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•• ETTEPANEKUID········ 

Pol. mag. Esmo Ridala kirjutab eesti keele anae
tamiaest, Wiiralti kunstinäituste korraldamisest 
ja üheköiteliBe eesti entsüklopeedia väljaand
misest, milline oleks vastukaaluks Eesti ajalugu 
ja poliitikat käsitlevatele vassingutele Eesti 
okupantide poolt. 

•Teated••••• 
Rootsi reisi- ja turismibürood •••••••••. 
Teat4d ja pöördumiaed kaliteede ooole ••• 
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Juhime eriti tähelepanu sönumitele !!Teadete" rubriigis, 
kus palutakse andmeid ja kaasabi korniteedelt. Palume 
neid käsitleda isikliku pöörd~~isena. 



Stockholm on tegelikult väga. ilus linn. Juba ammu enne kui ma ise siia tulin, 
kuulain Utelust, et ta olevat Salzburgi, Praha, Rio de Janeiro ja veel ühe 
körval Uks maailma viiest köige kauniroast linnast. Stockholm oli varemalt ka 
väga puhas linn kuid moodne noorus ei hooli sellest enam. Viskab kompvekipabe
reid ja muud prahti maha. Siin on üle 700 aasta vanune vanalinn oma kitsaste 
t•navate Ja käikudega ning moodsad linnaosad uute körgmajadega. Hea allmaa
r~udteede vörk teeb köik kergesti kättesaadava ka. 

Teda nimetatakse ka "Pöhjamuade Veneetsiaks 11 ja ta raekoja, milles toimub 
Eato ball, välisarhitektuuris on mitmeti sugemeid Veneetsia doodzhide paleeat. 
Kui tulete, siis näete ise. 

Stockholmi vanemad osad asuvad Mälari järve kaelas saartel. Siin on rohelust, 
kanaleid ja sildu. D,jurgärdeni saar, kunagine kuninglik jahipiirkond, on terve
ni-sti looauslik park, mille ühes otsas asub Skanseni vabaöhumuuseum, kuhu 
Eato-80 puhuks on kavandatud vöimlemis- j~ rahvatantsuesinemisi. Teisal on 
Drottningholmi loas ja park, mille eeskujuks olnud Versailles. Samas on ka väi
kene Hiina loas, mida külaetades ei tohi unustada söömast vahvleid vahukoorega. 
Neid valmistatakse ja serveeritakae igivanas völvitud losaiköögis. 

Kaunis vaade kesklinnale avaneb Mosebacke terrassilt, -kus seisab väikene 
Strindbergi kuju. Hoopis vöimsam on aga vaade 155 m. körgest laknäsi televisiooni
tornist. Öhtuei.ne sealses restoranis koos vaatega öhtupä.ikese kullas lebavale 
linnale ja rohelueele on igati oma raha väärt. Djurgärdenia asub Gustav II Adolfi 
sõjalaev "Wasan, mis aastal 1628 oma esimesel söidul mönieada meetrit dokist 
va~ua pöhja kogu meeskonnaga. Laev tösteti Ules 24. aprillil 1961. 

Siit läksid läbi meie esiisad, kUi nad Sigtunat karietamaa käisid. Ka seda 
vöib vaatama minna, sest Sigtuna on ainul·t 40 km kaugusel. Nad on seal öige 
eestlase kombel väga pöhjalikult tööd teinud. 

Stockholm asub umbes samal laiuskraadil kui Paldiski meie kodumaal. Siingi 
on suveöö vaid kuus tundi pikk ja sama valge kui seda mälettwe oma kodumaalt. 
Seal kohtusid Koit ,ja Hämarik auveüiael tuev~trannal pöp,usaka suudluse ka. SU n 
on teine maa ja tttisad kombed. A..)rtd on moodt:Ht.mad ,ja kumbed eluHihedasumnd. 
Ei ole kuulnud, mida nad nUUd tr.evad· 

Eesti .1a Rootsi on Läänemere rannamaad. Tallinn on Stockholmile köige läh.em 
pealinn, siit umbes 375 km kaugusel. lUatna tuletornini on keaklinnast vaid 
ca 230 kilomeetri U Kogunedes s tockholm1 me koguneme kodumaa köige vahe.tumaaae 
lKQedusee ja meis kokkutulek peab jätma ka sinna oma jäljed. 

n 
Austraalia Esto-80 komiteest kirjutatakse meile: 

"Hotellitubade ja üliöpilasruumide hinnad on Austraalia oludega vörreldee 
üsna körged ja kui sinna juurde arvestaas lennupileti hind keset Euroopa suvist 
hooaega, siis vöib meie osavöttu Esto-80-st lugeda kalliks löbuks. Katsume nii 
palju kui vöimalik saata noori Eesti Päevadele ja meie kohalikud organisatsioonid 
on alustanud raha kogumist nende toetamiseks. Aga see abi saab olla ikkagi 
ainult osaline lennupileti hind, ülejäänu tuleb noortel endil tasuda. Paljud 
meie seltskondlikult tegelevad noored on öpilased ja nende majandualik·kandejöud 
minimaalne. 

Olles kaugel soovist endid kellegile eeskujuks seada, tekib siiski küsimus, 
kas ei oleks Stockholmis vöimalik kasutada sama süsteemi, mida meie siin kasu
tame: Eato-80 külaliste paigutamist perekondadesse? Korraldasime siin aastavahe
tusel X Eesti Päevad Austraalias, kus ainult minimaalne osa külaliateat elas 
hotellides.-. Eesti Päevad kestsid 7 päeva ja meie perekonnas olid mönikord kuni 
10 külalist. Mitmed neist mainisid, et n~d ei tulekski Eesti Päevadele kui nad 
peaksid hotellis elama, nii jääb ju pool löbu ära. Küllap see nii ka on, ~est 
uued tutvuaed aaavad köige paremini nreneda ikkagi perekondlikus ringis koos 
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elades. Olime üllatunud, kui teie ajakirjandust läbis üleskutse Stockholmi kaas
maalastele, avada oma uksed Esto-80 k:Ulaliatele tasu eeatt" 

. . 
Rahamajandus vöi idealism -mulle on see pind lii~a tüma kõndimisekat Igaüks 

teeb nii kuidas ta öigeks peab. Siiski on eelpoolt pu~dutatud probleemi• milleat 
nagu vaikides mööda minna ei saaks. Austraalia eesti nooredt 

Austraalia asub teispool maakera. Kui meil on öhtu, siis on neil juba järgmise 
p~eva hommik. Nad ei könni seal kUll pead alaepidi, nagu ~rvata vöika, kuid nad 
asuvad tohutult kaugel köigist teistest suurematest eestlaste keskuateat. Seda 
nad teavad ja tunnetavad. 

