & 08/948483, t. 241850 Tel .s 08/591319, t. 7653025 -
U1o Ignats Andres KUng 
Ormingeringen 71 Rabygatan 12 
132 OO SALTSJÖ-BOO 216 1'3 MALMÖ 
Tel.: 08/7154519, t.ll6272 Tel. & 040/152266 

Herbert Iir Ann Leesment 
Arännkyrkagatan 87, VII Rättar Viga väg 85 
117 23 STOCKHOLM 162 24 VÄLLINGBY 
Tel. a 08/687065, t.235710 Tel.t 08/365978 

Jaak Jüriado Leida Leesment 
Branta Backen 24 Gustavegatan 3 
llt2 OO TRÄNGSUND 216 11 MALMÖ 
Tel. 1 08/947780 Tel. r 040/155521 . 
Mihkel JUris Aino Lepik 
Slussgatan 7 
644 OO TORSHÄLLA 

Askersundsgatan 12 
121t 44 BANDHAGEN 

Tel. 1 016/356741 Tel.s 08/lt77981 

Lili Kaelas Kalju Lepik 
Prästgärdsgatan 68 Askersundegatan 1·2 
412 71 GÖTEBORG 124 44 BANDHAGEN 
Tel. s 031/402610, t.031/24J877 Tel.: 08/477981, t.212775 
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Aksel Mark Rein Puusepp 
Murargatan h E,II Roddarestigen 7 
754 37 UPPSALA 182 '35 DANDERYD 
Tel.a 018/25.502.5 Tel.; 08/7687370, t.987820 

Toomas Metsala Al :fr ed Põldma 
64, Clareville Crt., Willowdale Sockenvägen 32 ·B, I 
Ontario, Canada M2J 2Cl 1')2 OO SALTSJÖ-BOO 

Tel.r 08/7151466, t. 440820 

Hugo Mickelin JUri Rai d 
S~gverksgatan ()4 Skarpbrunnavägen 153 
122 41 ENSKEDE 145 64 NORSBORG 
Tel.: 08/910811 Tel.t 07.53/80908, t.970600 

Leo Moks Alur Reinans 
Dalagatan 78 B Ringen 44 
113 24 STOCKHOLM 182 74 STOCKSUND 
Tel. r 08/330399 Tel.: 08/852772, t.llt1647 

Tanel Moora Es mo 'Ridala 
Räckgardsvägen 28, IV Krögarvägen 32 nb 
143 OO VÄRBY lllS 52 NORSOORG 
Tel.: 08/7102903, t.97066o Tel.: _08/213277 

Richard Norvell S:i. im Saare 
Brantingstorg 20 Ringväg·en 29 
754 '34 UPPSALA 172 37 SUNDBYBERG 
Tel.a 018/2.552)2, t.l06807 Tel. 1 9828t12_j t. 670210 

,Jaan Novek Walter Soo 
Vallarevägan 23 Lostigen 28 
183 51 TÄBY I 171 71 SOLNA 
Tel.; 08/756JJ22 

~ 

Te 1. t 08 18_.51,_128 

Kal.Je Onno ---rUdo Tohver 
Mäblirsstigen 50 . Nybohovsgränd 16 
H'l2 39 VÄLLINGRY I ll7 44 STOCKHOLM 
Tel. t 08/386909 J. Tel. t 08/21~418.2.1 

Otto Pa ju I MarJe 'J'ui 
Linnegatan 25 A Syss1omanegatan 24 
114 47 STOCKHOLM I 112 oo STOCKHOLM 
Tel.: 08/673844 Tel l 08/S12t}21 t l06lt26 

Ivar Paljak Ants 1.'ukksamme 1 
Backvindeln 27 

I 
Nordmarksvägen 19 

126 57 HÄGERSTEN 123 51 FARSTA 
Telt. r OR/465624, t. 23otwo Tel. s 08j9_1_66lt~ t .... 77.1842o 
JUr::f. Paljasmaa Rein Uustal 
Ceci1iavägen 14 Längängsvä.gen 61 
lJO 12 ÄLTA 125 '32 ÄLVSJÖ I 

