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RAHVUS/(ONGRESS 
Eesti Rahvuskongress o.n vaba 

· eaatlaakonda. Uhendava.ks lülika;. 

Tungides vöimaa häälena okupeeritud 

kodumaale, annab ta värekendava:t 

jöudu raugema.tult jätkuvale vaba-

-~ duovöi tluaale. 

Rahvuakongres~aatub kokku ees

märgiga, hinnata tehtud töö tulemu

si ja leida uusi vöimalusi vabadus

vöitlusliku tegevuse töhusamaka jät

kamiseks. 

Rahvuskongress on organiseeritud 

vaba saatlaskonna avalik foorum, 

kus käsitletakse kongressi päeva

korda vöetud aktuaalseid rahvuspo

liitilisi ja rahvuskultuurilisi kü

simusi .• 

RahVuskongress kuul~b ära üle
maailmse Eesti Keaknöukogu ja eri 

maade liikmes.organisatsioonide aru

anded ning arutab ettepanekuid vaba

dusvöitluslike pöhialuste Uhtluata

miseks. 

S••.üle Ju;nctl valvaltU. 
nl.u ~~~~llls lsaruu~6! · 

Lk .. 2. 

Rahvuskongressi poolt vastuvöetud deklaratsioonid, resolutsioonid ja soovi

avalduaed moodustavad vaba eeatlaakonna. poliitilise ja rahvusliku tegevuska·va. 

Rahvuskongressi vabadusapelliga kinnitame oma saatusühtaust okupeeritud 

kodumaal asuva rahvaga. Kinnitame oma tilimat ülesannet. jätkata vöitlust Eesti 

vabaduse taastamiseks. 

&tlen köigile kongressi delegaatidele tere tulemast Stockholmi. 

Rahvuskongressi korraldava 
toimkonna esimees. 
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III ülemaailmne Eesti Rahvuskongreae: toimub Stockholmi Kultuurihoones· (Ser
geli turg) teisipäeval, 8. ja kolmapäeval, 9· juulil 1980. Ülemaailmse Eesti 
Keskn~ukogu juhatuse poolt on heaks kiidetud (tlEKN kiri 1980-o1-16) alljärgnev 

RAHV US K 0 NG R ES S I PÄEVAKORD 

Ke1laaea Teisipäeval, a. juulil 1980 

15.00-19.00 TtsB- ja redaktsioonikomisjonide koosolekud 

16.00-18.00 Rahvuskongressi delegaatide registreerimine 

Kolmapäeval, ?~ juulil 1989 

08 .o0-09 .oo Rahvuskongressi dal.egs.atide registreerimine 

RAHVUSKO~GRESSI ·ÜLDKOOSOLEK 

09.00-12.10 1. Avapalvus- peapiiskop Konrad Veem 

2. Avamine - Rootei Eestlaste Esinduse esimees· Jaan Vilval 

}. Koosoleku rakendamine 

4. Tervituseds 
- Rootai ministe:r:r Karin Anderaenn 
-Eesti Vabariigi esindaja peakonsul Ernst.Jaakson 
- teiste rahvaste esindajad 
··-

5· Tervitussönavötud koos aruandega: 
- tl"lemaailmne Eesti Kesknöukogu 
- Austraalia 
- Belgia 
- Holland 
- Inglismaa 
- Kanada 
- Saksamaa 
- Shveits 
-USA 
- Rootsi 

6. Läbirääkimised 

12.10-13.00 V AH EA E G 

1;.00-13.40 7• 11 Kodumaa olukord ja. meie" - Rootai 
Läbirääkimised 

13.40-14.20 a. "Välis- ja vaba.duavtiitlus 11 - USA 
Läbirääkimised 

9· "Eeati rahvuskultuuri viljelemine" - Kanada. 
Läbirääkimised 

10. 11 Noortealo.sed töötilea.andedu - Austraalia. 
Läbirääkimised 

11. Resolutsioonide vastuvötmine 

12. Manifesti vastuvötmine 

15 • 40-1 6 • 1 0 

16.10-16.25 

16 • 2·5 -16 • ;o 1;. Kongressi löpetamine - Rahvuskongressi toimkonna esimees 
Mihkel Jüris ' 
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RAHVUSKONGRESSI TÖÖKOR.R AL.DUS ... ; , 

Rahvuok?ngressist vötavad osa delegaa~ide~_! 

1. filemaailmse Eesti Kesknöukogu täiekogu liikmed 

2. Eestlaste asukohamaad ÜED-s esindava organisatsiooni liilaueds 
1) Austraalia Eesti Seltside Liit, 2) Eesti Selts Belgias, 3) 
Eesti Sel-ts Hallandis, 4) Eestlaste Xsaknöukogu Kanadas, 5) Eesti Keskko
mitee Saksa Liiduvabariigis, 6) Eesti Rabvuakomitee tlhendriikidea, 7) Ees-ti 
Selts Shveita,is, 8) InglismaatEestlaste Ühing, 9) Johanneaburgi Eesti Selts, 
10) Rootsi Eestlasta Esindua. 

3. Eesti Komitee asemikekogu 50 valitud liiget erikokkuleppe alusel 

4• Ülemaailmsete Eesti Päevade peakomitee liikmed 

5· Asukohamaade EST0-80 komiteede liikmed 

6. Rahvuskongressi korraldava toimkonna liikmed 

7• Köigi eestlaste organiaatoioonide, koguduste vl'H nende liitude liikm.ete 
esindajad kui 
al organisatsioonil on kuni 50. liig~t 
b --"-- " 51-100 -"-
0 --11

--
11 1 01-200 - 11

-

d iga järgmise algava 100 liikme pealt 

- Uks delegaat 
- ka.ka delegaati 
- kolm delegaati 
lisaks kaks delegaati. 

Ktiik eelnimetatud delegaadid omavad rahvuak:ongreseil söna- ja hää.la<Siguee 
ja nende nimed kantakse osavötjate nimeatikku. U'ks isik vöib esindada ainult 
ühte organisatsiooni ja tal on üke hä4il. 

Q!!yötumaks delegaatidele on Rkr. 50 ja pealtkuulajaile Rkr. 15. Osavötu
maka tasutakse kas registreerimisel kongreaai mandaatkomisjonils vöi maks
takse sisse postzhiiro kontoase nr. 55,670-1 Estemas Repreaentation i Sverige, 
hiljemalt 15. juuniks, märkides talongile "RR-hvuakongresa-11 • Toimkonna poolt 
väljasaadetud delegaatide registreerimislehed peavad olema tagaatatud toim
konnale hiljemalt 1. juuniks 1980· 

Rahvuskongres,si juhatus on viieliikm.eline. Juhatajaks on palutud ja o:na 
nöusoleku andnud fiEKN eaimee$ Ilmar Pleere frEKN liikmesmaad Austraalia, USA, 
Kanada ja Rootsi nimetavad igaüks ühe kongressi abijuhatajao 

.~ Rahvuskongresf.:li teemad. Rahvuskongressil tulevad arutusele neli olulise 
tähtauseea teemat, mi~ettevalmiatamine ja ettekandmine on pandud neljale 
UEKN liikmesmaale alljärgnevalt: 

a) 11 Kodumaa olukord ja meie'* - Rootai bl "Välis- ja vabaduav<Sitlus 11 
- USA 

/"\ e ''Eesti rahvuskultuuri viljelemine" - Kanada 
d 1'Noortealased tööülesanded" - Austraalia 

Raferendi leiab päevakorras olevale teemale vaatava maa BEKN liikmesorga
nisataioon. Referaadi koostamine kuulub referendi komp9tentai, kuid tuleks 
siiski eeldada, et see kasvab välja tihistest art.ttlustest vastava teema töö
komisjoni juhatusega. Referaat esitatakse üldkoosolekula, milleks päevakorras 
on ette nähtud 20 minutit aega. See peab sisaldama konkreetseid ettepanekuid, 
s.t. aktsiooniprogrammi lähemaiks aastaiks eestlaskonnale ülemaailmses ulatu
sea. Referaadi täietekst tuleb saata vöimalikult varakult korraldavala toim
konnale Stockholro.i, paljundamiseks ja väljaja.gamiseks delegaatidele. 

Töökomisjonid. Igaüks neljast eelnimetatud teemasid kRaitlevast maast nime
tab vastava ·teema töökomisjonile juhataja, asejuhataja ja sekretäri.; Iga liEKN 
liilonesmaa nimetab igasse neljast töökomisjon1st vähemalt Uhe vöi kaks liiget, 
kellega töökomisjoni juhatus kontakti astub teema läbitöötaruiseka. Kongressi 
kokkusurutud päevakord nCiua.b, et temuatiliaed eeltööd a.lgaksid juba. nüüd, 
mille hölbustamiseko on korraldav toimkond paigutanud refere~di. ja ·töökomis
joni juhatuse aamale maale. Kooeftööa tikoeeritakue olukord ja e.elduaed ning 
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leitakas sihtjooned tulevikuks resolutsioonida näol, mille täiendamine ja 16p
lik viimiatlemine toimub tö6komisjoni koosolekul Stockholmis, 8.7 pealel6unal. 

Re·d·a.~t·e·io·o~iltO~·isJo.~} nimetab iga tl'EKN liikmesmaa ühe liikme. 

Mt:.hde.atkomi.sjoni nimetab iga lli:KN liikmesmaa kaks liiget. Mandaatkomisjoni 
jUhat~akä" on toimkond nimetanud Woldemar Krüppelmani Uppealast. 

Rahvuskong . .t:t;ssi Bf;kretari~ti annab iga BEKN liikmesmaa Uhe ae.retä:t•i. Sek ... 
retariaadi tööd korraldab Rahvuskongressi peasekretär, kellka toimkond nime
tas Alfred Pöldma. 

Ringkiri ~KN liikmesmaade esindusorganisatsioonidele töökomisjonide moo
dustamiseks, referentide leidmiseks ja organisatsioonide nimestiku esitamiseks 
ko'rraldavale toimkonnale, on ·toimkonna poolt välja saadetud 1. veebr. s .a. 
Lähemal ajal saadetakse välja delegaatide registreer~ise lehed. 

1980-o3-15 ALFRED PÖJ..:IiiA 

Piduli/e ronglcäik 
Rongkäigu algust on politsei soovil edasi lükatud 45 minuti vörra, kuna ta 

muidu jöudnuks kesklinnas kokku jookata lo~ai vahtkonnaparaadiga. Uue kava 
kohaselt on. kogunemine HumlegA.;rdenis reedel, 11 ~ juulil k&ll 10.30. Rongkäik 
alustab liikumist kell 11.45 ja nelle löppoea saabub Kungsträdgärdenisse kell 
13.45· Kungaträdgärdenis kantakse ette rahvuskongressi poolt vastu vöetud 
Eesti vabadusapell, millega kogunenud eestlaskond ühineb hing kokkutulek löpe
tatakse ht~niga umbes kell 14.00 

~leed organisata:ioonidt kes olid kavatsenurl alustada oma kokkutulekuid samal 
päeval kell 14.00\l on tekkinud olukorrast info:nueeritud ja nad on lahkesti 
nöustunud oma üritusi tunni vörra edasi lükkama. 

~önda saame jä,äda kindla aihi juurde - !!L~ ~tockholm}a viibiv eestlane 
!ons~äigul~~ Kui me tahame oma rongkäi~1ga tähelananu äratada ja möju avaldada 
väljupoole - ja aeda me ;Just ta.hamagH - eiia on tähtis, et ronp;käik suur 
ole ka ja kl:iik selleat osa vöta.ks id. 11Irfia ma seal ikka könnin 1", on argument, 
mis meie rahvuslikala huvidele risti vastu käib ja aeet.öttu on taunitav. 

Rongkäigu toimkond on põhjalikult arutanud osavötjate rühtrai tamise küsimust, 
mida vöimalik on teha kas a.aukoharo.aadt-l. vöi siis organioa-tsioonilise kuuluvuse 
järele 8 Mais 1979 avaldatud kUsimuael~lohaa.leete koondüksmtte kohta ei tulnud 
küll Uhtki vaetua.~G, kuid hiljem on monede organisatstoonide esindajate poolt 
avaldatud ml:itet, et tema organisatsioon vöiks esineda rongkäigul koodüksusena 
väljaspool geograafilist jaotust. 

Rongkäigu toimkonna pöhimötteliseks seisukohaks on, et :rongkäik kogu oma 
pikkuses oleks värvirikas ja vahelduva ilmega ning et eawnuva.te üksuste {ter
vikute) iseloom ja koosseis oleks pealtvaatajale er.am-vähem arusaadav. Selle
pärast peab toimkond vajal1.k~ks tungivalt soovitada geograafilist jaotust asu
kohamaade järgi - ja Roo·tsia osas lta eestlaste keskuste järgi - kogu rongkäigu 
ulatuses, välja arvatud umbes 50 inimest rongkäigu eesotsas. Sellega ei taheta 
kuida~i vähendada organisatsioonide kogunemiat m!lade vöi keskuste kaupa, nende 
värvirikkust ja lippe. 

Ka saatemuusika eest on hoolitsetud 
ning kokku lepi tud kahe täielriku pv.hk
pilli6rkeatriga. 