. tt 
Oleme mures nooruse pärast, keda nimetame oma tulevikuks. Umbruse möjul nad 

rahvustuvad ümber ja lähevad ee~lusele kaduma. Austraalia eestlaskonnal on 
samad mured. Kuid ka seal on noori, kes oma esiisade rahvusele truuks jäädes on 
liitunud eesti seltskonnaga. Vaba maailma eestlaskond ja eesti noored kogunevad 

~ tuleval suvel Stockholmi· Ka Austraalia eeati noored sooviksid siin kaasas olla. 
Soovikaid veeta ühiseid tunde koos teiste maade ee~ti noortega, näha tuhandeid 
eestlasi oma sini-must-valgete lippude all, viia kaasa inspirataiooni ja kauneid 
mälestusi ning saada usukinnitust oma rahvustunde~e. Neile, kes elavad kaugel 
teistest, oleks seda köige rohkem vaja. Kuid - teekond on pikk ja Stockholm 

~ kallis paik. })ppiYa noorsoo rahakotti ei ole veel jöudnud nimetamiaväärsel t 
varandust koguneda. 

Neile oleks tHeati vaja ulatada abietavat kätt. Stockholmi eestlased, kutsuge 
Om$le Esto-80 nädalaks kUlla Austraalia eesti noorit Pakkuge neile seeläbi v6i
malus tulla ja kaasas ollal Ega nemad nöuagi teilt lukaust ja pasatmiat. 
· lCUsimua seisab tegelikult vaid teie heatahtlikkusee. PUttdke siis aedlii näidatal 

Teatage oma nöusolekust aadressil: Esto-80 Peakomitee, Majutustoimkond, 
Box 6~7, 101 29 Stockholm. Märkiga ümbrikule= It Austraalia noored". 

Ja löpuka: Cato löpetas oma sönavötud nöudega, et Kartaaga tuleb hävitada. 
Mina Utleksin, et Esto-80 puhuks tuleb köik eesti naised rahvariideisas pa.n.nal 

ALPRED PÖLtt4A 
Peakomitee sekretär--

TOIMKONDADE TEGEVUSEST 
~ :. :;; .s. =a ": x::;;; : Ä a: ;;· ~AC= m " ; 

tt 
MAJUTUSKUSIMUSED 
=======================-=-=====-

Esto-80 majutuatoimkond informeerib majutusvöimaluateat Stockholmis: 
Hinnad, midaallpool-ja ka v~rem saadetud voldikus-on nimetat~d, maksavad 

Ukslktellijate kohta. Pöhiliseks eesmä.rgika: peaks.. aga olema moodustada gruppe 
Tähemalt 15 nimeliselt antud isikuga, kellel on ~.saabumise ja lahkumise 
aeg. Sel juhul on võimalik saada tunduvaid hinnaalandus! isa•hotellikategooriaa. 

ftldiste reeglitena vöiks nimetada, et: 
autode parkimine on alati tasuline, kas hotelli garaazhis. vöi väljas; · 

·- lapsed kuni 12 aastani on tavaliselt tasuta, laste voodi ei maksa eraldiJ 
- ekstravoodid on alati tasulised; 
- köik ruumid igas nimetatud kategoorias on vannitoa vöi duschiruumiga ja oma 

toaletiga, ka üliöpilaselarnud. Enamikus tubades on TV. 
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• teenindus ja riig~akeud on arvestatud hinna sisse; 
- meie poolt vabendatud üliöpilaeelamud asuvad äärelinnas, kuid köik allmaa

raudtee jaamade läheduses suhteliselt tihedate liikumieaegadega. Toad on 
varustatud tavalise hotellistandardi järele, a.t. linade-tekkide, käteräti
kutega.jne.; 

- hotellid kategooriat~s A-D asuvad köik südalinnas kas jalutuskaugusel vöi 
möni jaamavahe üksteisest; 
kuna Eeto-80 üritused toimuvad väga mitmesugustes kohtades, mitmed linna
servades, on raske üldiselt hotellide asukohti vöt'relda ürituste asukohtadega. 
Vöib ütelda, et kõigil on umbes sama kaugus läbilöikee·. 

Nimetame allpool möne tüübilisa hotelli igae kategoorias 1979.a. hindadega: 
========================================~=====·=========:==~==~===:====~====== 

Kategooria Hotell Tubade Hind rootsi kroonides 
arv üheinimese kaheinimese lisavoodi 

A Grand Hotell 355 245-325 kuni 450 50 
Sheraton 476 365 390 100 

B Morningtan 122 200-235 260-305 40 
0 Oden 135 165 230 65 
D Kom (1976) 62 130 160 190/3 inimest 

Üliöpilashotell Jerum 90 120 

Ettetellimiskäik: 

Tellijatele saadetakse septembri 1979 jooksul kinnitus toa reserveerimise 
kohta. Tellijal tuleb sellejärele maksta eelmaksu/kautsjoni Rkr. 400.- ning 
registreerimismaksu 25-30 Rkr. toa pealt. 

Seejärele saadetakse tellijale hotelli-voucher postilunaga. Blejäänud hotelli
kulu makstakse hotellis sealt lahkumisel. 

Ettetellimieed saata aadressil: STOCKHOLM CONVENTION BUREAU~ Strandvägen 7 C, 
S-114 56 Stockholm, Sweden. 