Te 1.: 08/77310,51. t. 106702 Tel .. ' 08/88Jt220_ t 1..142'\0 

Kuldar Parik Eldur Velli.ste 
Oskarevägan 20 Gruntvigsgatan 6, II 
172 37 SUNDBYBERG 161 58 BROMMA 
Tel.: 08/2872lt2 Tel. I 08/'t77122__ 

Leelo Pukk Jaan Vilval 
Sandt'järdsgatan 134 ~ · I Nockebyvägen 36 
121 69 JOHANNESHOV 161 4o BROt-fMA 
Tel.: 08/913973 T_e_L._: 08/261889 

Loo la Puusepp 
Riddarestigen 7 
182 35 DANDERYD 
Tel.: 08/7687370 

I 

"_. 
1979-12-10 
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Konverentse • 
JB kokkutulekuid 

AGRONOOMIDE XOKKUTULIX tamaopäevalt 7.7.80 koll 10.00 Uppsala Pöilumajandus
Ulikooli juures Ultunas. Korraldaja Besti Agronoomide Selts Rootsis. 
Araold Kivimäe, Harrgirdavägan 9 9 S-752 51 UPPSALA, tel. 018/324549. 

AJAKIRJANIKE KOKKUTULEK• Lähemad andmed puuduvad. 

\h:,m,. BES'l'I A,RHI-IVIÄLA .TEGELASTE KOKKUTULEK neljapäeval, 10.7 .so kell 11 .oo-
12.oo, Arse.nalgatan 1, lii, 8-111 47 Stockholm. Kalju Lepik 08/212775 

111 ÜLEM. BS.TI ARSTI-TEJIJ)iA.au KOlfGRISS kolmapäeval, 9.7.eo kell os.oo. Karo
lineta lnstitutet, HuddiQga Ulikoolihaigla, Berselii Terraasen. Dr.med. 
Jaan Novak, Vallarevägan 2}, Sa1S3 51 TÄBY, tel. 08/7563322. 

J.,. • • 

AUGSBOBGl IEB'l'I GtlMIAASIUMl vilietlaste kokkutulek neljapäeval, 10.7.80 kell 
~5.00 Wen~er-Qren Cantari piduruumidea, Svaaplanil. Silvia Silva~s, 

-~ Wallao~lgea 9, S-184 OO fuRSBERGA. . 
. -. 

BAill'l AHHIIVI NÄITUS oma ttHSet ;.- 13.'(.80, Arsenalagatan 1 9 III. 

BAL!l XOKI!EB JA ROOTSI VABADUSNÖUKOGU vaatuvött balti organisataioonide esin
dajatele, Hootai ja vlliamaade kaastötilietele ja ajakirjandusele nalja-

~ päeval, 10.7.80 kell 16.00-18oOO, Araentüsgatan 1, ttü 08/!13'147. 

DS'l'I DEMOltRAATLIXU UNIOOli (IDU) lc:on&roas, je. kokkuaasmine hotell. Cintinentalia 
teisipäeval, 8.7.80 kell 11.00-14.00. Aksel Mark, Murargatan 4 E, S-754 37 
UPPSALA 9 tel. 018/255025. 

. .. ,.. . . ~ . . -
EESTI E!TEVÖTJATE ~AAILMNE XOIVBRINTS teisipäeval, 8.7.80 kell 10.00. Koht 

teatatakse hiljem. Woldemar ~rUppelman, Box 144, S-751 04· UPPBALA. 
Tel& päeval 018/142190 9 Hhtul 018/141810. 

~TI'MAJADE ülamaai~na kokkutulek möttavahetuaeka, esmaspäeval, 7.7.90 kell 
io.oo-12.00 Beati Maja juhatuse ruumis. A/S Eaati Maja, Leo Moks, Wallin
gatan 32, 1, 111-24 STOCKHOLM, tel. 08/114777. 