ANTS· ANDERSON 
Toimkonna juhataja 



====== EST0-80 I.NFO I~r. 7. Ll\· 6 
Koostanud A.?~ldma 
aeisuga 1980-Q4-08 
Jälgiga muudatusit 

Telefon: 
08/11144.2 
ES TO-SO 

2 8. 6. - 6. 7. 1 9 8 0 · Skautlik maailmalaager 11VIKER.KAARE 11 Me te~kodus 

Ntiltused: 4 kunatinäitust, raama.tunäitus, noorte kunatinäitus-.; :rahvakuns
tinäi.tus, Balti Arhiivi näitus, Riigiarhiivi dokum. näitus, filateeliat.näitus 
ERN välisselgituetö~ näitus, M.Lepperi ja Dr. Böckleri foton~itused, eesti
rootelaste pildinäitus, 
OPEl'f HOUSES: ERif 11 Tinat 

09•00 Laskevö:tatlused 

09.00 Laskevõistlused 

13.00 Etls Pöhjala koosviibimine 
13.00 EST0-80 avatseremoonia 

~~ 5 15.00 Jt;ST0-80 _Eidulik avajumalateenia!• 

- 1 16.00 Noorte 1..-unstinäituaa a.vSllline 
l7 .oo Eesti lhiöpilaste Seltai koklrut. 
17.00 Sigtuna Eesti Gümn. kokkutulek 
18.00 \fv.ba.Jdriklik avajumalateenistus 

1 ~ 9 .oo Tcattll" "Kohtumine vanas. majasu 
j 19.00 Pöhja-Ameerika noortaidurid 
1 19 .oo Mlnidisoo 

7. -; E SM A 5 pÄEV t.S) 12 .oo Tallinna Linna. I 'I'Ut.ar~. GQmn. 
• f • ================~;:;;;;;;;;;;;-==4 

09.00 EELK hom.mikupalvus 
09.00 Vabakiriklik hammikupalvus 
09.00 Laskevöiatlused 
09.00 Tennis 

09.30 EELK kirikukongrea~ 
10.00 Agronoomide kokkutulek Ultunas 

-10.00 Eesti Majade ülem. kokkutulek 
11.00 Eesti~kirjanike kokkutulek 
11.00 Tallinna ~inna Tütarl. Kommertag~ 
11.00 Korp! Vironia kokkutulek 
12.00 STOCKHO~V.I LINNA VASTUVÖTT kut-

sutud külaliatele Stadahueetia 

14.00 Lauljate Päev 
14.00 T1äänemere lahins {laeva.stiit) 

15 .oo Teater- 11 Koh,tumine vanas maja&:" 
15 .oo Eesti \hits~ilasta SelJ!iSi kolrkut. 
15.00 Realistide Koondise kokkutulek 

16. OO ER..lf vaa tuvöt t oma esindajaile 
1 7 . OO Ka r-p l Sa.kC;U.a kokku tulek 

12.00 Korpt Filiae Pat.riaa> kokkutulek 19 .oo 'Pöhja-Ameer;i.ka noortaidurid 
12.00 Korpl· Fraterni tas Estica. kokk.out. 

1 12. Lenderast k kkutule 

TEISIPÄEV 0 

09.00 EELK hommikÜpalvus 
09.00 Vabakiriklik hommikupalvua 
09.00 T~aduslik hommikupoolik 
09.00 Yörk- ja korvpa.llivöistlused 
09.00 Tennis 
09aOO "Best1 ettevötjate konverents. 
09.00 Kooliöpetajate konve:z:ent~ ' 

09.30 Usute~dlaate konverent~ 

11.00 Eesti Dem. Uniooni (EDU) kongr~ 

12 . 00 Eesti' ajakirjanike kon~enents 
12.00 Korpl Ugala kokkutulek 

15.00 Kirjandua~uusikaline päraatlöun 
15.00 Rahvuskongresa . (·komisjonid) 
1).00 T~ater 11 Agamemnoni kojutulektt I 
15.00 !.aste·~eate.r'' "'ruttu -KUidj.a.lg. ··" 
15 .oo Eesti laevajuhtide kolr..ku.tulek 

19.00 Vabaltiriklik jumalateenistus 
19.00 PöhJa-Ameer1ka noortaidurid 
19.00 Noorte lnevasöit 
19.00 ~eater ttAgamem:noni kojutulelt" 
19.00 ESTO BALL 
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08.00 III EESTI RAH'fUS'KONGRESS 1 5~00 Eesti NaisU.liöpila.s.te Sel ta 
08.00 Arstiteadlaste kongress 
09.00 EELK hommikupal~~s 
09 .. 00 Vabakiriklik hommikupalvua 
09.00 Võrk-, korv- ja jalgpallivöistl. 17.00 Veterinaararstide ~okkutulek 
09.00 Tennis (reservpäev} 

09.30 Bridzhiturniir 
09.30 Naiakongrese . 

10.00 Eesti Ap.-Öigeusu jumalateenistus 
11.00 Tartu XommertsgUmnaa.sium 

\ 

12 .. 00 Karp l Fraternitas Livieneia_ 

13.00 Filateliatide Päev 

18.00 SOLISTIDE KON~SERT 
OO il>CCGJ!.IG:i ::;!Oesas !DIIta!l q . 

19.00 Pöhja-Ameerika noortaidurid 
19 .oo Teater- "Sild ül.e mere" 
19~00 Noorte laevasBit 
19.00 Jhni.disco 

i 9. oq ES TO '.BAJ:W 

e -- e 1 Q. 7. a=:N:· :E:L==:J:A=P=:A=:E:=V::·=.==~·::ra~3~:gg ;ä~!:!eP.:n~:!e~ütseum 

e 
09.00 EELK hommiku~alvus 
09.00 Vabakiriklik hommikupalvus 
09 .. 00 Kergejöustiku.vöistlnaed. 
09.00 Sõjaveteranide kongress 
09.00 Skanseni Päev lastele 

09930 No~rtejuhtide konverenta 
09. 30 Bridzhi turnii :tr· 

11.00 Qolfivõistlused 
11.00 Athiivindusal~~e kokkutulek 
11.00 Kalanduskongres~ 
11.00 ÜS Raimla kokr~tulek 

J12~oo Tartu Tütarlaste GUmnaasium 

112.00 Augsburgi Eesti GOmnaaeium 

14.00 EPK Esinduste kv~~.-~ .. :iek 
14~00 Eeati metsateadlaste kokkutulek 
14~00 Paapiiskopliku nöukogu koosolek 

16.00 Balti Komitee vastuvött 

Q 11. 7. ::::z:::;;;;;;:;R=E=E=D•E~~.a~ii:iiiG::;::s~-~(2. ~·~1 15 .0(} EELK kon• istooriumi täiskogu 
15.00 Kalev-Estienne vöimlemisrühmad 
i 5.00 Kr rp! Rotalia kokkutulak 09.00 EELK hommikupalvua 

09~00 Vabakiriklik horomikupal:ru.s 

1:;.oo Ujumisvöistlused 

O~hOO EELK hommikupal vua 

14.00 EST0-80 LAULUPIDU 

;;; ; 
07.30 Laevajuhtide viUjasöit 

15.oo- -T&a1unr nEmajöel" 
15.00 Noorte ~aevasöit 

19.00 ~eate:t"' 'tEmajöel" 

!20.00 SÖDUR!ÖHTU 

19.00 Vaimulik laulu- ja muusilca<Shtu 
19~00 RAllVAPIDU ~ DISXOTEK 

':""'eMZ r • 

C$)114.00 EST0-00 piknik 

I 

I 

I 
l 

=j 
1

16.00 Vabakiriklik löppjumalateenistus:. 
14$00 ÖXUMEENILillE KONTSEP.T-J~~LA!EWJ. 
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.FESTIVAL GALA 
lavaatus toimub Stockholmi jäästaadionil nel
japä.oval, 10. juulil ~lgusega kell 1g.oo. 

Esinemine otsustati paigutada sisehalli, 
kuhu mahub lo.ooo pealtvaatajat, kuna Stock
holmi ilmastik juuli kuus vöib olla ka vihma
ne ja jahe. Toimkond ei soovi riskeerida osa
vötjate tervisega ja esinemise nurjamisega 
halva ilma töttu. 

Esinemise ajaks kaetakse väljak puupäran
daga 30x60 m. Esinemisväljaku kogusuurus on 
40ll80 m. 

Peale jäästaadioni on meie kasutuses veel 
treeninguhall (30x60 m), jalgpallistaadion ja 
2 treeninguväljakut koos juurdekuuluvate kö1"
valruumidega. Sporditsentrum "Johanneshov" 
asetseb Stockholmi löuna linnaosas umbe& 10 
minutit trammisöitu tsentrum1st ja on varusta
tud rikkalikult autode parkimiskohtadega. 

Liikumislavastuee üldjuht ülesanded vöttis 
oma peale rahvusvaheliselt tuntud Rootei vöim-
lemisrtihmade 11Nialmöflickorna11 ( "MalmötUdrukud 11 ) 

juht, Leida Leesment. Rahvatantsude üldjuhiks 

~· 

•• 

on vöimlemisöpetaja Udo Tohver. Neid asaisteerivad Tiina Leesment-Bergh, Evelyn 
Koop, Toomas Metsala ja arvukalt teisi nime~id mitmesugustel aladel. Toimkonna 
administratiivne juht on arhitekt Harry Eiohho~n. 

Liikumislavaetu~, mis algab Eduard Tubina EST0-80 fanf~aridega, on kavanda
tud er~nevaks senisteet valguspidudest Torontoe ja Baltimores ja juba seetöttu 
ei ole ni.metus 11 Valguspidu11 a.dekvaatne liikumisla.vastueele. Valguse, s.t. helgi
lleitjate kasutamine suures sisehallis on iseendastmöiatetav ja vajalik. Oleme 
otsustanud ristida liikumielavastuse ".fESTIVAL GALA-ks 11 , mis peaks .lea arusaa
dav olema köikjal. Festival Gala eesmärgiks on eesti rahvakultuuri esitada nii 
mitmekülgselt kui see sellise lavastuse juures on vöimalik. 

Festival Gala raamkava on alljärgnev: 
ez__ e~ 

I Avatseremoonia 13 min. PAUS 30 MilWTIT Vöimlemine/liikumiakool 10 " 
Rahvatan ta (Rootsi) 8 11 II Vöimlemine/aallid 4 min. 
Vöimlemine/lindid 10 11 Rahvatants papsed) 6 11 

Vöimlemine/lapaed 5 11 Rahvatants ~.-.Am • & R.) 10 11 

Koorilaul 3 " Vöimlemine/pallid 10 " 
Rahvatants (P. -Ameerika} 8 11 Koorilaul 3 11 

Tuljak 6 11 Finaal 12' 11 

------------------- ------------------------------------------ --- ----
Esinemise aeg kokku 108 minutit. Teadustajad Käbi Laretei ja Andres Kiing. 

Kava an ülesehitatud vahelduvalt pöimituna vöimlemiaest, rahvatantsust ja 
lasterühmadest. Kuna pealtvaatajate ja esinajate vahemaa on väiksem kui välis
staadionitel eainemisel, siis peab suurema röhu panema liikumiskvaliteedile ja
koreograafiline mustritega möjutamine tahaplaanile jääma. Iga esineja peab saa
ma osa, mida valitseb ja vöimeline on puhtalt esitama. 

Eri rUhmi eainemisel ei profileerita, vaid köik saab olema üks suur ühine 
pere. Nii vöimlejate kui ka rahvatantsijate, eriti aga lasterühmade kavad on 
nii ülesseatud, et vaatamata oskustaoemale leidub igale koht vastavalt tema 
vöimetel esinajate ridades. Esinajate üldarv saab olema 750-1000•vahel. 
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, Eliitvöimlejad esinevad kohati eraldi, kohati koos noorte, algajate ja eda
sijöudnute vöimlejatega. Lihtne, pöhiline liikumine toimub eesti viiside pöi
miku saatel. Kvalifitseeritumatele osadale on komponeeritud eri muusika. 

Vötmlemise liikumiskool ja pallivöimlemine on kavandatud kö1kidele vöimle
jatele. Eri liikumiskompositaioonid ja samuti lindivöimlemine (koostaja Evelyn 
Koop) on möeldud eliit- j.a edasijöudnud v6imlejatele. Laatevöimlemiae kava on 
möeldud lihtne, mänglev ja löbua. Lapsed, nii poisid kui tüdrukud, on jaotatud 
kahte vanusagruppi. Vanuaepiirid 8-12 ,aatat. 

Rahvatantsijate osa Festival Galal haarab nii laste• naiste, meeste kui paa
ristantae. 1'antaud on valitud suhteliselt kerged, et kergendada ülemaailmaalt 
kokkutulevatele tantsijatele tantsude ühtlustamiat. Nagu eelpool on märgitud, 
esinevad rahvatants~ja.d lavastuses pöimitult vöimlejate asinamiGega. 

Jäästaadioni jalutusruumides on kavandatud näitus osavHtvate rühmade tutvus
tamiseks nii pildis kui aönas. 

Eriesinemised on kavandatud Stockholmi vabaöhulavadel ja vabaõhurajoonis -
Ska.nsenis, nii vöimlemis- kui ka ra.hvatantsurUhmadele - nendele, keac. elleks 

/\ soovi avaldavad. Kontakt vötta viivitamatult li1kumislavaatuse toimkonnaga, 
kuna Stockholmi linn kavandab nende lavade suvist programmi ja soovib meiepool
said soove teada saada. 

Piletid saadetakse laiali üle maailma. Oleme piletite jaotamisel eri maade 
vahel lähtunud pöhimöttest, et iga müügikeskus saaks pileteid proportsionaal
selt arvatavale publiku arvule staadioni eri sektsioonides. Vajaduse korral on 
vöimalik pileteid juurde saada. Piletite hinnad on Rkr. 60, 50, 40, 30 ja 15. 
Röömustavalt vöib toimkond nentida, et senini on Festival ·Gala pileteid, vör
reldes teiste üritustega, müüdud köige rohkem. 

Löppeka on meil hea meel konstateerida Stockholmi linna positiivset suhtu
mist kogu EST0-80 pidustustesse. 

Toimk. juhataja: Harry Eichhorn, Höglundavägen 6, S-1\91 47 Sollentuna, 
tel. 08/965559· Toimk· sekretär: Eva Yärbu, Längängsvägen 11 A, S-183 64 Täby, 
tel. 08/7564903; Esto bUroos igal esmaspäeval kell 10.00-12.00t tel. 08/111442. 

HARRY EICHHORlf / EVA VÄRBU 

KIRIKUD 

EELK KONSISTOORIUM 1'EATAB KIRIKUPÄEVADE KAVA EST0-80 AJAL: 
»=============~=========~=:============~====~============= 

Pühapäeval, 6.l!_: Avajumalateenistus kell 15.00 Jaakobi kirikus. Teeni.vad piia
kapid, praostid ja öpetajad, jutlustab prof. dr. A.Vööbus. Armule.ud. 
Stockholmi Eesti Naiskoor ja Stockholmi Eesti Measkoor. 