Majutustoimkond valmistab ette ööbimisvöimaluste vahendamist erakodudea 
Stockholmis, kutsudeaüles kaasmaalasi avama oma kodusid Esto-80 külalistele. 

liLESKUTSE 

1980. aasta suvel saabuvad Stockholmi tuhanded kaasmaalased üle maailma, 
et kaasa elada Esto-80 pidustustele. tllemaailmsete Eesti Päevade möte ja 
ees1närk ei seisne Uksnea eesti kultuuris ja vabadusmanifestatsioonis vaid 
need kokkutulekud peavad ühendama meid ühiseks ülemaailmaeks eestlaste 
pereks, vaatemata kaugustele. Seal meie loome uusi tutvusi ja uuendama 
vanu söprussidemeid. 

Esto-80 majutustoimkond kutsub üles Stockholmi ja ümbruskonna eestlasi 
avama oma kodusid Esto-80 külalistele. Vahendus toimub Esto-60 büroo kaudu 
aadressil: Esto-80 Peakomitee, Box 657, S-101 29 Stockholm. Teatage peat
eelt sinna oma vöimalustest: kui mitu isikut tP-ie saate oma kodus ~ajutada, 
meessoost, naisJD)ost, vanemaid, keskealisi vöi noori. 

Samal ajal kutsub majutustoimkond üles köiki, kes soovivad kasutada 
majutusvöimaluai erakodudes, end selleks registreerima Esto-80 büroos, tea
tades isikute •rvu, a.oo ja umbkaudse vanuse. Sobivuss korral vahendab büroo 
aadressid, mille järele külaline ja vastuvõtja juba ise ühendusse astuvad 
ja üksikasjades omavahel kokku lepivad. 

Rootsi eestlased on kogu maailma eestlaskonna omale külla kutsunud. Uued 
tutvuaed ja söprussidemed saavad köige paremini areneda perekondliku& 
ringis koos eladee. Näidakem e:.iis, et ka meie külalislahked oskame ollat 
Aidake köik kaasa selleks, et seda nädalat sisustada sõpruse, soojuse ja 
tähelepanuga oma kaugete külaliste vaatut Koondagu Esto-80 meid ühiseks 
söprade pereks ja jäägu ta unustamatuks elamuseks meile endile ja mei~ 
noortele1 
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Majutustoimkonna ülesandel selgitab Ilmar Loorand vtlimalusi Rootsi eestlaste 

vabaöhupiirkondade kasutamieeks Esto-80 külaliste poolt. Kuna kaugemalt saabu
vad grupid viibivad Rootsis kauemini kui vaid Esto-80 nädala puhul, siis tahab 
majutustoimkond pakkuda soovijatele vöimalusi, veeta odavate hindadega ülejää
nu~ päevi kodumaa loodueele aarnanevas kesksuvises Rootsis. Sellest informee
rima edaspidi lähemalt. 

Lääne~nere 
lainete/ .... 

Kas on Esto-80 külalistel huvi 
laevasöidu vastu Läänemerel? Kui 
laialdane on see huvi? 

Stockholm1st läheb Helsingisee, 

REIN PUUSEPP· 
Majutuat<?imkond 

·-r 

.. 

Turusse ja Ahvenamaale iga päev . 
hulk laevu. Viiaumit söiduks ei ole vaja. Ehituselt on need suured ja moodsad 
autoparved, mis söidavad kindla söiduplaani järele. Üürida neid aeega ei saa, 
küll aga blokeerida, s.t. köik piletid ette ära. osta. Möne~ vöiks ehk siiski 
jätta raskeveoautode juhtidelal Tahedam aöita kui all on veidi lasti. Laeval 
on n.n. "rootsi laud", baar ja tantsuks mängib orkester. Hinnad on palju oda
vamad kui maal. Tax-free business1 

Stockholmi skäärid on ainulaadsed. Saared ja saared ja kitsad väinad nende 
vahel, punased majakesed mändide all, kajakad ja valged purjed. Sandhamni tagan 
algab lahtine Läänemeri, mille teisel kaldal on Eesti rand ja saared. Kunagi 
kandis ta oma tormisel turjal eesti pögenikud vabaduse randa. lUUd on ta suvi
selt ·rahulik. Sinatavast körgusest paistab päike ja laeva juurest auubub sul& 
kullana sätendav joom otse päiksease •••• 

Helsingi väärib külastust. Löunaaadamasss sisse söite~paistab ees. valge 
presidendi loss ja selle tagant tookiriku körge kuppel. Mönel pool söidab presi 
dent suure kära ja paaunatega. Soomlased teeva vaikselt. Mannerheimitee liik
luskeerises aöitis politseimärkidega väike Volkswagen, mille katuselt valjuhä•l 
daja manitses: "Tasavallan presidentti tulee~"• "Tasavallan presidentti tules~" 
Ja tuligi järgmises. autos~ 

Eaplanaad ·viib aadamast otse linna keskusse, kust algab linna peatänav -
Mannarhaimi teg. Seal on Eduskunna hoone,." kaljuese raiutud Templikirik ja muud 
vaatamisväärset. Kaugemal on Sibeliuse monument, mille lugematutee torudes män
givad aügistormid igavest muusikat ning Odaniemi ja Tapiola moodsad ehituaed. 
Alvar Aalto on jätnud kustumatuid jäxgi Soome arhitektuuri. Sadamast korralda
takse bussidel ringstate linna tutYUstam.iseks. 

Helsingisse jöudes on ka vötmalik kohe teisele laevale minna ja tund hiljem 
tagasisöitu alustada. Kas· on aga mötet jätta linnag~··tutvumine ainult selleks, 
et järgmist ööd Stockholmi hotellis magada? Sobiv aeg söita oleks pühapäeva 
öhtul, olla esmaspäeval Helsingis ja jöuda tagasi teisipäeva hommikul. 

Samuti on vöimalik söita Stockholm1st Turusse, see söit kulgeb rohkem saarte 
vahel. Kuid Turu ei ole Helsingi. 

Ahvenamaale saab söita kahel viisil: 
A) Laev väljub hommikul, peatub Ahvenamaal kaks tundi ja jöuab öhtuks tagasi. 

See on päikesenautijate ja pensionäride tavaline väljasöit kuid küllaltki 
nauditav ilusa ilma puhul. Sijit peamiselt saarte vahel. 

