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INTERESA PROPONO DE LA ALTA PROTEKTANTO
OKAZE DE LA JUBILEA JARO

Estimata Prezidanto!
Esti m ata j Sinjorino jl Esti m ataj Sinjoroj!

Mi havas la honoron kaj samtempe grindnn ĝojon
bonvenigi vin, Ia partoprenantojn de la 72-a Unive.rsala
Kongreso de Esperanto, en la no m o de la plej supora j
aŭtoritatoj de Pola Popola Respuhliko, Honora ,Komitato,
kaj en mia propra no m o, tiu de la alta protektanto de
la Kongreso.

En la jaro de la granda jubilee de f .< peraetc v-ia j
vojoj, el :, elk-deko da landoj de kvin ko► F nE^nte j, al kon-
dukis vin al Var-sovie. La 1.igitero kun	 radikoj de la
Esperanto- movado kaj de la interna i: r i inci; ve fari,ĝís pli
forta ol la penoj de la longdistanca vojaĝo. Oni do dev
as ĝoji, ke tie m m riltno m hre vi renkontiĝas en Varsovio,
en la urbo, en kiu antaû cent ,jaroj, precize la 26-an de
Julio de la 1887-a jaro, aperis la unua libro de Ludoviko
Zamenhof, ke vi ankaû om agas lin en Bialistoko, ke
naskiĝis Ia posta Doktoro Esperanto kaj kie - en la kon
diĉoj de la Lia m a m ultling veco en tie urbo, naskiĝis la
ideo: krei la internacian lingvon, la Lingvon, kiu levu la
noblajn celojn de la Pliminado de konflktoj, inter la
ano j de diversaj naciecoj, la lingvon, kiu servu la kon-
struadon de fido, interko m preniĝo kaj paca ordo.

Kiom proksimaj estas al ni - en la hodiaûa tempo,
tempo plena de konfliktoj kaj diversaj minacoj por la
homaro kaj por la vivo sur nia planedo - la celoj kaj
idealoj, Iduj antaŭ cent jaroj gvidis la m o dentan okul-
kuraciston, kia m 1i oferis al le ho  m arc sian internacian
lingvon. Proksimaj kaj plu aktualaj, ĉar ni estas atest
antoj de la freneza vet-armiĝado, atestantoj de la kreiĝ
ado de ĉiam pli danĝeraj armiloj kaj kreskanta ekologia
minaco, ĉe la sentebla manko de fido kaj eblo interkom
preniĝi inter ho m of kaj nacioj.

Pollando, tiom dolorige suferigita en sia historio,
Pollando, en kiu ĉiu kvara-kvina civitano pereis dum Ia
dua m ond milito, havas tute specialan m oralan rajton kaj
devon paroli pri tiuj danĝeroj, aklvoid al la batalo por
konservo de la paco kaj kontraestari tiujn  (ortojn, iduj
kondukas .la mondon al neniigo.

Pro do ĝuste en nia lando nask:iĝis la bone konataj
V

K URIERO N-RO 1

SOLENA INAUGURO
DE LA DUA JARCENTO

"Antaŭ cent jaroj, en
presejo apud ĉi tiu kongres
ejo, aperis eta, modesta
bro§uro..."

1 iuj vortoj de d-ru
Humphrey Tonkin, prezi
danto de Universala Espe
ranto-Asocio, aŭdiais en
la kongresa salonego Ludo-

viko antaŭ vasta maro
de vizaĵoj, homoj kolektiO
intaj el ĉiuj partoj de la
terglobo. La Solena Inaŭgùro
de la 72a Universala Kon
greso de Esperanto digne
kaj feste enkondukis Si
tiun jubilean semajnon,
honoran al tiu eta bronuro,
al Il ia genia kreinto kaj al
la mirindaj lingvo kaj
movado kiuj el Ili elkreskis.

Polaj ruIlo kaj blanko
ornamis la salonon, dum
super la scenejo fumante
pendis la kongresa flago
-- jam ornamita per la
ora nomo de Varsovio 1987.
Kameraoj, fotiloj, magneto
f onoj svarmis inter la
eeestantoj, dum sur la
scenejo sidis kvardeko
de estraranoj, funkciuloj,
honoraj gastoj kaj landaj
salutantoj. En siaj enkondu
kaj vortoj d-ro Tonkin
emfazis la fakton, ke
neniam antaŭe kunvenis
tiom da esperantistoj el
tiom da landoj en la tuta
historio de nia lingvo. "Post
cent jaroj de hardiĝo, nia p
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lingvo trovas sin plej forta,
plej internacia, kuiture
plej riĉa."

La Alta Protektanto
de la Kongreso, prezidanto
de 	 la 	 pola pariamento
s-ro Roman Malinowski,
salutis la kongresanojn per
parolado, kiu trovi§as el
apude. Tondran aplaüdon
rikoltis lia prezento de la
bjalistoka iniciato. Tre mal
ofte okazis, ke iu Alta Pro
tektanto tiel sindediee kaj
entuziasme laboris por suk
cesigi "sian" kongreson,
kiel s-ro Malinowski, kiu
mem parolis pri "via Mova
do , kiu fari§ls ankaŭ
la mia."

Kortugis multajn kongre
sanojn la simplaj, sinceraj
vortoj de d-ro Ludoviko
Zaleski-Zamenhof, nepo de
nia iniciatinto kaj honora
gasto de la Kongreso. LI
memorigis ia ĉeestantojn
pri sia saluto, eldirita en la
varsovia UK antaŭ_ 50 ja
roj, kaj pri la baldaŭe
posta pereo de liaj famili
anoj, persekutataj kiel he
breoj kaj kiel esperantistoj.
Pluraj aliaj parencoj de
Ludoviko Lazaro honoris la
Kongreson per sia ceesto.

Belan muzikan  i nter  l udon
sekvis salutparolado de
s-ro N i gel Cassar, reprezen
tanto de la §enerala sekre
tario de Unui§intaj Nacio!,
s-ro Perez de Cuellar. S
ro Cassar emfazis la komu
nan humanismnan strebadon
de UN kaj la Esperanto-mo
vado, "kiu povas fari mutton i>

ts NUN ili v12tTiS
kotte vNlvEaLsA LAJN .ó

vaN t4te-So J N •  • •
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en la mondo pacniciatoj kaj proponoj pri senarmio.
Ekze m plodone mi menciu:

- pri la Plano de Rapac!-i, Idu cQ1fs krei senato m an
zonon en la Centra Eŭropot

- pri la akceptita de Cr rinizaĵo de Unuiĝintaj Naci
oj, pala deklarncio pri edukado de junaj generacioj en la
spirito de la paco,

at; -- pri la plej nova iniciato, konata jam sub ja
ne w o Plano de Jaruzelski, kiu ceL* s la eutopan sekurec-
on.

Nodiau jam ne sufiĉas paca kunekzîstado, hodiau ne
cesas dialogo kaj aktiva kunlaboro, pro la kreskanta kun
dependeco de la evoluo kaj glob-skaleco de problemoj.

Mi parolas pri ĉi tiuj dolorigaj de m andoj de nia m on
do, ĉar mi konscias pri tio, ke por solvi ilin necesas
interko m preniĝo, kaj ĉi. tiun interko m preníĝon en la tut
ho m ara skalo klopodas servi la lingvo Esperanto. Ne est
as do mirige, ke la valorojn de ĉi tiu lingvo rim en ds
ankaû Unesko, kiu prokla mis du rezoluciojn pri la deman-
da de iom vasta utiligo de Esperanto en internaciaj kon-
taktoj. Kaj la Monda Pee-Kon lantaro, en unu e1 siaj
rezalucioj, esprimis al esperantistoj rekonon pro la kon-
tribuado al la firmigo de la paco kaj vastigado de
la ideoj de frateco kaj amikeco inter la homoj de diver-
saj naciecoj. Tio ĉia in estas la vivanta ideo-teste m ento
de Ludoviko Zamenhof, kiu, krom krei la lingvon, kreis
ankaû hu m anis m an progra m on, konatan kiel esperantis-
m o, progra m on, kiu celas - surbaze de komuna lingvo

konstrui la fidon kaj fratecon inter la nacioj. Pro tio
estas la afero tute ko m prenebla, ke la peco estas sa m -
te m pe vorto kaj celo - precipe proksi m a al la esperant-
istoj, kiuj konscias pri tio, ke nur en la kondiĉoj de la
paco la Esperanto-movado povas: ekzisti kaj evolui,
kaj la lingvo - praktike servi la homaron.
Esti m ataj Sinjorinoj kaj Sinjoroj!

En la centjara Jubileo de Esperanto, vi kongresas en
Pollando, ne nur por su migi la ĝisnunajn atingojn de via
movado, fiksi planojn por la estonteco, sed ankau por
o m aĝi la grandan homon - Ludoviko Zamenhof - kiun
unui,ĝintaj Nacioj nomis "filo de la tuta homaro ".

La o m aĝon kaj mem oron plej ofte esprimas m onu m en-
to j; da tiuj Zamenhof havas en la mondo jam multe.
Sed la vivo instruas. ke la plej belaj, plej valoraj estas
duj cn onu m entoj, kiuj praktike, ĉiutage servas la ho
mojn. Ml estas profunde konvinkita, ke tie firma m onu-

m ento, utila m onu m ento, kiun - okaze de la 100-jariĝo
de Esperanto oni povas kaj oni devas starigi, en lia
nas1d urbo, devus fariĝi:  La Monda Esperanto-Centro 
L U D O VI K 0 ZAMENHOF - en Bialistoko. Ci estus en sia
formo m onu m enteca, sed ankaû praktike servus la esper-
antistojn en la tuta mondo kiel loko de renkontiĝoj,
sciencaj esploroj - precipe interlingvistikaj kaj esperanto-
lagiaj - kiel loko de la praktika realigado de la ideo, al
Idu oferis sian tutan vivon - la kreinto de Esperanto!
De tiu ĉi loko do, kun granda ĝojo - kiel la alta protek
tanto de la k o ngreso, kaj kiel la sa m urbeno de Za m en-
hof e1 Biafstoko - mi anoncas, ke la Komitato  de
Universale Esperanto-Asocio plene subtenis mian ideon:
konstrui la m onu m enton de la 100-jario de Esperanto -
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por antaŭenigi la pacon."
Donante varman apogon al
la varsovia Kongreso, II

kludis: "Ni aprezas vian
entuziasmon kaj plenkore
subtenas vl1.s'

La longe, vico de nomoj
de 8eestantaj dipiomatoj
kaj reprezentanto} de Lan
daj Asocioj kaj allai lokaj
movadoj reliefigis la tut
mondecon de 8i tiu Kongre
so. Aparte varman aplaŭdon
ricevis la diplomatia repre
zentanto de Israelo, pro
sia bela saluto en perfekta
Esperanto, kaj la esperan
tistoj afrikaj. Ankaŭ la
31 partoprenantoj de la
Infana Kongreseto elvokis
entuziasman bonvenigon.

	

S-ro 	 Yosi m i 	 Umeda,
anoncis du malav arajn dona
coin al UEA: la  Premion
Onisaburo Degu8i, aljuOotan
dum la Tago de Paco al
homo, kiu elstare kontribuls
al realigo de la celoj de
al realigo de- la celoj de la
Asoclo, kaj la financan ba
zon por la fondo de Azia
Of icelo de UEA.

Tempo malpermesis le
,gadon de 8iuj ricevita]
salutoj, sed aparte menciin
das tiu de la generala
direktoro de Unesko, da
la prezidanto de . Islando kaj
de la prezidanto de ia
sveda parlamento, Ingemund
Bengtsson.

La finan festparoladon
de d-ro Tonkin, brilan inspi
ran superrigardon pri la
tumulta, kontraûprobabla
historio de nia lingvo
kaj ,pri Oiaj perspektivoj por
la dua Jarcento, vi povos
legi en nia morgaŭa eldono.
_Pet la tondra __aplaŭdo kiu
Oin sekvis, perer la komuna
kantado de la H i m no kaj
per la f Ina saluto de d
ro Tonkin: "Sukcesan kon
greson!", oficiale Inaŭgurï
Ois la 72a Universala
Kongreso de Esperanto kaj
la dua ,jarcento de nia
lingvo, kulturo kaj movado.

P . 3

en la formo de MONDA ESPERANTO CENTRO "LUDO-
VI K O ZAMENHOF" en Bialistoko.

Mia ĝojo estas tiom pli granda, ke oni konfiells
al mi la honoron gvidi la laboron de la internacia kon
stru-fondaoo de la CENTRO. Mi esprimas mian profun
dan esperon, ke ĉi du ideo trovos la subtenon de la
partoprenantoj de la Varsovia kongreso, ke ĉe la kunla
boro de Eluj, al kiuj estas proksimaj la ideoj de Ludovi-
ko Zamenhof, eble jam en baldaua estonteco, prasperos
al ni efektivigi la projekton de la konstruado de la
CENTRO, kaj tiam - tre verŝajne - unu el la estonta j
kongresoj de Esperanto, eble ĝuste okaze de la m alfer
m o de la CENTRO - povos okazi en la naskiĝurbo de
Ludoviko Zamenhof!

Sinjoro Prezidanto! Sinorinoj kaj Sinjoroj!
Mi esprim as la esperon, kaj do tutcerte estas la

espero de m ultej adeptoj de la ideo de la internacia
lingvo, ke debatante en Varsovio, ĉe la sojlo de la dua
jarcento de Esperanto - via kongreso ellaboros novan
agadstrategion favore al ĉi tiu lingvo kaj favore al la
celoj, kiuj gvidis la kreinton de Esperanto, ke el la
atingaro de ĉi tiu kongreso oni ĉerpos la inspiron por la
efektivigo de la eterna revo de la homaro pri la komu
na lingvo internacia, proksimiganta la ho m o fn kaj naci
ojn kaj servants al la komuneco de iliaj pensoj kaj agoj.

Estas por mi granda honoro, ke mi povas, al la kun-
venintaj ĉi tie ho m of de granda in enso kaj var m a koro,
al la adeptoj de humanis mo kaj kompreniĝo, kiaj ja
estas la esperantistoj - transdoni la dezirojn dè frukto-
donaj debatoj kaj agrabla estado en Varsovio kaj Pollan
do!

Mi estas profunde konvinkita, ke dum via estado en
Pallando vi ĉie renkontos elkoran akcepton kaj tradician
polan gast-a m on.

Al via Esperanto- m ovado, kiu ankaû fariĝis la mia -
mi detiras sukcesojn en la nomo de la por ni ĉiuj ko m u -
naj celoj: interko m preniĝo, amikeco kaj kunlaboro, venko
de la ideo de firma paco sur la Tero!

TELEGRAMO DE LA
GENERALA SEKRETARIO
DE UNESKO

Dankon, ke vi invitis
min 8eesti 6i tiun histori
an 72-an Universalan Kon
greson de Esperanto en
Varsovio kaj mi sincere
bedauras ke mi ne povas
8eesti.

Esperanto konstante
pruvis sian valoron kiel
bonega perilo de interkom
preniĝado inter popoloj
kaj kulturoj kaj grave kon
tribuas al paco en la mon
do. Mianorne kaj nome d3
Unesko mi deziras al 1

ĉiun sukceson por la kon
greso kaj esprimas mian
esperon ke multaj homoj
en la mondo, kiuj sin dedi
eas al la evolulgo de 81
tiu lingvo, povas daure ri
kolti la frukton de siaj
admirindaj strebadoj.

Unesko restas preta
provizi helpon ene de siaj
disponebiaj rimedoj kaj ri
petas sian apogon por la
celoj, kiuj inspiris doktor
on Zamenhof krei Esperan
ton kaj kiuj estas paralel
aj al la fonda spirito de
Unesko. Bondezirojni

Amadou Magdar M' Bow
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GRAVE GA!