Esmaspäeval, 7.7.: Hommikupalvus kell 09.00 Jaakobi kirikus. Kirikukongres~ kell 
09.30, ,Malmtorgsgatan 5· Kavas: 1) Avamine, 2) Külaliste t&rvituaed, 3) 
P1:0f. dr. A.Vööbus "Meie kiriku kutsumusest", 4) Läbirääkimised. VAHEAEG. ~ 
1 ) Peapiiskof! K. Veemi ülevaade kiriku olukorrast, 2} Praostide ülevaA.ted 
kohtadelt, 3) Piiskop K.Raudsepa ülevaade Öpetajate Abiliste Ettevalmista
mise Instituudi tegevuse kohta, 4) Vaimulik kirjandus: a) Eesti Vaimulik 
Raamatt b) prof. dr. A.Vööbuse ajalooteose väljaandmise lõpuleviimise kUsi
mus, 5} :Kohal algatatud küsimused, 6) Ioi:ibirääkimised, 7) L~pe,tamine. 

Teisipäeval, 8.7.: Hommikupalvua kell 09.00 Jaakobi kirikus. Usuteadlaste konve-
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rents kell 09·00t Malmtorgagatan ·5~ Kavas: 1) Av·amine, 2) Koosoleku raken
daminet }) Ettekanded Augsburgi usutunnistusa kohta: a) ajalooline taga
pöni- prot.dr. A.VööbU., b) teoloogiline tähendus - peapiiskop K~Veem, 
e} Leuenbergi konkordia - prao st dr. J .. Taul, 4) Läbirääkimised, 5) Koha-
peal algatatud küsimused, 6) Löpatamine. . 
. . . . 

Kesknädalal 2 9-7·~ Hommikupalvua kell 09.00 Jaakobi kirikus. 

Neljapäeval, 10.7.: Homm~kupalvus kell 09.00 Jaakobi kirikus. Poapiiskopliku 
nöukogu. koosolEtk kel·l 14.00, Mal..mtor&agatan 5· 'P-äevakorras-: a) EELK Öpe
tajate Abiliste Ettevalmistamise Instituudi pöbikiri, b) Öpetajate abiliste 

· rakendamise kor4· 
Reeled, 11.7.: Hommikupalvue kell 09.00 Jaakobi kirikus. Konsistooriumi täia

. koga koosolek kell. 15.00, Malmtorgsgatan 5· Päevakor:ras jooksv-ad asjad .. 
. . . 

Lauj!äevalj~ .12.7_ •. : RoJJUD.~kupalvua kell 09.00 Jaakobi kiriku.s. 

!'illlapäev~lt 13., 7 .. : Ökum.eaniline jtmutlateeniatus kalt. u .. oo .Ta.akobi kirikulh EELK 
Stockh.olmi Peapiiakoplilm kog-aduse koor, EE'LK San. rrancisco koguduse koor 
ja EELK Norrkbpingi koguduse koor-

VäikSemad muudatused kavaa on vöimalikud .. 
..;..;;;;;;:;;:;;::;;..:;.;=:::....:::=;:...-;.;;;~;.;;;.;::,;;::, ....;;;:,;,;;;.;...;_ N . o - ~-~-·-

Pärast .. ESTo-eo-t toimub 15 .. - 22 .. juulini Stockholmi lähedal EELK Öpetajate 
~biliste Ettevalmistamise Instituudi kursus, k'.,1i tuleb vähemalt kümme osayötjat • 

.\.\rsusest osa:.,.lituks registreerida piiskop Karl Raudsepale hiljemalt 1. aprilliks 
s.a., aadressil: P.O. Box 291, JORDAN STATION, Ont. LOR 1SO, Kanada. 

STOOKHOIMI EESIJ.'I APOSTLIK-ÖIGEUSU KOGUDUS 

on saanud endale uue kiriku ja jumalateerdstua EST0-80 raames toimub nUUd 
seal. Jumalateenistuse .aeg on endine,. s .t jum.alateeniatu::.. peetakse kob.a.Eii~:tval, 
9. uulil al use a kell 10.00 Eesti A. o~.i~!BEmau Püha Nikp}.t!.! kirikus, ' 
.Maria-Magdalena kiriku. kabel lusseni ja Mariatorge"t vahe:tr: • 

lllempreester Nikolai Suursööt, t.'ridhemsgntan 2, 
S-112 40 STOCKHODA• tel. 08/53508). 

EESTI VABAKIRIKUD 

~.. NS'J'0-80 päevade puhul korraldavad valH:tkirikud jumalateenistusi ja hom.11iku-
. palvusi S::t Peetri kiriku!Jz Uppl~ndaa~t~--~~Er:sti ~a;j!l_!_<~'1~~) alljärgnevalt: 

:PUhapäeval, 6 .. juulil kell 18.00 Vabakir:i.klik avaj'Jmalataenistus 
Esmaspäevalt 7.. - 11

- -"- 09 .. 00 --11
-- hommikup;}lvus 

~ Teisipäeval, 8. -"- - 1
•
1

- 09 .. 00 --11
-- --"--

Kolmapäeval, 
Neljapäeval, 
Roedel, 
lJaupäeval, . 
Pühapäeval, 

9· 
10 .. 
11. 
12 •. 
13. 

-"-
-"-_u_ 

Kirjavahetus aadressil: 

_u_ 1g .oo -- 11
-- jtuualateeniutu&• 

- 11 - 09.00 -.:..!1-- homro1.kupah"UB 
_ .. _ og.,oo -- 11 -- ·--11 --

-11- 09 .oo --11
-- --

11
--

..,.u_ 1g.oo EST0-80 vaimulik laulu- ja muusikaöhtu 
-"- 18 .. 00 Vabakiri.klik löppjumalateeniatus 

Pastor Herman Laur, Karlbergsvägen 9, 
S-194 34 trPPLANDS-VÄSBY, tel. 0760/}2105. 
Pastor Oskar Loogna, Nibblevägan 10 P, 
S-146 OO TllLLINGE, tel. 08/7760pf94. 

tahelepanuHI 
Cato ttaoma aenatis ei väsinud nöudma.at, et Kartaago peab saama 
hävitatud ega väsi minagi nöud.'ltast, et EST0-80 päevadel. :peavad 
köik eesti naised kandma rahvariideid l J?ange nöelad käin1at 'PMA 
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EST0-80 KUNST I NÄITUS E D 

1 ) ,2_• juunist 21 • septembrini 1980 

ENNO HALLEK! personaalnä~tus koos Lars Millhageniga Göteborg! Kunstimuuseumis. 

2) 26. juunist 17. juulini 1980 

EDUARD WIIRALTI ~~..UUrida ja joonistuste näitus Kuninglila.ts Kunstiakadeemias, 
Stockholmis. Näituse komiteesse kuuluvad: fil .• lic. Rain Rebas, prof. Sten kar-

,ling, tekn.dr. Ivar Paljak, tekn.dr. Ervin Pütsep ja kunstnikud Enno Hallek 
ping Otto Paju •. Näitus toimub koostöös Eesti Komiteega. 

3) 4• juulist 15. augustini 1980 

EESTI KUNST JA KULTUUR 35 AASTAT ROOTSI EKSIILIS, Kultuurihoones, Stockholmis. 
Näituse korraldab Stockholmi linn EST0-80 puhul. See toimub Kultuurihoone 3-dal 
korral asuvas suures näit~seaaalis. Esinema palutakse kümmekond meie köige tun-· 
tumat kunstnikku. Suure näitusesaali naabruses asuvas väiksemas saalia esita
takse näiteid eesti kultuurist: esemeid Nordiska Museet 1 i kogudest, fotomater
jale ja muud. Näituse raamidea;toimub kirjanduslikke ja muusikalisi ettekan
deid. 

Näituse puhul trükitakse Kultuurimaja poolt suuretormaadiline kataloog mit
mete artiklite ja rohkete illustratsioonidega. Kultuurimaja uus sheff, end. 
Sv. Dagbladeti kunstikriitik, Beate Sydhoft, juhatab isiklikult näituse tötl- · 
gruppide koosolekuid. EST0-80 esindajaks on kunstitoimkonna juhataja. 

4) 6. juulist 1,3. juulini .1960 

TOIMUVAD EESTI MAJAS KAKS KUNSTINÄITUS'l', üks neist IV majakorra·l kunstigaleriis 
ttGalerie International" ja teine Eesti Maja kunstiruumis hing A ja B aaalides:. 
Näitused on ESTO .ajal kunsti müügikontaktide vahenduse kohaks. Kultuurihoone&; 
tööde müüki ei toimu. 

"Galerie Internationl 1 i" näitusest vötavad osa eri maade parimad kunstnikud. 
fillatuseks on ligi kümnekonna Austraalia kunstniku osavtltt. Valik USA-st ja 
Kanadast on teostatud koostöös sealsete EST0-80 kunstitoimkondadega. 

Näituse puhul trUkitakse kataloog nimega. 11Eesti kunst eksiilis 19son. Neli 
kunstiajaloolast eri maadelt kirjutavad lühiülevaated vastavalt USA, Kanada, 
Austraalia ja Rootsi eesti kunstist •. Pöhjalik, umbes 10-leheküljeline bibl:t.o
graafia on Endel Köksilt. Tekstid on eesti ja inglise keeles. Reproduktsioone 
30-40, osa neist värvitrUkis. 

Näitused korraldatakse koostöös Eesti Kultuuri Koondisega. Neist vöivad osa 
vötta köik eesti pagulaakunstnikud Uhe kuni kahe tööga. Toimkonna liikmeteks 
on kunstikriitik Eevi End, prof. Sten Karling ning kunstnikud Enno Hallek, 
Endel Köks ja Otto Paju. EKK töögruppi juhib büroojuhataja Maia Mathiesen. 

Rootsi Raadio on huvitatud kunstinäitustest ja nende raamidee toimuvateat 
üritustest. Näituse avamispäevaks on planeerimisel kunstnike ja kunstiajaloo
laste koosviibimine. 

Lisaks eelnevatele toimub noorte kunstinäitus Stadsteatri Glasgalleri saalis 
ja laste~oonistuste näitus Eesti Laenu-Houiu tlhisuse korraldusel Stockholms 
Sparbankent lokaalides. 

Stockholmis, 
15. märtsil 1980 

OTTO PAJU 
EST0-80 kunstitoimkonna 

juhataja 
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TEATRITE MÄNGUKAVA 

KANADA EESTI TEATER esitab EST0-80 näidendivöietlusel esimese auhinna saa• 
nud Httiswald Iiepuu "Kohtumine vanas ma.jastt. Näidendil on'n11 rahvusliku kui 
ka klasaikaliee draama väärtus. Lavastab Hein Andre, lavakujundus Artur Mihkel 
soo. Osalised: Rein Andre, Rein Andre Jr., Valve Andre, Toomas Kiamas, Paul 
Kristal, Tamara Norheim, Rita Sui, Rein Tammisto, Ernst Vähi ja teised. 

Etendused pUhapäeval, 6. juulil kell 19.00 ja esmaspäeval, 7 .. juulil kell 
15.00. . 

LAKEWOODI EESTI TEATER esitab Lembit Kooritea muusikali "&lajöeltt, mis pa
kUb hoogaat muusikat, laulu ja tantsu. Lavastab Leida Lepik, muusikajuht Lem
bit Koorits ning'osalised: Tenno Andra, Krista Altok, Peet JUrgenatein, Aime 
M:artinaon-Andra, Guido Möhelm.an, Knut Möhelman, Laine Lya P_als, Ralf Sama, 
Harry Verder ja teised. 

Etendused reedel, 11. juulil kell 15.00 ja kell 19.00. 

STOCKHOLMI EESTI 'l'.EATER esitab Arvo Mägi 11Agamemnoni kojutulek". :Probleem 
on igivana, lahendus pijnev ja humoorikaa. Lavastab Lenei Rijmmer, lavakujundus 
Nile Moritz. Osalised: Edmar Kuus, Väino Konga, Kati Mets, Heljo Mängel-Sunda~ 
vik, Lea Trepp, Uno Tönissoo, An·te Vaikla., Leena öun ja teised. 

Etenduaed teisipäeval, 8. juulil kell 15.00 ja kell 19.00. 

PINNA STUUDIO esitab Ilmar Külvati "Sild üle mere", mille es-iklavaatus ku
junes tähelepanu pälvivaka teatrisündmueeks. Lavastab Boris Peensaar, lavaku
jundus Nils Moritz. Osalised: Peedu Järve, Siiri Kriisa-Arras, Jüri Nerep, 
Boris Peensaar, Aleksander Piht, Signe Pinna, Anne Pärtma., Jussi Romot ja Ro
man Väli. 

Etendused kolmapäeval, 9· juulil kell 19.00 ja neljapäeval 10.7. kell 14.30 

STOCKHOLMI EESTI ALGKOOLI TEATER esitab Ao Vakai hoogsa ja huvitava laste
näidendi 11Tuttu Kuldjalg-meisterujuja" autori lavastusel. Tantsud ja liikumine 
Anne~ari Aaker, lavakujundus Roman Väli, muusika Viljar Nairis, kostüümid 
Öi,me Yaks ja tehnilised heliefektid Lembit Vaka. 'l'egelasi on öige mitu tosina 
Stockholmi Eesti Algkooli öpilaste perest. 

Etendus toimub teisipäeval, 8. juulil kell 15.00 Rohuagatani koolimajas, 
Skanstulli allmaaraudtee peatuse lähed'il. 

Piletite hinnad eelmUUgil on Rkr. 30 ja peale eelmüüki Rkr. 35. Noortele 
(teismelised) Rkr. 15 nii ee~nüügil kui ka kassast oatea. Lasteteatri pileti
hinnad on Rkr. 20 ja noortele Rkr. 10. 

HEINO ANNIK 

ESTQ-.80 KAVA LASTELE 

EST0-80 lastetoimkonda kuuluvad :Erna. Klemmer, M.Kimberg, S .Somp, Y. .Lumila 
ja T.Puur. Toimkond on kavandanud oma tegevust alljärgnevalt: 

Esmaspäeval, 7. 7., teisipäeval, s. 7. ja kolmapä~val, 9· 7 • on Stockholmi E. 
Lasteaed avatud väljaopoolt siasesöitnud lastele kell 09 .oo-14 .oo. IJapaed, ke:: 
soovivad nendel päevadel olla lasteaias, regif!_t7;_!:!ri~ aadressil: Ern~ Klemme1 
Atlasvä!en 41, S-131 3~~2 Sweden. 