B) 24-tunnine reis viinaoa~mise õigusega. Leiab kasutamist konverentsideks ja 
firmade väljasöitudeka. Laev peatub aadamas 12 tundi, mis vastavalt söidu
plaanile vöib olla päeval või öösel. Samuti sobiv lühemaks väljasöiduka. 



"\ 

Laev jöuab Aega Väljub Söidu Hind Hind sisaldab pileti, 
väljub pärale maal. Soomest Jöuab kest- Rk:r .. kajutikoha ja: 
Stock- Soome tu.ndi Soome Stock- vus 
•holm is-tr aeg aeg holmi tundi 

HELSINGI - ,. -
M/s SVEA CORO~A t1975, 12500 brgt,)m/s 
Käigil voodikohti ca 800 ja nealeseile 

.1:'.6W.LLAMO {T970l ja m/s BORE STAR t 1973 ,, 
ca 600 tekireisijat. 

18.00 7-45 10 18.00 9-00 39 382;-582 2 öhtusööki ja 2 hommiku-
-:,·, einet, kajut käsutuses Hel 

singi sadamas viibides· .. 

18.00 . 7-45 1 9·9~ 21.00 27 314-464 2 .sööki ja 1 hommikueine. 
.. 

M/s TURELLA ja m/s DIANA 2, laevad on ehitusel ja valmivad tuleva suveks. 
Mölemil vood;kohti 750 ja vötavad pealeselle 950 tekireisijat •. 

118.00 { 9-30·17,5 1· 18.00 I· 8.15 
1
38 (321-391 12 sööki ja 2 .hommikueinet 

I . 221 ilma kajutikohata 
Uutel laevadel hinnad töenäolikult kallimad. Kajut käsutuses·Helsingi sadamas. 

TURU I ÄBO 

M/s .BORE I , m/s FENNIA 1973 s SVEA REGINA. Voodikohti neil 
350-600., vötavad pealeselle 600-800 tekireisijat vastaval laeva suurusele. I 9-00 
21.30 

~ VIKiiiG 
~ VIKING 

I 8.oo 
21.30 

120.00 1 ~5··122.00 17 .}0 22,5 1284-410 12 sööki ja 1 hommikueine 

8.15 13. 21.30 7.00 35 332-482 2 sööki ja 2 hommikueinet 

5 (1970), voodikohti 414, tekireisijaid 750; 
6 (1970), --"-- 456,' ---"--- 750 

19-30 
8.oo 

2 

2,5 

21.30 7.00 23 

10.30 20.00 22,5 
246-322 

246-322 
187 

2 sööki ja 1 hommikueine 
2 -''- " 1 __ n __ 

ilma kajutikohata 
AHVEN.AblAALE 

M/s PRINSESSA!"'J' 1966, 7820 brgt , voodikohti 656, tekireisijaid. 800~ 
M/s AFOLLO 3 (1962) voodikohti 472 tekireisijaid 500. 

J Erinevad ~jad·J 12 I erinevad ajadl24 1100-300 l2 sööki ja 1 -hommikueine 

t 

Need on möningad näited. Söiduvöimalusi ja kombinatsioone on kindl~sti palju 
rohkem. Toodud on 1979.a. hinnad, mis veidikene töusta vö~vad. 
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SPORDIVÖISTLUSED ============================»=• 
EST0-80 aporditotmkond on võistluste kavasae vötnud alljärgnevad alads. 

kergejöuetik, tennis, ~jumine, golf, male ja bridzh. Võimalik on ka teisi 
alasid läbiviia, kui selleke leidub küllaldast huvi. Pallimängu ja laske
spordi vtlietluai organiseerivad eriala toimkonnad. 

Käesolevaga kutsume. üles köiki eesti sportlasi osa vötma EST0-80 spordi
vöietlustest ajavahemikul 6. - 13. juulini 1980 Stockholmis. 

Ker~ejöuetik: -
Klass A: mehed üle 18 a. 100 m, 1500 m, körgus, kuul, kaugus hüpe~ 

_,u_ B%: _u.,.. 17-18 a. 100 m, 1500 m, körgue, kuul, kauguehüpe; 
-"-- 0: -"- 15-16 a. 100m, 1500 m, körgus, kuul, kaugus hüpe; 
-"- Dz _n_ 13-14 a. 100 m, 400 m, kõrgus, kuul, kaugushüpe J 
_u_ E: _u_ alla 12 a. 100m, körgus, peeapall, kaugushüpe J 

Klass; A: naised üle 18 &e 100 m, 800 m, körgue, kuul, kaugus hüpe; _ n_ B: _u _ 17-18 a. 100 m, 800 m, körgus, ku:t,tl, kauguehüpe; 
_u_ C: _u_ 15-16 a. 100m, 400 m, körgus, kuul; 
-"- D s -"- 13-14 a. 100 m, körgus, kuul; 
-"- E! -"- alla 12 a. 100m, körgue, kuul; 

Teatejooke 4x100 meetrit nii meestele kui naistele. 

Tennis: 

Klass .A.: nii mehed kui naiaed üle 20 aasta; 
-"- B: -"- -"- _n_ _It_ 16-19 aasta vanuses; _ .. _ 

C: -"- -"- _u_ _u..., alla 16 aasta. 

UJumine' 
Vöiatlueklassid samad nagu tennises:. 
Alad: 100 m rinnuli, 100 m krooli, 100 m selili, 100 m liblik, 400 m krooli 

ja 200 medley. 

Golft 

Köik mängivad samas klassis, vanusepiiri ega handicapi ei ole. 

Male: 

Klae&~: üle 15 aasta ja alla 15 aasta. 
Cupturniir, 2 kaotusela järgneb väljalangemine. 

Bridzhs 

"ke ühine vöistlusklass~ 

Sporditoimkond peab mandritevahelist kirjavahetust, et selgitada osavötjate 
soove ja seisukohti. Eriarvamusi esineb vanuseklaseide, erialade jm. kohta. 
Toimkond sooviks korraldada kergejöustikuvöiatlused teisipäeval, 8. juulil ja 
ujumisvöistlused reedel, 11. juulil. ~lejäänud alad vöivad hölmata terve~; 
nädalat. 