La oficejo de "Orbis" urle
serĉas tre bonan interpre
tiston, kiu estaF:preta sen
antaŭa preparo interpre.ti
la enhavon de popola nup
tofesto, kiun oni prezen•
tos en Bogustawice dum la
kongresa ekskurso la 27an
de julio. EventiJalaj kandi
datoj sin 	anoncu al la
ĉambro de LKK 	 n-ro 25
(IV-a etaĝo).

I/ • 	 WIN•W 	 ...a
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La 26-an (dimanĉo) ĉe la
strato Elektoralna 12 je la
horo 18.00 oni malfermos
"Varsovian Kulturcentron"
- ĉiuj aranYoj -

SEN BILETOJ!

KONGRESEJO
(21aco pi Kollum

icajScienct)

RADIO POLONIA INVITAS !

Lunde, la 27an de julio, je la 16a horo en la salonego
BAUDOUIN DE COURTENEY (kinejo "Mloda Gwardia")
komenclgos renkontigo de la aüskultantoj de radiostacioj
utiligantaj Esperanton. La renkontiOon organizas la
E-redakcio de Radio Polonia en kunlaboro kun LKK.
Radio Polonia tutkore invitas iujn reprezentantojn de la
diversaj radiostacioj, kiuj eeestas la kongreson, vent
al la renkontigo. Oni esperas, ke la kunveno tatigos por
spert-interŝango, opinl-prezento ktp. Eble ankaŭ ellaboro
de iuj planoj por estonta plivastigo de la utiligo de
Esperanto en radiofonioj de la mondo. Oni petas pripensi
la respondon 1.a. al la jenaj demandoj: Kiel popularigi
la elsendojn inter la esperantistoj? Kiel plivastigi la
uzadon de Esperanto en la radio?

Dum la kunveno estos enmanigita bronza festmedalo
al s-ro Norbert Merkens (FRG), aŭtoro de la centmila
letero veninta pasintjare la E-redakcio de Radio
Polonia.

aranĝoj kiuj okazos en
Kongresejo (krom tiuj en
salono Ludoviko) estas

SEN BILETOJ!

La planita por lundo malfe
rmo de la ekspozicio de
s-ro Galczyriski ne okazos,
Ear la ekspozician materia
Ion oni ne kunportis el Kra
kovo.

VETERPROGNOZO
Por lundo oni antaŭvi

das en Varsovio pasemajn
pluvetojn. Estas rekomen
dinde kunporti pluvombre
Ion. Tamen generale estos
sufi8e varrne, do ne nece
sas uzi varman vestaTon.

ATENTON MINISTOJ
La ministoj kaj labo

rantoj de parencaj bran
doj estas invititaj parto
preni renkontigon, kiu
okazos en la domego de la
Minindustria Ministerio
la str. Krucza 36, Cambro
n-ro 345, lunde la 27an
de julio je la 17a horo.
Apude vi trovos mapeton,
kiu faciligos al vi la
alvenon. Perpiede oni po
vas atingi la konferencejon
dum 10-15 minutoj prome
nante ekde la kongresejo.
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FESTPAROLADO DE H. TONK I N
Karaj Gekolegojl

Antaŭ cent jaroj, ĝuste en la hodiaŭa tago, en presejo
apud nia nuna kongresejo, aperis malgranda libro. Gi
no miras, en la rusa lingvo, "Lingvo Internacia". Ĝi priskri
bis sim plan, bazan projekton de lingvo por faciligi la
in*ernacian ko m unikadon. Ĉia aŭtoro kaŝs sin m alantaû
Ia n . m o "Doktoro Esperanto ".

M a1 m ultaj estis la homoj: kiuj profetis korekte la
.stontecon de tiu libro. La presisto j, kiuj ĝin ko m postis,
kaj pasigis tra la presilo, apenaŭ povis scii, ke, cent
jarojn poste, kolektdios en Varsovio sesmul homoj el
sepdeko da landoj por festi la finfaron de tiu simpla
preseja tasko. Malmultaj estis la homoj, eĉ inter tiuj,
kiuj aĉetis la libron, kiuj povis ĝuste antaŭvidi, ke tiu
eta kaj ni odesta broŝuro se m os se Hi on, kiu disbranĉiĝos
en plenan kaj vivipovan lingvon, kiu etendi gas en ĉiun
angulon de la tel globo, kaj estos uzata por ĉiuj taskoj,
ĉiuj funkcioj, por kiuj la hom aj ling voj estas uzataj.

Mal m altaj estis la ho m oj, kiuj povis profiti la grandajn
Panĝojn, la grandajn eventojn, kiuj trafos la m ondon en
tiu jarcento de tia m ĝis hodiaŭ. Eble la spirito de opti mi-
smo de 1887 profetus la aviadilon, la televidon, la spac
veturadon, la ko m putilon. Eble ĝi profetus .Za grandajn
gajnojn kontraŭ m al<sano kaj m alriĉo, kontra6 analfabete-
co, kontraû m alsato, kiujn registris nia jarcento. Eble
ĝi povos antaŭvidi la konsccfiĝon pri la ho m aj rajtoj,
pri la rajtoj de virinoj, pri la rajto al de m okrata parto
preno en la socio , kiuj en nia epoko estis kodigitaj
en la Universalan Deklaracion de Ho m aj Rajtoj kaj aliajn
doku m entojn.

Eble ĝi povos antaïtvidi la kreon de la Ligo de Nacioj
kaj poste la fondon de Unuiĝintaj Nacioj, ĉar ja en
tiu epoko la sopiro al supernacia j organizejoj, kiuj helpu
la naciojn vivi en paco, estis granda.

Sed ĉu tiuj legantoj de la Unua Libro, kaj tiuj labo
ristoj, kiuj ĝin presis, povus scii ke interne de tridek

KURIERO N-ro 2

INFORM AGENTEJOJ
PRI LA KONGRESO

"Kiuj informagentejoj in
formas pri la Kongreso?" -
CI tiun demandon ofte met
as al la Gazetara Servo di
versaj kongresanoj. Ni res
pondas, ke la pola inform
agentejo PAP diskonigas
ĉiutage informojn pri
la Kongreso ne nur polling
ve, sed ankau anglalingve
al eksteriandaj klientoj, kiuj
abonas la inforrnservon de
PAP. Sed oni ne scias, kiuj
gazetoj utiligas la material
on. Aliflanke kelkaj Inform
agentejoj (l.a. DPA, AP,
Sinhua) ricevis de ni infor
mojn kaj espereble uzis ilin

La polaj amaskomunikil
oj informas pri la Kongreso
eksterordinare vaste. Pri la
inauguro oni raportas kun
fotoj sur la ĉefaj pagoj de
óluj ĵurnaloj, la radio
kaj televido eĉ kelkfoje
ĉiutage raportas pri la Kon
greso tre objektive, emfaz
ante la plivastiĝon de la
faka apllkado de la lingvo,
kio parte speguliĝas en la
kongresa programo.

ESPERANTO 100- JARA"
Internacia scienca si m

pozio "Esperanto 100-jara"
okazos de la 28-a ĝis la
30-a de oktobro 1987 en la
Universitato de Vieno. Te
moj: DLT-progresoj (Schub-

p. 1



V
ert), Propedeutika valoro de
Esperanto (Frank), Klal Es
peranto estis atakata (Lins),
La esti§o de la E-Socio
(Tonkin), Psikologiaj reagoj
al la vorto Esperanto (Pi
ron), robo de Esperant
lingva verkisto (Slifer),
Tipologio de Esperanto (Da
ck, Companys), Teorio de
tradukado (Maas), Komparo
Inter la unuaj libroj de Sch
layer kaj Zamenhof (Haup
enthal) kaj aliaj.
INFORMOJ DUM LA UK:
Kunsido de CED; lumverda
af to. ADRESO: Sit-npozio
"Esperanto 100-jara", Pf. 92
A-1183 Wien, Austrio.
(Kunsido de CED marde, je
la 13-a horo, salono KLE
MENTISIEWICZ.)

RAPORTO

PRI LA ANITALITAG M EZA PROGRA-
M 0 DE LA TAGO DE LA PACO

Enkondukis 	in 	s-ro
Umeda Yosimi, gvidantode
la tago.

S- Ina Galina Staneŝniko
va komencis per kanto:"Min
atendu sen forgesi".

La veteran° s-ro Degu
chi Kyotao el Japanio sub
strekis la harmonian kunviv
adon de la homoj.

Sekvis s-ro Hans Meinel
el GDR, kiu parolis pH sia
juna§o, pri la edukado
en naziaj/fagismaj tempoj.

S-ro Zhang Qicheng elA

Cinio parolis pri la temo

jaroj tuta aropo plonĝos en la nokton de la plej granda
milita, kiun Lam  ajn spertis la homaro? Cu fil imagus
ke ĉluj tiuj eltrovol de la scienco kaj la tekniko, lc/JAI
levos la vivnivelon de la ho ni oj, faciligos al ili la au-
tagan vivon, pligrandigos Man vivosperton - ĉu ill imagus,
ke ili ĉiuj havas anka0 sian m allu m an flankon, kaj ke
la brits tekniko Idu alportos vivon ankaa portos  in orton?
La sensencan detruon de du unua in ond miLito ni guldas
al la tekrzika progreso, per kiu unu nacio povis 3eti kon-
trail alia ar milojrz nenia  in antaae eltrovitajn. Tiu brila
progreso, /dun ill tiel ad m iris, detruis Dresden, detruis
Coventry, kaj, en fina paroksis m o de neniism o, detruis
Hirogi in on. Till brila teknika progre.so forbuĉas hodian
grandan parton de la fruktoj de la ekono mio de la diver-
saj landoj en la for m o de ar miloj. Kaj du m la grandaj
potencoj provizadas sin per ato m ar miloj, la tria monda
aĉetas pli si in plajn ar milojn je egala kosto al iliaj in albri-
laj ekonomioj. Senprecedenca estas la nombra da lokaj
militoj, kiuj hodian akuias la terelobon: Sen precedence
in ultno in braj estas la rifuĝintoj de tiuj mitt toi.

Kaj la tekniko, Iciu faris la tankojn kaj la militavia-
dilojn, Ida faris la atom bo m bojn kaj la m ilitraketojn,
estis tiu sa ma teknilco, Iciu eltro vis novajn in etodojn
por persekuti la ho in ojn pro la raso al kiu iii aparte-
nas, la religi o, kiun M kredas, la lingvo, lciun fil parolas.
Te in as pri la sa ma tekniko, !du invent& la gasejo,in kaj
la fornojn, kiujn neniu homo, tie el en Varsovio kunvenan-
ta, por festi la centjariĝon de Esperanto, povas plene
forgesi.

la legantoj de tiu Untie Libro povus antaü vidi,
ke la Familio de ĝia aatoro malaperos preskarz sen spuro,
sa in e kiel In alaperos la do in oj, en lciuj 111 logos, kaj
la verso viaj stratoj, kiujn ili prom enos?

Ludo viko Zamenhof utiligis kagno m on al m °nail parte
por eviti identigon de la Lingvo Internac.la kun lu aparte
ho rn grupo, lu specifa medio. Kaj okazis rim arkinda trans-
for miĝo. Preskail senpense, kvazau sekvante la norm ojn,
ldujn sekvas tiu ho in a lingvo en sia evoluo, la parolantoj
de la lingvo de doktoro Esperanto ko in ends atribtri dun
nomon ne al la homo sed al lia lingvo = la personeco
de Doktoro Za in enhof kaj la fakto de la lingvo internacia
kom ends apartiĝi, kaj la kagno tn o de la modeste doktoro
trans m oviĝis al lia lingvo. Dum Doktoro Zain enhof sekvis
sian sim plan sed laborplenan vojon, instip,ante la esperan-
ristojn al ĉiam pli forta laboro, verkante, tradukante,
revente pri &a in novaj projektoj por proksimigi la ho in ojn,
pli kaj Ali da personoj lernis kaj uzis kaj fleksis kaj
riĉigis la lingvon Esperanto. Kaj klem en 1917 Za m enhof
in ortis, Esperanto ta In en vivis.

Ĝi vivu tra ĉiuj gtor oj, ĉiuj uraganoj - tra la skis m o
de Ida, tra la skuoj de la Untie Mondmilito, tra la kar-
ira in alsukceso ĉe la Ligo de Nacioj, tra la persekutoj
de la3Oaj jaroj, tra la katastrofoj de la Due M ond milito.

vivis spite al antatiljuĝoj, spite al superteraj reformoj,
spite al organizaj fugoj, spite al Yaluzoj kaj k vereloj.
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"Per Esperanto por lingva;
egaleco".

S-ro Roelofs el Neder
lando parolis pri la influo
de mono rilate al milito.

F-Ino Kitabatake Hitomi
rakontis dolorigan sperton
en Ĉinio, klu dank' al Es
peranto mIidiĝis.

S-Ino Ursula Grattapag
lia, klei la lasta paroianto
emocligis la auskultantaron
per siaj personaj travivaĵoj
en Berlino kaj Pollando.

La programo havis kvar
muzikajn paûzojn. Kantis
Anjo Amika el Hungario kaj
tri ensembioj el Sovetunio.

S-ro U reda Yosi m i re
sumis la enhavon de la
antaûtagmezo kaj invitis
la partoprenantojn reveni
posttagmeze, kiam La. la
televido fi l mos transdonadon
de ie diplomo "Onisaburo
DEg:.chi".

(L. Dem mendaal)
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KONGRESAJ EKSPOZICIOJ
Ni informas, ke la ekspozi
cioj en la kongresejo trov
Iĝas en ses lokoj:
1) la koridoro malantaŭ la

Kongresa 	 Salonego
(Artaĵoj de esperantistoj)

2) apud 	 la Salonego
Kabe (Junularaj kaj infa
naj afiŝoj)

3) maisupre apud la liftoj
en la Kafejeto (Fotogra
faĵoj de Ake Rohdln el
Svedio)

4) 4-a etaĝo, malantaû la
Libroservo (Polaj E-aj
libroj)

5) 4-a etaĝo, anekso al
Hodler, 	 salono 	 Bujvid
(Vojaĝanta ekspozicio de
UEA)

6) 4-a etaĝo, salono Drat
ver (fiiatetaĵoj de Rudolf
Burmeister el GDR).

"80 JAROJ DE BEAR
Buigara E-Asocio, Bulga

ra Kultura Centro en Var
sovio, str. Swïetokrzyska 32
afable invitas vin partopre
ni la inaŭguron de la jubilea
ekspozicio "80 jaroj de Bul
gara E-Asocio", kiu okazos
la 28-an de julio je la 17a
horo en la sidejo de la
Bûipara Kultura Centro.

FILATELA E-EKSPOZICIO
MALFERMITA

Dimanĉe matene, antaŭ
la kunveno kunveno de E--fi
latelistoj, malfermi§ls impo
na fi latela . E-ekspozicio en
la salono Dratver, apud la
enirejo de la Libroservo.
Sur entute 340 folioj videb
las abundo de Esperanta
filatela materialo en 5 sek
cloj. La unua prezentas la
konkuran eksponaĵon pri ta
historio de Esperanto de
Rudolf Burmeister sur 80
folioj. La dua prezentas al
ujn ĝis nun aperintajn E
poŝtmarkojn. La tria sekcio
prezentas E-poŝtstampojn el
40 landoj kaj en ia kvara
videblas óiuj ĝis nun aperin
ta] E-stampoj. En la kvina
parto videblas elekto de
postaj tutaĵoj pri Esperanto.

La ekspoziclon preparis
E-fiiatela sekcio de GDREA
kune kun la Poia Filatelista
Asocio.

FOTOEKSPOZICIO
En la parko Lazienki es-

tas aranĝita fotoekspozicio
VARSOVIO EN ZAMENHOF-
TEMPOJ, kiun devus vidi
8iu kongresano, por iomete
senti la etoson de la tagoj,
kiam naskiĝis Esperan-
to. El la ekspoziciataj
fotoj menciindas precipe ra
raj fotoj de Zamenhof.

