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Havana Kuriero
N -ro 1 dimanĉo, 15-a de julio 1990

Bonvenon
al Havano
Ankaa ti jare UEA volas dum sia Kongreso

dagre informi la kongresanojn pri la tanOoj

en la programo. pri la okazintajoj dum la

Kongreso per malgranda t i ut aga j ur nal o .

kies titolo estas tifoje "La Havana

Kuriero". Gi a ritmo estos ti utaga: Lji

aperos tiumatene en la kongresejo, kun

escepto de la ekskursa tago (merkredo).

Respondecos pri tiu ti servo Brutjo

Kasini, al kiu bonvolu atribui tiujn

kulpojn pro misfukciado de la servo, dum la

gratulojn por sia bona flûo bonvolu turni

al liaj hel ganto j .

La kongresanoj. kiuj volas ion anonci en

la Kuriero, bonvolu transdoni la koncernan

materialon en la giteto "Informejo" en la

tefsalono de la kongresejo Ois plej malfrue

la tagmezo de la tago antao la dezirata

aperdato.

La gvidanto] de kunvenoj, du oficialaj

du ne, estas varme petata] kunlabori, por

raportoj aperu en La Havana

ili bonvolu transdoni siajn

senprokraste al la koncerna

Korektoj al la
Kongresa Libro
1. Gis lundo je la 12a kiu interesi as

Leesti prezenton de akva baleto, okazonta

en hotelo Ri vi er a marde je la 21 a devas

anonci sin en la giteto "Ekskursoj" por

arançi transporton de la kongresejo al

Hotelo Ri vi er a .

2. Hundo-ekspozicio okazos vendrede je la

lia horo lad la programo en la sportejo

"Eduardo Sa► iri t " ap O la K ^resa Palaco.

3. La sportejo "Eduardo Saborit" estas je

la dispono de la kongresanoj de la 9a gi s

la 17a h.

Bonvolu atenti
Diservo okazos en: Catedral Espiscopal

".S.3ntislnva Trinidad -, cane e esq. a 1 3.

Vedado je la 17a h di mante.

Por anti landon at] urbon cel ortan de via
revenflugo, bonvolu turni vin al oficejo de
Cubana te la kongresejo.

Por ne mal t r af i
vian ekskurson
POR NE MALTRAFI VIAN EKSKURSON, JEN LA
EKI RHORO:

POSTKONGRESAJ:
PE1 Hotelo Hanabani l 1 a

PE2 Los Jazmines (La Jasmenoj)
PE3 Varadero
PE4 El Abra
PK2 Gi r dn
PK1 Meksikio
PE1 , PE2. PE3 kaj  PE4 ek i r as el la hotelo

je la 14a h. Vi devas atendi la buson te la
vest i bl o de la hotelo 21-23 julio.

PK1 k ak j PK2 21-28 julio
ekiras el la hotelo

TUTAGAJ EKSKURSOJ Julio 18. tiuj

hotel o

Sor oa

Kamparana Festo

Varadero

Guamá

Vi Pial es

Cayo Largo

DUONTAGAJ EKSKURSOJ

Dl Promeno tra Havano 1 400 h. ti utage el la

kongresejo, krom merkrede, kiam ekiro estos

la hotelo.

D2 Cigarfabriko, marde kaj jaade el la

kongresejo je la 0830 h

D3 Marekskurso en Marina Hemingway, nur

marde, ekiro de la kongesejo je la 0930 h.

D4 Kamparana Komunumo Los Naranjos, ekiros

de la kongresejo de 0930 h

D5 Orientaj 	 Strandoj, 	 ekiros 	 el 	 la

kongresejo je 0900

VESPERAJ EKSKURSOJ
V1 Nokta Koktelo. ekiros de la kongresejo

je la 1830 h

V2 Vari eta Kabaredo Tropicana, ekiros el la

hoteloj je 2100 h.

ke iliaj

Kuriero -
raportojn
gi emto.

ekiras el
la

El

E2

E3

E4

E5

E8



Ni informos la 	 Aldonaj adresoj
gazetaron tumondan

UEA provas 	 Ci jare 	 profesiigi 	 sian
gazetaran servon dum la kongreso.
al kroCante al gi novan taskon: la
informado, per telekopio kaj telekso, de la
plej gravaj internaciaj inform-agentejoj,
kaj de kelkaj selekciitaj Jurnaloj tra la
mondo.

La taskon prizorgas s-ano Orlando Raola.
de la LKK, kaj BruCjo Kasini, de la
Komitato de UEA.

La sami deano j , kiuj dum la Kongreso
arangas kunvenojn, spektaklojn, prezentojn.
estas petataj raporti tuj pri la evenco. en
skriba forma. kaj transdoni sian raporton
( l aŭebl e mallonga kaj en . ur nal i sma formo)
al la giCeto Informejo en la Cefsalono de
la kongresejo.

Por tajpi la raportojn estas je dispono
granda vico da tajpmaSinoj en la teleksa
salona (1-a etago antan salono Grabovski)
kaj en la Cambro de la Gazetara Servo,
C n-r o 508, ter etage apud la Li br oser vo)

Interna telefonnumero de la Gazetara
Servo estas 2928.

B. Kasini

PROGRAMSANGOJ
Informi la
eksteran mondon

Tiu estas la unua tasko de tiu
esperantisto, sed Cu tiu esperantisto scias
gi n plenumi bone kaj efike"' Por pl i boni g i
la sciojn, kiujn ni hhavas pri la maniero
informi,  estas arangata SEMI NARI O PRI
INFORMADO, kiu okazos en salono Ariste
lunde (de la lia gi s la 14a h) kaj en
salono Mi yamoto marde Cde la 1 Oa gi s la
13a h) .

Gvidos gi n Hans Adr i aanse , eduk ol ogo .
kunlaboranto de entrepreno pri merkata
espl or ado kun asisto de I vo Dur wael .
es t r ar ano de UEA pri informado. kaj Mark
Fettes, redaktoro de la revuo Esperanto de
UEA kaj respondeculo en la Centra Oficejo
pri informado.

La arango celas havi unuecan aspekton,
kaj celas la kongresanojn kiuj aktivas pri
informado. Oni antaûvidas praktikajn
laborrondojn, do estas konsilinde parto
preni ian tuton, lunde kaj jaade, por plej
bone profiti gin.

La kunveno "UEA pri informado". kiu
celas la naciajn respondeculojn pri
informado, okazos en salono Cseh marde Cde
la 1 330 gi s la 1 5a h) . gi a intenco
estas aktualigi la laborplanon kiun oni
decidis en la Kunveno pri Informado en
Br a j tono.

Ivo Durwael

Fakaj aranĝoj
Bi otek nol ogi o mardo 17
1500 h C20 personoj)
EXPOCUBA j aado 19
1400 h (30 personoj)

951 loagelasp Mrnez, 6loria Nilda,Caiain 1177 las .
6risigas,A. NaraU o,C. Habana,Crba

951 Morello Rivero, Moraa,Sitios 1563 Apto. 4 e/
Francos y Oqaeado,C*t.Halaaa,C. Habaaa,Crba

952 Garcia Foaero, Alberto Josl,Calle 26 1 3313 el.
33 7 35 altos,Playa,C. Habaaa,Cuba

953 Ibaëez Aguirre, Hi1da,Ave. 33 e Edif. 68 apto.
23 el 240 y 246,1a Lisa,C. Malana,Cuba

954 Rodriquez Rodrigrez, Jaise Manrd,Preasa 1471
Apto. 2 lasllatos y Velardes,Cerro,C.
Halaaa,Crba

955 Alvarez Migliores, Maria Adelaida,Calle Sta.
117812 e/ Norte y Paseo Aaplzaci6* N.,Ioyeros,C.
Habana,Caba

956 Tars Orozco, Jost,HabaAa 1588 e/ laaparilla y
Aaargnra,H. Vieia,C. Haba*a,Crba

957 6onzilez Alcedo, Melfa de la C.,Edif. C 22 Apto.
12 Zona 6 Alaaar,H.del Este,C. Habana,Cuba

958 Capi* Martinez, Isabel leisa,Calle 68 A 12355 e/
23 y 25,P1aya,C. Habana,Cuba

959 Qui*tero 66aez, Hayd4e,Ca)le 11 11119 (casa) e/
14 y 16 Vedado,Plaza,C. Habana,Cila

968 Rodriquez Rodriguez, Odalys,8va. edf. 11 -E(FAR1
Apto.9 e/.Sta. y 7aa.,Sta. Clara,Villa
Clara,Cuba

961 Mort Rodriquez, Magdalena,Calle Euge*zo Piedra
17,Sto. lago„ Vzlla Clara,Cuba

962 Tboopson belgado, Nestor ,lua*,Espada 1389
Ialos,C. Habana,C. Habaaa,Cuba

963 labrada Vlas  Reyaerlo,2da, Avealda 198 el .
4ta. y Sta. Rpto.
Ctspedes,Manzanillo,6ra*aa,Caba

964 huera Maclas, Tolauda,Calle 3ra. 16$ e/. 2da. y

Ave, Frank Pais,tayaao,6ranaa,Cuba
965 Mo)e*a Alo*s0, Caa1lo,Avp, Castro 1288 e/.

Kirtires y Cille i1,1ayaeo,6ranaa,Cuba
966 Artlaes Raaos, Melvis,Apartado

188,Iayaao,6ranaa,Cuba
967 Taira Palaclos, Norsa,Calle 15 11311 esq. 22

Vedado,Plaza,C. Habaua,Crba
968 Roaay Ouberger, Alicia lizara,Calle Norte 1194

el Esperanza y Sauta C1ara,A. Narano,C.
Haba*a,Crba

969 Prlgar6n lerriel, Pedro Pablo,Edif. 45 Apto. 12,
Mlcrobn gada,San Jost,Hala*a,Cuba

978 Mo*teaegro Pire:, Caridad,Calle 172 13912 e/, 39
y 41 Versalles,la lisa,C. Haba*a,Caba

971 Mari Estrpiéan, Mercedes,lacret 1352 e/ Cortina
y Figreroa Stos. Suirez,ll de Oct.,C.
Haba*a,Cuba

972 Souillez 4oreli!*, Fra* U sco,Ave. 63 112625 el.
126 y 128,Maria*ao,C. Halana,Crba

973 Alvarez, Zoila Sofia,lagr*as 1265 le► piso e/
Escobar y lealtaf,C*t.Habara,C. Ha/a*a,Crba

974 BeraGdez lrgo, Olga Maria,Calle 6ta No.13615
6ia y in Franclsco OlezaerO,S A Pairds,i;.
Habaaa,Cuba

975 Hernandez Finies, Olga Jrditl,Ave 31 No.3411 /34
y 36,P1aya,C. Habaaa,Cuba

976 Vascz;acelos tarrios, Raaoaa Ĉaraeliaa,Calle 51

No.1916 /19 y 21,P1aya,C. Mabaaa,Caba



977 evietana Rivas, Mercedes,Cille 244 Edit 46 apt 1
/35 y 35A Sis Aqrstus,lisa,C. Nabala,Cela

978 Ricardo Crrz, Roberto,Calle 11 de Octulre No , 05
Rpto Vista Alegre,Holgrir,Nolgeie,Ceia

979 Ley Pis Cruz, leticii,Ariel Ochoa 44 /Nosh, y
Cervaetes,$elgsue,Holgris,Crba

981 Fsertes 6uillte, Maria Rosario.Agrasoete Mo.S,S
Iosiego,Villa C1ara,Cela

981 Chubs Morcilli, Iseary,Asistal 218 apt 1
/Neptu o y Sae NIgrel,Cto Halasa,C. Malaia,Crla

982 Castillo Alonso, Aegela Nargarita,Malecbr 659
/Iclascoais y Servasio,Cto Hahana,C. Nabaea,Cela

983 letascorrt Srirez, Santos,Estrada Palra 415
/1`Straepes y Figreroi,11 de Oct,C. Naiasa,Crba

984 Rodriguez letaecoert, Nestina,Calle N No.332 apt
5 / 23 y 25,PIaza,C. Habaea,Crba

985 Coils Narti, Rozaea,Ceriral 228 apt 1 /Piedra y
Soto,S N Padr6e,C. Nabila,Cuba

986 for Alonso, Ricardo Lizaro,Aquilera 181
Agraraonte,Jagiey 6,Nataezas,Cila

987 6orzilez Fuentes, lourdes del Carse+i,Arroyo 152
/ Morte y Mercado apt 34,Cto Halara,C.
Hahaai,Cubi

988 Mastrapa López, lliaea Rosa,Paael 2 apt 36
Levisa,Nayari,Nolgsia,Cala

989 óarcia 6onzilez, Alberto,9ra. No.3 / 6ta y 8va
Rpto Santiestelas,Holgeir,Holgrir,Cula

991 López Espinoza, Piulzno,CaIle Colts Mo. 6,S
1ofzngo,Vllla Clara,Crba

991 Vizcain0 Sorzflez, Reina Regla,Mrjica 8 /Colón y
Naceo,Sta Clara,Villa Clara,Cuba

992 Peatón Isaac, Eeilia,Jelio 'lover 1117 e/ Nacea y
Uni6e,Sta. Clara,Villa Clara,Cuba

993 Broche Perez, Jose Nigiel,Serafii Stickel 161
Este,C.le Avila,C. de Avila,Cuba

994 Martell Castro, Juan Manrel,Ave, de los Nirtires
11I5,Yarl,6raeea,Crla

995 rernin1e2 Naze, Reinaldo,Ave. de Naze 167 e/ 8 y
9 Rpto. Vizqaet,Mar2aeillo,6rarea,Cr1a

996 Castro Acosta, Socorro Martinianl,Calle Careen
121, Naezanillo,6rarsa,Cuba

997 Veriecia Alba, Xiofara,Calle E 19 e! I y Pasco
C. Pesquera,iarzaoillo,Graesa,Cela

998 Castillo Pantoja, Carlos Rafael,Calle A
113,Nirtinillo,6raeea,CrIa

999 Alvarez Valdes, Juana Parlina „ Sti. Clara,Villa
Clara,Cuba

118$ 6oezilez Soazilez, 6ertrudis,N1sô 193 e/ Sol y
Lcra,Naeziei11o,6ranea,Cala

1251 Retests luarte, Olga lidia,Ave 11 1 edit 2114 /
28A y 22 apt 19,Sta Criz M,Ha1ana,Ca1a

1252 Nazorra Carreras, Virgieia EIda,Eeillo Wei 211
Esq. Villanneva,Cerro,C. Ra1ioa,Cola

1253 Alesis Paz, Reynaldo,47 Mo. 1122 / Ave. 23 y
Ulloa,Plazl,C. Halael,Ceba

1254 liai Pio, 6ilberto,Ave. 6eanabacoa Edif 66 apt
12 6riteras,H del Este,C. Habaea,Crba

1255 Acevedo 6aliedo, Ricardo R6srlo,Narti s/i esq.
Frank Pais Rpto. Electrico,A. Naraeio,C.
Habana,Cuba

1256 Felipe Morales, Nail lenito,la Aurora. Siayes.
Cabeigels,S Spirites,s Spiritus,Cuba

1257 Cop Jorge, 6estavo,Ave 21 Mo. 7115 / 78A y
72,P1aya,C. Habafa,Ceba

1258 Neneedez Martinez, Rasóo,Ave 41 No. 6612 166 y
66A apt 3,Playa,C. Habasi,Ceba

1259 Ilargnen Nonteagedo, Rosa Naria,Sae Jost 1163 /
Infaste y lasarrate,Plaza,C. Habana,Cula

1261 ioezilez Valdes, Jeses,ISPETP 'hector Pieeda'
Ave Arday. El Trigal Nab 19,Ioyeros,C.
Habara,Cuha