EESTI RAHVUBNÖUKOGU opan house 5·- 13.7.ao kell 09.00-19.00 eeat1 ja balti 
organisatsioonide büroodes, Areenalagatan 1, III, tel. 08/206088. 

EESr! RAHVUSIÖUKOGU VASTUYÖ!! ema väliseainduete liikmetele ja usaldusmeestele 
artmaadeat, milleat ka ERI organite liikmed vöivad osa vötta, aamaapleval, 

/\ 7•7•80 kell 16.00-18.00 Arsenalagatan 1. Aadrea•1 Poatbox 16388, S-103 27. 
STOCKHOLM, tel. 08/206088. 

BES'l'l RAHVUSNOUXOGU VÄLISB.LGlTUSTöO NÄITUS (publikatsioonid, lendlehed ja 
attiahid), 5·- 13.7.ao, Areenalagatan 1. 

~. liLATELISTIDE PÄEV kolmapäeval, 9.7.60 kell 13.00 Jakobi koguduse ruumidee 
Malmtorgsaatan 5· Hane Kröndatröm, Sotielundsplan 40, S-122 31 ENSKEDB, 
tel. 08/591319. 

HIIDLASTE lCOntJTULEK kolaapM.•val, 9.7.80, kellaaeg hiljem, leatlasta nelipühi
koguduse ruumides, Brlvallagatan 11. 

KALANDUSKOIGRISS. neljapäeval, 10.7.80 kell 11.00. Elmar Pettai, Hagagatan 3, IV, 
s-i13 48 STOCKHOLM, tal .• 08/316582. 

EELK KIRIKUKONGRESS eamaeplavalt 7•7.80 kell 09.30 Jaakobi koguduse ruumidae, 
Malstorgegatan ?• EELK koneiatoorium, Box 45074, S-104 30 STOCKHOLM, 
tal. 08/206978. 

EESTI KIRJAilU tnJlwAAIIMiil. IOlOOJT-tJLIK esmaspäeval, 7.7 .so kell 11 .oo Balti 
" lrhiivi ruum1dea, Arsenalegatan 1. Kalju Lepik, Aekersundsgatan 12, v, 

8-124 44 BAlfDHAGEN, tel. kodua 08/477981, tööl 06/212775 • 
. - '· ....... - . . . . 

EELK KONSlSTOORIUMl TÄISKOGU KOOSOLE~ reedel, 11.7.60 kell 14.00, Jaakobi· 
koguäuea ruum1dea, Kalmtorgag•t~n 5· 
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EESTI KOOLIÖPETAJATE III \r:LEM. KONVERENTS teisipäe-v-al, 8.7.80 kell 10.00-14.00 
loht selgub hiljem. Henno Kirikmäe, Estnieka Skolan, Svartmang. 20-22, 
S-111 29 STOCKHOLM, tel. koolis 08/106426, kodus 08/564051. 

LAULJATE PÄEV esmaspäeval, 7.7.80 kell 14.00, koht hiljem. JUri Raid, Skarp
brunnavägen 153, 5~145 64 NORSBORG, tel. 0753/80908. 

ENDISTE LENDERLAsTB \h.EM.· K6XKUTULEK esmaspäeval, 7•7•80 kell 12.00-16.00 
&S Pöhjala ruumes, Wallingatan 34. Pr. llka Görman-Lender, Spärtinnar
gränd 1 9 S-124 42 BANDHAGEN, tel. 08/993660. 

NAISKONGRBSS kolmapäeval, 9.7.80 kell 09.30,Värd Gärd Saltsj6vadenis. Hella 
Raid, Lyckovägen:.g hus a, S-161 36 BROMMA, tel. 08/264182. . . . 

NOORTEJUHTIDE KONVERENTS neljapäeval, 10.7.80 kell 09.30, ESSO Motorhotell, 
Ulrikadal. 

PEAPIISKOPLIKU NÖUKOGU KOOSOLEK neljapäeval, 10.7.80 kell 14.00 Jaakobi kogu
duse ruumides, Malmtorgsgatan 5. 