La 27-an kaj la 28
an de julio je la 19-a horo
okazos en la salono FELIK
SO, sur la 4-a etaĝo en la
kongresejo (kinejo "Wiedza")
teatra spektaklo de Janusz
Korczak "Vi zagoj kaj mas
koj", kiun prezentos geakto-
roj Wanda Neuman kaj
Wieslaw Nowicki kaj flut
istino Maria Wilska.

"Vizaĝoj kaj maskoj" es
tas la unua spektaklo de
Gdanska Esperanto-Teatro.
La humanismaj valoroj de la
prozo de J. Korczak, elsta
ra pola verkisto kaj pedago
go, estas tre proksimaj al
principoj de E-movado -
temas ja pri vera kaj aû
tenta Interpersona komunik
ado, pri aliro al gravaj pro
blemoj e1 óiu angulo de la
mondo.
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PROGRAMŜANĜOJ
LA PIAN-RECITALO de

Teresita i nbs Aleniz el Ar
gentinó okazos en la Reĝa
Kastelo, la 28-an de julio je
ta 17-a horo. La koncerton
povas partopreni nur tiuj
kongresanoj, kiuj sukcesis
akiri la biletojn en la glĉe-
to "Artaj Aranĝoj".

INTERNACIA KONGRESA
UNIVERSITATO

Lau la peto de D-ro
Hans Eichorn ni atentigas
to interesigantojn, ke lia
prelego okazos marde la
28-an de Julio je la 14-a
horo en la salono Kalocsay.
La dua pretego de D-ro
Wells okazos ĵaude la 30-
an je la 15-a horo.
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PERDO
Tove Jyding, kongres

numero 2486, perdis sian
monujon. Honesta trovinto
povas in transdoni al gi
en la hotelo NOVOTEL.

NOVAJ LIBROJ
En la sidejo de la Lib

ro-Servo (4-a eta§o) estas
a8eteblaj kelkaj tute novaj
libroj, i.a. la reeidonita
"Fundamento de Esperanto"
de Ludoviko Zamenhof, la
Unua Libro de Zamenhof
por Poloj (fotorepreso de
1887), "Sinjoro Tadeo" de
Adam Mickiewicz en la
majstra traduko de Antoni
Grabowski k.a.

LIBRO-PREZENTADO
Marde je la 12-a horo,

en la ekspoziciejo de Poiaj
EldonaToj, en la 4-a etano
de la kongresejo, maidekstre
de la- salono Privat, estos
prezentataj la libroj de
Edistudio por la Jubilea Ja
ro. Temas pri la plena po
emaro de nia granda poeto
William Auld "En barko
senpilota", bindita volumo
de preskaŭ 900 pa§oj,
kaj la dua rakont-kolekto
de Bernard Golden "Pestoj
kaj homoj". Cz,iuj kongresan
oj sentu sin invititaj de la
aŭtoroj kaj eidonInto veni,
vidi, kaj kapti la okazon
a8eti. KONGRESA KURIE
RO petas la aŭtorojn veni
je la 12-a horo kaj aŭtogra
fi siajn verkojn.

NATURAMIKOJ
En belega regiono de

JugosIavio (riveroj, lagetoj,
kanjonetoj, grotoj, monolit- 

oj, arbaroj kaj herbejoj) ni
konstruas Esperanto-Domon
8iujare en aŭgusto. Ni aten
das vin post la kongreso!
Bv. Inforrnial en la redakcio
aù skribe 8e: Esperanto
Domo, YU-79285 ,Gornja Sa
nica (Tel. 07971041, Turis
ma societo).

RADIOAMATORA
KONGRESA STACIO••

Okaze de la 72-a UK
oni funkciigis !at) la iniciato
de Wiestaw Dyduch amator
an radiostacion kun la vok
signo "SP (/) UEA". La sta
cio estas aŭdebla sur 8 iuj
kurt- kaj ultrakurtondaj
radioarnatoraj bendoj. iis
nun anoncis sin 1.a. jenaj
kolegoj: Martin OK1MCW el
Ceflosiovakio, Wolf Y23HE
el GDR, Rami 4Z4LX-IS.

La radiostacio estas in
stalita en la JUnulara Pala
co (flanka enirejo). La de
taloj riceveblaj lunde je la
16-a horo, - ni invitas 8iujn
radioamatorojn al la radio
stacio por babili kaj sekvi
la kontaktojn en la etero.

VEGETA RANOJI 

Bv. atenti, ke la Konfe-
renco de Tutmonda Espe-
rantisto Vegetorona Aso-
cio okazos marde la 28-
an de julio en la salono
Hodler!

OMAĜO Ô'E LA TOMBO
DE L. ZAMENHOF

Pro la giganteco de la
72-a UK oni ne organizos
komunan viziton de la tom
bo de L. Zamenhof en la
Juda Tombejo 8e la strato
Okopowa en Varsovio. La
kongresanoj estas petataj
iri tien unuope all grupe,
kelkaj landaj asocioj inten
cas organizi grupajn vizitojn
de la tombejo. Utiligu la
okazon dum la kongresa
semajno! Al la JUda Tomb
ejo oni veturas de la kon
gresejo (de la magazeno
SAWA, vidalvide) per la
buso n-ro 180 (finhaltejo),
aŭ per taksio.    
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VETERPROGNOZO
POR MORGAŬ:

Unu el la icongresaninol,
kiu estas speclalistino pri
vetero, in-aŭguras por mor
gaï.1: plue regos malvarmeta
vetero, denove estas antaŭ
vidataj 	 pluvetadoj. 	 Estas
konsilinde 	 kunpreni 	 en la
kongresejon varman pOlover
on kaj pluv-ombrelon.

*************************
Kongresa 	 Kuriero de la
72-a Universa- a Kongreso
de Esperanto en Vars6vio.
Redaktas: Stano Marĉek
kaj Andrzej Pettyn.

Stano Mar&k.

p. 4



^..^.^.:-..^

TRANSDONO DE LA PREMIO
ONISABURO DEGUCi

En la komenco de la
posttagmeza programo de la
Tago de la Paco, la nova
premio de UEA, Onisaburo
Degudi, estis sotene transdo
nita a+ la premilto s-ro Hans
Bakker. Transdonis la prem ion
la prezidanto de UEA, Hum
phrey Tonkin, kune kun s
ro Kyotaro Deguii, la prezi
danto de EPA.

S-ro Bakker ricevis la pre
mion pro sia laboro disvastigi
Esperanton en la Tria Mondo.
Sub lia gvido kunlabora
reto traktis pli ol 5000 infor
mopetojn el diversaj afrikaj
landoj, kaj 8i-momente Blrkaŭ
350 afrikanoj lernas la inter
nacian Lingvon per korespon
daj kursoj, dum pliaj 200 per
lokaj kursoj. La 41 Esperanto
kluboj kaj kvar landaj asocioj
de Afriko, por ne paroli pri
la dek tri kapabla) esperan
tistoj t:eestantaj 81 tiun kon-
grason, amplekse atestas al
la efikéco de lia agado.

La premio konsistas el `
diplomo, japana pupo, kaj
monsumo kun egalvatoro de
4000 nedertandaj guidenoj. La
pupo estas aparta donaco de
la Esperanto-arnikaro de Oo
moto.

Dum la transdono de la
Premio la afrikai amikoj de
Hans venis sur la podion por
tiel videbtigl kaj apogi Ilan
laboron. En sla akcepta parot
ado Hans Bakker substrekis la
fakton, ke precipe utiligado
de Esperanto estas malfacila
por afrikanoj. Tial II atvokis
lokajn grupojn kaj landajn a
sociojn OemellOi kun lokaj
movadoj en Afriko kaj subteni
ilin praktika kaj morale.

p. 1
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FESTPAROLADO DE H. TONKIN
(Daŭrigo el la hieraŭa Kuriero.)

Zam enhof no mis la fruajn adeptojn de la Lingvo
Internarii "esperantoj": "Rapide kreskas la afero per
Laboro de la esperantoj." Lia poemo "La Espero" tiel
implicas, ke la parolantoj de du lingvo alikas al la rondo
fa m ilia" de Doktoro Esperanto: ili fariĝas Esperantoj.
La historion de lia lingvo, spite al la obstakloj, spite
la renversojn, punktas belaj sukcesoj, kuragaj agoj. Ni
memoras la tradukon de "Ha mleto ", ni memoras Boulogne-
sur-M er, ni m e m oras la forajn pionirojn - Grabo wski, Ka-
zi mierz Bein, Privat, Hodler. Ni m e in oras tiujn, kiuj
tra la Unua Mondmilito laboris pere de Esperanto por
  parencojn trans la batalado de oponaj arm eoj. Ni
rn e m oras Kalocsa y kaj Baghy. NI m e m oras Cseh. Ni
m e m oras la sukcesojn en M ontevideo kaj Sofio. Ni m e ru o-
ras 1a kongresojn en Tokio kaj Pekino.

Ni ankaŭ memoras Ia personajn momentojn, kiuj vivigis
Esperanton por nia unua renkontigo kun eksterlandanoj,
nian unuan konsciigon, ke du ĉi stranga ko m binajo de
lingvaj ele m entoj, nete pakurita, hele ligita de la
dek ses reguloj, funda m e.ntita, kun m etita, a.fik ita - kun
siaj akuzativoj kaj korelativoj - siaj o-oj kaj n-oj kaj e-oj
- efektive funkcias, efektive vivas, efektive espri mivas.
Se Za m enhof m ortis, se herboj kreskas sur la ruino j de
ia m a Varsovio, Esperanto vivas, kaj prosperas. Kaj se ni
kaj niaj kolego j m aljun_iĝas en nia kunlahoro, vivas laste
Ia esperanto j. lii ĉirka ias nin tie ĉi, kaj 1fl portas nian
lingvon en la estontecon.

Kion alportos tiu dua jarcento al Esperanto? Sa m e kiel
1a unuaj adeptoj de la lingvo de doktoro ESperanto, sa m e
kiel la laboristoj, kiuj presis tiun broŝureton, ni apenaŭ
povas profeti. Unu afero estas ta m en tute klara: la
lingvo mem, kiu pasis tra la fandejo de cent jaroj de
evoluo, brile sukcesis. Neniu, kiu in uzas, povas dubi,
ĉu ĝi estas lingvo plena kaj ko m pieta. Neniu, kiu uzis
ĝin en la scienco, aû legis ĝian literaturon, povas tion
diri - eĉ se necesas daûre ĝin m odernigi kaj ankoraû
ko m pletLgi. Sed se ĝi brile sukcesis kiel lingvo, ĝi ankoraû
ne brile sukcesis kiel lingva ko in unu w o - la plejparto de
le homoj ankoraü ne parolas ĝin , eble eĉ nenion scias pri

y
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FILMO SINKRONIZITA EN ESPERANTO: 

_P REMIERO D E
"IE EN EUROPO"

Sensacion kreis unua el
montro de "le en Eüropo" lun
de je la 12-a horo en la salo
no Kabe. Jen historie grava
filmo, la unua postmllita, pro
duktita en Hungarlo, en kiu la
rolutoj ĉiuj parolas Esperanton.
Aŭ almenaŭ' ŝajnas tiel! Bando
de Infanoj, militorfoj, vagas
tra la ruinigita kamparo, ŝte
lante kaj rabante por vlvtenl
sin. Finfine ili trovas iun hej
mon: Sed ĉu la polico kaj
farmistoj lasos ilin en libero?

La hungara sinkronizisto,
István Vajda, mem ĉeestis la
premieron, kvankam li mem
ne parolas ESperanton. Jam
antau du jaroj li pripensis la
sinkronizon de lu hungara fil
mo en fremdan lingvon, sed
nur pasintjare kaptis Ilan ate
nton artikolo pri la Jubileo,
kaj nur en majo ĉi-jare estis
pretaj la aranĝoj por pretigi
la filmon.

La sukceso de tiu ĉi provo
povus konduki al brila serio
de monde konataj filmoj,
sinkronizitaj en Esperanto kaj
videobende registritaj por aĉ
eto. S--ro Vajda estis entuzias
ma pri la eblecoj, sed subst
rekis la neceson de antaûe
garantiita financa bazo (ĉiu
filmo kostus po 20-30 mil
gerrnanaj markoj por produkti),
Interesitoj turnu sin al UEA
aŭ HEA por pliaj detaloj.

"le en Eŭropo" estos spek
tebta plurajn fojojn dum la
semajno en salono Kabe. Kon
suitu vlan programon kaj Kon
gresan Kurieron por detaloj.

(M.Fettes)

Kongresa humurbukedo de
Stano Marôek kaj Stano
Markovi8 (Cefioslovakio).

voZo NPNTI S
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ĝi. Ni havis niajn sukcesojn tiurilate: jen okazis sukcesoj
inform ka m pan jaj au instruagadaj, jen oni akiris oficialan
rekonon, jen fakuloj serioze ĝin traktis. Sed la granda
laboro restas antad ni.

Ĝi estas ja giganta laboro. Gi estas nenio alia ol
konvinki 1a ho m ojn, ke Esperanto prezentas la plej bonan
solvon al la lingvaj proble m oj de la m ondo. ei tion faras
Far ĝi estas facila kaj facile lernebla. Ĝi tion faras ĉar
ĝi estas nettrala. Gi tion faras ĉar ĝi traktas ĉiujn
ho in ojn en spirito de egaleco. Neniu alia -lingvo tion
faras. Tiuj aliaj lingvoj prezentas pseŭdosolvojn, kiuj
privilegias certajn ho m ojn super aliaj kaj kiuj di.svastigas
certajn kulturajn valorojn kaj ne aliajn. ILi foje bele
aspektas, ili foje aspektas nehaltigeblaj, sed ili ne solvas
1a fundamentajn problemojn, kiujn Zamenhof ce lls solvi.
Ja fin fine lia lingvo estis kaj estas pli al pro ponata solvo
de la lingva problee m o: ĝi estas pro vo alfron ti la spiriton
de m alegalo, de netolero, de m ala m o, kiu tiel diŝsiras
nian belan kaj serenan m ondon.

M ultaj paralantoj de Esperanto ĝuas sian ling von, kaj
ĝin uzas, sen granda entuziasmo ,ĝin disvasti,gi. Al ili
sufiĉas la kongresoj, .ilia loka klubo, okazaj libroj aĉet itaj
de la libroservo. Eĉ ĝenus ilian ko m fortan kaj her m etikan
m ondon subita alfluo de novaj lernantoj, novaj adeptoj.
Ja per simple utiligo de la lingvo ili helpas ĝian lingvan
pliriĉigon. Sed, karaj gekolegoj, tio ne plu sufiĉas. Venas
nun la periodo de disvastdgo. Ni kreis m urojn ĉirkau ni:
sekuraj en niaj kluhoj kaj kongresoj, ni ne bon venigas
adekvate la novulojn, ni ne sufiĉe pledas por nia Lingvo,
ni ne alfrontas la publikon, ni ne agas sufiĉe discipline
kaj celkonscie. Dirante tion, mi neniun akuzas, mi
neniun kritikas. Mi simple faras tiun ĉi konstaton: ke la
lingvo ekzistas unue por disvastz;gi, due por ĝui. Fojfoje
ni inversigas tiun ordon, kaj forgesas nian veran celon.