1261 Fereiedez Reiz, Jose Rene,Calle 86 No. 5319 /
53A y 5314arianao,C. Nabaea,Crba

1262 Musa Padilla, Jose Alberto,lanja 363 / Gervasio
y Escobar,Cnt.Habara,C. Habasa,Cuba

1263 Pori Nest, Iario,Calle 91 Mo. 4185 apt S 141 y
43,11ariasao,C. Halana,Ceba

1264 Perez Morales, Rolerto,Calle Sta. Edif 27 /
Morte y Paseo,loyeros,C. Habana,Ceba

1265 Morales Alvarez, Pablo Roberto,Calle 21 / 418 y
428 Edif 21 apt. 11 Peas Altas,H del Este,C.
Habaia,Ceba

1266 lobanieo Milos, Ioris,Noete 939 / Pila y
Natadero,Cerro,C. Habaea,Ceba

1261 Petancourt Estrada, Pir►aro Jose,Reeedio 206 /
Reyes y llanquzzal,18 de Oct.,C. Habana,Cuba

1268 Mederos Rodriguez, Clara,6ta Mo 4238 / Central y
24 de Febrero Ninth Perez,S Mlgeel P,C.
Habana,Cuba

1269 Monbs Castillo, Juan 6ualberto,Morro 25912 /
Celedonio P. y Final Caiabazar,loyeros,C.
Habana,Cuha

1278 Hernandez Socarrfs, Careen Aleida,Aeasbure 162
ler peso / Afieas y Coecordia,Cst Habara,C.
Habaea,Coba

1271 Ni;ez Serra, Eloina,6ral Carrillo 181 / Needez
Capote y Revalizuôr,Saqea la 6,Villa Clara,Cuba

1272 Mendez Oliva, Roberto,Caridad 161 / Marti y
Mirtires de Viet Nar,Ninzanillo,6raesa,Ceba

1273 Perez Verba, Nestor Castillo,Estrada Palsi 186 /
Luz Caballero y Naceo,Sta Clara,Villa Clara,Cuba

1274 Ortiz Rodriquez, Oldrich Locio,Ara Pequdo 199 /
4ta y Sta Capzro,Sta Clara,Villa Clara,Cuba

1275 Pisestel Sed6o, Pedro Estelan,Calle 5 168 esq.a
C Rpto. El Jardin,Casaqdey,Caeaqiey,Cuba

1276 Canote Diaz, Jose,Sas Ferein 1362-2 e/ San
Serein y irilidad,Stgo. Cuba,Stgo. Cuba,Ceba

1277 Rojo lasora, Jose,2da. e/ Ira. y Carretera de
Maleza Bloque 14,Sta. Clara,Villa Clara,Cuba

1278 Monzón Marrero, Igdeliza,2da. e /ira, y Carretera
de Mlleza Bloque 14,Sta. Clara,Villa Clara,Cuba

1279 Rodriguez Yera, Sergio Santiago,Resedios 1171 e/
Lourdes y Alegria,A. Maranjo,C, Habara,Ceba

1288 Guibert Soriano, Frances,Edif. 23-C apto. 7
Micro 1-1 Rpto. A.Sastaearia,Stgo, Cuba,Stgo.
Cula,Ceba

1281 Ferran Ferrirdez, Bernardo,Naceo 112 Esq. M.
66fez 	 Cascajal,Sto. 1ego.,Villa Clara,Crba

1282 Valdes García, Jose lris,Miiiso 66sez 153
Norte,S.Ispirita,S. Ispiritus,Cnba

1283 Noya Luna, Maria loz,lasarinl 1 9 1/2 e/
Ageilera y Ira. Rpto. Iasorara,Stgo. Cuba,Stgo.
Cula,Ceba

1284 lozaso Mageeira, Jorge Alberto,Marti 112 e/ Luis
de Feria y Naranoa,Holguin,Holquin,Caba

1285 larrera Perez, Candid Aletis,Calle Penavudes 1
66 e/ Abrhan dellado y M. L6pez,C.de Avila,C.de
Avila,Cuba



1286 Toledo Iarrizomte, Yolanda,Matolo Solaso 15 e/
M.601ez y Quintir Iarderas,S,Ispiritl,S.
Is piritus,Cuba

1287 Darla Castak, Celia IreRe,Career 1114 altos e/
Caspanario y Tenerife,Cnt.Halaia,C. Habasa,Csla

1288 Leotard 66sez, liksap M.,Calle 262 Ulf 21 apto,
1 e/ Sta. y Final,Playa,C. Halana,Cuba

1289 Torres Alvares, Roberto,6aliano 1153 4to. pis)
Apto. 47,Cst.Habana,C. Habana,Cuba

1298 Diaz Pérez, Tosas,Calle 14 11188 e/ 11 y
•13,Qaivicán,La Habana,Cuba

1291 Lezcano, Ana Maria,Calle 3ra, 1 28 Rpto. S.
MOnica,QRivican,la Habana,Cuba

1292 Mederos Sotolongo, Isis,Finlay 1253 e/ Csero y
Apostol Los Plnos,A. Maranjo,C. Habara,Cuba-

1293 Céspedes Pérez, Asa lidii,Jesis Merendez 186 e/
26 de Julio y Ferrocarril,S.Ispiritl,S.
Ispiritus,Cuba

1294 Villavicencio Las, Angela de la Caridad,C.
Carajuani 1155 e/ E y F Rpto. Santa
Cataliia,Sta. Clara,Villa Clara,Cula

1295 Gonzalez Ortiz, Ianay,Tegucigalpa 1488811 e/
Quito y Stoisgo.lellososte,H.del Este,C.
Habana,Cuba

1296 Martinez Riesco, Douglas,Crzstina 1184 el
Matadero y Vigia,H. Vieja,C. Habana,Cuba

1297 Colas Marti, Roiasa,Central 228 Apto, 1 e/
Picora y Soto,S.M.Padr6o,C. Habana,Cuba

1298 Cruz López, Carlos Alberto,Calle 36 14712 e! 47
y 49,Playa,C. Habana,Cuba

1299 Cutino Palau, Roberto,Ahoqados 11262 e/ 1 y 2
sur CP- 95188,6uantanaso,Gsartaaaso,Csla

1388 Rojas Peralta, Maria Esperasza,Caliito Garcia
175 e/ Dorio, y Asenidad,6tasabacoa,C.
Habana,Cuba

1381 Ricardo Sarsieoto, Asasry,Edif. H-56 Apto. 9
Iona 14 Alarar,H.del Este,C. Habana,Cuba

1382 Rico Monteaqudo, Miquel,Municipio 1174 Apto. 13
e/ Acierto y Atarés 1vya16,11 de Oct.,C.
Habana,Cuba

1383 Ezpósito liziOu, Rolaudo,244 12465 Edif.52
Apto.32 e/247 y 249 A.Sastasaria,loyeros,C.
Habana,Cubi

1384 Torres López, Elsa,Calle 19 11169.e/ 16 y
18,Plaza,C. Habana,Cuba

1385 Garcia Gonzalez, liana Iris,Rosales Edif.41
Apto.18 e/6ta. y ira. Rpto.Electr.,A. Nararjo,C.
Habana,Cuba

1386 Menendez Rubio, Esigdio,Edif.811 Apto.18 Iona 24
Alauar,H.del Este,C. Habana,Cuba

1387 Otero Castellón, Alezis,Priucipe 163 e/ Horror y
Hospital,Cnt.Habana,C. Habana,Cuba

1388 Rodriguez bOrez, Ra41,Calle Ira. 14819 e/
Central y Rio M. Plrez,S.M.Padr01,C. Habasa,C1la

1319 Iriel nil, Frascel,Sau Rafael 668 /lelascoais y
Lucesa,Cto Habana,C. Habana,Cuba

1311 Gil 60rez, Gilberto lavid,Calle 56 Mo. 2715 /27
y 29,Playa,C. Habasa,Clla

1311 Grant Boffill, 6ersau,ierraza 164 /lasparilla y
Tte. Rey,Hab. Vieja,C. Habana,Cuba

1312 Ortiz Mackin, Esgenio Alezander,layaso 435
/Socorro y Re.ate,S Spiritus,S Spiritus,Clla

1313 Arencibia Gonzalez, Rafael,Edif A apt 39 Rpto
Sta MOnica,Ouivican,Habana,Cuba 

1314 Fonseca O li vera, Mauricio,Calle 16 Mo.
1711,Quivicar,Habana,Cuba

1315 Curbelo Fernandez, Orestes del Jesis,Calle 26
No. 2713 /27 y 29,Quivicín,Halana,Cula

1316 lelalasty, Iazaro Luis,Calle 24 Mo. 2119 /21 y
23,9uivicau,Habaua,a►a

1317 Lopez lorcela, Maria de la Caridad,76 Mo. 29F89
/291 y 31 apt 4,Playa,C. Habana,Cuba

1318 Fonseca de C., Yolanda,Sau Fersir 342-2 /San
Weill y Trisidad,Stgo Csba,Stgo de Cuba,Cuba

1319 lerrillo Pérez, Asparo Elia,Marti Mo. 8 /Isis de
Ferra y Maranôr. Vista
Alegre, Holguin,Holguin,Cuba

1328 Queria, Frances o ,F.P.U. La lesajagra Edif 1 apt
219,1 Juventud,l Juventud,Cuba

1321 la Silva Coelho, Nelsos,F.P.U. la lerajagra Edif
1 apt 281,1 Juventud,I Juventud,Cuba

1322 1rito de Sousa Teneira, Mario,F.P.U. la
Desajaqua Edif 1 apt 214,I Juveatud,1
Juvertnd,Cuba

1323 Mazodze, Oliver,F.P.U. La lesajaqua Edit 1 apt
585,1 Juvertud,I Juventud,Cuba

1324 Cbidanire, Ianisio,F.P.U. La Derajaqua Edit 1
Apt 412,1 Juveutud,I Juventud,Cula

1325 Reina Blanco, Margarlta,,,C. Habana,Cuba
1326 Rosen) de la Cruz, Adis I.,,,Holguin,Cula
1327 Rodriguez Ratista, Arsando,,,Holguin,Cuba
1328 Colas Casanova, Ana A,,,,C. Habara,Cuba
1329 Atalay Justas, Enrlque,,,C. Habana,Cuba
1331 Valdes Rodriguez, Rolando 8.,,,Habana,Cula
1331 Fuentes Perez, Julian 1.,,,Habana,Cuba
1332 Blanco Serrano, Ofelia,,,C. Habara,Cuba
1333 Coto Rodeiro, Rerigio,,,C, Habana,Cuba
1334 Herrera Oviedo, Angel,,,C. Halana,Cuba
1335 Rodriguez Cepero, Teresa E.,,,C, Ha ana, cil 1 a
1336 Alfonso Mederos, Arsasdo, „ C. Habana,Cuba
1337 Blanco Castillo, Margarita E.,,,C. Habana,Cuba
1338 Valdivia Orta, Nicasio Pedro „ Ioyeros,C.

Habana,Cuba
1339 6oszalez entez, franczsco,Calle Rosita, 13588

entre Lililoy y Puerte,loyeros,C. Habana,Cuba
1348 Parroso Miguel, Rirdn IvaRy,Clsneros

254-A,Calagiey,Casagiey,Cu►a
1341 Treto La Red, Diosvany Villiae,Repillica

28b,Cara4dey,Ca1agiey,Cu►a
1342 Morejbn lallarte, Susans Iibiara,Calle 122, 4187

mitre 41 y 43,Marianao,C. Habara,Cuba
1343 Garcia leacor, Hilda Rosa,Agrasoste 7 entre

Arangurer y Maceo,A. Maraujo,C. Habana,Cuba
1344 Fabregat Carvajal, Ianla,Pasaie Ares 11 entre

Colby y Luz Caballero,Sta. Clara,Villa
C1ara,Cubi

1345 Rasps Alalle, Orlasdo Fidel,Marti 12 altos,
entre Luis de Feria y Marais,
VA,Holguiu,Holguiu,Cuba

1346 Velazquez Videauz, Julio,San lizaro 112 entre
6erios y Crespo,C. Habana,C. Habana,Cuba

1347 Viera Mertrdez, Jorge,Calle 39, 4218 mitre 42 y
44,Artesisa,La Habana,Cuba

1348 Herrera Febles, losrdes,Sta Ave. 23231 erire 232
y 241, Jaisaultas,Playa,C. Habana,Cuba

1349 Toledo Pérez, Jorge,Edif. 387-A-2 Apto. 16,
Habana del Este.H.del Este,C. Habana,Cuba
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FIDEL CASTRO INTER NI

Brile 	 malfermi Ois
	

hlerao 	 nia 	 75a

Uni ver sal a 	 Kongreso.
	 La 	 sol ena j on

par topr eni s la kuba pr ezi dento Fidel

Castro, la Alta Protektanto d-ro Carlos

Rafael Rodriguez. aliaj kubaj Stataj kaj

partiaj funkciuloj, la prezidanto kaj la

ceteraj estraranoj de UEA, la membroj de la

Loka Kongresa Komitato. la di pl omati a j

reprezentantoj de diversaj landoj, ekz.

Aostrio. Linio, Francio. Kanado kaj

Pol l ando , kies reprezentanto salutis la

kongreson Esperante. Ankao tre rimarkinde

oni konstatis la Ceeston de reprezentanto

de Albania. simbole la malfermiton de tiu

lando al la Esperanto-movado .

Oficiale s-ro John Wells deklaris la

kongreson mal f er mi ta . tuj poste salutis la

kongresanaron k-do Jesüs Castillo.

prezidanto de LKK kaj de Kuba

Esperanto-Asocio.

La plej signifa ero de nia matena

kunsido estis la enhavor i Ca pr el ego de d-ro

Rodriguez. kiu tusis tre gravajn aspektojn

pri la monda alstrebo al paco kaj la rolo

de homa interkomprenigo tiurilate.

La kongresan i naagur on daor i gi s la

reprezentantoj de 33 landaj asocioj. kiuj

tradicie transdonis la salutojn de siaj

naciaj Esperanto-organizajoj. .

La prezidanto de UEA ank ao prezentis

skize la kongresan temon, elstarigante ties

gravecon kadro de la grandaj Sangoj en la

nuna mondo.

Tiel ek i r i s la laboro en la havana

renkonti 0o. kiun partoprenas l ao la

oficiala kongresa statistiko pli ol 1600

alir intoj el pli ol 50 landoj. kio spite al

tio ke gi ne estas rekorda kvanto, tamen

estas rimarkinda sukceso, se oni kalkulas

la nombron da aligintoj en majo.

O. Raola

ESPERANTO 

ELSTARA IDEO DE PACO
EL LA PAROLADO DE LA
ALTA PROTEKTANTO ORO RODRIGUEZ

Skeptikuloj ne akceptas alian eblecon ol

tiu de kontraostaro de unuj popolo kontrao

la aliaj. la milito aC almenaa la

permanenta k ont r aoeco. Aliaj k onsci i 0i s pri

tio, ke la mondo marSis pli malpli

ma 1 r api de , depende de la propra i deol ogi a

tendenco, al interkompreniQo. Ni,

socialistoj, inter ili. konsideris ke fine

de longa batalo kaj klasa opozi ci o oni

atingos uni ver sal an unuecon. en mondo kie
ekspluatado. mizero kaj malegaleco jam

malaperis portiame. Unue Grocio kaj pli

poste Kant pr i pensadi s la ideojn el kiuj

naskigis la Ligo de Nacioj kaj UniOintaj

Nacioj. Tamen. prilingva debato pludaoris.

Kelkaj revis pri mondo kun unu sola lingvo

kaj tio Sajnis al aliaj, malgrao ties

aspiro al uni versal a paco. io mal pl i i ga.