Linnavalitsusele on esitatud sooviavaldus spordiplatside kasutamiseks kuid 
vaatust ei ole veel saadud. Raskusi on ka abiliste leidmisega ja neid on vaja 
vöistluate läbiviimiseks terve hulk. Inimestel vötab asjaajamine liiga palju 
aega, kirjavastused viibivad, ütleb sporditoimkonna juhataja 

kelle uua; aad1'8'Ss om 

Telefon endiselt% 08/710 29 03 

TANEL MOORA 
Bäckgärdsv~en 28, IV 
S-143 OO VÄRBY 
Sweden 



Toimetaja kommentaar: 
' SpordiUrituste planeerimisel on Uheks probleemiks viivitamine eelregistreerimisega 

Ega eee ole sugugi sama aai, kas vöistlueteat vötab osa 
1000 sportlast vöi 100 vöi ainult 10. Tuhande sportlase puhul jääks Stockholmi 
staadion neile kitaake kuna 10 osavötja puhul vöiks selle korraldada möne ees
linna koolimaja öuelt Osavõtjate arvust on olenev vöistluste ulatus ning seni
kaua kui puudub ülevaade sellest, puudub ka reaalne alus linnavalitsusega 
lä~irääktmisteks spordiplatside asjus. Toimkond peaks teadma, mida tal on vaja• 
Bellega on nüüd kiire. Hiljem vöivad spordiplatsid olla reserveeritud juba 
möneks teieeke otstarbeks ja siis ei saa seal. enam midagi muuta. 

Ma usun, et eri maade Eato-80 komi teed kui ka kohalikud komi teed Rootaia 
peakaid siin aktiivselt kaasa aitama. Pöörduge meie spordiseltside ja sportlaste 
poole, möjutage neid seisukohta vötma ja oma esialgset registreerimist juba 
"ÜUd ära saatma. Kui osavõtjate arv ja erialad on selgunud, aiis on ka toim-

.---.., konna! ülevaade sellest, mis tulemaa ja mida ta tegema peab. 

LASKESPORT 

BST0-80 raamides· korraldatavad laskevöistlused nöuavad palju tegelasi sel
leks,, et neid korralikult läbi viia. Södertälje Eesti Laskespordi Klubi, kui 
&uurtm eestlaste poolt asutatud laskurklubi Rootsis, on koos Malmös asuva 
la,kurklubiga 11 KUtt" oma ülesandeke ·vötnud nende -vöistluete korraldamise. 

lagu vöiatluskavaet selgub, tuleb ka aeekord moodustada vastavad nais-
ja aee.aonnad, kuna ruumi- ja ajapuudus ei vöimalda köigil soo-vijatel osa· 
viitta Esto-80 laskevöiatlusteet. NüHd on ülim aeg koostada grupid ja alustada 
t!1teninguga. Löp.l.ikud meeskonnad moodustatakse allee tuleva aastn. kavudel 
paremateet laakuritest, nönda, et loolust ei maksa veel kellel~i kaotada -
harjutua teeb meistrikat 

Kanada on juba aegsaati oma ettevalmistustega alanud. Seal korraldab 
11Toronto Beati Püssi ja Püstoli Klubi" valikvöietlusi kogu maa ulatuses, 
meeskondade koostamiseks. Paistab, et nendel on kavatsus siit paremad auhin
nad kaasa viia, aga eke aee oleneb ju meist teistest kuidas see asi neil 
õnneetubt 

Keda meil tösiaelt karta tuleb, on üldsusele ehk vähetuntud ntmi: TINITSt 
Aga kui ma ütlen, et aee on sama isik kui kirjanik Arvi Kork, siis on käigil 
asi selge. Vöibolla on siia pärast Esto-80-t nii mönigi kultuuritegelane k& 
laakespordi-huviliseks saanud1 

Teine, keda tuleb silmas pidada, on suurmeister Edgar Tiilen Seedrioru 
klubist. Edgar on juba varem Rootsis vöistlemaa käinud jä meid aidanud soom
laste ja rootelaste vastu. Pealeselle on ta köva laulumeea' laulukooris. 

Mujalt maailmas pole veel teateid tulnud aga küllap asi susiseb, s'eat 
esimesed üleskutsed läksid teele juba enam kui aasta tagasi. 

Stockholmis, 22. juunil 1979 

ANTS Tfh<s.AMMEL 
Laskespordi toimkonna juhataja 



EST0-80 laskevöistluae kava. 

AEG: 5.juulil 1980, algusega kell 9.00 ja 6. juulil 1980. 

KOHTa teatatakse hilj~m 

, RELVAOz väikesekaliibriline vintpüss (kal.22} ja 

It standard pUatol (kal.22) 

MÄRKLEHEDa rahvusvahelised 

VÖ!STLUSALAD: v.kal.püasist 50 m 

(!). Seniorid - 21a. ja vanemad: 

e) mehed - täiematach J x 40 la~ku (+6 proovi) ja 

Olympiamatsch 60 lasku lamades (+5 proovi) 

b)naieed - poolmatsch 3 x 20 lasku (+6 proovi) vöi 

ainult JO laeku lamades (+5 proovi) 

~ Juniorid - 15 - 2Da. incl.t 

a) poisid - poolmatsch 3 x 20 lasku (+6 proovi) ja 

kui aeg lubab lisaks 40 lasku lamades. 

b)todrukud sama mie poistel vöi 

ainult JO lasku lamades. 

püstoliet 25 m · 

Vöietluslaske 40 (8 x 5),proove 6, köikidel gruppidel sama. 

TAGAJÄRGtDE TEATAMINEt iga~ lasulisa seeria jlrale, 

proovid iga lasu järele. 

OSAUÖTTs iga asukohamaa saab esitada igal alal kaks 5-e 

liikmelist mees-naiskonda.Täiaarvulise meee-naiskonna 

puudumisel saab vöistelda individuaalselt. 

OSAVÖTU TASUa aeniorid 

juniorid -

igalt osavötjalt kr.20.-

" 11 

AUHINNAD: igale osavötjala oeavötumärk, 

meeskondadele diplomid ja 

kr.1o.-

igal alal kolmala esikohale individuaalsed auhinnad. 