Kiam Zamenhof kreis sian lingvon, li kaj liaj sa m te m p-
uloj opti mis m e rigardis la estontecon. Ili opiniis proble m -
ojn solveblaj. ili kredis je la prospero. La posta jarcento
rn ontris, ke ili pravis kaj ne pravis: ke altiĝis la intenseco
de la sukcesoj kaj sa m te m pe la intenseco de la in alsukce-
soj. Sed ni ne forgesu, ke, m algrau ĉio (kaj m algrau
do, ke la plihoniĝo ne estas universala), pliboniĝis le
ho m a kondiĉo tra la pasintaj cent jaroj. Plivastiĝis la
egaleco. Pligrandiĝis la de m okratio. Necesas nun lerni la
sa m an ling von, por ke ko m une, solidare, en spi rito de
ko m preniĝo, ni povu frond kuraĝe la proble m ojn de la
moderna m ondo - 1aû la ekze rn plo j de Za m enhof kaj
kun la sindediĉo, saĝeco kaj klarvida de rea.lis m aj esper
a ntoj.
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LA 50-A ESPERANTO
POSTMARK°

auste en la tago de la
Inatiguro de la 72-a UK
aperis la 50-a E-pogtmarko
en la historio de Esperanto.
Eldonis gin Ministerio de
Poto kaj Teiekomunikado
de Cina Popola Respubliko
kaj dank' al la internacia
heipo de E-istoj vi povas
in admiri kune kun 49 ali-

aj E-pogtmarkoj en la f ila-
tela ekspozicio apud la lib
roservo. La pogtmarkon
akompanas unuataga koverto
kaj memorigaj pogtaj E-
stampoj el 10 ĉinaj urboj,.
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ESPERANTOLOGIA
KONFERENCO

PREMIERO "LA SERENADO" 
okazos dimanêe je la 18-
a kaj lunde je la 17-a en Hy
brydy.

En la 8eesto de 8. 150
esperantologoj kaj interesit
aj personoj inaŭguris la 27-
an de julio je la 9-a horo
prof. Tonkin la 10-an - do
certasence ankaŭ jubilean
Esperantologian Konferencon.
Li mallonge skizis la evolu
on de la aranno dum 10 ja
roj, emfazante gravan kres
kon de la intereso pri espe
rantologia problemaro inter
special istoj ene de la mova
do kaj ekster Oi kaj prezen
tis la programon de la nuna
konferenco. La kungvidanto
de la konferenco, D-ro Rat-
kai el HUngario, prezentis
la inaŭguran preleganton,
D-ron Ulrich Lins, konatan
historiiston de E-movado.
Transpreninte la parolon D
ro Lins precizigis, ke li ne
parolos pri la tuta historio
de Esperanto, sed pri la
plej gravaj historiaj verkoj
kaj fontoj Esperantaj aŭ.
alilingvaj. La resumoj de la
konferencaj prelegoj estas
publikigitaj en "Informilo
por 	 Interl ingvistoj", 	 n
ro 2/87.

(J. U§p.)

PROGRAMSANGOJ 
FLM PREZENTADOJ

Krom la f i I mprezentadoj,
menciitaj en la programo, o-
okazos en la sama kinejo:

"IE EN EŭROPO"
"POST 20 JARCENTOJ"
Ambaŭ f i I mprezentadoj o-

kazos laude la 30-an je la
15,30 h.

TEATRA:0
Ni informas vin, ke hodiaŭ

(marde, la 18-an) okazos aldo-
na prezentado de Gdanska Es
peranto-Teatro: Janusz Korcz-
ak - "Vizagoj kaj maskoj"
- en la salono Felikso (kinejo
"Wiedza"), sur la 4-a atego, je
la 18-a horo. 	 LKK

LA KRIZALIDO TEATRO
Jen kelkaj informoj pri la

teatro Krizalido, kluj mankas
en la Kongresa Llbro:
"LA PLEZURO DISIGI: de Ju
les Renard (1893) - okazos
merkrede je la 18-a kaj ven-
drede je la 20-a horo en
la teatro Lalka.
"AMINDA KRETENINO"
de Francois Boyer (1971) oka-
zos marde kaj merkrede je la
20-a horo kaj vendrede je la
21-a horo (samloke).

SOLDATO "ŜVEJK"
Ĵaŭde je la 14-a horo oka-

zos en la klubejo "Hybrydy"
aldona teatra spektaklo de
"Trpivaĵoj de la brava solda-
to Svejk"i

LA KONGRESA LABIRINTO

La redakcion de KOngresa Kuriero ofte
vizitas la kongresanoj kaj jen demandas, jen
plendas pri la fakto, ke en la kongresejo
mankas orientig-helpiloj... Jen bildo, kiu fin-
fine atingis la redakcion, kaj kiu montras la
dislokl6on de la salonoj sur la 4-a etago.

Por tiuj, kiuj ne havas la INFORMILON,
ni ripetas almenaii nomojn de la salonoj en
la ceteraj. etagoj:

Unua (ter-)etago: Kotarbihski, Kafejeto,
Kabe (kinejo "Przyja2h"), Baudoin de Courte
ney (kinejo "Mloda Gwardia"), Liftoj supren.

Dua etago (tra kiu oni eniras la kongres
ejoj: Fabiano (akceptejo), Tuwim, Spegula
(artekspozicio), Ludoviko (la Kongresa Salon-
ego), poŝtoficejo. Sesa etago: Grabowski, Bel-
mont. Oka eta0o: Cseh, Zawada, Zakrzewski,
Sygnarski.
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BONVOLU
ne preni plurajn ekzemp
lerojn de Kongresa Kurie
ro, Car ne restos por ia
ceteraj kongresanojt

❑ Ĉ7 ❑
3aŭde je la 14-a horo en
la Libro-Servo de UEA ^
ino Jadwiga Gibczynska Le
gos el la du nove aperínt
aj libroj (v. paĝon 95 en la
Kongreslibro): "La Fratoj
Leonkoro" de la sveda aŭ
tor i no Astr i d L i ndgren kaj
"La lastaj infanoj de Otdr
ovalo" de G. Pausewang.

- - - - - - ^= -.. 	 .... , .^ . 	  _ . . 	 ___.._
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INTERNACIAJ EKZAMENOJ
DUM LA JUBILEA U.K.

Dum nia Kongreso okazos
Ekzamenoj de UEA kaj 'LEI
(element- 	 kaj 	 mezgradaj): .

Dato: vendrede la 31-an.
Loko: Salono Privat
Tempo: 	 08.00 	 ĝis 	 09.00:

registriĝo kaj instrukcioj.
09.00 ĝis 10.30: Skriba ek
zameno (element- kaj
mez-grada)
10.30 ĝis 12.00: Parolaj
ekzamenoj (elementa,meza)

Kotizo: 25 guledon acl 3000 zt,
Atentigoj: La kandidatoj estu
surioke akurate je la 8-a horo
Helpi loj (ekz. vortaro) ne es
tas permesataj. On! havu du
skribllojn; ne uzu ruĝan inkon.
La ceteraj Informoj ĉe s-ino
Irena Szanser.

❑ ❑ o
LA VOĈO DE ZAMENHOF
K-ALI ALIAJ SONKASETOJ

En la Libro-Servo hav
eblas unika sonkaseto kun la
voĉo de Ludoviko Zamenhof,
La sonkaseto enhavas ankaŭ
la himnon "La Espero" kaj
E-kanzonojn pri Varsovio en
la plenumo de A. Tomecki.
Tre rekomendindal Same
aĉetinda estas la 4-kaseta

parol-ekzercaro eldonita de
POLFRAKT, kies ekzercojn
legas la plej elstaraj polaj
aktoroj kaj parolistoj. Se
vi volas akiri bonan pronon
cadon kaj profundigi vlan
parol-kapablon, tuj havigu
al vi la kompleton de la
sonkasetoj. ill estas uzeblaj
kun aû sen lernolibro.

0 

VIDEOBENDO KUN FILMO
"ESPERANTO" ( DoeRzYrisia )

La videobendo kun la filmo
"Esperanto" de Roman Dobr
zynski estos baldaŭ a8etebla.
Bv. informiĝi en la hotelo Fo
rum, 8ambro n-ro 2507.

❑ D D

POST VARSOVIO - ZAGREBO
Post la Jubilea Kongreso

kongresanoj el 39 landoj dan
rigos la solenadon en Zagrebo

partoprenante tie la solen
aĵojn "100 Jaroj de E-Kulturo".
Kun dudeko da teatraj kaj
pupteatraj prezentaloj, kon
certoj, ekskursoj k.s. tiu 61
festivalo promesas fariĝi vere
eventori8a semajno!

La kongresanoj, venantaj
post la UK al Zagrebo, estas
petataj direkti sin post la al
veno al la hotelo "Internatio-
nàl", kie funkcios la akcept
ejo. Tiuj, kiuj alvenos post la
3-a de aügusto, bv. sin anonci
8e E-Centro en Amrugeva 5/II,

VETERPROGNOZO
Bedaûrinde plue regos mal

varmeta vetero, antaûvideblaj
estas pasemaj pluvoj. Plibon
iĝo de la vetero sekvos laude.
Kunportu al Bialistoko vlan
ombrelon kaj varman pulover
4ton.

.4r ^ --=-k.--.^---^=
,41 /,

La ĵus aperinta infanlibro
" VENIS VESPERO"

unuafoje aperinta sur la E-merkato
estas ankoraü havebla en la Libro-Servo.
TRAD U KIS: A. Wandel (de 11. Andersen).

Libro speciale planita por denaska
instruado de Esperanto,

kun enkonduko pri dulingva edukado
de infanoj.

1,^ .
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K ongresa 	 K uriero de 1a
72-a U niversala Kongreso
de Esperanto en Varsovio.
R edaktas: Stano M arĉek
kaj Andrzej Pettyn. Enpa^-
igo: Stano Maeek.
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LA 21-A INTERNACIA
KONFERENCO DE i.L.E.(.

La 21-a Internacla Konfer
enco de lnternacia Ligo de
Esperantistaj Instruistoj okazis
de la 17-a ĝis la 24-a de julio
1987 en Lodzo, en la konstru
o de Lodza Univarsitato.•

Ceestis ĝin 152 konferencanoj
el 15 landoj.

Vendrede °a 17-an de julio
dum sia unua kunsido, ia estr
aro fiksis la tagordon de la
konferenco. Poste 3urnalistoj,
reprezentantaj la gazeton
"Glos Robotniczy Dziennik
Lodzki" intervjuis la estraron.
Lige kun la konferenco aperis
artikoloj en tri eiutagaj gaze
toj kaj en unu semajna revuo.
Vespere okazis gaja interkona
vespero.

Sabate okazis en la salono
de Zamenhof solena malfermo.
Sur la podio sidis kvar gastoj:
la prezidanto de la Nacia
Konsilantaro de Lodzo, ia
vicprezidanto de la urbo, la
rektoro de LOdza Universitato
kaj la unua sekretario de la
Lodza Distrikta Komitato de
Unuiĝinta Laborlsta Partia.
La malfermon gvidis prezidan
to de L K K Tadeusz Ejsmout.
Flanke de ia estraro de ILE
estis sur la podio: Edward Sy
moens (vicprezidanto), Catina
Dazzini (den sekretario), Ber
til Andreasson (kasisto) kaj
Marin Bacev (vicsekretarlo).
La prezidanto lsztvan Szerda
helyi pr,. malsano ne eeestis.

Fakajn preiegojn taris Ste
fan MacGill (Humuro kaj dra
mo en la instruado), D-ro Till
Dahienburg (Robo de konversa
cia) lingvoj en instruado kaj
lernado de fremdaj lingvoj),
Doc. Liang Ziming (Postuloj
pri E-Instruado de 8inaj supe

p. 1
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JUBILEA 72-A KONGRESO DE ESPERANTO, VARSOVIO 1987
KVARA NUMERO 1987-07-29

SALUTVORTOJ DE S-RO NIGEL CASSA R,
REPREZENTANTO DE GEN. SEKRETARIO DE U.N.

Sinjoro Prezidanto, Gesinjoroj, mi salutas vin.

Estas por mi granda plezuro esti hodiaû ĉi tie kun
vi. Mi venas kiel parolanto por la Gen. Sekretario de
Unui intaj Nacioj, kaj mi venas ankaü por partopreni en
la Kongreso me m. Tiu ĉi estas mia unua vizito al Pol
lando, kaj mi volas diri ke mi tre ĝuas la gesta in on de
la pole popolo kaj ke mi aparte ĝuas esti ĉi tie en Var
sovio.

Mi volas diri, ke estas granda honor() havi tiun oka-
zon renkonti vin, kaj ke mi volas transdoni varmajn bon-
dezirojn de la Ĝenerala Sekretario kaj ankaŭ lian bedaûr
t n, ke li ne povas mem ie eestd & tiun Kongreson. Mi
krome donas mian varman dankon al la Prezidanto de
Universele Esperanto-Asocio, profesoro Tonkin, pro
lia afabla invito.

La internacia lingvo Esperanto ekzistas cent jarojn.
Car Esperanton kreis Ludoviko Zamenhof, doktoro pola,
estas aparte taûge, ke ĉi-foje la Kongreso okazas ĉi
tie, en Versovio. Dum la pasintaj cent jaroj, milionoj da
homoj lernis Esperanton kaj uzis ĝin kiel ko m unikilon
je individua bazo. Esperanto faris m ulton por kunligi
ho m ojn de m aise m ej fonoj, kulturoj kaj lingvoj, kaj
uzante E peranton iii transsaltis le lingvajn barojn.

En si mem Esperanto prezentas ri m arkindan kulturan
kaj socian feno in enon. Gi estas lingvo kreita je planita
bazo, kaj trovas siajn originojn plejparte en latinaj, gre-
kaj, ĝerm anaj kaj aliaj fontoj. D-ro Zamenhof siatempe
loĝis en regiono de Pollando en kiu kvar lingvoj estis
parolataj, kaj certe tio influis lin en lia laboro establi
Esperanton. De post sia kreiĝo Esperanto fariĝis valida
ko m urrikilo kaj ĉiujare aperas m ezno m bre 200 libra en
Esperanta traduko. Mi volas mencii, ke ankaû la Carto
de Unui mntaj Nacioj kaj la Universele Deklaracio de
Homaj Rajtoj ekzistas en Esperanto. ,•

Universele Esperanto-Asocio kaj Unuiĝintaj Nacioj
ĝuas Intl m ajn rilatojn, Ear la Asocio estas en la listo
de Ne-Registaraj Organizafoj de la Ekono mia kaj Socia
K &r ilin. Kaj le Asocio estas en konsultaj rilatoj kun
UNESKO.

Ni ĉiuj rekonas 1a neceson venta: la lingvajn barojn,

KURIERO N -ro 4
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ne nur kiel celon en si mem sed ankaff kiel ion por krei
tut m ondan pacon, prnsperon kaj cel-unuecon. Aliflanke
ni rekonas ankaŭ la necason konservi la lingvojn, kiuj
estas emble (11 o de kultura identeco kaj same de nacia
suvereneco.

La esperantistoj perceptas la validecon de ekzistantaj
vivantaj lingvoj, sed ill volas ankaŭ plibonigi la kapablon
de la diversaj popoloj de la in ondo interkomurrilciĝi.
D-ro Zamenhof klare deziris uzi Esperanton kiel help-
lingvon por ilegi pli bonajn rilatojn inter la popoloj de
la Tero. Li volis ebligi al ho in oj de ĉiuj rasoj, haŭtkolor
oj kaj kredoj par-oh  unu kun la alia, interagi kaj establi
a m ikajn inter-rilatojn.

En la kadro de la inle.rnacia kom unu mo, ni stre bas
konservi la pacon, limigante la nivelojn de. la armiloj,
ni strebas provizi manĝajojn kaj vestajojn por ĉiuj popo
loj de la mondo: ni volas vidi la forigon de in alsato,
malsano, nescio, mizero kaj malriĉo. Multaj el tiuj
celoj estas atingeblaj: ill postulas konsiderindajn forto-
streĉojn, sed ili povas esti atingitaj. La elimino de la
malsano, la forigo de la malsato, la malebligo de katas-
trofoj kaj la posta limigo de la efikoj de kat astrofoj
estes niaj ĉefaj zorgoj en la organizajaro de Untriĝii-ttaj
Nacioj. .Ta in la forigo de konflikto, kiel sa me ja de

la kaiizoj de konflikto, estas, la superregantaj zorgoj kaj
rrspondecoj de la Me mbro-Statoj pro tio, ke iii estas
untriĝintaj en Unuiĝintaj Nacioj. Kiel organizajo, nia
mesaĝo estas jena: ke per la membreco de la Membro-
ŝtatoj en la Organizajo, Unuigintaj Nacioj ĉeestas
kaj tra la tuta mondo.