Neljapäeval, 10. juulil on lastele ~_!JEtg_PÄEV'. Lapsed kogunevad Skansen: 
peasissekäigu juures kell og.oo, kust siirdutakse kasvatajate juhtimisel tut
vumaöhualaga, loomaaiaga ja muu huvitavaga. Pakutakse jooki ja jäätist. Kell 
13.00 kogunevad lapsed jälle peasissekäigu juures, kuhu vanemad neile 'järele 
tulevad. Väga halva ilma puhul jääb "Skanaeni Päev" 1\ra. · 

Reedel, 11. juulil viStavad lapsed osa pidulikust rongkfiiRuat. Väiksematele 
lastele on UUritud mini-rong. Rongkäik toimub kasvatajate juh~im~sel ja valve: 
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Laupäeval, 12. juulul kogunevad lapsed, kes laulavad laulupeol laetekooris, 
peaproovile Älvajö .näitusehalli kell 12.00 (laulupidu algab kell 14.00). Las
tel on vöimalik osta kohapeal· einet ja jäätist. Lastekoor vötab osa lauljate 
detileest selle alguses ning nendele ja nende vanematele on varutud istekohad. 

Lap'sed, kes ei käi Eesti Algkoolis, 5 a. alates, öpivad laulupeo laule lau
päevadel kell 12.00-13.00 Eesti Lasteaia ruumides. 

KÖIK LAPSED LAULMA EST0-80 LAULUPEOI,E - SUURDE LASTEKOORI 1 

ElUIA KLEMMER 

Joo n Is fO mI sv õIs t Ius e e st I lastele 
'· 

EESTI LAENU-HOIU tlHISUS korraldab EST0-80 raames joonistamia-
vöistluse e$ai lastele Rootsis. Vöistlus toimub kolme•~gruppis: 
A) eelkooliealised kuni 7 aastani, B) kooliskäijad kuni 11 aastani, 
0) kooliakäijad kuni 15 aastani. Igas grupis antakse välja 17 au

hinda, kokku 51 auhinda, millised jagunevad järgmiselt: 
I II III 14 auhinda ' . 

B
Aol 25o:- 15o:- 1oot- 50:-

soo:- 30o;- 2oos- 75:-
750:- 5oo:- 300:- 1oo:-

Jooniatuse teema (motiiv) on A grupile vaba, teistele gruppidele soovitavalt 
eestiainelina näiteks koolist, laagrist. rahvatantauat, rahvariideiat, raama
tust, ajaloost jne. Lastel, kes käivad eesti lasteaedadee vöi kon1idea, tule
vad j~:~oniatused esitada ühiselt. Igale' joonistusale tuleb märkida nimi ja vanus. 

Joonistuaed tulevad esitada hiljemalt 15. maiks 1gao.a. Eesti Laenu-Hoiu 
Ühisusele. Postiaadress: Box 16318, 103 26 Stockholm. Telefon 08/208478 (kol
mapäeval ja neljapäeval). Auhinnatud tööd pannakse EST0-80 ajal Sparbank•i 
ruumes välja. ELH Uhisueel on öigus soovikorral auhinnatud töid paljundada. 

' 

ESTO-Bo· kontserdid 
KOBTSERT EDUARD TUBIBA HELITÖÖDEST #···=============================· 

, EST0-80 nädala algul toimub kontsert Eduard Tubina heli ttsödeat tema 75 aasta 
3uubelisünnipäeva puhul. Kontserdi koht ja aeg selgub lähemal ajal. Ed. Tubin 
on loonud 10 eUmtooniat, 2 ooperit, balleti "Kratt" jm .. 

naver1muusikat esitavad Käbi Laretei ja Maaja Roos. Hilja Saarne (klaven), 
Al:fred Pisuke (viiul), Jaan Ader· ( Tioola) ja Guido Veoehi ( tshello) mängivad 
Eduard !ubina klaverikvarteti esmakordselt Rootsis~ Esiettekandele tu1eb flöts-. 
dieonaat, aolist Liia Jaanivald~ Viiulisonaadi mängivad Alfred Pisuke ja Hilma 
Nerep•Mosein. La~le esitab sopran Lehti Aug, klaveril Harri K:i.isk. 

30LIS~IDE KONTSERT EESTI HELITÖÖDEST 
=====~=================~============ 

toimub kolmapäe~al.~9· juulil kell 18.00 Folketa Hua'i kongressiballis, Barn
husgatan 12-14. 

Kavas on heliloojad Ru.dolt Tobiaa, Artur Kappt Mart Saar, Juhan Aavik, Heino 
Eller, Juhan Jü~e, Tuudur Vettik, Riho Pätst Evald Aav, Alfred larindi, Edu
a~ Oja, Eduard Tubin• Eugen Kapp, Gregor Heuer, Kaljo Raid, Lembit Avesson, 
Eino ~amberg jt. Esiettekandele tuleb m.h. Eduard Tubina keelpillide kva~tett. 

Esineja1st on seni teada pianistid Käbi Laretei, Tiina Mitt (Toronto), Hilma 
Nerep-Mossin, Maaja Rooa (New York), Hilja Saame, Gregor Heuer (Augeburg) ja 
Harri Kiisk, viiuldaja Alfred Pisuke ja kvartetis on veel kaastegevad Martin 
Krooni• Jaan Ader ja Guido Vecchi· · 
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· Laulja1st eainevad. Bva Wilson (Hannonn), Lehti Aug, Helvi Klement, Senta 
MS3k-Hallbarg, Anne-Mari Hom.-Aaker, Mikko Pulkkinen ja Avo Kittask (Toronto). 
Juhul~ kui tema esinemised välismaal seda vötmaldavad, esit4b bariton Björn· 
Aaker Stockholmi ooperist, Artur Kapi laule. 

vaniaaka solistike on juba 1920-ndail aastail esinemist alusta~ud eesti 
ooperilaulja Aarne Viiaimaa, kes on lubanud laulda paar Mart Saare le.ulu. Neid 
ea~taa ta omal ajal helilooja enda saatel~ 

HARRI KIISI 

EST0-80 konverentsid 
EESTI ÕPETAJATI 111 ÜLEMAAILMNE KONVERENTS 

EST0-80 raamidee toimub teisipäeval, e. juulil kolmas eesti öpetajate üle
maailmne konverents Stockholmi Eesti Kooli ruumides Stockholmi \I' analinnas, 
Svartnangatan 20-22. Konverentsi aeg on kell 09.00-14.00. 

Xuna see konverents on ülemaailmne, siis selle korraldav toimkond on katsu
nud leida aega ja vöimalusi ka osalejate omavahelisteks kokkusaamisteks. Sel
leke on köigepealt varutud kell 09.00-1o.oo, mil toimub kogunemine, regis.tree
rimine, vanade tutvuste uuendamine ja uute sõlmimine ning tutvumine kooli aja
looliste ruumidega. Konverentsi töö algab täpselt kell 10.00. 

Konverentsi peaküsimusekB on olukord meie rahvusliku kasvatuse tööväljal 
ülemaailmse- ulatuses. Selleks on konv~rentei kavas kBigepealt kuuelt maalt 
lühiülevaated praeguse olukorra kohta eri maadel. Sellele järgneb esile kerki
nud ja osalejate südamel olevate probleemide ktligekülgseks e~1tlem1seks vaba 
söna, milleks on varutud üsna rohkesti aega .• 

gdasi on ette nähtud sealsamas,; pidulik koosviibimine kohvilauas Uhes Uldiate 
ja omavaheliste vestlustega. 

Konve.rentsi täpse kava teatama lähemal ajal. Konverentsile osalejaike on 
tere tulnud köik õpetajakutsega isikud, ükskõik millal vöi kus kutse on saadud, 
meie rahvusliku kasvatuse ja noortejuhtimise tööväljal - eesti ja kohalike maa~ 
de koolides, lasteaedades vöi mujal - töötanud ja ttlötavad isikud, kelledel on 
südamel meie noorte rahvuslik tulevik 

Konverentsi korraldav toimkond palub köiki osa v6tta aoovijaid ette regist
reerida aadressil: Estniska skolan, Svartmangatan 20-22t S-111 29 STOC~tOLM. 

Korraldav-a. toimkonna nimelt HEDO XIRI.ICMÄB 

S 6 J. A M E E ST E KONGRESS 

toimub neljapäeval, 10. juulil 1980 kell 09.00-14.00 Eesti Majas, Wallin
gatan 34' asuva nscala" teatri saalis, Stockholmis. Komandant Helmut l'agi. 

OSAVÖTU TINGIMUSED 
a) Kongressist osavötja.ina on tere tulnud köik organiseeritud veteranide- ja 

vöitleja.te resp. vabadusvöitlejate ühingute ja nende liitude esindajad, 
nende ühingute Uksikliiloned, köik Eesti Vabariigi eöjavä.es v·öi vaba maailma 
armeedes teeninud isikud ja köik kommunismivastasest vöitlusest osavötnud· 
s~,jamehed. 

b} Iga kongressist osavötja registreerib end isiklikult enne kongressi algust, 
tasudee registreerimise maksu Rkr. 10.-, organisatsioonid Rkr. 15.-

o) Iga kongressist osavötja saab kongressi kava ja kongressi märgi. 
d) Häälet~isel on 1gal oaavötjal üks hääl~ 

. . 
Käesolev on esialgeelt kindlaks määratud kongresai korraldus •. Juhul,kui esi

.neb. muudatusi vöi täiendust, siis te~d;a:takse selleat hiljem eral.di. 
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KOIGHESSI PÄEVAKORD 

1. Kon resei avamine a rakendamine 
a Rahvuslipu 'tervitus 

Lk. 15 

b Palvue - peapiiakop Veem 
e Avak~ne - ülemaailmse Eesti Vabadua~itlejate Keakuse esimees_: Aug. Jurs. 
d Kongressi rakendamine 
e Tervitusad 

2. Reteraadid ä ca 15-20 minutit 
~ Rootei - mereväekaP.ten Veljo Pärli "Rootsi kaitsekorralduaest" 
b USA - Endel K9ol "Ohendriiltide aöjajöududeatn 
e .Kanada - mag~ Raimond Piirvee *'Teledetektaioon", tehiakaaslaate kaeuta

mine maapinna kaardistamieeks ja muutueta avastamiseks ning süs
temaatiliselea jälgimiseks. 

3· Mitmeeu(Used ülevaated · · 
a) II maailmasöjäst osavötnud eesti väeosade ajaloo materjalide kogumise 

tööst. Bootslpp01J.ne reterent ksv. Jüri Remmelgas. 
b) "Eesti diviisi ajaloo materjalide kogumine"• Referent USA-et, arvatavaati 

Johannes Pedak. 
e) "th.evaade Auraamatu komisjoni tC:SöetV,~;-kpt •. A •. Xu.rgval 
d) Ajaleht 11 VCSitleja" väljaandmisega seoses olevaid küsimusi, tegevtoimetaja 

Augu~t Kala vöi peatotmetaja August Jura. 
e) ~rganisatoorsed lühiülevaated asukohamaadelt. 

4. ]!!g!,utsioonide vastuvõtmine 

5· to~apeal alga~atud kUsim~sed 
6. Kongressi löEe~amine 

TEADUSLIK HOMMIKUPOOLik 

Eesti Teaduslik Selts Rootsis korraldab EST0-80 raame~ teisipäeval, 6·7·80 
kell 09.00 kuni ca 12.30 Stockholmis, ABP-1 maja Zeta-saalis, Sveavägen 41 
Teadusliku hommikupooliku. Kavas on ette nähtud alljärgnevad ettekanded, mis 
kuni löpliku päevakorra selgumiseni on toodud ettekandjate tä.hestikuliaea jär
jekorras• 
- Prof. Evald Blumfeldt - Pantvanglueest keskaegses Eestis 
- Dr, phil. Vello Helk - Uusi an.dmeid 1943 ea. Jüriöö mässu kohta 
- Prof. Olaf Millert - Sotsiaalpsühholoogilisi võrdlusjooni Läänes ja Idas 
- Prof. Walter Rand - Teaduslikud lähtekohad globaalsete etniliste süsteemide 

analüüsimiseks 
- Dots. Hain Rebas -Eesti vähemus Rootsis: Metoodilisi probleeme 

Dr. Nat. sc. Inno Salasoo - Austraalia taimastikust 
- Prof. Roman Toi - (teatab oma teema hiljem) 

Prof. Henn-Jüri Uibopuu - ENSV ptshiseadust vaadeldes, 
Dots. '/alev Uibopuu - Kaduvast ingeri keelest 
Ettekannete pikkus on ~~bes 15 minutit. 

POOL.ETUNNINE VAHEAEG 

HommikupoolH: löpeb möttevahetuseg_a koosttlöküsimustest. Kongressi keel on 
eesti keel. 

Pea ko n su I 1 aa d I k u Ü I e s a n n e te s E R N ST J A A K S 0 N. 
kirjutab EST0-80 peakomiteele ja tänadea kutse· eest temale ja tema abikaaaale, 
osa võtta a~külaliatena ülemaailmsetest Eesti Päevadest EST0-80 Stockholmis• 
teatab ta, et nemad selle kutse meeleldi vastu võtavad. Nende Stoclmolmi saa-
bumise aeg aelgub hiljem. · · 
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Eesti sa·ksla s ed tulevad 
Ee~tt vabariigis elas eestlaste körval mitmeid vähemusrahvaid, rootslaai, 

sakslasi jt. Sajandite jo~ksul sai Ee•ti neile kodumaaka nagu ta meilegi on 
kodumaa, kuhu maha jäi mitte Uksi meie nooruse mängumuru vaid ka meie rahvus
vähemuste elujuured ja eSi vanenaata hauad. Laastava terrori eest põgene dee: olime 
nii meie kui ka nemad sunnitud oma kodud maha jätma ja Uhel vöi teisel viisil 
sealt lahkuma. Oleme aga köik endiaed Eesti kodanikud ja kaasmaalaaed - ka 
siia, kui meie kodune keel vöi 'b olla.:. erinev. . . 