Laol onge de tiu ti 1 ongdaor a idea

konfrontado. 	 ekestis 	 homoj 	 por 	 kiuj

i nter kompr eni 0o inter la popoloj,

komunikigo super lingvaj diferencoj fariĝis

i aspeca uni ver sal a amikeco kaj homa

interkonsento. Ludoviko Lazaro Zamenhof

apartenis al tiu granda ar o de el star a j

viroj kaj virinoj. La ideo pri tio ke homoj

povus vivi pace se ili i nterkompr eni cus

pere de komuna lingvo ekestis en lia j unatjo

kaj neniam pli forlasis lin. Nia kunsido

estas la plej bona om.a o al tiu k 1 opodo.

Neniu her oaj o estis pli granda ol tiu.

kiun Zamenhof metis antaa si. El l abor í

novan lingvon, kapablan allogi la atenton

kaj inda je respekto fare de viroj kaj

virinoj el tiuj mondpartoj. Sajnis

nerealigebla afero. Kiam cent jarojn poste

ni renkontitas Ci tie, sur malgranda insulo

pri kiu oni malmulte sciis kiam Zamenhof

ekkomencis sian paciencan laboron. kaj ni

vidas nin inter pli ol 1200 gedel gi to j

venantaj el la plej foraj partoj de la

mondo, ariOantaj lao la plej diversaj

profesioj. reprezentantoj de ideoj plejofte

nesimilaj, ni Ceestas la realgon de revo,

kiu Sajnis neebla. Du detruegaj mondmilitoj

di si gi s la popoloj de tiu tempo kiam,

rimarkinda koincido, la dudeksesan de

Julio. glora dat er veno por la k ubano j .

antao 103 jaroj eliris la presejon la unua

libro en tiu Ci lingvo, kiun oni povas

konsideri kiel produkton de historio, sed

kiu estas. unualoke rezulto de volforto. de

homa energio. Esperantistoj, dekomence nur

manpleno. nun estas dekoj da miloj.



Dankon. ami koj -esperanti stoj . Car vi
ebligis al ni helpi ankoraofoje la
universalajn interesojn pere de tiu Ci bela
kongreso. Dankon, tar vi konfidis al Kubo
de Fidel Castro. ke gi ofertas taogan

etoson por gastigi tiom altan ideon de
instigo al amikeco, interkomprenigo kaj
k omuni k i go inter homoj kaj popoloj. Ci e
vi trovos amikan ridon, popolan gajecon kaj
varman amikan akcepton.

Tamen vi devas konscii, ke malantao ili

trovigas la zorgoj de minacata kaj atakata
popolo, por kiu k omuni k i go nun f ar i gi s
maniero in ataki kaj renversi , tamen
popolo certa pri la vojo entreprenita kaj
pri la amikeco montrita de la ceteraj
mondaj popoloj.

Fidante kaj certaj ni sci i gas al vi
nian konfidon, ke la 75a Kongreso de
Esperanto estos. en nia malgranda lando.
Sanco . ne nur por ke vi vin dedi C os fervore
al la intelekta tasko kiu venigis vin Ci
tien, sed ank ao por ke vi ek k onu kiel ni
vivas. kiel ni laboras, en nia kuna strebo,
por socia sistemo kiun nerezigneble elektis
nia popolo, kiu preferus perei antau ol
perdi sian historian identecon kaj homan
unuecon. Jen Kubo. kiu vin akceptas kaj
salutas.

Dankon .

Gazetara Servo Internacia
Kiel ni anoncis en La Havana Kuriero n9 1,
UEA provas ĉijare rekte informi la internac
iajn pres-agentejojn pri la evento "UK".

La originala plano ternis pri pluraj informoj

ĉiutage al kvindeko da adresoj, sed la altaj
kostoj kiujn oni postulas en Kubo por inter

nacia komunikado konsilis draste redukti la
eksperimenton al kelkaj artikoloj dum la se
majno al la ĉefaj internaciaj agentejoj (deko

da adresoj).
La Landaj Asocioj kaj la Kongresanoj, kiuj
volus pli amplekse diskonigi la informojn pri
la UK en sia lando, bonvolu kontakti s-anon
Bruĉjo Kasini (Italujo), kiu volonte dispo
nigus al ili jam pretajn tekstojn (en Espe
ranto kaj en kelkaj aliaj ĉefaj lingvoj),

kaj instrukcios pri tehnikaj rimedoj (tajp
maŝinoj, teleksilo, telekopiilo ktp.)

HONDA TURISMO
Bonvolu Leesti la k unsí don marde je la 1 01 5
en sal ono Pr i vat

FRANCA.) KANZONOJ
La Franca Kultura Servo invitas vin al
vespero pri franca kanzono. Gi okazos jaode
je la 2030 en la Nacia Teatro Capud
Kapi tol e) . salono A.ntol i n Artaud.

R. Triolle 

NOVAJ ALIGINTOJ (DAl!RIGO)

1497 Rodriquez Perez, Orlando W.,Narciso Ldpez 258
/Coliseo y 2da,Holquin,Holguin,Cuba

1498 Puez Campos. Roberto,Ave 19 No.
26 1 0,Auivicdn.Habana,Cuba

1499 )askova, Radsila,San Miguel 719 / Oquendo y M.
GOnzalez,Cnt.Habana,C. Habana,Cuba

1500 Dosinquez Martinez, Raquel P.,Calle 14 No. 286
/9 y 26 de Julio.Rpto.
Siboney,Bayaeo,Grenai,Cuba

1501 Puenedit Conde, Lzbertad,Calle 36 No. 113 /Ira
y 3ra. Miraear.Playa,C. Habana,Cuba

1502 Onto Mauris, Corlos,Panchzto GOeez 324 apt 4
/20 de Mayo y Aranquren,Cerro.C. Habana,Cuba

1503 Betancourt Ruin, Berta L.,,S.Spiritus,S.
Spirttus.Cube

1504 Aquilera Fernandez. Alicia.Calle Eta No.
/11 y Ave. Libertadores.
Peralta,Holguin,Holguin,Cuba

1505 Basulto Avalos, Zoila.Calle 18 No.47/Justo y
Dositeo Aquilera.La
Playeta.Holquín.Holguin,Cuba

1506 F'e.:a Hechavarria, Rebeca,lra. No.33/22 y Cap.
Urbino. Rpto Liberiad.Holguin,Holquin,Cuba

1507 Rodriquez Alexquer, Magda,Colôn No.97 /Fomento•
y Cervantes.Holquin.Holguin,Cuba

1508 Muria Alonso, Francis.Calle 58 No.4702 /47 y
49.Alturas del Bosque,Playa,C. Habana,Cuba

1509 Chao Balcinde, Feli►,Zanja 253 /Lealtad y
Caepanario,Cnt.Habana,C. Habana,Cuba

1510 Gonzalez Yero, Miriaa,Ave 27 No.3201 /32 y
34.1juivzcan,Habana,Cuba

1511 Acu'na Perez. Gustavo,Calle 9na No.11415 /114
116.P1aya,C. Habana,Cuba

1512 Fernandez Morales, Oscar,Carmen No.67 /Lealtad
y Caepanario,Cnt.Habana.C. Habana,Cuba

1513 Doeingos, Andre Joaquin,12 y Malec6n. Edit 20
Piso 18.Plaza,C. Habana,Cuba

1514 Barnet Delgado, Araando,,,Matanzas.Cuba
1515 . ...,Cuba
1516 , ,,,,Cuba
1517 . ,,,,Cuba

0 , ,.,,Cuba

17A DE JULIO
TAGO DE LA LERNEJO

Kadrotemo: Naciajoj kaj internaciajoj 	 er
Esperanto-1 er nmater i al o j C Sal ono Gr abovsk i )
Gvidanto de la Tago: s-ro Edward Symoens
0900-1000 ILEI prezentas sin. C i nteresa j

fakaj plenoj, preparataj eldonoj,
reago al farita] proponoj. novaj
laborprincipoj.)

S-ro Edward Symoens
1015-1100  Ki omgr ade ebl as internaciaj

l er nol i br o j de Esperanto
Cdiskutinstigoj kiel kombini
gramatikon kun situacia
instruado)

 S-ro Stefan MacGill
1100-1115  Pr ezentado kaj gener al i go de

i nstr umater i al o.
Mag. Irena Szanser

1115 -1130 Lastatempa evoluo en instruado en
Hungario.

D-rino Ilona Koutny
Tagmeza paozo

1400-1500 Li ngvoal pr opi go
enel ek tr otek ni k a epoko.
C l er navantagoj per komputi l oj ,
sorto de memstara mensa laboro,
edukrilataj problemoj). Demonstro
de komputilaj instruprogramoj.

D-rino Ilona Koutny
1515-1600 Lern- kaj instrumaterialoj el

la tuta mondo. Cspecifajoj de
elektitaj lerniloj. metodoj kaj
instrumanier . oj . konkludoj,
rekomendoj)

Y



410 1

Vol ontul o j sub k unor di gado fare

de

s-ro E. Symoens.

1600 AntaQtesto kaj registriOo por la

ekzamenoj de ILEI/UEA en salono

Ml yamoto

VIRINOJ
Komisiono por Virina Agado kol ek ti s en

salono Salvesen 35 deestantojn, kiuj

traktis pri virinaj problemoj. Interalie.

oni parolis pri la sekvontjara seminario

pri pr ovi r i na agado en Svedio kaj por

eventuala el l abor o de ter mi nar o pri

trikado. Aparte interesaj estis raportoj

pri virina pozicio kaj agado en Japanio.

kie el doni Oas EVA-bul teno. organo de

Esperanta Virina Asocio. Domaie. ke la

kongreso ne prezentis okazon renkonti pli

larOskale virinojn de la gastiganta lando

kaj aodi pri iliaj problemoj.

La komisionon gvidis s-i no El sbeth . Bor mann

kun s-ino Spomenka Stimec.

EVA
Esperanta Verkista Asocio kunsidis dum la

kongresop kvankam nur malmultaj membroj de

EVA al vo j agi s al Havano. S-ro W. Auld estas

la nova prezidanto de EVA, Wi l l em Ver l or en

Van Themaat estas nova sekretario. La jaran

raporton ver k i tan de Al do d' Geor gi

prezentis Spomenka Stimec. Post financa

raporto de la EVA kasisto s-ro Alec Venture

pluraj valoraj pr opono j pr ezent i ti s en la

di sk utado, i nter al i e pri gastpr el ego j de

verkistoj dum la Monda Jardeko de Kultura

Evol ui go C 1988-1 997) kaj pri pli intensa

kunlaboro kun naciaj PEN-centroj. EVA

aospi ci as la TAGON DE LA LIBRO okazanta

lundon je la 1 130 en salono Privat.

NE OKAZOS
EVA-renkontigo de verkistoj kun legantoj ne

okazos pro magr a prezento de verkistoj en

la ti jara kongreso. Tamen pluraj eldonistoj

kaj novaj libroj estos prezentotaj kadre de

la Tago de la Libro.

Spomenka St i mec

ARTAJ ARANĜOJ

lundo 1990 07 16

1 400-1 600 Arta prezento. Granda Halo

Noto: Balo okazos tie ank aQ.

mardo 1990 07 17

1000-1200 Arta prezento, Granda Halo

Noto: Akva baleto okazos en hotelo Ri vi era

merkredo 1990 07 18

2000-2300 En la Junulara Vespero okazos

geedzi .o . arta prezento kaj balo.

j aodo 1990 07 19

Salono Privat, 1600-1800 prezentado de la

filmo La Brigadisto

2100 Teatra Vesperoi en teatro Mel l a

vendredo 1990 07 20

Arta prezento 1400-1600 en la Granda Halo.

^.
DI VERSA JO J

1. LI BE-k unveno lunde je la 1130 h

k ontak to j inter vi danta j k vi dhandi k api ta j

esperantisto] kaj speciale: 100-jara

j ubi l eo de blinda esperantisto Er oSenk o.

Ciuj bonvenaj.

2. Ce la l i broser vo atendas vin la sprita

kaj kortuSa "Anna Frank ne estas de

hieraQ", en premiita traduko de Nora

Bartels.

3. Amika Rondo por Cinaj Esperantistoj

al vokas vin saluti bi l dk ar te niajn Cinaj n

sam.i deano j n neteestanta j . Gl uadr eso j n Ce

Informejo.

4. Kiu pretas korespondi kun kompetenta

esperantisto afrika, kompilanta ordinaran

vor tar on l aoteman: Zachari Naabi en Ger eser e

pob. 1 727 , Tabor a  . Tanzani o.

75a UNIVERSALA KONGRESO

La Kuba gazetaro
i nier esi Oas pri ni

	La Cijara kongreso promesas	 venki
plurajn rekordojn en la propaganda kampo.

Krom la Ceesto unuafoje de Statestro, kiu

ne mem konas Esperanton. ankao la gazetaro

donis al ni grandan e&Son_ La defa gazeto de

la lando. "Granma". publikigis sabate

longan artikolon en sia nacia eldono. kaj

di mande en la i nternaci a eldono. E1

Ci -lasta ni Cerpi s la suporan desegnon.

Ankao en "Trabajadores" kaj en "Bohemia"

jam aperis gravaj artikoloj.
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KION VIZITI EN HAVANO ?
EKZEMPLE : LA MALNOVAN URBON

Se vi deziras spiri aeron el la malnovaj
tempoj. tiam vizitu la malnovan urbon de
Havano. Tiun ti parton de la kuba eef ur bo
Unesko deklaris kiel ur bk onstr ue interesa
ensemblo de la hispana kol oni a tempo. Tial
Unesko finance subtenas la konservon de tiu
malnova urbo; speciala plano daar anta
plurajn jarojn antaüvidas restaüron. inter
alie tirkao la majestaj placoj Catedral kaj
Armas. ear oni resLaoras, povas okazi , ke
la turisto trovas diversajn fermitajn
objektojn.

La k ol oni tempan etoson de la "Urbo de la
kolonoj", kiel skribis_ la kuba verkisto
Car , penti er , la vizitanto sentas aparte sur
la Katedrala aco kaj en la Calle Obispo
proksime de Plaza de Armas. La mallargaj
stratoj de la malnova urbo. maltaogaj por
la moderna trafiko. ofertis sufite da loko
por tarveturiloj, de kiuj kelkaj estas
r i gar debl a j en la urba muzeo te la Plaza de
Armas. La vizitanto, promenanta tra la
malnova urbo estas nelenata de benzlnodor
ato, kiu kkazas, ke multaj latinamerikaj
urboj ne estas guebl aj .

Indas admiri la ferforgitaj balkonoj.
kradojn, pordofratpiloj C"sonoriloj") kaj
la bunt a j vi tar l o j. Ofte aperas sur•pr i ze
mal al ta frukoloni tempa dometo kun
ar gi l tegmento inter pl uetaga j konstr ua joj .
Sura la fasadoj oni povas malkovri
anglalingvajn antaorevoluciajn varbajojn ao
flrmaosurskribajojn. Alta kvoto de la
logantaro en la malnova urbo estas negroj ,
aparte en la suda parto.

Sertindaj estas ankao la multaj pregejoj
CSankta Clara. Esperitu Santo, Merced.
Santo Angel Custodla. Nuestra SePiora del
Carmen, Catedral de los Campos de Cuba).
Sciu, ke pregejo en la hispana nomigas
"2q)es.a".

OKAZIS IPTEA- KUNVENO

De la 17a gi s la 18a en salono Sal vesen
de la Kongresejo okazis la 21a tefkunveno
de IPTEA. Raportojn pri la stato kaj la
estonta] taskoj de IPTEA faris la
Prezidanto RaguSko Petrov kaj Laris Raymond
Per aul t el CNES l abor ator i o pr el egi s pri
Kosmonaotiko. Oni multe pridemandis ilin
kaj estis interesaj diskutoj.

Oni kritikis la LKK ke mankas la
poStkartoj. la speciala poStmarko eldonita
de la kuba mi ni s t er i o pri k omuni k ado kaj la
kongresa stampo, kaj ke en la poStoficejo
la of i c i sto j bedaar i nde ne komprenas Esper
anton.