En la internacia komunumo, malgraŭ niaj klopodoj kaj
eĉ inkluzive de la subteno de la Membro-Statoj, persis
tas in  malfacilaj situacioj, kaj estas esence, ke oni
interkonsentu pr-i taŭgaj solvoj. En Un 'uVintaj Nacioj ni
estas kontrinlcitaj, ke per energia kaj pacienca diplomatia
intertraktado oni ta men atingos solvon. La procezo de
paca sol vado de konfliktoj, kie ajn iii okazas, devas
daŭri je Lu nivelo. Tiel ni certigos la éstontecon por la
venontaj generacioj.

Ankaŭ vi, kiel membroj  de U niversala Esperanto-
Asocio, estas un "ingintaj kune. Vi kun venis el ĉiuj partoj
de la mondo. Vi estas la spiritaj infanoj de D-ro Zamen-
hof, kaj vi parolas ĉiuj la sa man lingvon. Vi povas
fari multon por antaŭenigi la pacon.

En la nuna tempo Un "uatĝintaj Nacioj faras elpagojn,
kiuj metas la organizajon en pozicion por alfronti la
defiojn de la venontaj jardekoj, kaj ni kapablas fari la
necesajn re k• ustigojn por alfronti tiujn defiojn. Kaj estas
nia kora deziro, same kiel estas la via, •ke paco estu
konservata kaj ko iuj pac-iniciatoj estu favore sekvataj
kaj utiligataj. Ci tiu Kongreso laboros por la plenum o
de tiuj celoj kaj ni klare kune laboros en la afero
tie la paco.

Sinjoro Prezidanto, Ge..sinjorojl Estas tatiga 6maĝo al
la memoro kaj la genio de D-ro Zamenhof, ke - post
cent jaroj da uzado troviĝas tiom da interesir3o pri
la uzo de Esperanto. Estas ankaŭ tre taŭge, ke ni estas
ĉi tie en Pollando por festi tiun okazon.

raj lernejoj kaj motivoj de la
postuloj), Marin Bacev (Mi fi
nis tremdlIngvan kurson Ce D-,
ro Lozanov), Irena Szanser
(Kelkaj glotodidaktikaj nocioj
kaj aspektoj en Instruado de
Esperanto).

Enkadre de la Konferenco
okazis kursoj, organizitaj de
la Internacla E-Instituto, '<Win
gvidis s-ino A. Childs-Mee.
Kiel instruistoj de Esperanto
lau Cseh-metodo sukcese ek
zameniOis ses kolegoj.

Enkadre de la konferenco
okazis Internacia Lerneja Se
majno, kiun partoprenis 19
infanoj el 5 landoj. La inf an
on instruis bulgaraj, hungaraj
kaj italaj instruistoj.

La Konferenco fiksis Deci
dojn, en kiuj gi traktas plu
rajn gravajn faritajn kaj far
otajn paŝojn por la estonteco.

La venonta 22-a Konferen
co de ILEI okazos en Nader
lando.

(M. Bacev)

INAOGURO DE LA
INTERNACIA KONGRESA
UNIVERSITAM

okazis la 26.-an de julio je
la 17-a horo en la salono Ka
be. La inaŭguran seslon mal
fermis, en la Ceesto de C. 100
kongresanoj, prof. H. Tonkin.
LI mallonge prIparolis la sig
nifon kaj la rolon de tiuj Ci
gravaj kongresaj arangoj kaj
apartan ĉi-jaran rolon de la
rektoro. "Interalle emfazIs
la parolinto - la kongresaj
universitatoj, havantaj Jam
longan historion, transdonas al
la partoprenantoj sciojn, kiujn
portas la prelegoj de alte
kvalifikitaj fakuloj. Aliflanke
la universitata prelegaro kon
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trtbuas al la scienca evoluigo
de Esperanto. Plue W anka6
celas montri al la ekstera
mondo la ekziston de la uni
versitataj fakuloj, aplikantaj
Esperanton por siaj esploroj.
Emfazante la rolon de la rek
toro, prof. Tonkin atentigis,
ke 8i-jare oni nkondukis
novan principon kaj la rektoro
de IKU estos ekde nun' elekt
ata unu el la plej elstRraj E
sciencistoj kaj fakuloj. Ci-jare
transprenis 8i funkcion unu el
la plej eminentaj speciailstoj,
lingvisto kaj fitologo, prof.
Juan Regulo Perez.

Post la parolo de la rek
toro de la 8t-jara IKE, en kiu
II prezentis sian vivo-vojon
esperantistan kaj ties rnotivty•
ojn kaj principojn, la inaŭguro
finiĝis per la anonco de la
unua pretego, kiun farts post
15 minutoj Marjorie Boulton.

(J. Utp. )

EERVOJISTOJ
Ĵaŭde, la 30-an de junio

je la 9-a horo, okazos en la
salono Privat

E-FERVOJISTA TAGO,
dum kiu oni povos aŭskulti
fakprelegojn kaj estos orga
nizita renkonto kun pola
ministro pri trafiko.

Ni invitas iujn fervojis
tojn por partopreni la okaz
intajon.

(Pola Fervojista Sekcio)

p. 3

En la no in o de la e enerala Sekretario, mi volas diri
ke ni a prezas vian entuzias m on en la antaiieni.go de la
paco kaj kompreno en la mondo, kaj ni tutkore subtenas
tion, ke via Asocio havas tian celon.

• Mi dankas vin refoje, ke vi donis al mi ĉi tiun
okazon alparoii vin, kaj mi direktan al vi la plej bonajn
dezirojn de ni ĉiuj ĉe Unuiĝintaj ,Nacio j.

La lastaj vortoj de s-ro Cassar estis en Esperanto:,

Sinjoro Prezidanto, Gesinjoroj! Mi dankas vin. Mi es-
peras por paco sur la Tero. Bonan ŝancon por la Kon
greso!

(Trad.: J. C. W PUQ)                                                 

^__..__.
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KUNSIDO DE LANDAJ ASOCIOJ

El 44 asocioj ligitaj al UEA, 29 kuraĝis alfronti la
borkunsidon lunde matene je la 9-a en Hodler-salono.

Prezidantoj de Landaj Asocioj interganĝis spertojn pri
reklamo - informado. Reprezentanto de ILEI transdonos
al tiu organizo la deziron al plifortigo de interŝanĝoj.
La 8eestantoj debatis pri diversaj rimedoj por akceli sian
varbo-laboron.

Citiridas la realigo de E-dokumento pri servo) kaj
fakoj, tradukebla reklamcele en lokajn lingvojn; la instigo
al UEA ke pli oftaj gazetkomunikoj estu provizataj al
ĉiuj novajagentejoj; la preparo de memoraj kasetoj pri
artaj aranĝoj kaj kongresaj eventoj, prelegoj.

Jam dekono de la Landaj Asocioj helpas la kreiĝant
ajn grupojn de la evolulandoj; tiu nombro devas rapide
duobliĝi. Estis peto al UEA, ke ĝi por estontaj reklam
oj agi reklamiloj uzu la sperton de profesiuloj. Multaj
atendas subtenon de UEA por faciligi, ee krei rilatojn
kun edukministerioj kaj UNESKO-komisionoj.

Post la dinamika kunveno estas atendata disvolviĝo
de inter-asocia kunlaborado.

KUNSIDO DE "I.F.R.E."
La unua kunsido de Internacia Forstista Rondo Esper

antista okazis dimanĉe la 26-an de Julio je la 17-a
horo én la salono Jung kaj lunde 01 daŭrigis la kunsidon.
La kunsidojn partoprenis 11 arbaristoj de sep nacioj.
Dum ili oni pritraktis la ĝisnunan laboron kaj diskutis
pri la plua kunlaboro. Plia kunsido dum la 72-a UK oka
zos laude la 30-an de julio en la salono Lidia.

"IFRE" fondiĝis en 1982 kaj unu el ĝiaj celoj estas
prilabori forstan (arbaran) E-fakterrninaron. Nunteinpe
!a rondo havas 50 memorojn en 15 landoj. Interesiĝantoj
pri la kunlaboro bv. kontakti D-ron Carl-Hermann Simon,
C.v. Ossietzkystr. 21, DDR-1300 Eberswalde-F inow,

KU RIF. RD N-ro 4



JUBILEAJ
ME-DALIONOJ

Serbia Esperanto-Ligo,
SFR Jugoslavio

lan8is okaze de la 100-ja-
ra Jubileo de Esperanto

jubileajn
orajn kaj arĝentajn

t,1EDALIONOJN
omaOe al

D-ro Ludoviko Zamenhof.
***

La medalionoj estas men-
deblaj 8e:

SEL Beograd, au UEA.
Informoj 8e:

Radina J. Kovadevi8
direktoro de SEL-Centro,

str. Kosovska n-ro 1
YU-36103 Kraljevo
SFR JUGOSLAVIO

(M. Panic, prez. de SEL)

S-R0 G. TI-iOáVrON
el Britio

estas petata telefoni
al Londono:

N -ro 01-583-7070

* * *
PERDO

S-ro Laszlo Kolto (Kongr.
n-ro 4063) perdis sian fo
toaparaton CHINON. La
honesta . trovinto estas pet
ata transdoni ĝin en la in
formejo de la kongresejo.

* * *
•  Z.• ^- - : :• • :

. ^• •• • _ ., ._.
PENTROARTO

La pentroarta ekspozi
cio de Kristina Goralska
kaj Lucyna Penciak funkci
as 8iutage (krom dimaneo)
dum la horoj: 11-19 8e la
strato NOwy Swiat 15/17,
en la galerio de "Klub
Miedzynarodowej Prasy i
Ksiazki" - 10-minuta pied
iro de la kongresejo. En
la ekspozicio oni povas
iujn pentraĵojn aĉeti.

EKSPOZICIO/AŬKCIO
La kongresanoj estas

kore invitataj rigardi eks
pozicion de esperantistaj
artistoj kaj partopreni la
aŭkcion en ta salono
Felikso, vendrede la 31-an
de julio je la 16-a horc.

EROSO EN KARIKATURO
Ekspozicio "Eroso en

karikaturo" okazas en la
Muzeo de Karikaturo, stra-
to Kozia 11, - atingebla
r^ ousoJ n-roj 160, 460,
el la strato E.Platev.

Vizitinda estas ankaŭ
(perpiede) la Etnografia
Muzeo 8e la strato Kredy
towa 1.

FILMO PRI
ESPERANTO
La filma stabo de Mallon
ga Filmo el Lodzo realigas
dum nia Kongreso filmon
pri popularigo de Esperan
to, pri la ideoj de Zamen
hof kaj pri diversaj vivo
vojoj de la homoj. La f II-
ma stabo ofte surprizas ta
partoprenantojn surntupare
aŭ surkoridore kaj volas
per 8i •Mojo pardonpeti, se
0i, dezirante doni veran
bildon pri la afero, embar
asigis iujn homojn, aŭ vois
ekscil tro privatajn aferojn.

Interesiĝantoj pri la
filmo, kiun regisoras s-ino
Kvieta Soya, filmas Andr
zej Adamczak kaj produkt
as Andzej Pavliriski, povas
kontakti la direktorinon
de "Wytwórnia Filmbw O§-
wiatowych" (ul. Kilifiskie
go 210, 93-106 Lodz,
Telex 885333 WFO, Tel.
84-58-20), s-i non Em i l ia
Kabulak. * * *

PRELEGO
pri Esperanto

kaj la Tria Mondo
okazos jaŭde Je la 11-a

en la salono Felikso
***

Preleganto:
Saeed Ah m ad Faran i
(Pakistano, n-ro 5618)

"IKKC"
En la jaro 1988

ekfunkcios
en Cefoslovakio

INTERNACIA KULTURA
KAJ KLERIGA CENTRO

***
Pliaj informoj
riceveblaj 8e:

Slovakia Esperanto-Asocio
Sobots0 nâm. 6

Poprad, Cefloslovakio

* **     

.
- :•-w 

: -_ - •
1 ^r

.

. _= 

VETERPR0GNOZO
POR ĴAbDO:
Nia LKK reklamaciis la
malbonan veteron kaj fin
f i ne oni do povas atendi
la pliboniĝon: temperaturo
18 - 19 C, la suno scivo-
leme (tamen lom hezita..
me) rigardos nin...

*************************
KONGRESA KURIERO de
la 72-a Universals K ongre-
so de Esperanto en Varso-
vio. RED  A R T A S: Stano
M arĉek kaj Andrzej  Pettyn
Enparrigo: Stano M arĉek.

p. 4
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PAC-CEREMONIO
EN LA NAKIĜl1RB0
DE ZA M ENHCF

Dum la ekskursa tago pli
ol 500 kongresanoj armis
en Bialistoko, la naskiburbo
de Zamenhof. Apud la im
pona surkolona busto
de la iniciatinto de Esper
anto Pola E-Asocio kaj
UEA subskribis la fondo
akton de la Blat istoka E
Centro. En la urba amfite
atro poste oni aŭskultis
bonvenigon de la urbestro
kaj salutvortojn de la Alta
Protektanto s-ro Roman
Malinowski (cetere morn
bjatistokano). D-ro L.Zales
ki--Zamenhof faris parotad
on, en khi ti substrekis la
ligitecon de Esperanto kun
porpacaj kaj homrajtaj
strebadoj. La urbon Bia
listoko salutis reprezentan
to] de ses konti vento j ei
la Kongreso, protoge al la
prezento de la Deklaro de
Bialistoko - kies Esperant
an tekston vi povos legi en
la morgaŭa Kuriero. La
prezidanto de UEA D-ro
H. Tonkin ptiampteksigis
la Deklaron per parolado,
en kiu li kunligls ia me
morceremonton Ce Treblin
ka kun la streboj de la E
movado por paca kaj libera
mondo. Post of iciala akce-
pto de ta Deklaro • de la
,72a UK, UEA dissendos bin
,pere de UN al diuj ŝtataj
registaroj en ta mondo.

p.1

1887-1987 KONGRESA KURIERO
JUBILEA 72-A KONGRESO DE ESPERANTO, VARSOVIO 1987

KVINA NUMERO  1987-07-30
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5 936 KONGRESANOJ!
Gis la ĵauda mateno of iciale alibis al la 72-a UK

5 936 kongresanoj kaj plu venas novaj aliboj. Kun plezu
ro ni informas, ke RADIO POLONtA donacos al la
6-mila kongresano kelkajn valorajn premiojn, inter kiuj
estos popolarta brodita tabiotuko, diapozitiv--serio pri
Varsovio, ta nova eldono de "Sinjoro Tadeo" kaj sonkaseto
kun la voôo de Zamenhof. Ankaŭ Slovakia E-Asocio
decidis donaci al la kongresan(in)o n-ro 6000 jarabonon
de sia movada-kultura revuo, aperanta ekskluzive en
Esperanto, jarabonon de tiu ĉi revuo. Tre verŝajne
ankaŭ aliaj E-organizaĵoj donacos premiojn al la kongres
ano n-ro 6000. Oni povas fari la proponojn ĉ a ta giĉeto
de UEA.

Ni scias, ke tra la kongresejo migras homoj sen for
mala atibo. Ni alvokas ilin: omabu la 100-jaribon de
Esperanto kaj la Jubilean Kongreson kaj formate alibu,
pagante vian kongreskotizon .

DUONfIILIARDO DA KOOPERATIVOJ POR ESPERANTO
La ĉefa kondi8o por la evoluo de nia Esperanto

movado estas, ke bi havu bonegajn kontaktojn kun organ-
izoj, kiuj strebas solvi la premajn mondskalajn ekonomi
ajn kaj sociajn problemojn. Tial estas aparte bojige, ke
enkadre de nia Jubilea Kongreso, la 27-an' de julio, dum
la 4-a Kooperativa Esperanto-Konferenco - kiun parto
prenis 150 kongresanoj el 16 landoj - fondibis Internacia 
Kooperativa Esperanto-Organizo. Salutante la fondkun
venon de I KEO, la internacla Kooperativa Asocio,
kiel unu el la plej grandaj mondskalaj neregistaraj inter
naciaj organizoj, aktiva kaj influhava kunlaboranto de
la Unuibintaj Nacioj, en la nomo de duonmilionardo da
kooperativanoj subtene salutis la strebadon de la Esper
anto-movado. E. Szabo

KUR=RO N-ro 5
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CU NENIU
imitos brilan ekzemplon
de la unua donacinto
ei la Solena inaŭguro
por finance subteni

la
MONDAN E-CENTRON
"Ludoviko Zamenhof"

en Bial istoko

gg>
•

Ni Informas vin, ke vi
povas fari donacojn al la
konto de la Monda Espe
ranto-Centro tuj en klu
ajn valuto 8e la glóetof
de P KO, en Marmora
Salonego sur la teretaĝo.