OSAVÖTJATE NIMEKIRJAD: Asukohamaa laekurita esindaja annab osa

võtjate nimekirja koos osavötu tasuge Uks tund enne vaistluste 

algust vöiatluate sekretäriaeti (laekeraja psviljong) 

Vöiatlused toimuvad rahvusvaheliste reeglite kohaselt. 

Vöietkannad moodustatakse asukohamaal, enne Root&i e~itmist. 



Bt&SKUTSE 

ktligile EST0-80 komiteedele 

Käesolevate ridadega pöördume Teie poole palvega, et vötaksite kon
takti oma asukohamaal ulatuses, laskesportlaste organiseerimiseks ja 
Eato-80 laskevöistluetele saatmiseks Rootsi. Kaaeuvate probleemide la
hendamisekson aega paar kuud üle aasta. See aeg - mis kulub kiirelt -
ei hölma üksi meeskondade moodustamist vaid ka nende ettevalmistamist 
vöistluateks. 

Meie (a.o. Södertälje Eesti Laskespordi Klubi koos Malmö Eesti Lae
kurklubiga 11 Kütt 11 ) oleme vöistluste korraldajad. Meie- ja kindlasti 
ka teie - ideaalsoovike t>n täisarvulia te m·eee- ja naiskondade oeavött. 
Sellega on küllaltki tööd kuid visa tahe selle küsimuse lahendamiseks 
vöib anda soovitud tagajärgi. 

Vastava organisatsiooni vöi isiku puudumisel, kes oleks nöua orga
niseerimise ülesandeid oma peale vötma, palume sellest koheselt meile 
teatada. Juhime ühtlasi tähelepanu sellele, et ka Ukaiklaakuritel on 
vöimalus individuaalselt osa vötta Eoto-80 laekevöistluateet. 

Ettetulevad raskused Püüame lahendada ühiselt. Perioodiline infor
matsioon eeltöödest on tänuväärt. Möelgem ka sellele, et kohalik aja
kirjandus on ju infonnatsiooni levi taja1 Uks vöi paar artiklit teie 
poolt koos laskevöiatluate kavaga kohalikus lehes, oleks asjale igati 
kasuke. 

Kontaktiiilehena Esto-80 peakomitee ja klubide vahel tegut·seb härra 
Ants 'l'Uksahammel, kes on köigis küsimustes pidevallt infonneeritud. 
Tema aadress on: Ants Tükshammel, Nordmarksvägen 19, S-123 51 Stock
holm, S~eden. Telefon kodus: 08/93 66 49. 

Laakeaportlike tervitustega 

EST0-80 LASKEVÖISTLUSI KORRALDAV TOIMKOND 

< SÖJAVETP!RANID ) ..._ ___ ...-# 

Söjameeste kokkueaamisi Esto-80 raames· 
kavandav ja ettevalmistav toimkond lipnik 
agr. Valter Soo juhtimisel tegutseb koos

töös Ülemaailmse Eesti Vabaduevöitlejate Keskuse ning kohalike söjameeste 
ühingutaga Rootsie ja teistel maadel. 

Arvestades; ülemeremaade vöitlejate organisatsioonide seisukohti, otsustas 
toimkond korraldada Söjaveteranide kongressi neljapäeval, 10. juulil 1980, 
algusega ca koll 10.00 ja kestvusega 4-5 tundi. Koht selgub hiljem. Kongressi 
ettevalmistustööd otsustas toimkond panna Eesti Söjaveteranide Uhingu Rootsis 
peale, kes kongressi tegelikuks korraldajaks ja komandandiks valis leitnant 
Helmut Pagi. Tema juhib selle Uri tuse tegelikku läbiviim:1.st. 

Söjaveteranid vötavad osa reedel, 11 • juulil toimuvast vabaduse rongikä.igust 
ning sama päeva öhtul toimub traditsiooniline 11Söduriöhtu". Ka selle peo läbi
viimise usaldas toimkond ESUR-i kätte, kes selle peakorraldajaks määras Rootsi 
Eestlaste Esinduse büroojuhataja Ahti Pae. llrituste peakorraldajad astuvad 
ühendusse eöjameeete organisatsioonidega ülemaailmselt, et kokku leppida üri
tuste kavade ja sisustamise asjus. 

Traditsioonilise eöjavigastatute kutsumise ja vastuvötu asjus Eato-80 pidu•~ 
tustele, on toimkond pöördunud eesti söjainvaliidide organisatsioonide poole 
Sakaamaal. 



f.tltlil$1iiii$i$$$$$$$~$@i EST0-80 INFO Nr. 3 ~@iiQ@~~iii~Qii$iiit Lhk. 11 

Selgub, et huvi Esto-8Q·pidustuatest oeavötuke on aHjainvaliidide seas väga 
elavi Senini on registreerunud 39 eöjainvaliidi, kellele lisanduvad nende pere
konnaliikmed ja saatjad, ca paarkümmend isikut. 

Sellega ühenduses, tekkivate kulu«e katteks on möned organisatsioonid lubanud 
~a toetust. Kuna aga kulud vöivad töusta kaunis suurte summadeni, otsustas 
Söjameeete toimkond kooa Eesti Söjaveteranide Öhinguga Rooteis korraldada 
ü:).dise korjanduse Rootsi eestlaakannas 1979. a. sügisel ning vajaduse korral 
veel 1980.a. kevadel teistkordselt. Selleks avatakse eri-postgirokonto. Toim
kond loodab, et Rootsi eestlaskond heldekäelisalt toetab neid korjandusi. 

Vajalikud aadressid: 
V•lter Soo, Lostigen 28, II, S-171 71 SOLNA. Telefon: 08/851328 
Helmut Pagi, Berghemsvägen 34, S-175 38 JARFÄLLA. Telefon: 0758/10889 
Apti Pae, Fack 11, S-100 52 STOCKHOLM 29. Telefon tööl: 08/677053 

AJAL TOIMUB KOLM K U N S T I -
NÄITUSTL 

Neist on kaks eesti kunsti valiknäitused kuna kolmas. on mütiginäitus. tlks; 
valiknäitus tf)lmub Stockholmi linna korraldusel Stockholmi Kultuurihoones;, 
milleks pöhimötteline lubadus on antud 11. mail s.a. Teine valiknäitus toi
mub Esto-80 kunstitoimkonna korraldusel Eesti Majas. Samas toimub lisaks ka 
kunsti müüginäitus. Näitused Eesti Majas teostatakse koostöös Eesti Kultuuri 
Koondisega. Töögrupi juhatajaks on EKK büroojuhataja Maia Mathiesen. 