Eesti vabariik,kehteetaa oma vähemustele kultuurautonoomia, mis tänaseni on 
jäänud ainulaadseke maailma& Meie, vabaduse• eluneva eea.tlaskonna, kohus on 
jätkata seda traditsiooni· Eriti nüüd, kus ise viibtma vähemusrahvastena teiste 
Jlahvaate juures ja võitleme oma rahvusliku. omapära. säilitamise eest. Oleme 
väike rahvae ja sellepärast peab seisma meie hu.vi.de~ vötta vastu iga sõbra
käsi, mis saatusühtsuses ulatataleSe meile koostööks oma maa ja rahva tuleviku 
huvid ea.. 

Lähtudes neist mötteist, tegin ma 1977.a. kevad~l EST0-80 peakomiteele ette
paneku, kutsuda ka ee·atiaakal8S.8d pidustustest osa vötma. Peakomitee poolda&: 
seda mötet ja saatis kutse, mis on leidnud vägagi sooja ja tänulikku vastuvöt
mist. Baltisaksa üleriiklik organisatsioon Lääne-Saksamaal, Deutsch-Baltische 
Landsmannschatt, saadab pidustustele eestisakslasist koosneva ametliku - ja 
esinduslikU - delegatsiooni. Delegatsioon kannab ise oma kulud. 

Delegatsiooni koosseisu kuulub Landsmannachatti esimees-, end. Saksa Liidu
vabariigi suursaadik Rudol~ von Wistinghausen. Baltisaksa naiste poolt tuleb 
Landsmannaohatti naissektsiooni referent Margarethe Musao. RUUtelkonda esindab 
Eestimaa rüütelkonna esimees:, advokaat Curt vabahärra von Stackelberg ja atsja
mehi Vabadussöja veteran Eduard parun. Maydell Balti pataljonist~ Balti patal
joni ratsakuulipildurite rood oli teatavasti Uks neid väeoaasid, mis jaanuaris 
1919 al1,1staaid 'rallinna lähistalt pealetungi vaenlase maalt väljatörjumiseks. 
Balti pataljoni vabaduasHja.aegne ülem, vabadusristi kavaler, kolo~el Conetantin 
von Weiss ei Tiibi enam elavate kirjas. · 

Neid organisatsioone1 keasoovivad kutsuda külalisi vöi mBnda neist oea vöt
ma oma kokkutulekust EST0-80 raames, palutakse selleat koheselt teatada pea
komitee sekretärile külaliste programmi kavandamiseks. 

Sol1stide kontserdil esineb baltisaksa helilooja Gregor Heuer oma helindi
tega. Dr.Ing. Erich Btiokler saadab ESTO CENTER' isse väljapanemiseks oma toto
näituse Tallinna vaadeteet ja kunstivaradea~~ Harry Rexin tuleb siia pensioni
ride grupiga, olles-UUrinud selleks otstarbeks terve Star-hotelli. Uksikuid 
järelpärtmisi saabub pidevalt peakomiteele baltisakslasilt, kes soovivad veeta 
neid pidupäevi üheskoos kunagiste kae.smaalaste-eeetlastega. 

EST0-80 moto on ühendus. Ulatagsm siis söbrakäsi; seat tänane päev on erinev 
eileest - meie aga peame töötama homue nimelt 

ALFRED PÖLl'l\iA 

Nagu varem teatatud, korraldab Pöhjala Muuseum EST0-80 puhul etnograafilise 
näituae muuseumi kogudes leiduvatest eestj. ja eestirootslaste rahvakunsti- ja 

-kultuuri ekaponaatidest. Täienduseks sellele korraldab eestirootslaste kodu
kultuuriilhing SVENSKA ODLINGENS VÄlmER pare.lleelnäituse ühingu ruumides-·, Vi
kingagatan 5 keldrikorra1, kus esitatakse tekstiile ja tarbeesemeid kunagisest 
eestirootsi talutarast ja rahvariideis nukke. Peamiseks huviobjektiks on siiski 
totonäitus eestirootslaste kunagistalt asumis~ladelt, nende elust, tööst ja 
pidupäavadeat 

. Eestirootslaste "vigvam" (nimi leiutatud nende pooltt) Vikingagatan 5 asub 
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allmaaraudtee St. Erikaplani peatuse lähedal, Ule~ tulla Tor8gatan1 treppidest. 
Soovitame aeda näitust k:Ulasta.da, B8f.l on tUkike:ne kordum.atut Eesti ajalugu. 

Eestirobtslasta kultuurigbingU esimaneks on Hugo Mickelin, kes ühtlasi ~lU
lub BST0-80 peakomiteea:uut- tlhing annab välja oma ajakirja neli korda aMtas, 
toim.etaj a. .Ed.vi.n Lagman, aadress Vikingagatan 5,. S-113 42 Stockholm, tele:f'on 
08/324S78• ••~•••••••OOOOn•~•••••••• 

Poisid, 
pill • e1 

mi·ks 
hüüa. 

te i I 
••• 

EST0-80 RAHVAPIDU..., KÕIK I DE 
AEGADE SUURIM PIDUSÖÖK 

ROOTS I S 

toimub väga avaras (pindala. 0000 m.2) ja 
ÖhU:t"ikkaa saalis, mi& gara.nt&el'"ib hi..thMe 
koosviibimise. Fuajee, kua aeub in.for-. 

·~ matsioonikeaJws, dn samuti avsr (3000 ru2 ) 
ja sobib hästi js.lutamis~ks-kohtamia$ka. 

Rikkalik kiilm. laud kuulub hinna s :ta ee. 
Söögi ajaks on arvaatat.tud kaks tundi ja 
selles oaae ~~ub restorani j~hatus ~riti tungivalt 
et toitu on külluses ja ~Jr!.illa.s~~-.J.e~i __ P.!l~,!iust. 

Laudadal on, kokkuleppel Mäea:rtH;itoraniga.f juba sinna istumisel peal laua
kate - leib, vöi, vöiku.klid, heeringas ka.:rtul.:iJ. ja rä:l.med ·- mida hiljem muidugi 
saab puhvetiat juurde tuua, milliseid on 1'/. S~ega saa~?he sööma. asuda. 

Rahvapeol on külm menüU, kokku:-iaatud allJärgna,rF.i.lt; haeri.n.gas kUlmal kartu ... 
111 sibula ja hapukoorega, vähja- ja tomatiräimed 1 aoojalt suitsetatud löhe 
rohelise kaatmega, põdrapraad ta.rrati~HHI Waldorf:.t salati.ga,. pohla tarretis ja 
k(jrvitss. salat, vöi ta.igrmst kuklid, SmAlandi .kohup:i.imakook mas.sikate ja vahu
koo.rega. 

Et lihtsustada ja. kiirendada ktu•astava:te .n:i.ng alkohoolsete jookide toomist 
baarist, müüb restoran eestlaste ta.vH köhi\serl·t; lf:pileteid '' kohe peale laulupeo 
löppu. Locmulikult saab ka baaridest (neid on 1;} osta jooke.' Salline moodus 
on aga kahtlemata aegaviitv&n ja tülikam~ 

I.nudade aoetusplaan EST0-80 rahvapeol 

Alkohool~:Jete 
jookide sortim111nt 
saab olema piiratud 
soodsamata hindade 
saamiseks. Hinnad 
tulevad ttu1duvalt 
odavamad ku1 kusa
gil mujal. Uks baa
ridest vtitab aga 
tellimiai vastu 
ktiikide markide 
peale, mis restora
n1st on saada.. Hin
nad nende Jookide 
osas saavrd ag~ ole

'mo. "normaalsed tt. 

Aasta alul i~us 
Dagens Nyheteris 
arti~kel ~~TO-~ 
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kohta. Sellea tunti muret nende 15.000 eestlase pärast, kes rahvapeole kohti 
ei saa. Ka korraldajaile teeb see muret, kuid rahvapeole ei tohi sisse lasta 
Uhtki külalist rohkem, kui seda Stockholmi tuletörjeülem on lubanudt s.o. koos 
esinejatagamitte üle 4256 isiku. Peale selle muidugi 600 diskoteagi külalist, 
kus piletihinna sisse on arvestatud tervitusjook. Diskoteegis on olemas baar 
jookide ja ker~ema toidu.ostmiseks. Ka rahvapeol avatakse hiljem ~uhvetid fua
jees (vickning}, kust saab osta sooja pirukaid ja vorste ning külma napai. · 

Kuna piletite müUk rahvapeo osas väga hoogaalt areneb, siis vtlib arvata, et 
aprilli ltspuka on köik p-iletid läbimüüdud. Seega - kea ees~, see mees •••• 

. Rahvapeol on teil ainulaadne vötmalua, leida raalitehnika abil oma tuttavaid 
ja stspru 4256 kü~lise hulgast - väljaarvatud muidugi need, kes piletiostmisel 
ei ole soovinud oma nime avaldada. Need, kes pilati ostmisel oma vöi külaliste 
nimesid ei ole teatanud• vöivad seda veel teha nüüd, teata~es koos nimega ka 
pileti number. Pilet i number on nimelt raali kasutamise aluseks. 

X a s t e a t e e t, 
leping on aölmitud kahe orkestrifa - Uks n.eiet 30 ja teine 17 mees.t suur? 
tantaupöranda suurus on oa 500 m ? 

- peol toimub loterii rikkalike vöitudega? . 
- on olemas esmaabipunkt eesti arstide korraldusel? 
- parkimiskohti on enam kui 2000-le autole? 

rahvapidu algab oa Uks tund peale sama katuse all toimuva laulupeo ltsppu? 
äraeöiduvõimalused rahvapealt saab korraldatud? 
rahvapeost kujuneb kõikide aegade suurim pidusöök Rootsis? 

FI.LATEELIA 

ELDUR VELLIS'rE 
Rahvapeo üldkorraldaja 

Eato-80 külaliste teenindamiseks Rootei ~~a~ftäittakse 
ESTO-SO postkontor ESTO CENTER'isse 6.- 12. 7• 1980. Postkontoris toimub kirja
markide müük ja ainult tavalise posti tembeldamine. Ainult sellee postkontoris 
tuleb kasutusele EST0-80 eritempel 6~- a. ja 10. 12. juulil~ Eraldi on post
kontoris kasutusel Eesti Filatelist~de Päeva erite.mpel 9· juulil. Postkontortt 
teenindavad rootsi postiametnikud. tlhendusas postkontoriga toimub kohapeal 
EST0-80 embleemiga suveniir-kirjaümbrike ja kl.epmarkide müük. 

Eesti Filatelistide Päev toimub keaknädala1 9 9· juulil, algusega kell 13.00 
Jaakobi koguduse saalis, Malmtorgsgatan 5· Kavas on külaliste vastuvtstt, tila
telistlikud ettekanded ja kohvilaud. 

Väljaspool EST0-80 tegevuse raame - Stockholmi Postimuuseumi korraldusel -
toimub Eesti filateelia ja postiajaloo näitus ESTOF~-80 Stockholmi Poatimuu
seumist Lilla Nygatan 6, alates 13. juunist kuni 14. septembrini 1980, seega 
kolm kuud. Näituse kestel kohapeal, kasutatakse eestiainelist näituse eritemp
lit ja liaake g. juulil Eesti Filatelistide Päeva eritemplit. 

~-80 embleemiga suveniir-kirjaUmbrike ja kle~~arkide müük toimub palju
des suuremates EST0-80 keskustes ja postiga tellimisi täidab: 
EST0-80 Fil. Toimkond, c/o Kröndstrom, Sofielundsplan 40, I, S-122 31 .ENSKEDE. 
Tellimised tasuda postzhiirosse nr. 442 21 19-0, ESTO~O Filateelia Toimkond. 
Kirjaümbrike hind on kr. -.5o tk, ja kleepmargid poogen (10 marki) Rkr. 4·~· tk. 
Postiga saatmiael lisandub igale saadetise~e Rkr. ;.- aaatekuludeks. 

ESTO CENTER ja sealolev postkontor on avatud alljärgnevatel aegad~+: 
Pühapäeval, 6.7. Rell 10.00-20.00 Neljapäeval, 10.7. kell 10.00-17.00 
Esmaspäeval, 7•7· -"- 10.00-20.00 Reedel, 11.7. -"- 14.00-2o.;o 
Teisipäeval, 8.7. -"- 10.00-20.}0 Laupäeval, 12.7 •. _ .. _ 1o.oo-1;.oo 
Kolmapäeval, 9.7. -"- 1o.oo-2o.;o PUhapäeval, 13.7. auletud 
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/(onverentse ja kol<kutuleku id 
AGROlfOoMIDE ·\mLA.AMIUUJE KOKKUTULEK eamaspäeval, 7. 7 .eo kell 1o.oo Uppsala Ptll

lWila~anduaülikooli juures; Ultu.naso. Korraldaja E. AgNnoomide Selts: Roo·tsia-. 
Arnold 1C1vilriäe., HerrgArdavägen 9,. S-752 5l Uppeala,. ·tel .. 018/324549. 

. . . . ' . ~ . . . . .. - •· . . . .. . . . 
AJAKIRJANIKE KONVERENTS kerge lantehiga teisipäeval, 8~ 7 .80' kell 12 .• 00 OARLTOlf 

hotel'lia, lfungagatan 57 "A. Juhan Kokla, Box 667, S-101 29 Stookholm, tel. 
08/204942. 

ABH·I-IVALA TEGELAs·TE· fitDAAILMNE XOKKU'!'uLEK neljapäeval, 10 ·7 .eo kell 11.00-
12.00, Arsenalagatan 1, lii, S-111 47 Stockholm, Kalju Lepik 08/212775· 

IIIfÜLBM. EESTI ARSTITEADLASTE KONGRESS kolmapäeval, 9·7•80t kell 08.00 Karo-
• linaka Institutet, Huddinge 5likool1baigla, Berzelii Terrasaen. Dr. med. 

Jaan Uovek, Vallarevägan 2,, S-183 51 Täby 1 tele 08/7563322. 
. . " . 

AUGBBURGI EESTI GUMNAJBIUMI vilistlaste kokkutulek neljapäeval, 10.7.80 kell 
1}.00 Wenner-Gren Centeri.·piduruumides, Sveaplanil. Silvia Silveua, Wallmo-
väaen 9, S-184 oo hersberga.. · 

~ BALTI ARHIIVI NÄITUS oma tööst;.- 1;.7.80, Arsenalagatan 1, III, Stockholm. 
. . 