***
Faru ankaŭ vi la geston

kaj kontribuu realigi
LA E-CENTRON
pri kiu jardekojn

revas la esperantisto]
til

***
Listo de la donacintoj

aperos en la
Kongresa Kuriero

kaj 8iu donacinto ricevos
skriban atestilon

ke li helpis konstrui
la

MONDAN E-CENTRON
de Ludoviko Zamenhof!

UNUA TEC-KONFERENCO
Dum sia vendreda kunsido la Komitato de UEA ofi

ciale decidis fondi Terminologian Esperanto-Centron
(TEC), kiu havas la celon kunordigadi terminologiajn akt
Ivecojn en Esperanto kaj levi ilin sur pli altan nivelon.
Lunde, la 27-an de julio, je ta 15-a horo, okazis la unua
Konferenco de la nova institucio de UEA kun partopreno
de pli ol 90 fakuloj kaj interesitoj pri la temo. Post la
malfermo flanke de la prezidanto de UEA okazis prezen
to de ta 8efaj celoj de TEC, ĝia statùto, gvidstrukturo
kaj Sefaj planoj fare de la estraranoj: Wera Blanke, Jan
Pospiŝil kaj Ivan Bujdoso. Dum la diskuto pli ol 20
personoj faris ,proponojn kaj rimarkojn, kiuj helpos al la
estonta agado. Valoras substreki la ĝeneralan opinion pri
la graveco de estonta altnivela terminologia agado sti
mulata per TEC, pri kies subteno aparte certigis ĉiujn
prof. Tonkin (por CED), prof. Stop-Bowitz (por ISAE), D
ro Werner Bormann (por la Akademio de Esperanto) kaj
aliaj. Aparte grava estis Ia kontribuo de A.P.M. Witkam,
kiu elstarigis ia signifon de term inotogia aktivado por la
sukcese evoluanta sistemo DLT. TEC planas aranĝi si
milan konferencon 8iujarè dum la Universalaj Kongresoj.* * *

KUNSIDO DE "I.L.E.R.A."
ili kutimas bone aŭdi unu la alian, kvankam la distan

co inter ili estas kelkcent, eó kelkmil kilometroj. Ja ill
estas - radioamatoroj.

Lunde la 27-an de Julio ili tarnen ne bezonis radioa
paratojn. - 42 personoj el 18 landoj 8irkauls la tabulon
en la salono Atanasov kaj ekfluis interparoloj pri la ra
dioamatora revuo de ILERA, pri la konkurso, kiun oni
aranĝas ĉiu jare por ĉiuj radioamatoroj de la mondo.
Ili elektis novan estraron kaj poste vizitis la lokan kon
gresan radioamatoran stacion SP 0 UEA, kie bele plen -
iĝas la taglibro de la stacio: 450 kontaktoj dum la lastaj
tri tagoj kun radioamatoroj el 50 landoj.

UW9YE - HA 7 PW

* * *
KUNSIDO DE "U.A.L.E."

Lunsido de Universala Artista Ligo Esperantista oka
zis la 27,-an de julio je la 9-a horo en la salono Zakr
zewski. Ceestis ĝin dudeko da diverstandaj personoj. La
kunsido cells varbi novajn anojn kaj organizi la kunlabo
ron.

La membroj de UALE preparis por la JUbilea Kong
reso piurajn artajn ekspoziciojn de pentrajoj kaj aliaj
artajoj. La ekspoziciataj artajoj estas ankaŭ aí#etebtaj.

PASPORTA SERVO
En la Libro-Servo be-

daŭrinde ne troviĝas la ĉi
jara eldono de Pasporta
Servo. interesiĝantoj povas
ĝin mendi ĉe: Sándor Hi-
deg, Fonal u. 18, H-1184
Budapest, Hungario.

KOSZMALUK
Bv. atenti, ke la adreso

de s-ro Jan Koszmaluk,
la nova prezidanto de TE-
JO, (Kongr. n-ro 104), ne
estas tiu en Usono, sed:
ul. Chlopickiego 49c/2,
04-275 Warszawa, Pollando

p. 2 JUBILEA U.K. VARSOVIO



GEOLOGIA SEKCIO DE ISAE
kunvenis marde, la 28-an de julio 1987 en Instytut Geo
logiczny. La kunvenon partoprenis 26 geologoj el Pollan
do, Hungario, Bulgario, Ôetioslovakio kaj Sovetunlo. Pre
legis pollIngve Doc. D-ro Sy!wester Skompski pri 13S
!SAE, RnDr. Josef Kavka, CSc. esperandingve pri !SAE
kaj GS-ISAE, Prof. D-ro Endre Dudich. K.Sc., la vicdire
ktoro de Hungara Geologia lnstituto kaj nun dejoranta
en Parizo (Unesko) anglalingve pri IGCP (Internacia
Geologia Korelacia Programo).

La kunsidon gvidis D-ro Jan Rzechowski, la defo de
la departamento por la geologia mapado.

Fine, GS-ISAE elektis sian novan estraron. La kunsido
estas bona ekzemplo de firma ligiteco inter geologiaj
institucloj neesperantistaj kaj esperantistaj.* * *
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EKOLOGIO
Vendrede la 31-an oka

zos ekskurso al Ekologia
Instituto de Pola Scienca
Akademio. Renkontiĝo je
la 9-a horo sur la placo
Komuno, Ce la kinejo Vis
ta, bushaltejo 701 (atendos
tie s-ino Bogumila Oleh).
informoj kaj demandoj Ce
s-ro Lev Medvedev, tel.
357895 (vespere 21-22,
matene 7-8 h.).

* * *
SPORTEMULOJ!

Sportemaj esperantistoj,
bonvolu sin anonci por la
kunlaboro ĉe: Esperanto
Turista Sportklubo, Buda
pest Pf. 193, Hungario
1368.

ATENTON!
En Pollando oni dum la la
staj jaroj §anis kelkajn
bankbiletojn. Oni cirkuligis
novajn kaj kelkaj malnovaj
ne plu validas, lui kongres
anoj volt pagi per la ne
plu validai. kiuln oni kon
servis el la antauai vizitol
de Pollando. Tio ne estas
akceptebla kaj pro tio ni
petas, ke estonte oni bo
ne kontrolu la ricevitajn
bankbiletojn. Krome ofte
miksiĝas pro la sama kolo
ro la banbiletoj de la va
loro 50 zlotoj kun tiuj de
la valoro 5000 zlotoj. Bv.
eviti malagrablajojn per
zorgema kontrolado de la
bankbi letoj.
Okazis kelkaj miskompren
oj pro la forgeso au per
do de dokumentoj. Bonvo
lu Clam kunporti ilin!

TEATRO "RABCIO"
Vendrede la 31-an sek

vos en la salono Kaloc
say plia prezentado de la
teatro "Rabcio", Ci-foje
por infanoj.

Se al vi plaĉas la spek
takloj de tiu ĉi teatro, bv.
kontakti la direktorinon de
la teatro en la of icejo por
artaj aranĝoj kaj pridiskutu
eventualan prezentadon de
la teatro en via urbo aŭ
lando.

Skriba kontakto: Ŝtata
Pupteatro "Rabcio", 34-410
Rabka, Podmalahska 6,
Pol lando.

POLA E-LERNOLIBRO
Ni anoncas al kongres

anoĵ, kiuj interesiĝas pri la
aCeto de polaj E-lernolibr
oj, ke tiuj aĉeteblas en la
Libro-Servo (unu el ili kun
kvar sonkasetoj).
oni povas aĉeti ankaii fra
zaron por turistoj kaj vor
tarojn de E-o por Pa loj.

MEMBRIÔU 	 1
EN UEA!

En tiuj Ci tagoj
la nombro de

INDIVIDUAJ MEMBROJ
de UEA

superis la nombron 7000.
Tio okazas unuafoje post
la jaro 1973. Tamen -

nia jubileanta lingvo
meritas multe pli: rompon

de la rekordo de 7524,
kti aĝas jam 30 jarojn.
Ce !a glaeto de UEA
oni akceptas aliĝojn
por Cluj kategorloj.

Kongresanoj el
nepagipovaj landoj

povas pagi la kotizon
en ziotoj!

***
MEMBRIGU .EN UEA!

Montru, ke nia movado
efektive plifortiĝa!

KURIERO N-ro 5 p,3
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AŬKCIO
DE ARTA

Vendrede la 31-an
de la 16a ĝis la 17a horo

en la salono Felikso
okazos

AOKCIO DE ARTAĴOJ
prezentitaj en la

kongresaj ekspozicioj.
***

5% de la gajno eniros la
kongresan kason, 10% de
la gajno helpos evoluigt
la movadon en la evolu
antaj landoj (H. Bakkeer).

Nepre venu kaj per la
aĉeto subtenu la

valoran agadon!
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FOKUSO
ĈI-jare komencis eldon

adi Hungara E-Asocio nov
an 3-monatan popularscien
can periodajon FOKUSO,
kun riĉa enhavo pri divers
aj temoj. La redaktoroj
(D-ro Péter Broczkô, . An
drâs Lukács, Gabor Márkus
Gébor Deâk Jahn, ILona
Koutny kaj altaj - atendas
novajn kunlaborantojn kaj
interesiĝantojn 8e la gle
etoj (salono Fabiano).

ALTAJ TATROJ
interesiĝantoj pri la

postkongresa (aŭ posta) re-
stado en Altaj Tatroj (bel
ega altmontaro en Slovak

povas eluzi la ebtecon
tre modestpreze loĝi en la
konstruajoj de Slovakia E
Asocio. Sana aitmontara
aero, rava naturo, ekskurs
ebecoj, kontakto kun espe
rantistaj. Informoj en to
redakcio de Kongresa Ku
riero, aû skrlbe 8e: SEA,
Sobotské nâm. 6, 058 01
Poprad, Ceflosiovak io.

HANS BAKKER!
Bv. kontakti la

Kongresan Kurieron,
mi serĉas vinl
(A. Pettyn)

INTERNACIA
GEEDZIGO

Ĵaŭde la 30-an de julio ,
je la 17-a horo okazis en
la Preĝejo de Ciuj Sanktu
Iaj internacia geedziĝo,
klu okazis en Esperanto
kaj partoprenis ĝin multaj
kongresanoj. Geedziĝis
internacia paro - sviso Ed
gar 'Jobyn kaj polino Ma
riota Nowak. Samtempe o
kazis bapto de ilia malgra
nda fito. NI GRATULAS!

EKUMENA DISERVO
Dimanĉe je la 17-a ho

ro okazis en la Preĝejo de
Sankta Triunuo ekumena
diservo, kiun ĉeestis 8. 300
diverskonfesiaj kristanoj,
Predikis 	 pastorino 	 Jelly
Koopmans-Schotanus el
Nederlando. La rnonkolekto
estis destinita por subteni
tri agadojn esperantistajn,
celantaj helpi al edukejo
por georfoj (Bona Espero),
lepruloj 	 (iniciato de D
ro Kondor) kaj vidohandi
kapitoj (Agado E3).

PR0GRAMŜANĜOJ
ELMO PRI OOMOTO

La filmno pri OOMOTO,
kiu ne okazis la 29-•an de
julio (marde), okazos ven
drede la 31-an je la 14-a
horo en la salono KABEI

KONCERTO
Pro eraro en la Kongr

esa Progra rn o ni anoncas,
ke la KONCERTO EN RE
GA KASTELO la 31-an de
Julio ne okazos! 

VETERPROGNOZO
PCJR VENDREDO

Nia Jubilea Kongreso
trovis favoron 8e Ia vet
er--aûtoritatuloj. iaude oni
liveris pil da kilogramoj da
Varmo kaj por vendredo
oni promesis e8 kelkajn
tunojn da sunradioj. Sed
tamen verŝajne du mallon--

(

edaŭraj pluvetoj sekvos.
enerala varmiĝo, kiu kre
os de tago al tago, por

kulmini 8e la fino de nia
! Jubi lea Kongreso.

****:********************
KONGRESA KURIERO de
la 72-a Universala Kongre-
so de Esperanto en Varso
vie. REDAKTAS: Stano
MarBek kaj Andrzej Pettyn
ENPAGIGO: Stano NtarBek.
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JUBILEA 72-A KONGRESO DE ESPERANTO. VARSOVIO 1987
SESA NUMERO ) 1987-07-31

Deklaro de Biaiïstoko
El la urbo Bjalistoko, naskiĝloko de la kreinto de

Esperanto, Ludoviko Zamenhof, unu el la grandaj huma
nistaj figuroj de nia epoko, la partoprenantoj en la 72-a
Universala Kongreso de Esperanto sendas tiun ĉi deklaron
al la ŝtatestroj kaj registaroj de la mondo okaze de la
Centjara Jubileo de la Internacia Lingvo.

1. Unu el la plej grandaj kauzoj de male mikeco inter
la diversaj landoj de la in ondo estas manko de scio. Ti-
uj, kiuj ne konas unu la alian, facile fariĝas vakti m of de
antaï~ijuĝoj kaj misko m prenoj.

2. Kvankam la edukaj sistemof de la diversaj landoj
povas m ulton fari por kulturi en le m ensoj de siaj lern-
anto] informitecon kaj malfermitecon al aliaj popoloj,
ankoraû pli valoraj al abstraktaj lecionoj estas rektaj
kontaktoj.

3. Kvankam Ia gazetaro kaj aliaj ko m unikiloj povas
helpi ĉiujn civitanojn informiĝi pri aliaj popoloj, senpera
ko m unikado inter ho m of el diversaj landoj estas la plej
bona maniero forigi antaujuĝojn kaj firmigi la ko  m preniĝ
on.

4. La senpera kontakto postulas komunan lingvon. Se
homoj parolas m aisa m ajn lingvojn, ili ne povas sen pere
ko m unikigi. Kvankam lernado de aliaj naciaj lingvoj estas
valora maniero transport! tiun dividon, la internacia ling-
vo Esperanto konskstigas aparte facilan kaj efikan m eto-
don por atingi internacian interko m preniĝon je tut m onda
skalo kaj ĝi estas plej bona enkondukilo al la lingvolern
ado.

5. Esperanto - pro sia sin) pleco, logiko kaj tuta stru-
kturo - estas ne nur lingvo taûga por ĝenerala Iernado,
kiel la dua lingvo por ĉiuj, sed tra cent jaroj da utiligo
en &uj sferof de le -homa vivo , ĝi fariĝis plene espri m -
Ive kaj fleksebla kaj ĝiaj paralantoj troviĝas en preskeu
&uj landoj de la mondo.

6. La mondaj proble m oj, kiuj bezonas prltrakton je
tut m onda skalo, &a m pli m ultiĝas. La demandoj de ekono

KURIERO N-ro 6	 w

FILMO PRI 100-JARIGO
DE ESPERANTO

En plen-plena salono  ' Ka
be okazis jam plurfoje
prezentado de la kolora do-
kumenta filmo ESPERANTO,
dedle)lta al la 100-JarlOa de
Esperanto.

La filmon Iniciatis s-ro
Don& Altrov el Bulgario,
prezidanto de la Internacia
Ligo de E-Istaj Foto-Kino
Amatoroj (ILEF) kaj le
elstara pola retiisoro-doku

mentisto Roman Oobrzy6ski
(prezidanto de Pola E-Aso
cio) lin realigis klet 16-ml
Ilmetran fumon. La scenaro
estas komuna verko de Ill
ambaŭ. La filmo estris kun
produktlta de la pola kaj
buigara fIrmaoJ "Interpress
film" kaj "Interfilm", kluj
financis tiun 61 kuratlan en
treorenon.