Valiknäituste läbiviimisel on nöuandjateks prof. Sten Karling, kunstikrii-
tik Evi Ind, kunstnik Endel Köke ja kunstnik Enno Hallek. · 

Va~iknäitustest oaavötu tingimused selguvad veel esimesel poolaastal 1979. 
Pärast seda pöördutakse kuna~tnike poole kutsega. 1980 .. aasta esimesteks kuu
deke peavad löplikud valikud töödest olema selgunud. Samuti ka andmed kata
loogi jaoks. Kavatsus on trükkida köikide kunstinäituste jaoks ühine ülevaate
k•taloog. 

1979-05-13 OTT PAJU 
Kunstitoimkonna juhataja 

Ettepane.kuid ja /cornrnentaare · 
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~e~~~~~e 

Bamo Ridala 

DS~I KULTUURIST JA RAHVUSLIKUST ENESEKAITSEST •============================================· 
Teen käesolevaga Esto-80 peakomiteele ettepaneku kaaluda möningate niiau

guste ürituste teostamist seoses 1980.a. ülemaailmsete Eesti Päevadega, mis 
toetaks meie rahvusliku olemasolu vöitluat ning viiksid samaaegselt edasi 
eesti ~ltuuri ning eesti ühiskondliku elu arendamist. 

Niisugused üritused ja plaanid vöikaid olla järgmiseds 

1) Tuleks korraldada vähemalt üks, meelsamini mitu, koosolekut, kus arutataks 
eesti keele praegust olukord ja seda, mida vöidaks teha selle parandami

seks. Näiteks ähvardab eesti keelt vöörsönade uputus, täielik segiajamine. 
kohaliku vöörkeelega ja hädavajalike uute aktuaalsete eestipäraste sönade 

'puudus. Vöörapärased sönad ähvardavad nii kodumaal kui ka paguluses matta ~agu 
raudrulliga eesti keele oma alla. 



Asjaolu, et eesti keel ei ole suutnud pidada ajaga sammu, on olnud tingitud 
sellest, et Eesti ~hvas n~i kodumaal kui ka paguluses on pidanud elama eba
nonnaalsetea oludes• Ei ole suudetud - vöi ka tohitud, nagu kodumaal - välja 
anda niisuguseid algupäraseid vöi ka tölgitud teoseid, mida oleks nonnaaleetea; 
oludee eesti keeles välja antud. 

Tuleb omistada ka tähelepanu sellele, et N.Liidu kommunistlik partei kasutab 
keelt - ka näiteks sovjetiseeritud eesti keelt - poliitilise vöitlusvahendina 
eesmärgiga hävitada läänemaine demokraatlik maailmavaade - ka eestlaste keskel. 
Sellest hädaohust ei pea olema ainult teadlikud, vaid selles väitluses tuleb 
leida ka töhusaid vaatuabinöusid. 

Ma ei mötle siin eesti keele olukorra arutamist teaduslikust seisukohast -
mida vöib muidugi ju ka teha - vaid kultuurpoliitilisest ja puht-poliitiliseet 
seisukohast. Ka ei käi see nii palju ilukirjanduse kui just igapäevase ja ka 
näiteks ajalehtede keele kohta. 

2) Tuleks: uurida vöimalusi korraldada Eduard Wiiralti näitusi Lääne-Euroopas 
ja Pöhja-Ameerikas ning hiljem vöibolla mujalgi sel alusel, et seda teeksiõ 

kohalikud muuseumid omal kulul. Meie poolt antakse ainult tehnilist abi• Näitu
sed peaksid ilmtingimata toimuma aini-must-valge lipu all, sest muidu neil ei 
ole ju mötet~ Wiiralt on maailmakuulus graafik, kelle teosed tooksid kuulaust 
ja au Eesti nimele. 

3) Tuleks v~lja anda üheköitelina eestikeelne entsüklopeedia, kus asjalikult 
ja veenvalt lükataks ümber okupeeritud Eestis ilmunud kommunistlikus ent

süklopeedias esinevad, eriti ajalugu ja poliitikat puudutavad, valed. Selle 
rahvusliku entsüklopeedia toimetajaskond tuleks valida nii, et ta oleks kompe
tentne ja küllalt antikommunietlik. Niiaugune enteük1opeedia on hädavajalik 
eriti eesti noorte pärast. 

Oluline on, et nende ürituste ja kavatsuste teostarnisest vötake osa vaba 
maailma eestlased Ukskäik kus nad asuvad. Käik, kel vöimalik, peaksid andma 
oma töö- vöi majandusliku panuse. Niisugune üle maailma ulatuv koostöö röhutaks 
köigi eestlaste kokkukuuluvuse tunnet ja saatusühtlust ja oleks ka toeka ja 
abiks eestluse säilitamisele kodumaal. 

Oluline on ka, et Eeto-80 peakomitee, kel on kontaktid eestlastega üle maa
ilma olemaa, esitaks need ettepanekud kohalikele komiteedele kohe. Nii vöiks 
möttevahetus nende üle alata üsna varsti ja vöibolla vöidaks Esto-80 ajal teha 
vajalikud otsused ning varsti peale seda asuda nende teostamisele. 

Leian, et eestlaskond vabas maailmas vajab ühiseid eesmärke. Eelpool esi
tatud kolm ettepanekut puudutavad olulisi küsimusi ja on-minu arvates: niisugueed, 
millega iga rahvusliku meelsusega eestlane vöib ühineda. Nende teostarnieest 
oleks kasu ka meie kaasmaalastele kodumaal. 