BALTI KOMITEE JA ROOT&l VABADUSNÖUKOGU vastuvött balti organisatsioonide eain~ 
dajatele, Rootsi ja välismaade kaastööliatele ja ajakirjandusele neljapäe
val, 10.7.00, kell 16.oo-1a.oo, Arsenalagatan 1, III, tel. 08/213147· · 

~ EESTI DEMOKRAATLIKU uNIOONI (EDU} kongress ja eine hotell OONTINENTAL'i~ tei
sipäeval, 8.7.80 kell 11.00-14.00. Aksel Mark, Murargatan 4 E, S-754 37 
Uppsala, tel. 018/~5025. 

EESTI E~rEVÖTJATE tlLEMAAlLMNE KONVERENTS teisipäeval, 8.7.80 kell 09.00-15.00 
SHERATOK hotelli höbesaalia. Woldemar Krüppelman, Dox 144, S-7?1 04 Uppsalu, 
te. päeval 018/1,2190, öhtul 018/141810. 

EESTI MAJADE ülemaailmne kokkutulek möttevahetuseks esmaspäeval, 7.7.80, kell 
. io.oo-12:60 Eesti Maja juhatuse ruumis. A/S Eesti Maja, Leo Moks, Wallin

gatan.32, I, S-111 24 Stockholm, tel. 08/114777• 
. ' 

EES~I PÖLLUMEESTE KOGUDE {EP~) ESINDUSTE PA~ULUSES liikmete :riöunida.rnine ja koos
viibimine neljapäeval, 10.7.80 kell 14.00. Koht hiljem. Rudolf Sohmuul, 
Bjelkegatan 15, S-}92 '0 Kalmar, tel. 0480/88791, tHöl 0480/88678. 

EESTI RAHVUSNÖUKOGU {ERNj open house 5.- 13.7.80 kell 09.00-19~00 eesti ja balti 
organisatsioonide bUroodes, Arsenalagatan 1, III, tel. 08/206088. 

I 

~ EES1I RAHVUSNÖUKOGU VASTUVÖTT oma välisesinduste liikmetele ja usaldusmeestele 
eri maadest, millest ka ERN organite liikm~d vöivad osa vötta 1 esmaspäeval, 
7•.7·80 kell 16.00-18.00 Arsenalagatan 1. Aadress: Postbox 16388, S-103 27 
Stockholm, tel. 08/206088. 

EESTI RAHV~NÖUKOGU V~ISSELGITUSTÖÖ NÄIT~ (publikatsioonid, lendlehed ja 
atinhid), 5.- 13.7.80, Arsenalagatan 1. 

EESTI ftLiöPILASTE SELTSI ülemaailmsed kokkutulekud pühapäeval, 6.7.80 kell 
· 17.00 ja esmaspäeval, 7.1.80 kell 15.00. Kohta ei ole teatatud. 

FILATEL!STIDE PAEV kolmapäeval, 9.7.80 kell 13.00 Jaakobi koguduse saalis, Malm
-- torgsgatan 5· Hans Kröndatröm, SofielundGplan 40 9 S-122 31 Enskede, Telefon 

08/591319. 

KORPt PILIAE PATRIAE KOKKUTULEK esmaspäeval, 7•7•80 kell 12.00, vill Paldroki 
---kodus, Vultejusvägen 11, 161 53 Bromma. Kontakt: Jutta Klein, ESTO büroos, 

tel. ,oa/111442. 

KORPl PRATE~NITAS LIVIEN~!S 1 e liikmete kokkutulek kolmapäeval, 9•7.80 kell 
12.00 VIRU ruumides, Wallingatan 34, V, 

HIIDLASTE KOKKUTULEK kolmapäeval, 9·7.80 kell 14.00 eestlaste ·ne1ipühikoguduse 
ruumides, Brävallagatan 11. Kontaktid ESTO büroo aadressil, tel. 08/111442. 
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KALANDUSKOHGRBSB nelJapäeval, 10.7·80 kell 11.00-15.00 Tekniska Nämndhu••*i*~· 
Fl·.minggatan 4. Elmar Pettai, Hagagatan 3, IV, S-113 48 Stockholm, tel. 
08/316582. 

EELK KlRIKUKOGRASS esmaspäeval, 7•7•80 kell 09.30-18.00 Jaakobi koguduse ruu
mid•a, Malmtorgagatan ,·. Korraldab EELX konsistoorium, Box 45074, S-1 04 '30 
Stookholm, tel. 08/206978· 

EESTI KIRJANIKE ~AtiLMNE KOKKUTULEK esmaspäeval, 7.7.80 kell 11.00 Balti 
Arllivi ruumides, Arsenalagatan 1, III. Kalju Lepik, Askersundegatan 12, V, 
~-124 44 Ban1hagen, Tel. 08/477981, tööl 08/212775. 

EELK KO:NS!STOORIUMI TÄISKOGU KOOSOLEK reedel, 11.7.00 kell 15.00-17.00 Jaakobi 
koguduse ruumid ea, Malmtorgsgatan 5. 

ElSTI KOOLIÖPITAJATE III ÖLBMAAIIM:NE KONVERENTS teiei-pä.ey.al, 8.7 .80 kell 09.00-
. · 14 .:-ö'õ"Stockholmi Eesti Algkooli ruumides-, Svartmangatan 20-22. Hen9 Kirik

mäe, Bstniska Skolan, Svartmang. 20-22, S-111 29 Stockholm, tel. koolia 
08/106426, kodus 08/564051. 

KUBU GÜIIAASIUMI seinaaja tunneb huvi Talllnna gUmnaaeiumite ühisest kokr~tu
lerAst neljapäeval, 10.7.80. Aino Hultberg-Piir, Attermomsvägen 38, S-112 58 
Sto~kholm, tel. 08/565302, tööl 08/7854091. 

LAEVAJUHTIDE KOKKUTUJ,EK taieipäeval, 8.7.80 kell 15.00-19.00 
ja laevajuhtide väljastiit Mariehamnt pill1apäeval, 13.7.80, kogunemine Btads
gf.rdenie, "Vikingi" terminaali& kell 07.30. Johan Randmets, Husabyvägen 12, 
S-126 50 Hägeraten, tel. 08/183112, 

LAYLJA~~ PÄB_! esmaspäeval, 7.7.80 kell 14.00, Fleminggatan 18. Jüri Raid, Skarp
brunnavägen 15; , S-145 64 Norsborg, tel. 0753/80908. 

ENDISTB LENDERtASTE \h:.EMAA_ILJlNE KOKKUTULEK esmaapäeval, 7. 7 .so ke.ll 12.00-16 .oo 
---nB Ptihjala =uumides, Wallingatan 34 9 II· Pr. Ilka Görma~-Lender, S-plrfinnar

gränd 1, S-124 42 Bandhftgen, tel. 08/993680. 

METSATEADLASTE XOKKUTULKK külalistega neljapäeval, 10.7.80 kell 14.00 restoran 
PEL~ ruumides, Upplandagatan 18. Korraldab Eesti Metsateadlaste tlhin~ Root
sie, Edgar Puide, Skebokvarnavägen 134, S-124 34 Bandhagen, tel. 08/476089 
vöi 08/7701583. · 

NAI~~ONGBESS kolmapäeval, 9•7·80 kell 09.30, VÄR GÄRD Saltsjöbadenis. Hella 
Ra:!d• Lyokovägen 9 hus 8 9 S-161 36 Bronuna, tel. 08/264182. 

~ E~?I :NAISftLiöPILASTE SELTSI kokkutulek kolmapäeval, 9.7.80 kell 15.00 E~-1 
=uumides, Regeringegatan so, 1 tr ned. 

JOOR'l'EJUHTIDE KONVERENTS neljapäeval, 10.7.80 kell 09.30 ESSO Motorhotellis, 
Ulrikedal • 

."'\ PEA'PIISKOPLIKU NÖUKOGU KOOSOLEK neljapäeval, 10.7.90 kell 14.00 Jaakobi ktgu
-·duse ruumides, Malmtorgagatan 5 * 

Efis PÖHJALA KOOSVIIBIMINE pühapäeval, 6.7.80 kell 1}.00 Pöhjala ruumidea 1 Eesti 
Majas, Wallingatan 34, II, S-111 24 .Stockholm. Ea~eee Esmo Ridala. 

PÄDAJCATJl'KOXXUTULIIC j& koosviibimine einega pärnakatela ja endistele öpilae
tele ning öpetajatele Pärnu koolides, neljapäeval, 10.7.80 kell 12.00-16.00 
reacoran "Maria-Hiaaen", Bellmanaga tan 2. Lola Puusepp, Roddarestigen 7, 

, .. _,8;..182 35 Danderyd, tel. 08/7687370. 

111 ÖLIMAAILKIB EBB!I BAHYUSKONGBESS Töö- ja redaktsioonikomisjonide koosole
kud teisipäeval, 8.~.80 kell 15.oo-1g.oo. registreerimine kell 16.00-16.00. 
Rahvuskongressi täiskogu koosolek kolmapäeval, 9.7.80 kell 08.00-16.30 
Kultuurihoones. Korraldav& toimk. estmees Mihkel Jür~a. Blueegatan 7, 
S-6~4 OO Torehälla~ tel. 016/356741. Peasekretär Altred Pöldma, Sockenvägen 
32 ~, S-1,2 OO Saltsjö-Boo, tel. 08/7151466. 

fm RAna..t KOKKUTULEK neljapae~al, 10.7.80 kell 11.00-16.00 oma ruumidest Wal
lingatan 34, II (Eesti Majas). 
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REALIS!IDE KOONDISE KOKKUTUELK esmaspäeval, 7.7.80 kell 15.00-18.00 VIRU ruu-
mides, Wallingatan 34, v. 

XORPt ROTALIA fiLEMAAILMNE KOKKUTULEK reedel, 11.7.80 kell 15.00 kenvendi korte
ris, Eesti Majas, Wallingatan. 34, v. 

KORPl SAKALA ~~AAILMNE KOKKUTULEK esmaspäeval, 7.7.80 kell 17.00 kenvendi 
korteris, Grev Turegatan 15, IIl, S-114 46 Stockholm. Kontakt: ~oomas Valk, 
tel. 08/804056, tööl 08/276030. . 

SIGTUNA EESTI GÜMNAASIUMI öpetaje.te ja vilistlaste kokkutulek pühapäeval, 6.7.80 
kell 17.00, koht hiljem. Kalle Onno, MAbärestigen 50, S-162 39 Vällingby, 
tel. 08/386909· . · 

STOCKHOLMI LINNAVALITSUSE VASTUVOTT kutsutud 600-le külalisele Stadshuseti 
Klilldses saalis ~.smaapäeval, 7.7.60 kell 12.00. 

SÖJAVETERANIDE KONGRESS neljapäeval, 10.7.00 kell 09.00-14.00 Soala teatri 
saalis, Wallingatan 34· Helmut Pagi, Berghemsvägen 34, S-175 38 .Jär:t'älla, 
tel. 0758/10889. 

!!ALLINNA LINNA I T~TA.RLASTE GfutNA.A.SIUMI (IIl Ke~.tl tUttUste öpilaete ülemaailmne 
kokkutulek ja eine esmaspäeval, 7.7.60 kell 12.00-14.00 CARLTOl hotelli peo
~umea, Kungsgatan 57 A. Ma~ Saara, Rekylvägen 5t S-191 41 Sollentuna, tel. 
08/355754, tööl 08/670210. 

~. TALLINNA LINNA 'l'fiTAHLASTE KOMMERTSGtiMNAASIUMI endiste öpilaste ülemaailmne kok-
kutulsk tt&maspäe•al, 7.7.80 kell 11.0Õ Fr"äternitae Estica ruumidel, Lunt
makargatan 61. Helmi Arendi, Wadköpingevägen 12, S-161 51 Bromma, telefon 
08/80181}. 

fALLINA PRANTSUSE LftTSEUMI endiste tipilaste ja öpetajate ülemaailmne kokkutulek 
neljapäeval, 1Õ.7. 80 kell 12 .o0-15 .oo hotell CON'fiNEN'l'AL' i "Kristalleaalie", 
Klara Vattugränd 4• Ellen Willomann, ITedevAgeslingan 5t S-124 47 Bandhagen, 
tel. 08/4 79850. · · 

TARTU KOMMER'l'SGtlMNAASIUNl endiste öpilaate kokkutulekuks kogunemine Eesti Majas, 
i Stockholmis kolmapäeval, 9.7.80 kell11.00. Artur Taeka41 Te.nn:l.navägen 4, 
! S-22l G7 Lund. 

*ADUSLIK HOMMIKUPOOLIK 'teisipäeval, 8.7.80 kell 09.00-12.30 Eesti Teadusliku 
1 Seltsi korraldusel ABll'' i maja Zeta-eaal:te, Sveavägen 41. Anlla:: Anderson, Ram
J viksvägen 214, S-122 43 Enekede, tel. 08/913833· 

!PRP\ UGALA KO~UTULEK teisipäeval, 8.7.80 kell 12.00-18.00 konvendi korteris, 
i Eesti Majas, Wallingatan 34, v. 
~UTBADLASTE KONVERENTS te1aip•eval, 8.7.80 kell 09.30 Jaakobi koguduse ruumi-
1 des, Malmtorgsgatan 5· 
I 

EBsTI VBTBRINAARABSTIDE 61emaailmne kokkutulek-kongrees kolmapäeval, 9.7.80 
li kell 17 .oo, koht Djureholmena Värdshul!l. Korraldab Eesti Veterinaararstide 

Ubing Rootsis, Philip Selli, Bokb!ndarvägen 7, S-632 23 Eskilstuna, tel. 
1 o16/139885. 

JoHP1 VIRONIA KOKKUTULEK eaaaspäeval, 7.7.80 kell 11.00 konvendi korteris, 
Eesti Majas, Wallingatan 34, v. 

••••=•=•=•===============~===========:=====================#•=•=•===•==~==e== 
IORPl PRlTEBBITAB ESTICA kokkutulek esmaspäeval, 7•7•80 kell 12.00 konvendi 

korter1St Luntmakargatan 61, 113 58 Stockholm. Esimeet Vello Ventag~. 