La aŭtoro de la filmo
Roman Dobrzyhski fiimis la
filmon en 14 landoj kaj II
brlle sukcesis en Ol prezen
ti la aplikon de Esperanto
en kiuj sferoj de la vivo.

NI bondeztras al la aû
toroj pro la sukcesa entre-
preno kIJ esperas, ke §Ir
spektos kaj af3etos esperan
tistoj kaj simpatiantoj de
Esperanto en multa) landoj.
La f i t mo estas jam nun
aóetebla en la hotero Forum
- ambro n-ro 2507 (ala
prezo: 18 000 zïotoj}.
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Ni invitas ĉiujn homojn de bona volo, kiuj konsentas
kun tiuj ĉi principoj, apogi dun ei Deklaron kaj del sin
dediĉi al antaûenigo de interkom preniĝo inter ĉiuj homoj
de la mondo.

Bjalfrtoko, la 29-an de julio 1987.

•

s..r •

NATURISTA KUNVENO
66 personoj el 16 landoj

8eestis la kunvenon de In-
ternacia Naturista Organizo
Esperantista, okazinta ĵau
de la 30-an posttagmeze.
Dum la kunveno prele Is s
anoj Rudolf Balejlk (Ceflo
slovakio), Ervin Fenyvesi
(Hungario) kaj Tomasz Jan
Kudrewicz (Poiiando). Plu
raj personoj partoprenis la
diskuton, i.a. la prezidanto
de TEVA Ernesto VMa (Ce
noslovaklo). La partoprenan
toj reciproke informis sin
pri la stato de la naturista
movado en la unuopaj Ian
doj kaj pritraktis la nisnun
°^ agadon de INOE. Oni
sentarnigis la nisnunan estr
aron de INOE kaj elektis
novan, kiu konsistas el kvin
personoj: Rudolf Balejlk,
Jerzy Czarnohorski (Pollan
do), Ervin Fenyvesi, Bernice

Scott (Britio) kaj Ferdinand
Simon (Belgio). Oni decidis
ankaŭ pri reaperigo de la
INOE-bulteno "Naturista
Vivo", kiun redaktos E Rvin
Fenyvesi kaj eldonos Jacqu
es D$cobert (Franclo).

Vendrede matene multaj
elinter la INOE-anoj parto
prenos neformaian ekskurson
al naturista plano Miedze
szyn apud Varsovlo, gvida
tan de Czeslaw Baranowski
(Pollando) . kaj posttagmeze

vizitos saünon kaj nanba
senon en la varsovia hotelo
"Grand".

KUNSIDOJ DE
"MEM" KAJ "KEK"

Kadre de la 72-a UK o
kazis kunsidoj de MEM kaj
KEK (Mondpaca E-lsta Mov
ado kaj Kolektivo E-Ista
Komunista), dum kiuj oni 

devi is multe da atento al
la aktualaj demandoj de
pac-movado. En ambaû kun
sidoj oni akceptis rezoluci
ojn, en kiuj oni 1.a. subte
nis la polajn planojn de W.
Jaruzelski pri Eüropa sekur
eco kaj de Roman Mallnow
ski pri la kunvoko de kon
ferenco de la parlament
estroj de landoj de la Kon
ferenco pri Sekureco kaj
Kuniaboro en Eüropo.

SUKCESO DE "GENTO"
EL PLUCK

La 29-an de Julio je la
20-a horo en la studenta
klubo "Hybrydy" okazis kon
certo de la ensemblo "gen
to" el Piock (Pollando). La
membroj de la ensemblo es
tas infanoj kaj iliaj gepat
roj. Iam la gepatroj muzik
umis kune (cetere atingante
sukcesojn en lnternaciaj kaj
heJmlandaj festivaloj), kaj
nun siajn spertojn Ili trans
donas al sia gefiloj.

La koncerto luis grandan
sukceson. Ĝi kortuŝis la
spektantojn per la senpre
tendeco kaj fre eco, kaj
bis-kantis kelkfoje la kanzo
non "Verda Stelo", kiun
kunkantis 8luj Leestantoj.
La organizantoj decidis in
viti la ensemblon "Gento"
al la partopreno en "inter
nacia Arta Vespero". La es
tro de la ensemblo, kompo
ninto de la plejmutto de la
muzlkverkoj estas Maciej
Ozimek.

mia evoluigo, de malarmado, de malsato, de malsano,
de analfabeteco, de m ediprotektado, k.s. postulas ko m urP-
an kaj egalecan aliron pere de rekta ko m unilcado en ko-
muna lingvo. R Egado kaj solvado de tiuj problemoj povas
efike okazi nur per plena engaĝiĝo de la ordinaraj civit
anoj.

7. Tial, ni reko m endas al ŝtatestroj, registaroj kaj
kompetentaj aûtoritatoj kaj instancoj de ĉiuj landoj util
Jgi Esperanton kiel studobjekton en lernejoj kaj ebligi
rektajn homajn interranĝojn inter siaj ŝtatanoj kaj homoj
el aliaj landoj pere de la Internada Lingvo.

8. Ni firme kredas, ke el tiu rekta interŝanĝo ekestos
pil klara interko m preniĝo inter ordinaraj ho m o j de duj  •
landoj. Tio kondutos al redukto de streĉiteco, al .pli
granda malfermiteco inter la popoloj, kaj al pli paca kaj
libera mondo.

p. 2
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GAZETARA KONFERENCO
Ĵaŭde la 30-an de Julio

okazis la dua gazetara kon
ferenco, ai-foje kun la par
topreno de Infanoj el
la Infana ,Kongreseto, kiuj
respondis a1 demandoj de
jurnalistoj. La respondoj
bone !mores's. En la dua
parto de la konferenco prof
H. Tonkin prezentis suPerri
gardon pri la kongresaj ta
boro], Prof. O. Haszpra kaj
Wera Blanke parolis prl la
faka aplikado de Esperanto,
respektive pri TEC, kiu
krelOis dum la 72-a UK. Al
kelkaj demandoj befe oil la
lokigo de la estonta Monda
Esperanto-Centro "Ludoviko
Zamenhof" en Bialistoko re
spondis la vicvojevodo de
Bialistoko, J. Slezak.

SUKCESO DE
"POLITECHNIKA"

La elisemblo de kanto
kaj danco de la Varsovia
Politekniko atingis sian unu
an sukceson prezentante en
Lazlenki-parko en la tlea
somera teatro la spektaklon
"Varsovlo en la tempo de
Zamenhof". Multaj varmkor
aj aplaŭdoj akompanis la
prezentadon, post kiu oni
povis viziti en la proksima

Templo de Diana la ekspo
zlcion "Varsovio sur malno
va] foto] el la tempo de
Zamenhof". La ekspozicion
vizitis la nepo de la kreinto..
de ESperanto, ln. Ludwlk
Zaleski -Zamenhof kune kun
sia edzino. Klarigojn pri la
fotoekspozIclo prezentis g ia

,kreinto Doc. D-ro Marek
Kwiatkowski.

ĈIUTAGAJ NOVAĴOJ
La unua propgramo de la

Pola Radio prezentas bluta
ge en Esperanto veterprog
nozon kaj novajojn el Poi
lando kaj el la mondo (ve
terprognozon Je la 9-a ho
ro kaj la novajojn je la 10-
a horo). La programerojn
prezentas redaktoro Jerzy
Grum.

PORTRETO DE ZAMENHOF
EL FLOROJ

En la kultur-klubejo str.
Nowy Swiat 17 plu prezen
tas slajn verkojn Lucyna
Penciak el Varsovio. Sla]
"pentrajoj" estas faritaj el
floroj (unlkajo!) kaj unu el
III prezentas Ludovikon Za
menhof. Nepre vizitu la ek
spozicion kaj fotu la port
reton. La ekspozicio funkci
as blutage de la 10-a Ois la 

19-a horo, ankau post la
kongres-fini§o (krom dirnan
boj).

NOVAJ ALIGOJ
La nov-allgintoj povas

ricevi sian nom&iideton (id
entiglion) en la Oa° "No
vaj AllOor de • UEA. Sam
tempe ni refoje Informas,
ke ankoraŭ oni povas aligi
al la Kongreso. Nun estas
la .lasta 0anco fari tion. La
6-mila kongresan(in)o ricev
os kelkajn premiojn.

POLA POSTMARK°
KUN E-TEMO

La patmarko, kiu Ills
aperis en Pollando, dedibe
al la Jubileo de Esperanto,
havas la valoron de 45 zlo
toj kaj tailgas por aerpataj
patkartoj en Eŭropo kaj
or eksterlandaj sendajoj.

Gi estas abetebla en la
kongreseja patoficejo.

NOVAJ SONVASETOJ
Ni jus eksclis, ke en la LI
bro-Servo de UEA vendrede
ka; sabate abeteblos novaj
sonkasetoj kun la raporto
pri la Inaüguro de la 72-a
UK. La detalojn pri la pre
zo vi trovos en la Libro
Servo.

En la sama Libro-Servo
oni povas abet' allajn son
kasetojn, inter ill trovlOas
tlu kun la voĉ,.3 de Zamen
hof, pola-Esperanta konver
sacia frazaro por turistoj
"Min i-roz m bwk I esperanck le"
(libreto + sonkaseto). La
sondisko kun la E-kanzonoj
de Joiil Rabu plue haveblas..
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LINGVO KAJ MOVADO:
DE KIE? KIEN?

La dua tago de la Espe
rantologia Konferenco al lo
gis e8 pil da homoj ol la
unua. Al preskaŭ kvincent
kapoj prelegis la du vaste
konataj fakuloj John Weis
(Britio) kaj Detlev Blanke
(GDR), pri lingvaj kaj soci
aj ecoj de ESperanto. Am
baû tuais ne nur la histo
rion kaj la nunan staton,
sed parolis ankaŭ pri la es
tonta evoluo de la lingvo
kaj la movado.

Weis prikomentis La. la
"naturigon" de Esperanto
(laŭ termino de Chonsky):
nun ne eblus konstati, ei
la funkciado de Esperanto,
ke antaŭ cent jaroj gI estis
nura skribita projekto an
stataû jam nature parolata
lingvo. Tre Interese Ii prl
traktis la lingvo-evoluon, I
lustrante per lerte elekti -

taJ ekzemploj kaj plurfoje
elvokante ridojn per aparte
trafa komento. La problem
on de fa vortprovizo II la
sis gis la lasta loko; tamen
tiu temo sola okupis la
Intervenantojn. Pledante por
pil da atento al aliaj kam
poj (fonetiko, sintakso ktp.),
Weis tamen substrekis, ke
rilate al niaj malgrandaj ri
medoj la jama progreso en
nia lingvistiko estas mirin
da. Similan progreson en nia
socia kohereco aludis Det
lev Blanke, kiu tamen dedi
8is sian prelegon precipe al 

la perspektivoj por p!ibonlgo
de nia hodiaŭa situacio.
Disbatante kelkajn mitojn
kaj iiskomprenojn pri la
fenomeno lingvo, ii ankaŭ
substrekis la fakton, ke
multaj esperantistoj kdnscie
aŭ nekonscie konsideras Es
peranton maisupera ai naci
aj lingvoj, kaj ne traktas
gin kun sufiaa respekto. El
irejon el tiu situacio II vi
das en la formo de "eksper
ta' konsliantaro" pri Esper
anto, lingvo kaj movado, kiu
multe pli aktive ol la nuna
Akademlo okupus sin pri
rekomendoj kaj konsiloj al
la uzantoj de ESperanto.
Plimulto de la Intervenantoj
konsentis kun lia aliro, sed
aûdigis kelkaj viglaj rebatoj
al lia rekomendo, ke oni ne
parolu pri Esperanto klei
"fa clla". Eble posta konfe
renco povos okupl0i pri tiu
ampleksa kaj grava deman
do. (M-Fettes)

MONKOLEKTADO POR LA
BIALISTOKA CENTRO

Jam venis la unuaj mon
donacoj por la Monda Espe
ranto-Centro en Bialistoko,
kiujn inaüguris pola geedza
paro per la donaco de 20
mil polaj zlotoJ. La mono•.(en
diversaj valutoj) oni kolekt
as en la gi8eto PKO, en la
Marmora Salonego (tie, kie
oni gangas monon), sur la
ter•:efaĝo. Pliajn klarigojn
donas la Informe*o de Orbis.
Oni kredas, ke 8iuj, kiu)
aplaŭdis la ideon (dum la
Inaŭguro), subtenos gin e8
se per modesta monkontri
buajo. 81u enpaganto ricevos
specialan kvitancon kun la
mencio de sla nomo. En la
sama gi8eto estas ricevebl
aJ numeroj de banko-kontoj
en diversaj landoj, en
kiujn oni povos enpagi do
nacojn pii poste, aŭtune.

Kongresano el istambulo
serCas interesi8antojn pri
KULTURA INTERŜANGO
JUNULARAJ TENQAROJ

PRELEGVOJAGOJ
kaj

j(ORESPONDADO.
Interesiĝantoj skribu al:

Ofiecejo de UKS
Laleii GenctOrk Caddesi
Mahf i I Sok. N:20 Kat 4

istambulo - Turklo
Tel. (.1) 519 09 08

AM-1tERO4

NOIR tif 2V RIO NEPRE
4E?ownTA : POP- Ĉtu j
DEL Efa ITOJ KAJ P.RAIJrO •

(S.h^ •-!-_^
	IV 	 IV 	 lb	4_.  a• 	 -	_	 ---^

	

v.-. 	_
VETERPROGNOIO
PCR SABATO: 

Pro nekonataj kialoi ve-

nis tamen aan8o de la vete-
ro: lo(ko)kaj pluvetoj, tem
peraturo 22-28 - C, loma blo-
vado de diversaj flankoj...

*******************it#**a
KONGRESA KURIERO de
la 72-a Universals Kongre
soso de Esperanto en Verso-

R E D A 1C T A S: Stano
MarÉek kaj Andrzej Pettyn
Enpeligot Steno Mereek.
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PAROI ADO DE D-RO L. 7ALESKï-ZAMENHOF
Du r la solena inaŭguro de la 72-a U K faris prroladon
ankaû, kiel ni jam m enciis, la nepo de la kreinto de
Esperanto, D-ro Ludwik Zaleski-Zamenhof. Ni prezentas
&i-sube plenan tekston de lia parolado.

Sinjoro Alta Protektanto, Sinjoro Prezidanto,
Ge in prof  Kongresanoj,

Mi dankas la K Ongreson kaj la Estraron de UEA por
la afabla invito.

En la nomo de la familio Zamenhof mi salutas  1a
K Ongreson... Mi deziras al vi aluj plene sukcesi en viaj
grandani m aj tasko f. Tiuj kelkaj vortoj ege kortugas
min. Mi havis la okazon eldiradi Ilin plurfoje, estinte
juna knabo. Precize antaŭ kvindek jaroj mi eldiris tiujn
vortojn, salutante la Esperanto-Kongreson tie &i en
Varsovio, en 1937. Mia filino Hanna ripetis ilin en 1959,
tiam kvin-jara, en la sama loko. Tiu-ĉi foje mi rediras
Ilin ankaŭ por>;i, kaj por mia dua filino, Margareto,
fortenita per profesiaj taskoj.