Oni rekomendis akiri rapidajn respondojn
pri tiu demando por havi la eblecon jam de
morgao ekvendi la poStajojn por amasa
uzado. kiel okazis en la antaoaj UKoj.

DraguSko Petrov, prez. IPTEA

plukoj el la uea •komitato

Plukoj el la Komitato

Oni 	 plendas, 	 ke pluraj 	 kongresanoj
al veni nta j sabate vespere ne trovis siajn
antaamenditajn litojn. Tamen la LKK tre
stretis sin por solvi la problemojn. gis la
sesa matene. "Bedaorinde" rimarkis
komltatano "ne tiuj kubanoj estas membroj
de la LKK, kaj tion oni sentas en la
servoj".

La eaperoa,

1. En la mond • on ven . is nov • a
2. Sub la 	 sinkt • a 	 sign . o de l ' Es.
3. Sur neŭ . tral • a 	 lingv . a fun .da.

LA TAGO DE LA LIBRO
Hodiao, je la 10.30 en salono Privat.

okazas pr eml er o por niaj Kongresoj:
Esperanto atentas sian kulturon kaj deditas
tagon de sia UK al la Libroj.

Deko da eldonistoj kaj aotoroj prezentos
siajn verkojn, la plej reprezentajn inter
tiuj kiuj aperis dum la lasta jaro. kun la
helpo de la konata kaj Satata kroata
aktorino Vida Jerman, kiu legos selektitajn
pecojn el la prezentata] verkoj.

Ceestos tuta vico da gravuloj kaj
famuloj: Ulrlli Lins, vicprezidanto de UEA
kaj aatoro de la furora "La dangera
lingvo". Spomenka Stimec, estrarano de UEA
pri kulturo kaj gvidanto de I nter naci a
Kultura Servo C Zagr ebo) . Br ut j o Kasi ni .
posedanto de Edi studi o.

Fine de la programo. la publiko estas
invitata viziti la libroservon kune kun la
aotoroj kaj eldonistoj, por lasi sin tenti
aceti la Jus ekguitajn verkoj.
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Fort. ante 	 •
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Teksto de Dro. L. L. Zamenhof.
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UNUAFOJE «LA TAGO DE LA LIBRO»
Dum la dua kongresa tago estis lanĉita

"La Tago de la . Libro", kiu celis al la ko
ngresa publiko prezenti la lastatempajn e
ldonaĵojn kaj ties aûtorojn. La du plej i
mponaj libroj de la aranĝo estas du libroj
kiuj restos dum multaj jaroj la plej grav
aj verkoj de nia literaturo ; temas pri .
"La Trezoro" (HEA, Budapeŝto), antologio
de esperanta novelarto, kaj "La danera li
ngvo" (Progreso, Moskvo), kiu estis preze
ntita de la atItoro mem, Ulrich Lins. Sek
vis "Kredu min, sinjorino!" de Cezaro Ros
setti, kiun lastatempe represis Edistudio,
Liu Lin parolis pri novaĵoj de ĉinaj espe
ranta] eldonejoj kaj Jugoslavio prezentis 

sin per "Wakajtapu" kaj "Ŝtona dormanto".
En la Tago de la Libro apartan atenton

havis rumana antologio, aperonta en Jugo
slavio kiel kontribuo por la revigliganta
movado en Rumanio. Nederlando estis repr
ezentita per "Stono de helpo" kaj Bulgar
ujo informis pri sia nova eldonejo Pres
Esperanto.

Fragmentojn el la unuopaj verkoj pre
zentis la konata aktorino Vida Jerman.

Simpatian tuŝon al la programo alpor
tis muzikisto] Nikolai Lozgaĉov el Rusu
jo kaj Flavio Fonseca el Brazilo per si-
aj versoj akompanataj per gitaro.

s. ŝ.

ISAE DENOVE VI VAS
Dum la kunsido de ISAE, Internacia Scie

nca Asocio Esperantista, faka sekcio de UEA
por Scienco, d-ro Rudi Hauger (CH), funkci
anta Generala Sekretario de la Asocio, pre
zentis kontentigan bildon pri la nuna situ
acio, kio depost dek jaroj vidas la asocian
organon survoje al aktualigo de siaj aper
datoj: aperis la kajeroj por 1988 kaj 1989
de "Scienca Revuo" kaj la numero por 1990
estas jam en la presejo.

La modifiĝanta situacio en orienta Eûro
po permesas esperi ke baldaû la multenombr
aj interesitoj el tiu regiono povos plenra
jte membri en la Asocio, kio ankaû permesas
esperi pliboniĝon de la financa situacio.

Cetere, la financoj de la Asocio ne plu
estas en danĝero, dank'al interkonsento kun
la ĉefa kreditoro (Edistudio) kiu konsentis
ricevi siajn kreditojn ĝis la fino de 1992,
kaj dank'al intenco surmerkatigi la grandan
stokon da malnovaj kajeroj (1982-1988).

ISAE serĉas reprezentantojn en pluraj
landoj, kie ĝis nun la Asocio lamis. La in
teresitoj pri la agado povas sin turni al

D-ro Rudi Hauger, Ringstr. 13,
CH-8172 Niederglatt, Svisujo
k-n-ro 202

Telefonnumeroj internaj
de la giĉeto INFORMEJO
estas 2516 kaj 2670.

KUBA POETO
EN ESPERANTO

Un el la plej famaj kubaj poetoj Nicolas
Guillen estos prezentata kadre de la kong

resa programo.
Kadre de la poezia recitalo, marde je la

17 en salono Zamenhof literatur-amantoj ne
maltrafu renkontion kun kuba literaturo,
prezentota de Vida Jerman kaj Saga Pilipo
viĉ el Jugoslavio.

L A MEDICINISTOJ ELEKTIS
NOVAN ESTRARON

Lunde la 16-an de julio en Salono Salve
sen okazis la Jarkunveno de UMEA, Universa
la Medicina Esperanto-Asocio.

D-ro Imre Ferenczy, prezidanto de la As
ocio, raportis pri la lastjara agado. En Po
ilando en februaro 1990 okazis unuafoje en
Eûropo Internacia Kurso pri Akopunturo, kaj
kurso pri la Orienta Diina Masaĝo. UMEA ha
vas jam reprezentantojn en 30 landoj, kaj

novan Estraron:
- Prezidanto 	 d-ro Imre Ferenczy, Hung.

- Gen. Sekr. 	 d-ro Vladimiro Opoka, Poll.

- Sekretario 	 d-ino Arja Kuhanen, Finnl.

- Kasisto 	 prof. d-ro Saburo Yamazoe,J
i.f.



La rezultoj
de la
Bel arta j Konku rso j
de UEA
por 1990

POEZI O:
1 -a premio: Timothy Br ai an Carr
(Britio)  pro El "LA VIVO DE POETO"; 2-a
premio: Georgo Kamato C Hi spani o) pro CI ES;
3-a premio: Georgo Kamato (Hispanic))  pr o
NOKTO...; Honora menci o: Gunnar Gbl l mo
CSvedio) pro KANTO DE JALUZO kaj Timothy
Brian Carr pro MAJA I DI LI O. Partoprenis 56
verkoj de 26 aatoroj el 19 landoj.

PROZO:
1 -a premio: Geor go Kamato C Hi spani o)
pro KIA LA SEMO; 2-a premio: Georgo Kamato
(Hispanio) pro MENSOGO DE L'OKULOJ. MENSOGO
DE L'ORELOJ; 3-a premio: Georgo Kamato
C Hi spani o) pro SENDESTINE;
Honora mencio: Eogeno Bel onenk o ( Sovet uni o)
pro LA KISO DE LA ETERNO. Partoprenis 26
verkoj el 13 aatoroj el 11 landoj.

TEA IRO:
1-a premio ne al j ugl to ; 2-a premio:
Istvan Ertl CHungario) pro GEPELMELE; 3-a
pr emi e . Kar ol i na Gilmore (Britio)  pr o
VENONTJARE EN PARIZO. Partoprenis 6 verkoj
de 5 aatoroj el 5 landoj.

ESEO:
Premio Luigi Mi nna j a : Krys Ungar
(Britio) pro GOJ E SONU MIA KANTO: LA VIVO
DE MARIA HANKEL. Honora menci o: Mark Fettes
(Nederlando) pro DEMOKRATECO, NEOTRALECO,
AOTONOMECO: LA I DEOLOGI A EVOLUO DE
UNI VERSALA ESPERANTO-ASOCI O. Ar nol do
Aquila (Kubo) pro POEZIO NE ESTAS
MATEMATIKO kaj Georgo Kamato pro AMIKA
RONDO VARMA AO PRI PRI LA VERDA JUNULARO.
Partoprenis 10 verkoj el 10 aatoroj el 9
landoj.

KANTO: Premio An-ok i n pri Kanto: Klara
Mikola Cteksto) kaj LAszló Garamvolgyi
(muziko)  el Hungar i o pro ALMOZUL' .
Partoprenis 3 kantoj de 2 aatoroj el 2
landoj.

FOTOGRAFI O:
Neniu premio al j uçi ta. Partoprenis 2 f oto j
el 2 aatoroj el 2 landoj.

PREMIO NOVA TALENTO: Ul r i ch Becker ( Ger mana
DR) pro la prozaj verkoj BAGATELOJ C k omedi o
en ses aktoj) kaj REZOLUCIO 11.50 h. Lia
nomo estos graver i La sur la pokalo Herny
Harabagiu. konservata en la Centra Oficejon
de UEA.

I NFANLI BRO DE LA JARO: PI PI SIRUMPOLONGA de
Astrid 	 Lindgren, 	 tradukita 	 de 	 Sven
Al exander sson . el doni to de Progreso
El done j o ( Svedi o) . Partoprenis 4 libroj de
4 el done j o j el 4 landoj.

KOMISIONO PRI BELARTAJ KONKURSOJ DE UEA 

La kongreso de LIGE
debatis
ampleksan temaron

LIBE, nome la Ligo Internacia de Blindaj
Esperantistoj, konsidis lunde de la 12,30
ĝis la 14 en salono Salvesen. Ceestis dek
blinduloj el sep landoj, unuafoje du el Ku
bo kaj dektri akompanantoj kaj interesitoj.

Post la kutima sinprezentado de la ĉees
tantoj, la Prezidanto de LIBE sinjoro Otto
Prytz (Norvegio) skizis la agadon de la As
ocio, interalie la aperigon de la organo
"Esperanta Ligilo", kiu informas ankaû pri
tehnikaj helpiloj kaj aperigas literaturaĵ
ojn.

Krome gazetoj de landaj asocioj de LIBE
trovas internacian legantaron: en Nederlan
do oni surkasedigas "Esperanto"kaj "Monato:
La ĉefa malhelpo por integriĝo en la ĝener
ala movado estas manko de informoj kio mal
helpas kundiskuti. UEA ja helpis per ges
roj Moerbeek ĝustatempan sonregistron de
la dua bulteno, kongreslibro, kaj Estrara
Raporto, kaj brajligo de la Kongresa pro
gramo (kies efektivigon sukcesigis s-ro
Jam Bemelmans ĉe la blindulbiblioteko- de
Nimego).

Grava atingo estas, ke la ĝenerala eldo
nejo Jose Marti en tiu ĉi UNO-jaro ekspozi
cios plurajn Brajlolibrojn (ĵaûde je la 13a
horo en la Halo).

.Aparta programero estis la centjara re
memoro pri la grava blinda rusa aûtoro V.
J. Eroŝenko (1890 - 1952), honore al kiu s-ino
Nora Moerbeek voĉlegis fragmenton el "His
torio de la Esperanto-movado inter la bli
nduloj" pri ties eventoplena vivo.

Miriga mala diskriminacio okazas ĉi-teme:
la libro ekzistas nur Brajle.

Sekvis voĉlego de daûre aktuala parolado
pri Esperanto de Eroŝenko (Yokohamo 1918)
kaj klarigo pri la Fondaĵo Eroŝenko, kiu de
1983 liveras librojn ál esperantistoj en
netranspagipovaj landoj.

Nome de la kubaj blinduloj parolis la no
va esperantisto Joaquin Borges Triana: man
ke de instrumaterialo oni kompencas mem ko
piante ilin por la lernemuloj. Ja helpas a
lilandanoj sendante kasedojn kaj librojn al
la Nacia Biblioteko.

S-ro Prytz rekomendis kontakti la hispa
najn Brajlo-presejojn de Once por la 3+8
voluma vortaro duflanka Hispana Esperanto
de E. Tudela Flores. Japana blindu a akomp
anantino, s-ino Nakamura, promesis sendi e
kzemplerojn de la tridek titoloj, kiujn Bra
jligis $ABE, inter alie "Nia korpo".

S-ro Bemelmans rekomendis la fondaĵon E
roŝenko kaj la malnovlibran servon de LIBE
(sub-estrarano d-ro Luigi Tola). Utilas an
kaû katalogoj de Brajlaj kaj son-libroj en
Nederlando, Britio kaj Francio (nun apera
nta).

Rilatojn inter vidantoj kaj vid-handika
pitoj ofte malhelpas nekompreno de vidantoj



pri la bezonoj de la blinduloj: kelkaj evi
dente surdas pri simplaj demandoj kaj pet
oj de ĉi-lastaj, nur "helpante" laû sia id
eo. Kontraû tio utilas la eduka eldonaĵo
"Ne tiel sed ĉi tiel". Laste s-ro John Sor
el (Kanado) proponis inter alie peti ĝener
ale eldoni monbiletojn rekoneblaj per sim
pla sinteza voĉaparateto.

LASTAJ SCIIGOJ
Okazos r enk ont i Oo de IAdEM ( I nter nac i a

Asocio de Esperantistoj Matematikistoj),

vendrede je la 0900 h Salono Pr i vat

H. S. Hol gr ün

^:... _ 	..

ILEI konferenco
post la Kongreso

Partoprenontoj vizitu la ILEI-budon, ĵa

ûde aû vendrede, por scii plej lastajn nov-

ajojn pri la komuna foriro al la Konferen

co.
Bonvolu ankaû komuniki la horon kaj dat

.)n de via forflugo el Kubo.
smg
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KION VIZITI EN HAVANO ?
EKZEMPLE : RESTORA CIOJ/V
Bodeguita del Medio: (La B del MD . strato

Empedrado 207, proksime de la katedrala

placo. La enmi gr i nto Angel Mar ti nez

malfermis Ci tie en la 40-aj jaroj sian

-Malgrandan  ' e.nd jan s,r. la mezo - Ckui. me la
trinkejoj trovigis te la stratanguloj) kaj
vendis samtempe varmajn mangajoj n al siaj

klientoj. En aprilo 1906 Angel malfermis

restoracion. kiu kune kun lia trinkejo

bal dao f ami gi s  . Hemi ngway tr ak ol i gi s

ti tie siajn "mojitojn" kaj daorigis

drinkdibotadien alia trinkejo. Floridita.

La manOajoj en la B del M estas tre bonaj

kaj tipaj por la kuba kuirarto. La ejo

estas malgranda kaj mallaria kaj rapide

elterpiaas. prefere onL rezervo siajn

tablojn por eviti malagrablajn surprizojn.

Sur la muro la vizitintoj eternigis siajn

nomojn, en la trinkejo pendas eldira)oj de

tre fAmaj vizitintoj. Laborhoroj:

1200-1700; 1830-0230

El Patio, San Ignacio, te la katedrala

placo. Lao l egendo . en la korto estis

plantita la unua mango-arbo en Kubo. Famas

la gitargrupo Taicuba, kiu lude akompanas

la vizitantojn. La restoracio povas esti

k ons i der ata kiel unu el la plej belaj de

Havano. En la puton meze de la restoracia

korto. la homoj jetiCa)s monerojn.