TARTU TÖTARLAS!E GirlAASlUMI vilistlaste kokkutulek neljapäeval, 10.7.80 kell·. 
12.00. Koht teatatakse hiljem. Oeavötuet palutakse teatada hiljemalt 1.6.80 
TTG. ,Stockholmi viliatlaskogu sekre tiirile • Helvi nement, Fogdevägen 76, nb, 
121 58 JOHANNESHOV, tel. 08/594783. ' 
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Raha tasuc.t. postiliirole nr 92 30 80-6, EST0-80 Peakomitee, Stockholm. 

Tellimisleht suta aadresslt: EST0-80, Box 657, S-101 29 Stockholm. 

Maltmatt subUmiNI saadetakse P.,natld posti teel kätte. Välkwnate taiUmisti korral kirJuuee 

tellimine postilliro.kaatdllt. Tellimiseel täidetakse EST0-80 postiliir~le piletite eest tasutud 

summade järJ•k.orr ... 

Ainult . talilmillehte saates täidame telliml• postilunaoa kirjade slst~ttulaku järjekorras,. kui 

tellimislehel on Teie mirkus ,Postllunagu. 
r' 

EST0-80 bOroos, Wallingatan 32. Stockholm, avatakse piletite otsemOOk kl\ikldele Ctrltustele 

esmaspäeval 26. novembril 1979. a. kell 1 0.00. 

korraldavad piletite mOOki vastavate maadtt EST0-80 komiteed. Piletite hinnad arvestatakS. 

Omber maksva kursi järele ja laekunud summad saadetakse perioodiliselt Rootsi. 

Tellimislehed saata järgmistele aadrauidele: 

Paul Kimmel, P.O. Box 299, Cabramatta, N.S.W. 2165 

Paul Otter, Rue de Tilleur 80, B-4310 St. Nlcolas_.llege 

Vilma Belffante, Stadhouderstaan 8, Rotterdam 

Väino Pärtel, 23 Llnden Manslons, H~rsey Lane, Highg.ate, ~ondon NS 5LF . 

Tõnu Tõsine, 368 Btresford Ave., Toronto, Ootario M6S 385 

Jonannes Västrik, Hoffschultestr. 21, 4400 Münster 

Virve Gilly 1.Lärchenstr.8,GH-8442 Hettlingen,Schweiz 
Johannes Mtrlväli,. Englandsvej 16o-48. 0 K-2300 K~nhavn S 

Peeter Kiik, 2206 Chilham Road, Baltlmore, Md. 21209 

JO;i Nurm~rg, Apartado 80259, Caracas 106 

Rlikldtts, kus puuduvad EST0-80 komittH!d tuleb tellimisleht koos pangaUekl v81 raha~äsuga 

saata otse peakomitee aadressil: EST0-80, Box 657, S-101 29 Stc:tekholm, Sweden. Otdsum· 

· male palume lisada 3 dollarit pangamak:.;uks ja piletite saatmise kulude katteks.· 

Piletid on nummerdatud ja nimelised ESTO-aALLtLE Ja RAHVAPEOLE, nummerdatud 

.ESTO GALALE ja TEATRIErENDUSTELE. Teistel üritustel on piletid nummerdamata. 

Pärast eelmOOki on teatripileti ja laulupeopUtttl hind 6 krooni kõrgem. 

Batl!plletlte !)sas on maksvad kont!gendid maade ja keskuste vahel. 

Kunstinäituste kOiastamine on tasuta. 

EST0-80 piletite eeL~UUk laabub väga hoogaal·t. Kuna pidustused on ülemaailm
sed, siia on pooled pääsmeist reserveeritud ülemeremaade jaoks ja pooled müU• 
akse Hootllis. Jaanuari löpuks oli Rootsi kontingendist läbi müüdud 25 fo. 
Veebruaris kasva&~ läbimüük enam kui kahekordselt. Suurüritustest on lfibi mUil.:. 
dud iUe 60 % ja töenä.olik on, et enamik EST0-00 üritusi müüakse läbi juba· eel-
müügil. ' 

' . 
Pidage meeles, et ühtegi piletit välja ei saadete.. ega koht.a ei rese;rveerita. 

enne, kui raha selle eest on laekunud E~ TO kassaGfHt. Talitage Ulo.l toodud ju
hendi järele ja kindlustage omale pääsmad. Täitke telliminleht ja saatke see 
koos tsheki või pootzhiiro ülekandega Stockholmi. Kiirustage sellega• 
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Laevasõidud 
.. , .. 

Laev EST0-80 Läänemere-s~iduks väljub 
Stockholmi aadamast esmaspäevalt 7.7 .. 
kell 14.50. SÖit kulgeb suurea ulatusea 
läbi Pöhjala kauneima saareatiku - Stock-· 
holmi skääride. Loojanguke jöuab laev 
Ahvenamaa pealinna Mariehamni, kus vöi- · 
mali~ on ööbida hotellis (ca Rkr. 150) neil, kes.laevale ei ole varunud kajuti
kohta. Laeval on "rqptsi laud 11 , kohvik, baar, tants jnea Kellel aega ja huvi, 
vöivad nautida päikest - meie arvestame nimelt ilusa ilmaga~ - ja Pöhjala kau
nist loodust, pikka päeva ja valget ööd, mille olemasolu paljudele on ehk juba 
ununenud. See aöit toob kindlasti kaasa mälestusi mtiödunud aegadest. 

S ö i d u h i n n a d 
Söit toimub •1Lää

nemerelahingu11 nime-
tuse all ja lahing 
vöib eelleet ka tulla 
kui pardal ,leidub kan
gelasit vöitlemake 
inimeoo1köige kurjema 
ja salakavalaroa vaen
lase - alkoholi - vas

tu. Neil, kes tunnevad oma rinnas käärivat kangelasverd ja vapruse värinaid ke
has 9 neile avaneb seal vC>:imalus astuda vöi tlusae selle vaenla& e hirmsaks ärahä
vitamiseks. Ärge ainult mitte hakake aiia üle aia naabri juurde minema •••• 

Aga ka neile, kes tahavad oma vaenlast armastada, ei tohiks seal vöimalueed 
selleke puududa. 

\ 

Ahvenamaa rahvastik on peamiselt rootslased .. Kuulub Soom'e ri.igi piiridesse, 
kuid kaul:ielda saab seal lea Rootsi raha eest. Sadamast linna pää.aeb Mariehamni 
expressiga, mis ühendust peab sadama ja kesklinna vahel~ Rong on konstrueeritud 
- turistide mugavusi silmas pidades ja tehnika ktiige moodsamaid avaetusi raken
dades - kummiratastel. Highly recommended - indeedt 

Noorte ·laevasSidud -. . .· ... . 

toimuvad Stockholmi sa.areetikua.Nendeke ltibusöitudeke on kavas UUrida kaks 
·~ väiksemat laeva. M/s Sagan vöt8.b pardale. um'bes 150 reisijat· ·ja sellel on teeni

mine korraldatud toimkonna poolt odavamate hindadega. 

S/s Gustaveberg VII vtstab umbes 250 reisijat ja. sellel on teenindus korral
datud laevaUhingu poolt. Laudade ääras:on 120 kohta ja baaris wnbes ;o kohta. 

/""\Laevas on korralik köök. 
! 

Algupärases p.taanis on möeldud esmaspäeval m/s Sagan, teisipäeval m.tilema&· 
laevad ja reedel e/s Gustavsberg Vli. Algupäraseid plaane on vöimalik muuta osa
võtjate soovi kohaselt. 

CAMPIN·G Majava n kr I 9 a 'E ST O' I e 11 I 

Stockholmi hotellide hindadest on olnud korduvalt juttu. Kas on aga keegi 
möelnud ühele teieele euurepärasele vöimaluaele, tulla Stockholmi ja elada siin 
"omaa majas" mugavalt ja hoopis odavamalt? V!.itke oma 11 kodu" kaasa ning tulge ja· 
nautige neid päevi täiel söömult Rtputage majavanken-auto taha ja kolige oma 
el6mine ESTO nädalaks StockholmH See on sobiv moodus eriti meie rahvale Root
e.ist ja teiste'e:t Euroopa maadest. 

Stockholmi linna Idrottsfõrvaltning ütleb südamlikult tere tulemast köigiie 
eise- ja välismaistele turistidele, kes· soovivad kalJUtada Stockholmi linna pi~-
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rides asuvaid kämpingplatse. Neid on kokku neli. ja kõik nad on mugavalt kätte
saadavad linna avalikke liiklusliina kasutades.,~ 

SÄTBA asub ca 10 ·km linna 
kesküsest edelas' {sw.), Mälari 
lth~narannikul. See on köige 
uuem ja moodsam, 700 m Bred
ängi allmaaraudtee peatusest 
(l~inid 13 ja 15). Seal o~ 
el.-valgustus, el.-kUte, WO, 
soe vesi, elekter majavank
ritele, autopeau, keedu- ja 
nt;udepesuvöimalused,. saun:, 
peaumasin, kuivatuskapp, 
trfikraud, pood ja söökla. 
Mälarhö~deni supelrand '90 
m kaugusel, tel. 08/977071. 

Ä!fGBY asub 10 km. linna 
~ keskusest läänes, Mälari pöh

jakaldal, künklik, segamets:-.. 
Allmaaraudtee1 Ängbyplan'i 
peatusest 10 min. jalutuskäik. 
~lektrivalgustus, wc, supel-

~ ra'ld, aush. Tel. 08/370420. 

PLATE:N asub 15 lon linna 
keskuseet kagus (so)., Flateni 
järve rannal. Lehtmetsane 
maastik, supelrand ja kalaa
tusvöimalused (kalastusloaga). 
Bussid 811-817 ja 828 Ring
vägenilt ehk 401 Slussenist. 
Telefon 08/7730100. 

:PARSTAIÄSBT asub 20 lmt 
linna k'skusest löuna., Magel
ungeni järve äärefb. Okasmet• 
saat piiratud aasad. Supel
rand ja kalastuevöimalused~ · 
(kalaatuslo~ifa) •. Allmaaraud
tee (li1n·18) Farst~se,sealt 

·~ buss 744 Paratanäsvägenile 
ja edasi 10 min. jalutuekäik. 
Samuti allmaaraudtee nr. 19 
Högdalen•i ja sealt buss 744. 

ftlevaade Stockholmi kämpingplatside•~ 

SICÄR· 
KOlMElli 

* 

0 fiOOM 

'""' 
~ Telefon 08/941445· 

Lahtiolekuajad' 

Sätra .k:ämpingplatei asetusplaan 

Sätra ja Ängby kell 06 .. 00-2,.00 
Flaten ja FaratanKset kell 06.00-22.00 

Hinnad ööpäeva eet Rootsi kroonides:1979. aasta hinnakirja järele: 
==~·==22======:==:===============~===~=~~===========~========~~===~=~======~=~ 

Maj avanleer ••••••••••• • 
Telgiplats •••••••••••• 
Auto •••••••.••••••••••• 
Bu.BB;. • • • • • " • • • • • • • • • • • • 

Magamisbuss ••••••••••• 

Sä.tra Ängby !l'laten Fars.tanäset 

29 26 7 7 
29 26 7 7 

7 7 ' 3 
24 24 9 9 

210 210 40 40 
===••••============~====~=~===:~=====•=============~===u=~==========~========•• 

' 

Välkommen till camping 
inom Stockholms gränserl 

STOCKHOlMS 
IDROTTSFÖRVAL TNING 



.=:=========== l!lST0-80 lNeta Nr. '1 ==========Lk. 25 

HINNAALANDUSED ROOTSI BAUDTBEL 

Vanusepensionärid vaatamata rah
vusele vöi kodakondsusele on öi
guatatud saama 40 % hinn.aalandust 
aö,itudeks Rootsi raudteel (SJ) .. 
Rabatt arveatatak~e hinnast maha 
pileti ostmisel. 'Enneaegselt pen
eionaeritul on samad eelised, kui 
ta aaab esitada ttlntug om behörig
het till SJ:a penainärsrabatt'*. 

Hinnaalandus e~ ole maksev aja
vahemikus 27. juunist kuni 25. au
gus·Gini järgmisel tr reedtll alates: 
kell 17 .. 00 kuni laupäeval kel.1 
17.00 ja pUhapäeval alatee kel.l 
17.00 kuni eamaspäeval kell 17~00. 
Pilet on siiski nl.altaev reisi jät
kamiseks kui mHnel neist aegadea-t 
olete juba rongil v·öi ootate Umber--
istwniaeks järgmist rongi .. 

Reisi katkestamise puhul ei mak
sa rabattpilet nimetatud aegadel 
enam. reisi j ätkamiaeks .. 