PÄRNAKATE KOKKUTULEK ja koosviibimine lantshiga pärnakatela ja endistele õpi
lastele ning öpetajatele Pärnu koolides, neljapäeval, 10.7.60 kell 12.00-
16 .oo, 1'Maria-Hissen", Bellmansgatan 2. Lola Puusepp, Roddareatigen 7 9 
S-182 35 DABDERYD, tel. 08/7687370· 

III ~. EESTI RAHVUSKONGBESS. Töö- ja redaktsioonikomisjonide koosolekud 
teisipäeval, 8.7.80 kell 15.00-19.00. Samas ka registreerimine. Kultuurih. 
Rahvuskongressi täiskogu koosolek kolmapäeval, 9.7.80 kell 08.00-16.30 
Kultuurihoones. Toimk. esimees Mihkel Jüris, Slusugatan 7, S-644 OO TORB
HÄLLA, tel. 016/356741. Peasekretär Altred Pöldma, Sookenvägen 32 B, 
S-132 OO SALTSJÖ-BOO, tel. 08/7151466. 

Us RAIMLA kokkutulek neljapäeval, 10.7.80 oma ruumides, Wallingatan 34, II. 
Kell 11.o0-16:Õo. 

REALISTIDE KOONDISE KOKKUTULEK eamaspäeval, 7.7.80 kell 15.00-1B.OO,koht hiljem. 

KORP1 ROTALIA KOKKUTULEK reedel, 11.7.80 kell 14.00 konvendi korteris, Eesti 
Majas, Wallingatan 34, V 

SIGTUNA. EESTI GlJMNAASlUMl VILISTLAS1!...!.0KKUTULEK pUhapäeva1 1 6 • 7.80 keJ.l 17 .oo, 
koht hiljem. Kalle Onno, MAbärsstige n 50, S-162 39 STOCKHOLM; 08/386909. 

SÖJAVETERANIDE KONGRESS neljapäe·Y'al 1 10.7 • 80 kell 09.00-15 .OO Tekniske. Nämnd
huseti ruumee, Fleminggatan 4· Helmut Pagi 9 Berghemsvägen 34, S-175 38 
JÄRPÄLLA, Tel. 0758/10689· · 

TALLINNA LINNA TÜTARLASTE KOMMERSGÜMNAASIUMI endiste öpilaste ülemaailmne kok
kutulek esmaspäeval, 7•7.80 kell (keskpäeval}, koht hiljem. Helmi Arendi, 
Wadkõpingevägen 12, S-161 51 BROMMA, tel. 08/80181}. 

TALLINNA PRANTSUSE LUTSI:'t!al vilietlaste ülemaailmne kokkutulek neljapäeval, 
10.7.80 kell 12.00-15.00 Hotell Continentali piduruumides, Klara Vattu
gränd 4, saal 11 Krietallen11

• Ellen Willomann, VedevAgeslingan 5, S-124 47 
BANDHAGEN, tel. 08/479850· 

TEADUSLIK HOMMIKUPOOLIK teisipäeval, 8.7.80 kell 09.00, koht hiljem. Korraldab 
Eesti Teaduslik Selts Rootsis. 

KORPl UGALA KOOKKUTULEK teisipäeval, 8.7.80 ke ll 12.00-18.00 konvendi korte
ris, Eesti Majas, Wallingatan 34. 

USUTEADLASTE KONVERENTS teisipäeval, 8.7.60 kell 09.30 Jaakobi koguduse ruu
mides, Malmtorgsgatan ;. 

. ~ . . ~ . . 
KORP1 VlRONlA KOKKUTULEK esmaspäeval, 7.7 .ao kell 11 .oo kanvendi korteris, 

Eesti Majas, Wallingatan 34, V • 
. . . .. ,_ ...... ·- . 

EESTI METSATEADLASTE KOKKUTULEK koos külalistega rtedel, 11.7e80t kell 13.00, 
koht hiljem. Korraldaja Eesti Metsateadlaste Uhing Rootsi•· Edgar Puide, 
Bkebokvarnsvägen 134, S-124 34 BANDHAGEN, tel. 08/476089. 