Laborhoroj: 1200-1700; 1900-2400

Mesón de la Flota: Baratillo 0 9. Plaza de
Armas, vi d-al -vi de de la urba muzeo. Tiu ti

restoracio posedas ejojn kun restajoj de
frua kol oni a tempo. Kuba-hispana kuirarto.

nacia vespero 

KARIBA ETOSO RAVIS

Apartan valoron dum tiu Uni ver sal a Kongreso

havas la Nacia Vespero. Gi a celo estas

konatigi la •ksterlandajn esperantistojn

kun la kulturo de la koncerna lando. Hierao

tio plene sukcesis en la urba teatro de

Havano Karl Marx. La unua parto de la
vespero estis deditita al la muzika kulturo

de la k ol oni tempa Kubo. La prezento multaj

eroj de la nacia kuba popolopereto "Cecilia
Val des " estis bona elekto por kar ak ter i zi

la muzikan kulturon de la kubaj blanduloj

unuflanke kaj de la negroj aliflanke. Dum

la blankula muziko estas importita el

Eoropo kaj enhave adaptita al kubaj temoj.

la muziko de la negroj montras multajn

trajtojn de la afrika kulturo. Tiel aperis

en Kubo du tipoj de muzika kulturo. kiuj
vivis par al el e sed naskis la kuban muzikan

kulturon en si mem. kies buntecon la

kongresanojn povis sperti. La duan parton

de la vespero konsi sti gi inter alie sonoj

kaj dancoj de la 20a jarcento kun

specimenoj inkluzive tiujn de la . plej

modernaj tempoj.

La prezentajo estis longe apl aodi ta kaj la

kongresanoj forlasis la grandan teatron -Oi

estas la plej granda en la lando- kun certe

tre bona impreso pri la kuba arto.

.............. 	 .... 	 :^

Lasta okazo
enskribiĝi
por la ekzamenoj

Registrado kaj antaûtesto okazos en sa
lono Miyamoto je la 16a h marde.

La skriba parto daûros tri horojn kaj
okazos ĵaûde posttagmeze.

La parola parto daûros Cirka dudek mi
nutojn en la posttagmezo de vendredo.

La kotizo por la ekzameno estas 60% de
la MA-kotizo por via loĝlando.

smg

José Marti

La nacia heroo
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!vivo • If idal •pMac• a la derec,hr el p■ol•sor Joie, WeIJS prer ,denle oe I. AeocrKlon Unr
.erset de Esperanro, r• 1• ftpulerf•. J•sJs CasNlio. pesidenre de Is AsuclNrOn Cubana

de frWrsnlo r Cwlo• A•I•el Aodrrpws.

Inaugurado 75 Congreso
Mundial de Esperanto

La redakcio de
"LA HAVANA KURIERO"
konsistanta el
Bruĉjo Kasini, Andy Künzli,
Orlando Raola Gonzales

dankas vin kaj invitas vin
kunlabori per raportoj el
viaj kunvenoj.

Transdonu viajn raportojn al
la giĉeto "INFORMEJO"
ĝia la 16a horo en ĉiu tago.

MERKREDO (ekskursa tago) la
kuriero ne aperos. Ĝis ĵaCido.

<UBA GAZETARO PRI Ni iabajadores

Asistió Fidel a la apertura
de evento mundial de esperanto

LA HABANA. 15 de julio (AIN).— EI Comandante en Jefe,
Fidel Castro, Presidente de los Consejos de Estado y de Minis
tros. asistió hoy a la apertura del 75 Congreso Mundial de Espe
ranto, que con la participación de unos mil 500 delegados
extranjeros y 400 nacionales sesionará haste el 21 en ei Palacio
de las Convenciones.

• Asistlo Fidel a la apertura • Hablaron Carlos Ralliai Rodrigue: y
John Wells, president, de la Asociscien Universal de Esperl.nto,
y Jeans Castillo. president, de Is AsociaciOn Cubans

E/ Esporonto 

DEL GRUNI DO
A UN IDIOMA UNIVERSAL
Desde que el hombre se irguió en la Tierra, tra
rnedios de establecer comunicac ion
con los demás mediante un lenguaje comün.

Poi REINALDO
PfRAIVER MORAL
Fotos de
JOSE TIMES

NOVAJ ALIÔINTOJ (DAURIGO)

1488 E+arnnmo Helene Naclestavagen 22c

S-85247 Sundsvall, Svedio

1489 Ono Masahiro c o United Nations

Childrens Foun. Pulchowk. Kathmandu

Nepalo

1490 Saint Anna Sylvia margarida R.

Guileherme Moura 241, Alto de

Puiheiras Sao Paolo Brazilo

1491 Ruiz Garcia Pedro Juan Jose Carretera

de la Nora 5, 1-a A, 30009, Murcia

Hispanio

1595 Jankowski Jean France Esperanto, 4 bis
rue Cerisaie, Paris IV Francio

1596 Incoronato Oia Via F'anoramica, 63,

Herk.ulano, Italio

1597 Odorici Viterbo Via F'assano Casa

Albero 41028, Serramazzoni, Modena

Italio

1600 F'ozder M Kritio

1602 Arteaga Mendoza Jorge Calle 10 # 32,

Col. San Pedro de los Pinos CP-03801
Mexico

1604 Rodriguez Pompa Manuel San Indalecio
515, apt. 2 Vibora Havano Kubo

1605 Nicolello Flavia Via Vittorio Veneto ,
15 60122 Angna Italio

1606 Giombi Carla Via Cardeto 15, Ancona,

Italio

1607 Etottegoni Daniela Via Rismondo I 60125-

Ancona, Italio

1608 Cionna Andrea Via Flamnia 1-e, Osimo,

Ancona Italio

1609 Dal Pozzo Stefano Via Olimpia 4-37012
Nussolengo (VR) Italio

1610 Grassini Aldo Via Rismondo 1, I-60100

Ancona Italio

1611 Gasparetti Elio Via Orsi 9, Ancona

Italio

1612 Martinez Gillian Apto. Postal 82-3,

Cuernavaca 62271 Meksiko

1613 Martinez Antonio Aptdo Postal 823

Cuernavaca 62271 Meksiko

1614 Luzincourt Fradelais Adrien 34 Strato
Joseph Janvier P-au-P Hajtio

^:: • 	 ,::... 	 ..
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OKAZAS HODIAÜ
Kunveno pri la Azia Esperanto-Movado kaj

agado en tiu kontinento okazos ĵaûde je la
14a ĝis la 16a h. en salono Hodler.

La prelego de la Internacia Kongresa Un
iversitato de prof. Jane EDWARDS (Usono)
pri "Viro, virino kaj magio en la latin
amerika romano", kiu devis okazi en la po
sttagmezo de dimanĉo, akazos ĵaûde la 20an
de julio je la 17a h en salono Lapenna.

ORIENTA SPECIALA
DIINA MASAĜO

OKAZOS MORGAÜ

LEGANTARO DE HEROLDO
Neformala renkontiĝo de la legan

to] de "Heroldo de Esperanto" kun la
redaktorino Ada Fighiera Sikorska, o
kazos vendrede la 20a de julio je la
17a h en la koridoro inter la salonoj
Lapenna kaj Miyamoto.

OKAZIS HIERAÜ
(aû pli frue)

)2122;an i.^
KUAACI(ET00O:PAEVEKTA MEDICINO
KOKSOSTO-cUSTIGA
PRDI-LIIEDA TEAAPIO
(kun libro kaj vidvando)  

Kurso pri "Orienta Speciala Diina Mas
aĝo" okazos ĵaûde la 20an de julio en sa
lono CSEH je la 17a h.

Jaûde la 1gan de julio je la 21a h en la
urba teatro Bulgara Esperanto-teatro preze
ntos la komedion "Mi ne plu konas vin" de
la fama itala áûtoro Aldo de' Benedetti.

Aldo de' Benedetti akiris grandan popu
larecon per siaj komedioj, traktante plej
ofte familiajn interrilatojn. Li apartenas
al la plej elstaraj reprezentantoj de la
itala novrealismo.

La komedion tradukis Kunĉo Vâlev, kaj la
spektaklon reĝisoris la fama bulgara reĝis
orino Gertruda Lukanova. Rolas la plej tal
entaj aktoroj de Bulgara Esperanto-teatro.

Marde tagmeze okazis la kvara ATEO-kun
veno, kiun prezidis Marteno Lavallée. Post
sinprezentiĝo de la partoprenantoj, oni s
ukcesis inter diversaj diskutoj elekti no
van estraron: Ralph Dumain (prezidanto),
Martin Lavallée (vicprezidanto), Klivo Le
nden (kasisto-sekretario).

La usonano Ralph Dumain, kiu ne povis
ĉeesti, planas dum sia plia jaro da prezi
danteco akceptigi ATEOn kiel fakan asocion
neneûtralan kunlaboranta kun UEA. Tiuj kl
opodoj ja devas sukcesi, konsiderante 	 ke
jam ses religiaj asocioj estas tiaj. 	 S-ro
Moon asertis, ke li interesiĝos ĉe d-ro U.
Lins. ml

Kun la partopreno de 12 kongresanoj ok
azis mardon, la 17a de julio, en la salono
Salvesen, kunveno pri Sporto: inter la pa
rtoprenantoj, sep kubanoj asertis interal
ie ke la ĉefa nacia sporto estas baspilko,
sed ankaû piedpilko kaj kurado: ili anonc
is ke dum la kongresa semajno, precize ve
ndredon la 20a de julio, je la 17a horo, o
kazos trikilometra maratoneto forironta de
la Kongresejo ĝis la Hotelo Triton. Ciuj
kongresanoj rajtas pártopreni. Kun plezuro
oni informas ke en tia maratoneto partopre
nos ankaû la mondfama kuba atleto Alberto
Juantorena, trifoje olimpika kaj tutmonda

ĉampiono.
gp



PUBLIKA KUNVENO DE LA
AKADEMIO DE ESPERANTO

FERVOJISTDJ
FA KPREL EGA S

Kvar membroj de la Akademio renkonti,ĝis
kun proksimume 80 kongresanoj mardon post
tagmeze en salono Lapenna.

La kunsidon gvidis kaj enkondukis la vi
cprezidanto de la Akademio d-ro Werner Bo
rmann. Li kaj la Akademianój prof. d-ro H.
Tonkin, s-ro Eichholz kaj s-ro Milojevié
respondis dum horo kaj duono al plej diver
saj demandoj, kiuj parte celis difinitan
lingvan demandon, perte estis pli ĝer+eral
aj. Inter tiuj, seksismo en la lingvo Esp
eranto, la sinteno al diversaj t.n. skoloj
kaj la dezirata funkcio de la Akademio.

.Ĝia intervenismo kaj la signifo de la e
voluo de la lingvo Esperanto estas la du
polusoj de ebla gamo, kii videbliĝis antaû
la interesata publiko.

w bo
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La internacia komerca kaj Ekonomia fak
grupo aranĝis sian kongresan kunvenon en
ĉeesto de 20 membroj kaj gastoj sub prezi
do de estrarano Yamasaki. Unua temo estis
la fakaj ekskursoj, pri kiuj la koncernaj
ekspertoj eksciis nur surloke en Havano el
la Kongresa Libro. Tial bedaûrinde la part
opreno en la vizito al la Kuba Komerca Ca
mbro estis malmultenombra. D-ro Bormann ra
portis pri ĝi. La ĉeestantoj klopodos est
onte pli bonan vizitadon.

Dua temo estis la terminologia laboro.
kisto de mil fakvortoj de la Internacia
Cambro de Komerco, nun tradukitaj en Espe
canton, estas je dispono por esperantistoj
volantaj kontrbui per siaj spertoj. Trie
kaj fine la ĉeestantaj komercistoj pritra
ktis siajn eblojn negoci per esperanto, ki
uj estas nun etaj.

wb

Je la 17a h en Salono Salvesen okazis
21a ĉefkunveno de IPTEA.

Raportojn pri la stato kaj la estontaj
taskoj de IPTEA faris la prezidanto Dragu
ŝko Petrov kaj prelegon "C.N.E.S. Laborat
orio por kosma spaco" faris Raymonde Perau
It el Francio.

Al ili oni faris multajn demandojn kaj
okazis diskutoj.

Oni kritikis al la LKK, pro la manko de
poŝtkartoj, de la speciala poŝtmarko eldo
nita de la kuba poŝta administracio kaj de
la kongresa stampo. Krome, en la poŝtofic
ejo la oficisto] ne komprenas Esperanton.

Oni petis, ke venu rapidan respondon al
tiuj gravaj demandoj, kaj ke oni permesu
uzi la poŝtkarton kaj la poŝtmarkon de la
Kongreso amase, same kiel okazis dum la an
taûaj kongresoj.

dp

La 17a de julio okazis la fervojista ku
nveno en la salono Salvesen, kun partopre
no de tridek gekolegoj el 15 landoj. Ina.
I. Gulyas, vicprezidanto de IFEF, prezidis
la kunvenon kaj enkonduke raportis pri la
okazinta 42a Internacia Fervojista Espera
nto-kongreso.

Poste inĝ. P. Hrdle (ĉehosl.) informis
la partoprenantojn pri la venontjara IFEF
kongreso, okazonta en Brno, Cehoslovakujo.

En la nomo de la estraro de UEA ĉeestis
0. Princz, respondeculo pri landa kaj faka
agado, kaj li proponis pluan kunlaboron i
nter la landaj kaj la fakaj organizajoj.

Dum la kunveno okazis du fakprelegoj.
Unue I. Gulyas parolis pri la situacio kaj
la evoluo de la fervoja pasaĝertrafiko en
Eûropo. Poste d-ro I. Ferenczy prelegis
pri la taskoj de la fervojistaj kuracistoj
je la plej gravaj malsanoj. Pluraj ĉeesta
ntoj alparolis kaj interesiĝis pri organi
zaj aferoj.

VETERANA KLIIBQ
La veterana klubo okazigis sian jarkun

veno lunde la 17an de julio.
La prezidantino bedaûrinde ne ĉeestis,

sed la kunvenon prezidis la sekretario.
Post raporto pri la ekonomia stato de

la klubo kaj aliaj informoj rilate la klu
bon, la ĉeestantoj rakontis interesajn ep
isodojn de sia esperantista vivo.

bku

UK- POŜTŜTAMPO
Lunde je la 17a h okazis en la sidejo

de la Kuba Poŝta Muzeo okazis la eldono de
poŝtŝtampo omaĝe al la 75a Universala Kon
greso de Esperanto.

Partoprenis la plej altaj reprezentant
o] de la Nacia Poŝto, inter ili:

Manuel Pena, direktoro pri Nacia Poŝto
Antonio Guerra, direktoro de la entre

preno Coprefil
Ines Amor, faka Ĉefo de poŝtaj emisioj

Ankaû partoprenis s-ino Maria Elena poyato
direktorino de la Kuba Poŝta Muzeo, kaj Mi
quel Angel Penate, sekretario por propa
gando de la Nacia estraro de KEA.

Ili ĉiuj farigis la honorajn stampojn
(sic!). Esperantistoj de diversaj landoj
partoprenis. Dum la aranĝo funkciis pro
vizora poŝtoficejo.

Filatelan ekspozicion oni montras tie,

kie ĝi plurestos videbla dum monato.
ss



La redakcio de
"LA HAVANA KURIERO"
konsistanta ei
Bruĉjo Kasini, Andy Künzli,
Orlando Raola Gonzales

dankas vin kaj invitas
kuniabori per raportoj
viaj kunvenoj.

vin
el
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Ak cept o por 1 a
Pat  ono j de TE.7O

Marde. la 17an de julio, Tutmonda
Esperantista Jynulara Organizo (TEJO)
akceptis siajn patronajn membrojn.