ESTO:..SO BAJJJIDE 
&111 D llll'tiil:JI! l~ 

Odav sõidukaart 
IL - 8tocllholml LWdUMMet Alatu pilbap&wut t. juulllt 

(.AB St.ontoekholma Lolulltraf1lc) 1180 on avatud JCato-80 c.nter Lln· 
- annab :E.to.BO puhul vlt..ija erl. nat.eutrl fu&,f"a Bamhuaptaml. 
UN nn. KoqruwöldUlcaudl bln- Seal on avatud b. St. OJ'IUI> 1nfor. 
dadep kr. 'tO ja Ja. 8& a.t. aa.mad• matdoonlkelkua. laul antaluMI ~u. 
hlndadep ku1 tavallne kuulwlrl. htaeld lWcluoiM puutuvaa. JtüaJ. 
K.onp-oaak.unlt kehtlvua on muala nJ.nir kua on müUJdl le& nU 
1.-81. juull1t80 tA1na kaart cm d., Jhto-80 M&lduka&rdld kUI .lea 8L , 
kureeritud E•to-80 ~· emlJ.'WJtluaWnlde kaar414. I.ntormat- ! 

leemlp. P.ä.evaptlt pole vaja.Wc. aloon •••U. rootlli, !n~U..e ja Nkaa ; 
mJs on fKloOttUilMW vilJupoolt keelt&ll. IL lntormat.toonlk• 
I!UI.&buvAUe. Ol.eru .U. krllp.eut&- lkuee tJI.paernad Jabttoleku keUaa· 
tud. et nJ.m•tatud kuukaart on ette ja4 8-12 juulinl tehakN tutankt ; 
nähtud lcöi[4Ue Eala--80 v!UblriilaJ.t. hlljem. T~Stefoft SJ:...Jlato SO .lnlor
~U• kai.IJet11lt mAildelt. ktiilddAle mabloont on lllbt1olaku aapdel 
Jtuilll!nNJutelt~ J>..ootsllll n!na 11 all f.IO. . · 
a.&tJne~~~eat ml)lg,tetavalt Stoek·. . 
t~olmhV~!Itlutel'!l. - SL· a!tab oma WltluareiUl'Ul· 

Kaart vtl!maldab vll..ramatulu. dega mato.ao WltluavaJaduatu 
w1 ll()lte SL lWtl~vahend•tA iilJ.. lptl kaua. Eato-60-at oaavöt2a4 
maa.zaudte.:. buaatdel ja teatava- - taUeta•• ,.. Wlrlu.wJntormat
tel raudteolUrlldet (pendelronJJ aloon. muretaesa endale ja oma 
JIIUlupeolo·rahv~peole AlvliJö». eaabuvateie Jdllallatete aepaatl 
naiakoflBY'Itslille . Salts.föbadenia -mlto-IIO Konareaakaut ntng Jll· 
jne.), Kaart.U eelll mak:tav&d kr. lis• · J&ranevatd IUkluateautaan. 
ats need kea juuUa 1980 ....,._d ctel.d. J!lato.liO kaarti om&du j!Llb 
Bfi.IIIUt&Dk• vOl vanemad nln.r teUe Uua miUutu.teae nelat p&e
noond ilJ.1A !fl a. Telatele on hind vlat nirls toetate aamaaeaaelt al· 
kf", TO. r&el!Belt ~lfto.t!Ol 

KoAl'tUd tulevall · aeputl 
eelmüilsUe Eato-80 bOroo& JCetti.t1 Kölk Eato-80 \lrttund on keraett 
M&.laa mn• SL Jntormat.loonlk• .id.ttenadava4 8L Wkluavahend.l· 
alcuMla BersaU tuNt. K.tthJeat sel. tep. AutolWclue, k~h~vate ben• 
!ut ttApaematt hiljem. Oleks soo-. .SinUUrrdadeJa on kaW.f ntna mis 
vttav, .tlt Stoekholmt eeaUaaed puutub parldmtavOlmalusteaae al· 
omA uabuval\e kWallst••• SL aelt.nnu. on iilUku ja ae.ranOU• 
kutdl aepaatt muret.ekattl, nli t'lev. Valdav o.a parlttm.laauto
et 'llllda juba 11141abl.lmlspbV&Git maaUdeet keskltnn&l on !0 rnJ.n, 

kavas suuremaid muudatusi ei ole 
tehtud. Muudatus on aga toimunud 
orkestri osas - ballidel män~ib 
SL•i {Stoc~~olms Lokaltrafik} 
17-liikmeline tantsuorkGste~~ . ~t-labtlf kuutama VC!nhakata.. kehttwsep (8:- tunnia). 

Sama orkester mängib ka :rahva
peol. Rongkäigus tnängib SL' 1 puhk ... 
p illiorkeate n 

J4ISS EST0-80 
.....,. mul ._ 

am on tõstetud kolmekordselt. 

kandidaadid esdtatakso ballidel 
Tooma& Tuulae poolt komponeeritud 
11Miseide marsi11 helide saatel möle
mil balliöhtul. Ballkülalised hääle
tavad mölamil õhtul. Kokkuvöetud hää
letamistulemuse taatav'lkStegamine ja·. 

Stockholmi linna ve.stuvött ainega 
60P-l~ EST0-80 kutsutud külaiisele 
toimub Stadshuaeti Xuldses;eaalie: 
esmaspäevalt 7• juulil kell 12.00 
päeval, kus linnapea Bu.dgen<Palme 
ütleb .EST0-80 esindajatele tere tule
mast Stockholmi. Kutsekaartide välja
saatmine on jub~ kätmas. 

Vaatuvötu jaoka kavalist osa'ei 
koostata. Peetakse loomulikuks, et 
peale linnapead vötab s~na eelmiste 
pidustuste linna, s.t .. Baltinlore 
linnapea William D. Schaeter ja lö
puka tänab EST0-80 es.indaja Sto·ok
holmi vaatu.vötu kui ka pidustusteks 

?!Uss EST0-80 kroonilUine t';imub ·· 
"·":·- . ·~ ~· ... .•. .. .~-. ' 

STOCKHOLMI LINNA VASTUVÖTT 
Stockholmi linnavali teuael on kom.

beka: korraldada. llimaa toimuvate kans
reaaida puhul ametlik vaetuvött - ta
valiselt ~ni 200 külalisele. EST0-80 
on aga linnavalitsuse hinnangul nii
vörd oluline sündmus, et külaliste 

linna "laenamiee" eest. · 



RAHVAKUNSTI NÄITUS 

Eestlaste ja eestirootslasta rahva
l:unsti ja rahvakultuuri näitus Pöh
jala muuseumis ja muuseumi korralda
misel avatakse s. mail a.a. Muuseum 
kuulutas selle välja juba läinud aas
talt 

"8 maja "Estland i Nordiska museet:". 
Om estländsk kultur illustrarad me~ 
ftlremAl ur mueeets egna samlingar. 
i anslutning till estländsk :restival 1'; . 
Näitusel toimuvad rahvakultuurili-

sed eainemised. Muuseum annab välja 
illustreeritud raamatu eesti ja eesti
rootalaste rahvakultuurist, inglie
keelse kokkuvöttega. Raamat ilmub 1 ,. 
maiks s.a. Eestipoolseks toimetajaks 
on Karin Aasma. 

VAIISE OOKEDI BAN1UKUL'l' 

PORTLAND USA läänerannikul on kes~ 
kus, kust korraldatakse ühine groupi
lend Stockholmi. Kaasa tuleb ka or
kester "Kaja• ning vöimlejaid. Kon
taktid aadressil: Mr. Olav Merilo, 
3465 E· Burnside, PORTLAND, Or., 
USA. 

YAHOOUVERlS on registreerimine 
Uhislennuks Stockholmi Eaton•s Travel 
kltea.. Lend toimub Vancouverist ree
del, 4• juuli keskpäeval üle Seattle 
ja Kopenhagen1 Stockholmi,· kuhu jöu
takse laupäeval, ~. juulil enne kesk
päeva. Lennuliin on teinud vöimaluse 
Sea:ttle inimas tele alustada lendu 
sealt. Kontaktid: EST0-80 eaindaja 
Vanaouveria Boris Tesnov, 1091 Wes.t 
59th Ave., VANCOUVER9 B.C~ V6P 1Y1, 
Canada. 

EST0-80 ALBUMI 

tegevtoimetajaks kutsus juhatus kir
janik Kalju Lepiku. Toimetuse kollee
giumikaon peakomitee juhatus. Läbi
rääkimised EST0-80 filmimiseks on käi
maa eea~i f~lmtaeestega. 

FOTONÄITUSED 

!J.r,.r.r ing. Erich Böckler· Bad Hombur
giat on lubanud saata ESTO CENTER!· 
väljapanemiseks oma fotonäituse Tal
linna vaadeteat ja ku.nstivaradeat, 
mis Saksamaal on olnud välja pandud 
mitmel pool ja hea arvustuss osali
seks saanud. Näitusel esitatakse um
bes 50 esinduolikku, raamiatatud foto
suurendust formaadia 27x35 sm. Näitus 
tohiks olla eri·ti Tallinna inimestele 
meeldivaks meenutuseks. 

Samas toimub meie filmimehe ja kroo
niku Mjshail Lepperi fotonäitus. 
Vabadussöja vaterna Lepper, kea äsja 
pi.U:d ts es oma 80., suurjuubeli t, on oma 
sündmusterikka elu jooksul jäädvus
tanud fotoplaadile köik selle, mida 
ta on näinud ja millega eastlased 
·tema Umber on tegale.nud. See on kroo
nika, mida ei tohiks vaataroata jätta. 

ETTEVÖTJATE EINE INVAr~:rrntDELE • 
E 1 E Li illl!D m::t'·r ; &8 

Eesti Ettevötjate Ühing Rootais tea
tab, et EEtiR korraldab EST0-80 raames. 
eesti ettevötjate ülemaailmse kokkutu
leku teisipäeval, e. juulil algusega. 
kell 09.00 hommikul hotell SHBRATON 1 1 
höbeaaalis~ Päevakorra~ ettekanded ja 
aruanded .. 

Keskpäeval kell 12.00 on ühine lantah, 
kuhu on palutud kõik EST0-80-t külaa
tavad sõjainvaliidid nukülalisteks. 
Lantahiks kogunemine kell 11.30-11.45. 
Oaavtltuks palume registneerida Uhingu 
sekretärile Woldemar Krüppelmanile 
(aadrealH Box 144, S-751 04 UPPSALA, 
tel. 018/142190) hiljemalt reedeks.; 
4* juuliks. EEfra 

EST0-80 PILETID EHK PÄÄSETÄHED 
'i;I;;.W=!f ::r;:;:=z ;;;äz 5 ;;-

POOlSd EST0-80 pileteist müüakse 
Rooteia kuna teine po•l on reservee-
ritud teiste maade jaoks~ Kontingan
dia USA-ase, Kanadasse ja Auatraali· 
asse on välja saadetud. Nõudmine pile
tite järele on väga elav ja vöib ar
vata, et osa üritusi mUUakee läbi juba 
eelmUUgil lähemal ajal. Sellepärast. on 
põhujust rutata: pilet i te tell.imisega. 

Siin on nUUd niiaugune kord maksme 
pandud, et see, kel on pilet t .läheb 
sisse ja hakkab lõbus olema, kuna see, 
kel piletit' ei ole, seisab tänaval 
ja vöbieeb. 

® -:v~~~~~·. ~!~~ •. ~~~ 



EST0-80 IN20 Nr. 7. 

I N FORM ATSIOON LAEVASÖiDU KOHTA AHVENAMAALE 

LoevM/S P~inseeoen väljub Stadsg~rdaniat asmaspäovol 7/. kell 14.30 
ja s õideb Ahvenamaale,Mariunhumni. 

»le. 27 

,Neile, kas on ostnud A või B k l5at:li sõidu koD s st.H.ig iga, sarv~.-: ri takse 
Oloeõidul n.n. «amörgõobord" koos õllo või voaga ja teieipäeva h~~mikul 
hommikueöök. Tagesiaõidul ea~veeritakaa lunch - meravähicoct~ii,looma pr e ad 
ja õlu.C ja D klessi·raisijad(saega ilma söögita) saevad sUUa iaoteendenda
miokorras laeva baarides.Kune sõit Ahvenarneala ja tagasi toimub päeval ,eiia 
~eisab laov öösel Marlahomni sadamas ja reisijatel on õigus ka maele minna . 

Tagasisõit Moriahamnist teisipäeval 6/7 kell 09.00 ja laev jõuab tagas i 
St~kholmi samal päeval kell 14.30. 

Hinned (laeva kleaajdasas jaolua kajutita osas on muutunud paela laeva 
Umber~hituat 'tänavu kevadel) 1 

Sõit ilma kalutita makaab 40:- krooni. 

Koo s kajuti ja stiögi9~~ 
Klass A -kajut kaho voodiga 
Klaas A -kejut nelje voodiga 
Klass B ·kajut kahe voodiga 

isikult Kr.72ü:~ 
lsl~ult Kr.l60&
iaikult ~~.190s~ 

Koos kajut.i aga ilma sbög_ll!!. (kõik ldess C ja D kajutid en ilma söögi ta ) 

Kless C -kajut kaho voodiga isikult Kr. 75t-
Klesa C -kajut nalja voodiga laikult Kr. 65t-
Klnea D -kajut nelja voodiga laikult Kr. 50s~ 

kaks tundi enne laeva väljasõitu ftlgab sadamas vtiljaea~detud pääsmeta 
välJavahetamina laavepäüsakeardi VAetu, millala en märgit~d ka kejuti 
number. 
Leav on suur ja mugev,alleu k&v~dnl remontaeritud 1 nin9 võimaldab palju
sid mualelahutus v~imaluai re1eijat~i9. 
•••=~•~azaaaam~~••••sa~w2=•=•Dn~sRffl~~~=Q~~~~~-~-=~u~ft•~m~~nau•~==••• ••a ••••• 

Nöltus «EESTIMAA PÖHJALA 
1 

MUU S E U Mi )) r•r:st:land i Nordi s ka 
: : :=: --=:... = = =.-.,;;~=-- :t= J i!ii:t Museet" 

Näitus avatakse a.mail kall 19.00 

Pr og ramm t 
Muuseumi juhataja Sune Zackri&aon tervitab. 
Kasseri esitab rahvatantae. 
Näituss evakÕnQ riigipäeva liikmalt je Notdieka 
Run C :lstsinilt. Nijituosga tutvumine. 
Näituss avamina toimub auures saella. 

EST0-80 puhul ilm~ 
nägua raamat rahva
kunsti kohta • 

Muaeaumi Ühing~ asimehelt 

11/5 - damonatraaritekse näitusal kirivöö J~ Ka•pe lv rNtiku kudumis t 
kell 1) - 16. 

ESTO-BO ajal, t 

6/7 - domonatraar!tokaa kõlav~d Ja niplispitai tegemist kell 14-16. 
10/7- damonstreeritakaa kirivöö ja Haapsalu rätiku kudumist kell 12-15 . 
13/7- asinab Eestirootslasta rshvatantaurUhm ksll lJ. 

N~itue on avatud esmaspäevast- rasdeni kella 10 je 16 vehel.Laupäaviti 
ja pOhepäaviti kella 12 jg 17 vahel. 

Näitua jääb avatuk! v§hemalt 19BD.aasta l5puni. 

AJAKIRJANIKEL( tutvustatakas näitust 7.moil 1960 kell ll~OO. 

Teisipäeval, 8. juulil 1980 kell 14.00 toimub Stockholmi Jaakobi kirikua· 
kirikukonteert, kus esinevad prcf. Carl--Otto Märtaon orelil ja aopran 
Eva Märteon-Wileon. 