Ta m en Esperanto ja ne estas fa mi ia afero, kvanka m
e- s tempoj, kiam miaj fa milianoj estis persekutata] pro
Esperanto. Mia patro, A da m, m alliberigita en tiu ei
urbo en Oktobro 1939, en sia kvalito de la filo de
Doktoro Za m enhof, pereis tri m onatojn poste. Mi salutas
lian mem oron. Mi salutas ankaŭ la mem oron de Lidia kaj
Sofia, kiuj pereis en Treblinka tri jarojn in al pli frue.
Tamen, mi akcentu ankorar1foje, Esperanto estas afero
nek de ta milio, nek de lu klubo, nek de grupo, nek de
nacio, nek de gtato, nek de religio. Plue, la Lingvo
Internacia ne estas celo por si m e m s �i devas esti
instrumento de la granda, filozofa, ho m arana koncepto
de la kreinto, aŭ inidatinto de la lingvo, Adel Doktoro
Zamenhof preferis no m iĝi. La juna kuracisto, prezentanta
antaŭ cent jaroj tiun, teknike genian inventon, antaŭvidis
en ĝi Ilan por kuraci la m alsanojn pre m antajn la tia m an
i ondon: la m altolere m on, la male m on, la m alegalecon
inter nacioj aŭ religiaj grupoj, inter homoj de diversaj
her- aŭ haŭt-koloroj. La kuracisto-filozofo konsideris,
ke la profunda kaŭzo de tiuj si m pto m oj estis interho m a
m 'ko a preno; Ii tial esperis trovi efikan ri m edon, propo-'
na. te la internacian lingvon: facilan filon de ko m unikado.

V

ROMAN MALINOWSKI
MEMBRO DE PEA!

En la sidejo de • pola
parlamento Sejmo, la parla-
mentestro s-ro Roman Mali-
nowski akceptis pli ol 200
kongresanojn. Oni povis
konatiĝi kun la laboro de la
pola parlamento kaj planoj
pri la realigo de la Monda
E-Centro en Bjalistoko. La
prezidanto de Pola Esperan-
to-Asocio, Roman Dobrzyh-
ski, enmanigis al s-ro Mali
nowski legit i m i lon de PEA,
kion la ĉeestantoj akceptis
per varmkoraj aplaûdoj. S-
ro Malinowski promesis i.a.
doni sian kontribuon al la
evoluigo de la E-movado
kaj samtempe esprimis la
esperon, ke la decidoj de la
kongreso bone servos la re-
a l i gon de, la ideoj de L. Za-
menhof. Ceestis membroj de
la familio Zamenhof, front-
loke kun s-ro L. Zaleski-
Zamenhof, kiu en sia salut-
parolado dankis al la polaj
aiitoritatoj pro ilia kontri-
buo al la sukcesigo de la
kongreso kaj esprimis sian
grandan ĝojon, ke la ideoj
de Esperanto trovas pli kaj
pli vastan tutmondan subte-
non. •••

Mi uzas la okazon por
tutkore danki al a iuj, kiuj
amike helpis nian laboron,
mi esperas, ke ĝi estis
utila. Tute speciale mi dan-
kas al Stano MarBek el
Slovakio pro la kunredak- [>

p. 1KURIERO N -ro 7



MN/

     s 1' :
=MI
0111•••
=WM6

La epoko ganSiĝis, la int ernaciaj kontaktoj evaltris
fortege du m la lastaj jardekoj, kelkaj naciaj lingvoj
rangaltiks, fakte fariĝi4 nte internacLej ko in unfidloj interne
de grupoi, de gtatoj, en politika ad en geografia senco.
Tamen la ia m aj aim pto m oj de la ho m ara m alsano, eia m
latentaj, vekifias de te in po al te m po. Staras ankorau
'w uroj de miljaroji, se ne plu inter la popoloj, do inter
la regional socioj, farantaj la aktuaLsn dividon, anstatad
kunigon de nia in ondo. La 'slay° sangon soifanta" gajnas
minaci ankorad nian terglobon.

Tial la ideo de la interho m a kom preno, ideo de
la ho m arana solidareco tra sociaj,- naciaj, regionaj au
religiaj diferencoj, eia in m ontrgas aktuala. Ke en la
'granda rondo fa raffia', elpensita de mia avo, por inklu-
di la tutan ho m aron, eiu fa miliano - ano de la ho m aro,
suante egalecon en liaj (au .iaj) homaj rajtoj, vivu en
la paco kaj en frata interko m preno.

Mi salutes la lingvon kaj la ideojn de mia avo.
Sukcesan Centja.ran Jubileont

ARTAJ ARANĜOJ
Multaj kongresanoj venadis al la Gazetara Servo kaj

demandis, au la artistojn, kiuj prezentiOis dum la Kon
greso,oni povas inviti al aliaj E-aranĝoj, eksterlanden. La .
demando ripetiĝis multfoje, ankaa en la koridoraj inter-
paroloj, kio igis min peti informon de s-ino Ewa Siuraw
ska, la estrino de la Artaj Aranĝoj de la KOngreso, kiu
diris:

- Kompreneble tia ebleco ekzistas, nia of icejo pri
Artaj Aranĝoj eĉ pretas pen i kontaktojn ankorad dum
la kongresa semajno, kaj ankatl poste, de la adreso: Pola
Esperanto-Asocio, 00-013 Varsovio, str. Jasna 6, Pollando

Fakte estus ege bedaŭrinda afero, se la prezentaĵojn,
kiuj estis faritaj kun grandaj peno kaj streao, oni spektus
nur en Varsovio. Pluraj kongresanoj konfesis al mi,
ke tiuj prezentadoj mantras la veran valoron de Esperan-
to kaj ili ne nur peras kulturajn valorojn, sed ankad
estas taiga argumento en la ekstera informado. Mi
same interparolis kun multaj artistoj, ili volonte vizitos
eksterlandajn E-aranĝojn. Do, ili kaj nia oficejo estas
je via dispono.

BELARTAJ KONKURSOJ DE UEA 1987
PROZO:
Premio 1-a:  laŭra'de Kliven Dek (Hispanio)

"Aristraliede Spomenka Ŝtimec (Jugoslavia)
Premio 2-a: "La Garantiulo" de Sten Johansson (Svedio)
Premio 3-a: "La guldo" de Stefan MacGill (Hungario)
Hon. mencio: "Viveroj" de Velimir Piŝkorec (Jugoslavia)
POEZIO: 
Premio 1-a: "Fabelo pri skarlata flora" de Evgenij Belo-

nenko (Sovetunio)

p. 2 

tado de la "Kongresa Kuri-
eron kaj ties grafika prila-
boro. Samtempe bonvolu
senkulpigi min, mi diras e
tion al miaj diverslandaj
geamikoj, ke mi tute ne
havis tempon por ili. Ni ba
bilos alifoje. Saluton!

A. Pettyn

LIBROVENDA
REKORDO

La 72La U.K. fariĝis
grandioza ankaŭ por la
Libro-Servo,- dum ses tag-
oj disvendiĝis eldonaĵoj en
rekorda valoro de 12 mili
onoj da zlotoj, kiu nombro
signifas ea pli da libroj ol
kutime, 8ar ili estas sig
nife rabatitaj. Kvankam
elaerpiĝis jam preskau d iuj
interesaĵoj, tamen eblas
trovi ankorat:i kelkajn. La
fina fermo okazos sabate
je la tria horo.

I. Szabb

VEGETARANA
KONFERENCO

Marde, 1a 28-an de ju
lio je la 16-a horo, okazis
en la salono Hodler Konfe
renco de Tutmonda Espe
rantista Vegetarana Aso-
cio, kiun partoprenis pli
ol 200 membroj kaj intere
siĝantoj elinter la kongres
anoj. Dum la konferenco
estis priparolitaj organizaj
problemoj, konstatita ĝis
datiĝo en la eldonado de
la asocia organo Esporan-y
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Premio 2-a: "Tukpinôiloj" de Karoline Gilmore (Britio)
Premio 3-a: "Kaj mi mortis" de Gunnar GaIlmo (Svedio)
TEATRA3O: 
Premio 1-a: ne al juĝita
Premio 2-a: "Ĉio estas en viaj manoj" de Ruth Culbert

(Usono)
Premio 3-a: "Leciono pri Cl" de Bernard Golden (Hunga-

rio)
Hon.mencio: "Progreso" de Vesna Skaljer-Race (Jugoslavio
KANTO: 
Premio: 	"Jubilea kanto por ESperanto" de Dimitr

Terziev - muziko - kaj Simeon Simeonov -
teksto (Bulgario)

ESEO:
remio: 	(Luigi Minnaja): "Nia . movado kaj ĝiaj kro-

nikistoj" de Oldi'ich Knichal (HUngario)

Lunde la 27-an de julio okazis renkontiĝo de aûskult
antoj de la E-elsendoj de RADIO POLONIA, kiun parto
prenis la 8efdirektoro Edmund Makuch. La 8efa punkto
de la solenaĵo estis enmanigo de bronza medalo farita
de Janis Strupulis al Norbert Merkens el FRG — kiu
fariĝis aŭtoro de la 100-mila korespondaĵo, veninta al
Radio Polonia pasintjare. En sia parolado E. Makuch
esprimis sian ĝojon pro la bonega funkciado de Esperanto
kiel informlingvo, dankis la aŭskultantojn pro la valoraj
leteraj kontribuaĵoj kaj al la E-redakcio pro la laboro.
En siaj alparoloj pli ol 10 diverslandaj aûskultantoj sub
satrekis, ke radioelsendoj en Esperanto estas gravega
kaj informa lingvounueciga faktoro en la E-movado kaj
ke oni devus pli vaste popularigi ilin.

Ni uzas la okazon kaj in
vitas vin partopreni Kon
gresan Konkurson de Ra
dio Polonia! Oni respondu
(jam post la Kongreso)
laûeble iom pli vaste, al
la demandoj: Kio kaj kial

,plej 	 multe 	 impresis vin
dum la Jubilea 72-a Uni
versala Kongreso en Var
sovio? Kiaj estas viaj ĝe
neralaj impresoj pri la

estado en Pollando okaze de la Jubilea Jaro de Esperan
to? - La respondojn al tiuj ĉi demandoj sendu al: RADIO
POLONIA, Esperanto-Redakcio, "Kongresa Konkurso",
Varsovio, Pollando, - ĝis la 31-a de decembro 1987. La
Esperanto-gazetoj kaj Esperanto-informiloj estas petataj
publikigi 8i tiun informon. La gajnontojn atendas multaj
objektaj premioj. Oni planas eldoni kolekton de iuj
kr -ikursa ĵoj libroforme.
ANIL
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tista Vegetarano, k.s. La
konferencon gvidis s-ro
Christopher Fettes el Ir
lando, la prezidanto de
TEVA. En la dua parto de
la konferenco la partopre
rrántoj ekdiskutis en labor
rondoj, post kio ili resu m is
la rezultojn de la diskut
rondoj en la pleno.

INTERVJUOJ DE
PROF. H. TONKIN

La prezidanto de UEA
jam donis grandan nombron
da intervjuoj al polaj amas
komunikiloj. La plej nova
aperos en "Rzeczpospolita",
postkongrese aperos Inter
vjuo en "Odrodzenie", klun
ni rekomendas al polaj leg
antoj. Ankau "Polityka" pla
nas publikigi lujn intervjuojn

INTERNACIA
KOMERCO

Vendrede, la 31-an de
julio je la 12,30 h. okazis
en la salono "Kalocsay"
daurigo de la diskutoj, ko
menciĝintaj antati kvar ta
goj kadre de IKEF pri la
Internacia E-Bazaro kaj
estonta E-mono. Partopre
nis 8. 30 ekonomoj, preci
pe. komercistOj kaj aliaj
interesiĝantoj. La preleg
anto, s-ro L. Nikov, pro-

ponis fari fondi komisionon
kiu pridiskutos la detale
proponotan skriban projek
ton. Sep personoj akceptis
estraranecon en la komisi
ono.

ADRIATIKA MARBORDO
Interesiĝantoj pri la so

merurnado apud Adriatika
Marbordo 8e Split, je tre
favoraj prezoj (esperantist
oj ĝuas rabaton), kontakt
iOu skribe kun la kongres
ano n-ro 435.

p. 3
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INTERNACIA
ESPERANTO-LERNE,JD

CiujaIe de la 21-a isis la
30-a de aŭgusto okazas

Internacia E-L ernejo
de

R ade V ilotijevi6-Vi6a

sur belega montaro G oĉ,
apud la urbo Krajlevo

(SR Serbia)
par ko m encantoj, progres
intoj 	 kaj 	 E-instruistoj.

L a aliĝojn adresu al:
RAOISA 1. KOVACEVIC

direktoro de IE L
de Serbia Esperanto-Ligo

str. K oso vsk a N-ro 1
Y U-36103 KRALJEVO

JU G OSLAVIO

4-A KOOPERATIVA ESPERANTO- KONFERENCO
Kadre de la 72-a UK okazis la 4-a' Kooperativa Espe-

ranto-Konferenco. En dia unua tago okazis referajoj pri
la temo: "K ontribuo de la kooperativis m aj ideoj al la
disvolvo de la internacia kooperativa movado". La 130
partoprenantoj el 15 landoj .aûskultis kaj pridiskutis la
teoriajn studojn de la reprezentantoj el PolLindo, G D R,
F R G, Japanio, Soveta Estonio, Hungario, Ĉ eĉioslovakio
kaj Britio. La konferencanoj pritraktis la koncernajn
temojn kaj deridis la plej valorajn kontribuajojn aperigi
en presita formo.

La dua tago estis dediĉita al la fondo de la Interna-
cia Kooperativa-Organizo (IK EO). Por pritrakti la propo-
non de la preparkomisiono, fondita antaŭ 4 jaroj, kolekt-
igis 97 kooperativanoj el 11 landoj. La kunvenon salutis
Robert Beasley, direktoro de la INternacia Kooperativa
Asocio. Li esprimis sian kunlabore m on kun la E-movado.
La novan organizon certigis pri la kunlaboro la estraro
de Internacia Komerca kaj Ekonomia Fakgrupo. La fond-
kunsido pritraktis la raporton kaj statutprojekton, prepa-
ritan de la preparkomisiono. Post detala debato de 23
personoj la reprezentantoj fondis la Internacian Koopera-
tivan Esperanto-Organizon. (iaj vicprezidantoj estas la
gvidantoj de la landaj organizoj, la farendajojn de la
prezidanto ĉiam plenumos tiu, en kies lando la konfe-
renco okazos. Por teni la kontaktojn kaj certigi  la
dauran infor m fluon estis elektita redakta komitato de
la centra organo "Kooperativa Stelo", kies sidejo estas
Bekescsaba, Hungario. ,k * *
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\'ETERPR0GNOZO
Bedaŭrinde nia komunikado
kun la veterprognozisto
ĵus interrompiĝis. Ni povas
diri nur, ke suna prifestado
kaj pluva priplorado egale
taŭge festus la foriron!

NI KOLEKTAS
Materialojn por ekspozicio
pri ESperanto-Fonto kon
struita apud Budaspeŝto.
Pro tio ni ser8as parto
prenanto j n de la 51-a UK

okazinta en 1966.
Se vi posedas foton aŭ
ian ajn dokumenton pri la
ekskurso al la E-Fonto,
bv. skribi al la adreso:
ESperanto-Turista Kiubo

Pf. 193, H-1368 Budapest
HUNGARIO

VEGETARANOJ!
La Renkontiĝo de

naturamikoj, vegetaranoj
kaj. jo anoj

en Dudince (Cenoslovakio)
(30.$.-5.9.1987)

havas ankoraŭ kelkajn
liberajn lokojn!

***
Bv. aliĝi al:
Ernesto Várîa

962 71 Dudince 163
ĈEĤOSLOVAKIO

"BIELLLZ"
E eograda Internacia
Esperanto-Lernejo
"L. L. Zamenhof"

***
Invitas vin veni okaze de

sia 80-jara jubileo.
Informojn donas:

Beograda Esperanto-Ligo
sekretario:

Dipl. IPE Joôjo Guriô
Makedonska 22/I I (GKSSO

YU-11000 Beogrado
JUGOSLAVIO

************************#
KONGRESA KURIERO de
la 72-a Universals K ongre-
so, de Esperanto en Yersc}-
vid. RED  A KT AS: Stano
M ari3ek kaj Andrzej Pettyn
Enpaligo: Steno M areal('
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