TEJO-patrono estas Ci u, kiu per pli alta
kotizo al TEJO tatas subteni la tutmondan
junularan organizon TEJO. la juna Esperanta
generacio de morgao. Nuntempe TEJO -havas
sesdekon da Patronaj Membroj, kelkaj el
kiuj. Ceestantaj la 75an UK, partoprenis en

la akcepto de mardo: Gunter Becker C FRG) ,

Br i an Moon kaj Claude Nour mont C Luk semb.) ,
Ada Fighiera-Síkorska CItalujo), krom TEJO
komitatanoj Ceksaj kaj nunaj) kaj aliaj,
kiujn interesas TEJO kaj kiuj anoncis sian
intereson fari i PM.

La rondon, kiu sidis en la trinkejo de
la memserva bufedo. bonveni gi s Jan
Koszmal uk , Prezidanto de TEJO. Li emf azi s
la pozi ti van evoluon kaj la stabi l i çon de

la j unul ar a sek ci o de UEA. And  E. Kü nzl i .
redaktoro de la oficiala gazeto de TEJO
"TEJO tutm n4e". klarigis la ce1 oin de tiu
periodajo kaj klarigis, ke gia eldonkvanto
estas multe pli alta ol la I ndi vi dua
Membraro de TEJO. Poste sekvis vigla
diskuto pri kiel varbi novajn PM de TEJO
kaj kiel pliallogigi la servojn de TEJO. La
Patronoj esprimis gener al an kontenton pri la
evoluo de TEJO, mal graa la manko de
financaj kaj homfortaj rimedoj en tiu
organi za jo.

Kun interesaj klarigoj pri la Azia
Esperanto-movado elpaSis Joachim Werdin,
polo. kiu realigis kaj realigos signifan
por esper ant an agado en az i a j landoj.  kie  la
movado estas malforta aa kiel ti tute ne
ekzistas.

La multaj ideoj kaj instigoj pruvis, ke
TEJO meritas tre fortan apogon flanke de la
plenkreskuloj; tial ili estas alvokataj
farilJi Patronaj Membroj de TEJO. kio estas
tutcerte necesa kaj valora kontribuo al la
maturi90 de junaj esperantistoj foje
tr anspr enonta j la r emi l o j n de UEA aa de
alia organizajo.

Fariiu Patrona Membro de TEJO ankorao
dum la UK, kontaktante TEJO-aktivulojn. kaj
vi rimarkos, ke vi restos juna
esperantisto. eC se vi jam delonge estas
pl enkreskul o.

La TEJO-For umo. la dua plej grava
kunveno de TEJO dum la UK. okazos jaade, la
19an de julio en salono Lapenna. matene
C i nf or mi gu por • de la Kongresa Libro aa
pere de la informoj. kiujn oni disdonas per
la Kongr ese j a l aOtpar ol i 10) .

ak

ESPERANTOLOGIA
KONFERENCO

La 12a Esperantologia Konferenco okazos
vendrede posttagmeze ekde la 15.30 h.

Gi konsistos el du partoj:
(1) Parolado de E. Serĉenko (SU) pri tradu
kaj kaj terminologiaj problemoj en Esperan
to, kion sekvos podia diskuto inter fakuloj
pri tiu temo kaj pri la ĝenerala demando
pri la libera evoluo de la lingvo Esperan

to.
(2) Parolado de Humphrey Tonkin (US) pri E
speranto kaj kultura identeco, kion sekvos

podia diskuto pri la rilato inter Esperanto
kaj la defendo de la kultura diverseco. La
diskutantoj estos gravaj figuroj en la Esp
eranto-kulturo.

La kongresanbj estas invitataj partopre
ni tiun ĉiam tre popularan kongresan eron,
kiu okazos en salono Privat, kaj kiu evide
nte ligiĝas al la kongresa temo "Esperanto,
evoluo, kultura diverseco".

hT

ME RKREDAJ
EKSKURSOJ

Dum unu - malgranda - parto de la
kongresanoj ripozas en la kongresurbo. la
pl i mul to jam he j me . en sia lando. mendis
unu el la proponataj tuttagaj ekskursoj.
Ebl i s elekti inter ses diversaj
ek sk ur scel o j :
Soroa: Estas loko situanta en la

montoeeno. Sierra del Rosario kaj estas
konata pro la tan0i0anta bunteco de Oia
vegetajaro. Oni vizitis bredejon de orkideoj
kaj kristalan akvofalon. Posts estis ebleco
naQi en la naOe j o.

Kamparana festo: Ses horojn daaris
ekskurso kun relative forta turisteca etoso
al iu tur i sma centro en la regiono Playas
del Este/Guanabo. nur 50 kilometrojn for de
Havano. Prezenti ta j estis diversaj moroj
kutimaj Ce la kubaj kamparanoj kiel
produktado de iu dolCa suko, melkado de
bovino, lukte inter kokoj. ktp. Post tio la
partoprenantoj sidiOis en restoracio kun
pajla tegmento, Cirkaaata de palacoj,
aaskultis unue orientsonan muzikon kaj
dancadon prezentitan de greka grupo el
Kanado. Post tio. komenci ĝi s la
temperamentoplena kuba folklora programo.
kiu invitis la kongresanojn al dancado.
kantado kaj ludado. La manko konsistis el
bongustajoj tipaj Ce kubaj kamparanoj.

Varadero: Varadero estas la plej konata
kaj plej bela pla0o de Kubo situanta norde
de Havano. La vizito lasis suf i Ce da tempo
por sunumi kaj naOi.

Guama: Guama estas historia vila0o,
kopio de i ndi ana vi l aqo de antaa kvincent
jaroj. antaa la vojagoj de Kristoforo
Kolumbo. Tie estas renkonteblaj tre riCaj
flaaro kaj faano kun bredejo de krokodiloj
kaj pli ol 20000 bestoj.

Vi ales: Tio trovi.as en valo , kies
pe j za4o apartenas al la plej nek tui ma j kaj
ravaj en Kubo, en la provinco Pinar del
Rio. Ekster la tabaka sezono de oktobro Oi s
majo la kamparanoj plantas terpomspecajn
fruktojn kun grandaj folioj aa maizon. Sed
inter majo kaj oktobro oni ne vidas
tabak pl anto j n.



TERMINOLOGOJ
EKSKURSAS SENPAGE

En la kadro de la fakaj ekskursoj de la

UK. jaode je tagmezo okazos senpaga

ekskurso de ter mi nol ogo j al la Ak ademi o de
Kubo.

La interesitoj bonvolu kolektiOi piede

de la granda ttuparo jam la 11,30. por

kontroli du estas sufice da partoprenantoj.

EKSPOZICIO EN LA
URBA BIBLIOTEKO

La Nacia Biblioteko de Havano, f eonte de

plac ode la Revol uci o. estas mi ri nda kadro

por ekspozicio de Esperanto-libroj, per

kiuj Esperanto prezentas sin al la urba

publiko. Profitu tiun okazon. kiam ni

prezentas nin ekster la Kongreso kaj

kunvenu al la malfermo de la ekspozicio kaj

vizito de la biblioteko.

La aOtobuso atendas vin jaüde je la 10a

h antao la kongresejo kaj Oi revenigos vin

post la malfermo de la ekspozicio al la

kongresejo.

La urbo Havano j u0os pri Esperanto ank ao

per tiu Ci u el pato ekster la kongresejo

sŝ

NOVAJ ALIGINTOJ (DAÛRIGO)

1495 TERRA, Jose de Moraes, Rua Catao

Coelho, 73 - Jardine Olimpico,
Brazilio

1496 GIUEIROZ Marques, Davis, Rua

1•.soavista, 75 - Sao Ramundo - C.P.

12O9, , , Braz i l io
1518 KUVÎON.?UK-, E:ugeno, krinka 165 Kiev

- 1 252001, , , Ukrainio

1519 VASCISINA, Marija, 8 -A / 109 str.

Ivan Franko, l'torsin, , Ukrainio

1520 HODIN, Vladimir, 19-12 str.

Darvina, u. Hardov, 3100 @2,

Uk r a i nio
1521 NASTUSENKO, Irine U., Akon.

Suk.rinuc 165 WEV - 1252001 Ulka

Ink:, 8, Ulka Ink..8, , llk.rainio

1522 KUROLUVA, Lubov, Kylparkovska-str.

170 / 28 alk 8454„    I vov -290021,

Sovetio

1523 TARANJUK, Viadislas, 252215

Radianskoj 32 j./68, Kievo,

lJk.rainio

1524 KAJUBA, Z juba, 293500 Stri i . str.
drogobicka 21, , , Ukrainio

1525 TLJAS, Anna, str. Jlira 5 / 2,

Morsin, , Ukrainio

1526 TAKIMCUK, Natalia, Rilejeva 3/4,

Lviv, 290000, Ukrainio

1527 MIRONISINA, Zudnula, u. Drogobic

str. Karpatskaj 2/1-10, , Zvovio,

Sovetio

1528 AUDERSKAJA, Tat i ana, Korolenko 5-b ,

kr. 2 6 , Odessa, 270100, Sovetio
1529 LOZGACEV, Nikolai, C.P.O. Kesto

4220, Perm, SU-614000, Sovetio
1530 LOZGACEVA, Jelena, Box 4 220, Perm,

SU-614000, Sovetio
1531 MAKAR Volodymroslna, Olesja, pr.de

Lenina Komsomolo, Lviv, 290045,

Sovetio

1532 SILO, Gennadij, per Batuka, 10-24,
^;	'^^''1..laviansk., 343^« , Ukrainio

1533 CARJKOV, Vladimir, Cehovsk.ii, Kiev,

252054, Ukrainio

1534 (áERGESA, Viktor, pr.L.Svobody 36
k.v.41, Hark:ov, 310204, Ukrainio

1535 GONCARENKO, Taisiia, u. Giotvald,

str. F'eresechaia 23, , Hark.ovio,

Sovetio
1536 PUT:{L1J Luba Stepanovna, , styr.

F'eresecnaj 21a, Cotvaldo, Jarkovio,

Sovetio

1537 KUDR1A, Uksana, 14-41, ul. Cubarja,

u. Slaiansk., , Doneckio, Sovetio

1 538 MIHAJLE:NKO, Anatol i i, KJEV-33
Tazasovskaja 36 /A lg. 40, Sovetio

1539 MAJHkYC, Nadia, pr. Lenina Komsom.

74/56, 290038, , Ukrainio

1540 MAJHRYC, Jhor, pr. Lenina Koms.

74/56, Lviv, 290038, Uk.rainio -

1541 F'LJACUSOK, Bohdana, p.k.3741 str.

Kryvoriz i k.a, Lviv, 29007 0 , Uk:rainio
1542 VOROBLEVSKYJ, Vasyl, P.K. 3148,

290054, , Ukrainio

1543 PENEHA, Oleg, str. sofa kustaveli
2/12a, 29 @005, , Ukrainio

1544 bLAGOLEV, Mihail, str. Naukova •

34/96, Lviv, 290060, Ukrainio
1545 CEKRE.TIN1, Paolo, Via San Giusto 14

1 -56121, F'isa, , Italio

1546 WE- STE.RRHOFF, Bernahard, , , Danio,

1547 CONSTANS, Brigitte, 1 rue de l'est,
Ermont, F -95120, Francio

1548 SALALIN, F'yann, 1 rue de l "est,
Ermont, F-95120, Francio

1549 TRILLAUD, Micheline, 9 rue Vertes
Prairies, Lescar, F -64230, Francio

1550 TRILLAUD, Abel, 9 rue Vertes
Prairies, Lescar, F-64230, Francio

1551 Sevicenko, Aleksandro, 117593

Litovskij Bulvar 13/12-581, Moskvo,

, Sovetio

1552 Sevicenk.o, Elena, 117593 Litovskij

bulvar, 13/12 -581, Mosk:vo, ,

Sovetio

1553 ZAJCEV, Igor, 119847 Zubovsky

blvrd, 17, Mosk.vo, , Sovetio

1 554 ZANELLI, Daniel, E.TELLEZ

4622.5TG0.11, , , Cilio

1555 VERGARA Olavarria, Jose Antonio,

Casilla 508, Linares, , Cilio

1556 ROBIN, Diana, 40a F'lympton Road,

Kilburn,.London NW6 7E0, Kilburn,

London, Anglio
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TEMPESTO
SUPER
BJA L /STOKO

Jaode. inter la 9a kaj la 10a okazis

en salono Pr i vat k unveno pri la Bi al i stok a
Centro. Prezidis Roman Dobr zynski kaj d-ro
Humphrey Tonkin. Post la enk onduk a j vortoj
do Dobrzynski. d-ro Tonkin, ekde aprilo

prezidanto de la Fondumo Zamenhof en

Bialistoko. skizis la nunan situacion. Pro

la lastatempaj  profundaj Sangoj •n

Pollando, la situacio komplete SanOiQis.

Pro la mal aper o de la politika scene j o de

la par l amenta prezidanto Roman Mal i nor+sk i ,

Tonkin portempe fariOis prezidanto. Sed

kiam la situacio klariOos, tio estas

evidenta. li Satus refariti vic-prezidanto.

Espereble venontjare Cio estos pli klara.

Post la lastaj regionaj elektoj en Pollando

(majo 1990) nova urbestro de Bialistoko
fariOis Lech Rutkowski. tre favora al la

Centro. kiu sendis kuraQiçan leteron al

d-ro Tonkin. pr omesante Ci uspecan helpon.

Estas ioma interesiQo de la eksterlandaj

investontoj. kiun oni nepre devas flegi.

kaj. cetere ser.i novajn. Necesas tie krei

grandan hotelon komercan centron kaj

Kulturan Centron Zamenhof an por
esperantistoj. Bialistoko: post la

lastatempaj Sangoj en Earopo. el provinca

urbo dum la Zamenhof-tempo. fariOis centro

de la renkontiOo de okcidenta kaj orienta

kulturoj - tion la esperantistoj devus bone

el uzi .

El la raporto de la loka reprezentanto
en Bjalístoko. Jarek Parzyszek. d-ro Tonkin
menciis diversajn aktivecojn: en 1989:
okazis t! e la Pol a Esper anto-Kongreso kun
pli ol 1000 partoprenantoj. En februaro
Cijare okazis la Bjalistokaj

Esperanto-Tagoj kun 200 partoprenantoj, tuj
post• la dua pola 'g•si o de Ak ademt o
Internacia de la Sciencoj Cla tria okazos

en septembro. AnkaO Bahaa Esperanto-Ligo
decidis aranQi tie siajn renkontiQojn.
Ankoraa Cijare. lokon 'en Bialistoka EOropa
Esperanto-Forumo Coni klopodos venigi tien
roprezentantojn de Ciuj eoropaj landoj). En
Bjalístoko daore okazas Esperanto-kursoj.
aperas multaj informoj en la gazetara. ks.

La lesta akceptata propono de la pole
Uneslco-komitato estas, ke Unesko enskribu
la kreon de la Internacia Zamenhof-Centro
en Bjalístoko en la jardokon de la monda
kulturo. Do. post la• rezolucioj en 1954
( Montevi deo) kaj 1985 ( Sof i o) tiu C i r ek ono
estus la tria de Unesko.