Esto-80 peakomiteel on seega hea vöimalus esitada vaba maailma eestlastele 
kolm rahvuslikult tähteat ja meie rahva kokkukuuluvuse tunnet alivendavat ette
panekut. 
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TÄHELEPANUKS KÖIGILE KOMITEEDELE 

~PORDIVÖISTLUBTEST OSAVÖTT1 
Palume Esto-80 komiteesid omal maal 
~a oma piirkonnas ergutada ja kaasa. 
$i«ata aelleks, et sportlased end 
peatselt registreerikaid spordi
vöistlusteat osavötmiseka. Aadress 
ja lähemad andmed vaata lhk. 7. 

LASKESPORDI vöistluste organisee
rimiseks ning laskesportlaste re
gistreerimiseks palub võistluste 
korraldaja Ants TUkeammel Esto-80 
komiteede kQaaabi. ~leskutse lhk. 
10 aiaaldab isiklikku pöördumiat 
komiteede poole. Ta ootab vastust. 

LAIVASÖI!s Peakomitee on huvitatud 
kohalike ja eri maade komiteede ar
vamiseet laevasõidu kohta. Millisel 
kujul peaks see toimuma (lhk. 5-6) 
ja kui suur näib olevat huvi sel
lest·oaavötuks. Vastused palume 
a,_atapJaan Vilval, Nockebyvägen ,6, 
s~161 40 BROMKA. 

EST0-80 MÄRKa Peakomitee soovib, et 
köigil Esto-80 trükistel ja eseme
tel kasutatakse Esto-80 märki. Et 
vältida märgi väärkasutamiat, on see 
juriidilise toimkonna poolt regiet
reeritud Patent och Registrerings
v•rketie ja omab seega seaduse kaitse. 

UUED TOIMKONNAD: Juhatua otsustas 
luua alljärgnevad uued toimkonnad: 
Esmaabitoimkond (dr Jaan Novek), 
Informatsiooni a PR toimkond (Siim 
Saare , Kavaraamatu a ääemete 
toimkond Leo KarQ~ää , Tehniline 
toimkond (vakantne), Turuetamis
toimkond (vakantne) ja Lastetoim
~' mille juhatajaks otsustati pa
luda Stockholmi E. Laateaia juhat. 
Erna nemmer• Uueka ballitoimkonna 
juhatajaks otsustati kutsuda Muusa 
Ericseon ja peakomitee pressirefe
rendiks toimetaja ftlo Ignata. · 

RUUMIDE UURILEPINGUD tulevad esi
tada juriidilisele toimkonnale läbi
vaatamiseks septembri alguses. 

Muru kasvab 
mulla peale 
sinililled 
silma peale ••• 

Peakomiteest on surma läbi välja
langenud Kirikute toimkonna juha
taja, EELK konsistooriumi assessor 

· AUGtJS! RAIDUR 
sünd. 1914-08-29 
surnud 1979-Q5-27 

ja peakomitee esindaja baltieakll ... 
laste juures·, Balti Sel ts.i peasekr. 

ADAM GRb:BAtM 
sünd. 1904-11-14 
surnud 1979-o5-10 

Peakomitee mälestab oma lahkunud 
kaaatöölisi tänu ja lugupidamiseg& ---·X---

' 
JÄRGMINE PEAKOMITEE KOOSOLEK ön 
otsustatud kokku kutsuda augusti 
kuu löpul s.a. 

VOLDIX rootsi, inglise ja saksa kee
le• lato-80 tutvustamiseks on koos
tamisel. Selle kavandab Informatsi
oonitoimkonna reklaaaispets Inge 
Kolk· 

Esto-80 büroos on mUUgil rootsikeel
sed autodekaalid Esto-80 reklaamike, 
hinnaga kr. 10.- tükk ja !-ati.rgid 
(valged) Eato-80 märgiga, kr. 30·-

A/S EESTI MAJA juhatus on otsustanud 
Eesti Maja ruume Esto-80 ajal mitte 
välja üürida kinnisteks kokkutule
kuteks vaid anda ruumid vöimalikult 
suures•ulatuses Esto-80 publikule 
üldiseks kohtamispaigaks kasutada. 
Kuuldavasti.tahavad ka Eesti Majas 
asuvad organisatsioonid eellea suu
nas kaasa aidata. 



PANEME LINNA LIPUEHTESSE! 

Eesti lippude 
organiseerib s 

muretsemis·t Esto-80 
Kalle Onno 
Mäbärutigen 50 
162 39 VÄLLlNGBY 
Telefon: 08/386909 

puhuks· 

Peakomitee toimkondi palutakse täita all
järgnev ankeet ja saata see Kalle Onnole 
hiljemalt 20. juuniks a.a. Meie siht peab 
olema, et Esto-80 ajal oleks Stockholm vöi
maluste piirides ehitud sini-muet-valgete 
värvidega. Eriti aga hooned, kus toimuvad 
meie üritused, peaksiv vähemalt ürituste 
a.jal olema ehitud rahvusl1ppudega. Kuna 
Stockholmis leidub UUrimiseks· ainult ca 20 
Eesti lippu, siis tuleb meil muretseda 
vajalikul arvul uusi. Vaja on niihästi.varda
lippe kui ka kantavaid lippe. Lippude 
finantseerimiseks on möeldud eriaktsioon. 

SIIM SAARE 
Informatsiooni ja PR 

toimkond 

------------------------------ Siit lahti löigata 1 ------------------------------

ANKEET EESTI LUPPUDE VAJADUSE SELGITAMISEKS 
=======~=================================== 

Palume ankeet täidetult tagastada hiljemalt 20. juuniks s.a. aadressil: 

Kalle Onno, Mäbärsstigen 50, 162 39 VÄLLlNGBY, I telefon: 08/38 69 09. 

===============================================:====;==================· 
Toimkond s • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • Kontaktisik: ..................... 
Tänav ja maj anr. :. ...................................................... . 

Postinumber ja aadresss ••••••••••••••••• • •• •. •. Tele:fon: •••••••••••• 

MEIE VAJAMEl vardalippe, arv ••••••••• tükki ============ 
ku.upäevadel: ..•.....•.. o ....... • .......................... . 

kantavaid lippe, arv ••.•••••• tükki 

ku.upäeva.del: •...•••..........•••.•.••• .., .••.•.••.......••• 

Märku s s •••••••••••••• • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • 
••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 111 ...................... . 

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
Kuupäev Allkiri 