Grandan subtenon al la centro. donas
AIS CAkadamio Internacia de la Sciencoj San
Mar i no. Gi a r ek tor o . prof. Hel mar Fr ank , 

skizis la projekton por la estonto Cokazigi
regule polajn AIS-sesiojn, konstruo de la

AI S-ak ademl a 	 domo 	 - 	 Cio 	 nun 	 estas

pritraktata. Laste por la Fondajo alvenis
malavara donaco do finnaj esperantistoj on

alteco de 10000 gul dono j . Roman Dobr zynsk i

atentigis pri la de li lastjare

eldonita Esperanto-filmo pri Bjalistoko kaj
Qia Cirkaoajo, por kies produktado la pola
flanko investis sufiCe da mono. Ciuj
Esperanto-asocioj a0 unuopul oJ povas Qi n
aCeti C55 gld.) a0 Ci tie en la Libroservo
a0 Ce UEA en Roterdamo. Ce UEA ekzistas
ankaO speciala konto por la
Esperanto-Fondumo Zamenhof. kiu atendas
grandajn kaj malgrandajn kontribuojn!

afs

tejo•forumo iukcesii
Hierao tagmeze Tutmonda Esperantista

Junulara Organizo (TEJO) lantis la
tradician TEJO-forumon en salono Lapenna.
Kvindeko da partoprenantoj estis

bonvenigitaj de kelkaj TEJO-aktivuloj el
diversaj landoj. Cef enk onduk i s la ar anQon
Jan Koszmaluk. prezidanto de TEJO, kiu
prezentis la nuntempan TEJO-estraron. kies
anoj, krom la prezidanto mem, ne povis
al veni al Havano. Mal grao tiu manko estis
substrekita la nuntempa funkcipovo de la
TEJO-estraro. La sama parolanto skizis
anka0 la nuntempan larQan spektron de la
TEJO-agado, por kiu estus bezonata] multe
pli da homfortoj kaj financaj rimedoj. Krom
Koszmal uk el pasi s Andy Kunzli. redaktoro de
la oficiala gazeto de TEJO. 'TEJO-
tutmonde'. Lastatempe Kunzli gvidis enketon
pri la stato de la Landaj Sekcioj de TEJO.
kies analizo. farota de la TEJO-estrarao
kaj -komisiono pri Landa Agado. sekvos.
Flanke de la partoprenintaj gejunuloj

prezentis sin reprezentantoj el Brazilo.

Meksikio. Venezuelo. Kubo. Sudkoreio.
Angelo, FRG. Nederlando, Francio kaj
Bul gar i o. La plej valora rezulto de la
Ci Jara TEJO-forumo estas la kreindaj
kontaktoj kun- reprezentanto) de Landaj

Sekcioj el Latinameriko. Anoncita estis la
kreo de f onda j o . kiu ebligos venigi
ekstereoropajn Junajn esperantistojn al
EOropo okaze de IJK.

ak

PLENDOJ KAJ SUGESTOJ
Vendrede antaOtagmeze-. de la 1 Oa h Qi s

la 14a, funkcios giCeto en informeJo 1
Capud salono Lapenna) , kie vi povos paroli
kun komitatanoJ pri viaj ideoj kaj sugestoj

por venonta) kongresoj kaj internaciaj

aranOoj.



Kunsi di s
IKEL

Jaadon, la 19a de julio. inter la
10h15 kaj 12h15, okazis IKEL-fakkunsido pri
la temo ' Etna j mi nor i tato j kaj ni '  . En
enk onduk a r ef er a jeto la prezidanto de IKEL
(Internacia Komitato por etnaj liberecoj),
UBe Joachim Moritz Ckongresn-ro 325),
skizis la ekeston, nunan staton, celojn
kaj agadojn de IKEL, kiuj speguligas plej
bone en' la tr i monata bulteno ' Etni smo'  .

IKEL pledas por konsciigo de tiuj
esperantistoj kaj la0eble multaj aliaj
homoj pri la lingvaj kaj kulturaj rajtoj de
tiuj homoj. t . e. t i ur i l ate plene uzádi la
propran lingvon en tiuj vi vos i t uac i o j  . La
IKEL-prezidanto memorigis la averton de
la ttatestro de Kubo, Fidel Castro, ke la
jaro 1092 ne estos okazo de j ubi l eado , sed
de funebro pro la malbono. kiun earopanoj
portis 500 jarojn antaae al Ameriko i. a.
el i mi nante, parte rnur dante la ti -koncer naj n
i ndi Benojn.

En posta diskutado la proksimume 20
eeesfantoj el tri kontinentoj tusis aron da
aspektoj de la agado favora al etnaj
minoritatoj kaj konkludis, ke estas nepre
necese vaste informadi la esperantistan
kaj neesperantistan publikon pri la
diskriminaciado, kiun suferas miloj da
etnoj tra la tuta mondo. Grava elemento de
etnista agado estas la partopreno en la
laboro de specialigitaj asocioj. ekzemple
f eder al i sto j  .

ujm

La i nter v j uo de la tago

La 	 Havana 	 Kuriero 	 renkontis 	 la
junan esperantiston el Haitio. Adrien
Luzi ncour t .

LHK Haitio estas la najbara insulo
de Kubo, tamen vi devis fari komplikan
vo j agon por atingi Kubon.

AL: Jes, mi veturis tra Jamaiko.
Estis malfacilajoj kun la voja4biletoj.
LHK: Pri kio oni parolis dum

la - preparkunveno pri latinamerika kun
laboro?

AL: Ckti diris. ke la situacio en la
latinamerikaj landoj estas tre malfacila.
La problemoj ne permesas al la homoj
evolui. La ekonomio estas malbona, oni
havas nek malsanulejojn, mankas klastam
broj, lerniloj. La tuta situacio estas
tre malfacila, sed oni travivas.

LHK: Sed estas diferencoj inter la
diversaj landoj?

AL: La landoj de Latinameriko havas
similajn problemojn. sed ekzemple la
situacio en Haitio estas tre malfacila kaj
la haitia popolo ne scias kion fari. ni
estas blokitaj.

LHK: Kaj kiajn solvojn vi vidas?
AL: Estas malmultaj, sed oni devas multe

labori por k uni gi la f or to j n . sed ni ne
havas materiajn rimedojn. Ni ne havas
dolarojn, kaj ili estas tre bezonataj.

LHK: Kaj vi multe suferas pro la manko
de kontaktoj kun la ekstera mondo, du ne?

AL: Pro manko de mono tefe ni ne povas
partopreni la kongresojn, kiuj estas por ni
ege utilaj. ak

Kongr esnumer o j

Evidentigls, ke ne tio estas en ordo kun
la Kongresnumeroj de la Kongreso. En la
listoj. kiuj aperas en la Kongresa Libro.
kaj en la kompletigaj listoj kiuj aperas en
la Kongresa Kuriero, mankas pluraj numeroj.
Aldone al tio. pluraj personoj kontaktis
nin grumblante, pro tio ke ilia kongres
numero, kiel Bi aperas en la Kuriero estas
alia, ol la LKK skribis sur ilia Kongresa
Karto.

La redaktistoj de la Kuriero deziras
klarigi. ke ili publikigis la nomojn kaj
adresojn tiel, kiel la LKK ilin provizis al
la redaktejo. kaj ke ripetaj plendoj de ni
al la LKK restis preska0 senrezultaj.

bk

Korektoj al la adresar o
de la kongresanoj

1 521 Irma Nastusenko. Sverdlova 4 t 5 , SU-
270004 Odeso, Ukrai nujo.

Lat i namer i k a j
esper anti sto j
kunvenas

Por prepari gravan konferencon, kiu
okazas jaode, marde kunvenis la
reprezentantoj de l ati namen i kaj esper anto
or gani za jo j . Temas pri kunveno, dum kiu oni
kunordigas la agadon por la disvastigo de
Esperanto en Latina Ameriko. La unua paso
por tiu agado estas la kompilo de raporto
pri la ak tual a stato de Esperanto en Latina
Ameriko. Inter la projektoj 'eksteros la
kreo. de komuna gazeto por Latina Ameriko
kaj de k or esponda kurso. Antaovi data estas
anka0 la rilatado kun neesperantistaj
organizajoj. kiuj uzas Esperanton.

Si mpozi o pri evoluo

en Latinameriko

Enkadre de la kongresa temo "Esperanto.
evoluo, kultura diverseco", okazis marde la
unua si mpozi o pri la temo "Evoluo en
Latinamerika kunteksto". gvidata de Jane
Edwar ds .

La kunsidon kontribuis du sciencisto el
la Universitato de Havano. prof. lic.
Al f r ed Fer nandez . pr of esor o pri literaturo.
donis longan panoramon de l a evoluo de la
kulturo en Latinameriko ekde Sia malkovro
Bi s la hodi aoa tempo kaj speciale
substrekis la aktualan ritecon de tiu ti
kulturo, precip. de la literaturo kaj
esprimis sian deziron kaj esperon, ke la
latinamerika kulturo balda0 trovos sian
r espegul on en la lingvo Esperanto.

La dua prelego, farita de prof. Jorge
Nu?cez Joves, l i tenti i to en la historio de
la scienco. koncernis la temon "Scienco kaj
evoluo en Latinameriko".

rd



MARATONU KUN 	 KULTURO
PREZIDANTO WELLS

tiuj dezirantoj partopreni la

trikilometran maratonon okazontan vendrede,

la 2Oan je la 17h00. Bv. turni sin al

giteto 'Ekskursoj' por oficialigi vian

partoprenon. Starto: kongresejo. Alvenejo:

hotelo Tr i ton. En la al vene j o la busoj

atendos la par topr eni nto j n kaj tr anspor tos

ilin al siaj respektivaj hoteloj kaj poste

translokigas ilin C je la 20h15) al siaj

hoteloj al la teatro ' Kar l Marx' por

partopreni la artan internacian vesperon.

GI O ESTAS SENPAGA. Kaj estos premioj!

Kunportu ,vian sportan vestajon Alberto

Juantorena, trifoja olimpika kaj tutmonda

Campi ono kaj nuna vi cprezi dantto de la

Instituto pri Fizika Kulturo ankao
partoprenon la maratonon. Ni atendos vin! ! !

LKK invitas tiujn kongresanojn

partopreni minimaratonon. kiu ekiras de la

kongresejo vendrede je la 17a horo. La

maratonon par topr enos i nter al i e ank an la

prezidanto de UEA. prof. John Wel l s. La

prezidanto invitas tiujn kongresanojn

subteni lian partoprenon per promeso donaci

al. la kongresa kaso. La promesi tan sumon

la kongresanoj pagu, se li sukcese plenumos

la trikilometran kuradon. Se li plenumos

gi n ene de malpli ol 20 minutoj, la

promesantoj promesas duobligi la

donacosumon. Promesojn akceptas la glteto

informejo 1.

Marde k uns i di s la UEA-Komisiono pri

Kulturo. Post la raportoj de s-ino Spomenka

Stimec, UEA-estraranino pri kulturo, kaj

s-ro Ljubomir Trifoneovski , nova

UEA-komisiito pri teatro. la eeestantoj

pridiskutis la agadon •n tiu ti kampo.

Naskigis novaj kaj interesaj ideoj. kiuj

evidente 	 plirieigos 	 la 	 kueadon 	 kaj

disvastigadon de la Esperanto-kulturo.
It

BEL - TRIBUNO
Al la BEL-tribuno pri 'Edukado al

tutmonda konscio - to celo atingebla'. ven

15h4S Laponne. Ak ti ve kantr i buos: s-ino

Yoshie Kleemann. s-ro Heinz-Dieter Maas. La

arangon prezidos s-ro Bernhard Westerhoff.

RAVANO
kunildo de uale
(Universal* Artiste Ligo de Esperantisto])

M. okazis la 19an de julio. de la 9a

gis la 10e horo. Partopreniis gin

reprezentanto] el Japani o. Svedi o kaj

Brazilo, krom ili ankao la estraranino pri

kulturo de UEA. s-ino Spomenka Stimec. La

art-ekspozicio ne okazis, sole estis

prezentita] kelkaj montrajoj de Maria

Almada el Brazilo. Estis decidite la

reaktivigo de la organizajo. La elekto de

nova di r ek tor ar o en la venonta jaro en

Norvegio kaj starigo de art-ekspozicio dum

la UK hel pe de UEA. Interesatoj turnu sin

al la nuna vicprezidantino Maria Almada

Ckongresn-ro 1800).

ilea •konferenco
Sabate 21a Julio: Cubatur ar angos , ke

vi tranoktu en viaj nunaj hoteloj en

Havano, koste de la konferenco.

Di mante 22a: Komuna busa ek i r o (8h30)

f r umatene 	 el 	la	 hoteloj. 	 Al veno

posttagmeze .

Vendredo 	 27: 	 Aparta 	 transporto

haveblos por tiuj. kies flugoj postulas

tion. Cubatur tion liveros kontrao la

valoro de la neuzi ta lasta tr anok to. Kiu

bezonas tion, nepre informu nin.

Sabato 28a: Ekiro buse je la 7a horo,

al la flughaveno, poste al Havano

RAVANO
Rigardu ni tiun mapon
de KUKO. Kia similo!

havas voston kaj kapon
kaj korpon de krokodilo.

Ekde longe persekutas
nin la f amk onata besto
Tamen. nun 01 nin salutas
kaj invitas al teesto.

Ĝi tiu kuba rampanto.
estas vere speciala
Gi sper tas pri ESPERANTO
Kaj l oOas en akvo sala.

Eble vi vi nt a r ampul o
tuSate de sortistin'
f ar i Oi s k ar i ba insulo
Kaj nun bonvenigas nin.

William Al aüd'



La redakcio de
"LA HAVANA KURIERO"

konsistanta el
Brutjo Kasini. Andy Künzli,
Orlando Raola Gonzales

dankas vin kaj invitas vin

kunlabori per raportoj el
vit] kunvenoj.

Anstataû Infana
Kongreseto,
Infana Tago

Radio Havano Kubo
en la 76a UK

Jaade la gepatroj de la kongreso fine
sukcesis organizi tie interesan porinfanan
tagon.
Frue matene infanoj ludis, saltis, go j i s

te la f or i r o. Per aOtobuso ni iris al la
urba biblioteko kaj teestis inaOguron de
ekspozicio de E-libroj. Ili estis gojaj
rekoni plurajn porinfanajn librojn. Post la
inaOguro. ili vizitis infanan fakon de la
biblioteko kaj Ouis fol i umadond de infanajn
librojn.
La kongresa aOtobuso poste veturigis ilin

gi n la havana bes tOar dono. kie ili multe
amuzi Oi kaj ludis gi sl ace en la interna
parko.
Partoprenis kvar infanoj: Nao Arai ,

Kristotjo Resende, Damir kaj Mira Metz
Fl eur y.

SUKCESA
r

/NAUGURO
En la Nacia Biblioteko "José Marti"

okazis sukcesa ina0guro de libroj kaj
revuoj en Esperanto. Partoprenis s-ino
Stimec. estrarano de UEA pri kulturo kaj
dudeko da kongresanoj. Poste ili guis artan
pr ogr amon kie oni prezentis poemojn de la
nacia poeto Ni col ás Gi ul l én .

********************1
LA UNUA PREMIO

Kiel pr ones i to , ni aper i gas la enk onduk on
de la premiita verko en la brando POEZIO

dum la eijara Belarta Konkurso. Temas pri

"EI /a VI vo de. Poeto" do la br! to 7') mothy
Bryan Carr.

LA ALVOKO

Subr,aze .de 1 ' dogano mens-g 1 ac i a
printempo siajn sortojn kontrabandas;
af1 onubojn, kiuj propagandas,
li tiras per lgzuro enarkia.

Malgraŭ skeleta modo konvencia
li,  burgonbunta , kun aŭdaco dansas
Dum mamonistaj ombroj treme bandas,
la libertino mokas, hel- ebria,

al mi dirante - 'For de proz-miopo
trans horizontojn Cielarken flosu;
sur karuselo, tra kalejdoskopo

miraklojn per poemoj gaje glosu;
kaj Boju, bardo, ke, eu gajne - perde,
vi verkos, amos kaj batalos verde.'

Multflanke kaj plurefike la nacia
mal l ongonda r adi ostaci o par topr enas la UK.
Inter alio. la premiito de la konkurso
Cl ovi s Al ves Portes el Br azi l o guas sian
veturon kaj senpagan aliOon tute felite.
Aperis ei tie anka0 aliaj premiita]
par t opr eni n t o j.
Marde je la 1745 h okazis renkontiOo

inter la geaosk ul tantoj kaj la sk i po. kie
la direktorino de RHK klarigis pri la
ekesto de la radîoestacio kaj la
radioelsendoj en Esperanto, kaj la
teestantoj multon demandis, sugestis kaj
proponis. Granda surprizo por ni estis
scii. ke kelkaj el la plej fidelaj
geaoskul tantoj tutmonde estas bl i ndul oj ,
kaj la redakcianoj konsentis ilian peton
tiam informi pri frekvencoj anta0 komencigo
de Ciu programo.
ANKAO UNU EL LA CEESTANTOJ ATENTI GI S PRI

GRAVEGA ERARO EN LA KONGRESA LIBRO, PAGO
107, KIE APERAS TABELO DE LA FREKVENCOJ DE
RADIO HAVANO KUBO EN ESPERANTO. NENIE ONI
KLARIGIS, KE TEMAS NUR PRI DI MANCAJ
ELSENDOJ!!!!
CUnu el la redaktoroj (org) pardonpetas
tiujn, ja li respondecas pri tiu futajo).
Do, bonvolu noti ke Ois nun, niaj

el sendoj okazas nur kvinfoje dum dimandoj.
Tamen vi povas helpi al i 1 gi tiun si tuaci on .
se vi sufide ofte kaj argumentplene skribas
al RHK petante tiutagigon de la elsendoj.
Trovu la adreson en la supre menciita pago
de la KL.
Jam tiu sperto pri tiutaga elsendado ni

ek Oui s , kompreneble temas pri dek mi nut a
programo kaj tio okazas dum la kongresaj
tagoj. Sed ni tiom multe Satus atingi vin
kun tia ofteco preter la kongreso. . .
Salutas tiujn,

La E-teamo de RHK

AI S --Sanmar i no
mal f er mi gas al ar ti sto j

La Akademio internacia de Sciencoj de San
Marino inaC urie en septembro ankaû sian ar
tan kaj tehnikan sektorojn.

Gi bonvenigas Ĉiujn.artistojn de iu ajn
arta fako, kiuj komprenas Esperanton, alibi.
al la arta sektoro de AIS.

La interesitoj bonvolu kontakti s-rojn
Terziev aû)prof. d-ron Frank (KN 247).



Lá Havana Kuriero
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DE LA 75A UNIVERSALA KONGRESO DE ESPERANTO

n-ro 6 	 sabato, 21-a julio 1990

FIDEL CASTRO: 

'MI KONSIDERAS MIN
SOLDATO DE ESPERANTO'll

"Mi konsideras min soldato de Esperanto.'
Per tiuj ĉi vortoj Fidel Castro, la prezid
ento de la Kuba respubliko, adiaûis de John
Wells, prezidanto de UEA, kun kiu longe in
terparolis dum la luksa akcepto, kiun li o
fertis al granda reprezentantaro de la 75-a
Universala Kongreso.

La aranĝo, al kiu estis invititaj 150 ho
moj, komenciĝis je la 21a en la Palaco de
la Revolucio, per persona manpremo de la
Prezidanto al ĉiu unuopa invitito.

Poste, en la granda akcepto - salono, prof
Well kaj ĉefkomandanto Castro reciproke hi
strionis per siaj bonvenigaj paroladoj.

"Ni venis ĉi tie, ne por paroli pri 	 la
problemoj de Esperanto, sed por paroli en
Esperanto pri la problemoj de la mondo",
deklaris wells.

"Mi kredas," respondis Castro, "ke vi
venis tamen por paroli pri la mondaj esp
eroj".

Al la ŝtatestro, Wells donacis nome de
UEA kaj de la UK ses librojn, de la Antolo
gio de Esperanto, al Martin Fierro, Do n a
Barbara, Lingvistikaj Aspektoj de Esperanto
kaj la Dia Komedio.

Castro montris, ke li perfekte komprenis
la signifon de Esperanto "jen ekzemplo: ki
am vi eniris, mi vidis tiun knabineton kaj
mi demandis al ŝi ĉu vi estas vjetnamino?'
- kvankam mi neniam vidis vjetnaminon kun

bluaj okuloj-. 'Ne", ŝi respondis, ' Mi est
as filino de japanino kaj svedo: Jen la ve
ra signifo de Esperanto: japanino kun bluaj
okuloj... ĉar malantaû Esperanto estas la
amo".

Li incitis la ĉeestantojn ne timi, se
ili sentas sin tro malmultaj. "Ankaû kri
stanismo en la komenco komencis el eĉ pli
malgranda grupo. Sed ili venkis; ja, oni
krucumis la kristanojn, oni ĵetis ilin al
la leonoj. Sed ili venkis. Vi ankaû venkos.
Mi ne volas, ke oni krucumu vin, ke oni
ĵetu vin al la leonoj, sed vi venkos, ĉar
via ideo estas prava".

Post la tosto, Fidel Castro ankoraû restis
kun la kongresanoj, parolante kun pluraj el
ili pri la plej diversaj temoj. La emocio de
la vespero tuŝis plurajn ĉeestantojn, kiel
ankaû la evidenta partopreno kaj sincereco
de la Respublika Prezidento de Kubo. 	 Kasini

ĜISLA'
Kiam mi trakuris la kongresejon por tro

vi, kie vi diable kaŝiĝis ĝuste tiam, kiam
mi kredis ke mi bezonas vin;

Kiam ni sidis ĝis funda nokto por fin

aranĝi la gazeton, kiun la morgaûon la U.K.
devos legi;

Kiam ni disputis la saman unusolan kom
putilon, la saman unusolan tajpilon, la sa
man unusolan tondilon, la saman unusolan
fotokopiilon, la saman unusolan paperfolion
por produkti la gazeton,

ni sentis, ke ni konsistiaas bonan tea

mon. Dankon, Orlando, dankon, Andy
Bruĉjo.

Kiam du tri tagojn antao la solena m►alfermo
oni sciigis al mi, ke provizore mi ankaa
r edak tos La Havanan Kur i er on , mi imagis
tion kiel taskon iel ordinaran kaj tedan.
des pli por iu absolute sensperta rilate
paperan gazetaron. Tamen. mi dankas specife
tiujn, kiuj elektis min por tiu laboro. Car
ili ebligis al mi 	 tre proksime rilati
al du homoj. kies nekredebla entuzi armo.
tiama plusa animeco kaj faka kornpetenteco
ebligis la aperon de La Kuriero ma.l gr aa mia
maii multflanka 	 kontriubo. 	 Brutjo. 	 Andy,

granddomage la kongreso ne daoras jaron.
kaj alvenis la lasta. Mi dankas tiujn
instruojn kaj precipe la bonkorecon.

O. Raola



UEA• KOMITATO
La Komitato de UEA. kunsidinte en

Havano, inter alie alprenis decidojn, kiuj
interesas tiujn kongresanojn:

NOVAJ TASKOJ EN U.E.A.

De la la de januaro 1991 Direktoro de la
Centra Oficejo estos Osmo Buller. Ois tiam
Oenerala sekretario de UEA.
De la sama dato, Oenerala sekretario de UEA
estos Ian Jackson, konata iama prezidanto
de TEJO.

KONTAKTO

Dum 1991 denove la revuo de TEJO
'Kontakto' .aperos ses-foje jare , anstata0
kvar kiel dum la lastaj tri jaroj.

LANDAJ ASOCIOJ

Estis aprobitaj la allQproponoj de du novaj
Landaj Asocioj de UEA:
ESTONA ESPERANTO-ASOCIO
UKRAI NA ESPERANTO-ASOCIO

FAKAJ ASOCI W

Estis aprobita la al i Opr opono de I LEI .

I nter naci a 	 Ligo 	 de 	 Esper anti sta j
I nstr ui stof , f ar i Oi denove Faka Asocio
Al i Qi nta al UEA. I LEI . kiu jam antane havis
tiun statuson. rezignis Oi n en 1974 post la
Hamburger krizo.

Estis ankao aprobitaj al aliOproponoJ, kiel
fakaj asocioj kunlaborantaj:
ATEO C Atei sta Tutmonda Esperanto- Organizo)
LSG CLigo de Samseksemaj Geesperantistoj)

atentigas
pri la valoro de Esperanto kiel ponto

inter la lingvoj kaj kulturoj kaj medio por
intertanOoj;

al vok as Unesk on .
ke Oi pli ak ti ve ut i l i gu Esperanton kiel

rimedon de kultura i nter Sango;
rekomendas

al la diversaj Esperanto-organizajoJ ke
la Jardeko kaj
la agado la ligojn
Lingvo kaj kultura

AL ELDONISTOJ
La 19an k unveni s i ni c i ata grupo de

reprezentantoj de eldonejoj el Kubo.
Bul gar i o. Hungar i o. Jugosl avi o, Nor vegi o.
Sovetunio, kiuj pridiskutis eventualan
eblecon pri fondo de unui Oo . de

esperanto-eldonistoj. Estis proponitaj la
sekvaj direktoj de Oia laboro: intertanOi
informojn pri la el donota j libroj, enk adr e
de LA TAGO DE LA LIBRO ar anOi foiron de
manuskriptoj. kunlabori kun la eldonejoj
rilate la aOtoraJn manuskriptojn, pres
eblecoj kaj vend- eblecoj en la koncernaj
landoj. LA f ondk unveno de la el doni sto j

estas antaOvidata por la 75a UK ( Bergen).
Cluj interesatoj turnu sin al la estararano
de UEA pri kulturo Spomenka Sti mec ao al la
sekvanta adreso: 119847 M+ioskva. Zubovski j
Bulvar. 17. eldonejo Progres. d. 405.
Esperanto-fako, Aloxandr Sevdenko

ESPERANTO EN UKRAINIO

partoprenu en
konsekvence atentu en
inter la I nter nac i a
diver seco.

FINA REZOLUCI O

La 75a Uni versal a Kongreso de Esperanto
k unveni nte en Havano C Kubo) de la 14a Ois
la 	 21a 	 de 	 julio 	 1990 	 kun 	 1514
partoprenantoj el 54 landoj, kaj traktinte
latemon 	 "Esperanto. 	 evoluo, 	 kultura
diverseco"

konstatas,
ke la kultura diverseco estas grava parto

de la homa heredajo kaj ke la morto de
lingvoj kaj kulturoj estas signifa perdo
por la homaro;

ke same kiel on la kvalito de la
bi osf er o til r espondec as pri la her edi go de

tiu kultura diverseco al postaj generacioj;
ke el lingvoj kaj kulturoj konstante

evoluas: mi nor i tatoj aperas kaj malaperas
dum la monda socia kaj ekonomia s i t uac i o
tanOiOas;

ke, aliflanke, simpla ignoro de la
rajtoj de minoritatoJ kaj koncentriOo je
plibonigo de materiaj vivkondidoJ
endanOerigas la liberecon de unuopaJ
popoloj evolui l ao propra maniero;

ke sekve necesas krei strukturojn por
efike administri diversecon en mondo kie la
moderna vivo emas kondidi al ciam pli da
unuecoo

bonvenigas
la iniciaton de Unesko

landi la Jardekon de Kultura Evoluigo kaj
notas, ke la Kongresa Temo estis rekte
ligita al tiu Jardeko;

AntaOvidante la Qener al an evoluon en

Sovetunio. la esperantistaro en Ukrainio 
1 a dua plej granda respubliko lau la
nombro de loçantoj en Sovetunio, fondis
pasintjare memstaran Esperanto-organizon:
Ukrainian Esperanto- Asocion CUkrEA). Al
UkrEA estas aligitaj 33 Esperanto -kluboj de
Ukrainio kaj 56 individuaj membroj. Per
speciala dekreto la ukrainia regsistaro
CKonsilio de MinistroJ) di-maje agnoskis
UkrEA regtistrinte Oin sur la registara
nivelo. UkrEA eldonas la periodajon
'1Arrain).a Esperantisto' kaj lunkcllgas
klubon.. kiun rajtas eniri ankaO
eksterlandanoj.

Estas transdonita al la estraro de UEA
dokumentaro por fariOi Landa Asocio de UEA,
esperanta ke tio okazas dum tiu di
kongreso. Por pruvi 1 a vi vantecon de UkrEA,
en la 75a UK partoprenas 25. ukrainiaJ
esperantistoJ.

La l dan de julio la uk r ai na par l amento

deklaris la sendependi Qon de Uk r ai nu j o. Cu
tion oni faris antao la UEA-k omi t at k uns i do

Ouste por helpi al la Komi tatanoJ Jesi la

al i Oon de UkrEA kiel Landa Asocio???
Interesatoj pri UkrEA kaO Ukrainio turnu
sin al la prezidanto de UkrEA, EOgeno

KovtonJuk .



Gazetara Servo Internacia

Malgraû pluraj orgAnizaj problemoj,
kiujn oni nur surloke malkovris, la Ga
zetara Servo Internacia de la UK sukce
sis dissendi plurajn informojn al inte
rnaciaj inform-agentejoj kaj al gravaj
O;zetoj tra la mondo.

La eetrarano pri informado Ivo Dur
wael, la redaktoro Bruejo Kasini kaj
pluraj aliaj kunlaborantoj, kiuj trad
ukis la informojn al deko da lingvoj,
permesis tiel ke la tutmonda informa
medio ricevu freŝajn nova)ojn de nia
75a UK, inkluzive (Jam vendrede mate
ne) ampleksan finan artikolon kiu en
havis longan mencion pri la akcepto de
Fidel Castro al la Komitato de UEA.

La plano, estas stabiligi tiun ser
von dum la venontaj kongresoj, ankaû
per helpo de la Landaj Asocioj de UEA.
La interesitoj, nun aí, dum la jaro,
bv. sin turni al IVO DURWAEL, Paul Gi
lsonlaan 5, D-2520 Edegsm, Belgio (tel
+32 -3- 4403092.

ESPERANTOLOGIO
Sub la gvido de d-ro H. Tonkin okazis

vendrede postagmeze la 12a Eaper antol ogi a
Konferenco en la UK' o j .

La unuan parton komencis pr el ego de la
sovetia specialistino Elena Sevvenko pri
traduko de rusaj kaj sovetiaj
sgci -historiaj ter mi no j ter mi no j en
Esperanton. Sekvis podi qtj diskutoj fare de
la kolegoj Eichholz. Prytz kaj Koutny.
NontriQis. ke ne Ciuj terminologoj
samopi ni as pri plia praveco en la uzo de la
vorto "perestrojko" a0 de ties esperanta
traduko "rekonstruado".

En la dua parto. la konferencgvidanto
l i ver i s par ol adon pri la valoroj de
Esperanto kaj pri la k ontr i buo de la movado
al protekto de la ' monda kultura diverseco.
Cifoje partoprenis surpodie Jane Edwards
kaj Or l ando Raola. kiuj iel k 1 opodi s doni
respondon al plej diversaj demandoj rilate
la nunan kulturan valoron de Esperanto kaj
la eblecojn por la estontecp.

KUBA KULTURO
Orlando Raola GonzAlez. cetere konata de vi
pro ofta kaj ne tro multa kunredaktado de
tiu Ci kuriero. prelegis. kantis malnovegan
songion. montris lumbildojn, dek1amis poemon
de Guillén kiun li mem tradukis kaj fine
aOdi gi s la plej saocopl ena j n kaj
aotentikajn kubajn muzikformojn. klopodante
kunpremi en 55 minutoj J jarcentojn de
kultura evoluo en la plej granda Antila
insulo.
Ceestis multaj kiuj poste. koridore, abunde
prikomcntis la spektatan prelegon kaj
taksis Oi n bona.

TEJO DAÙRIGOS EN
IJK EN PLAYA G

Por parto de la UK-kongresanoj la

esperantista festado en Kubo ankora0 ne

estas finita. La gejunuloj veturos dimande

al la alia Manko de la insulo por daOrigi

la kongresumadon en amika etoso. IJK
noma Qas tiu afero - Internacia Junulara

Kongreso. Gi n organizas TEJO kune kun la
junulara  sekci o de Kuba Esperanto-Asocio

en Playa Girón en la provinco Matanzas. La

inventantoj de tiu sendube alloga kongreso
kompilis rican programon. Cu Qi plene laC

la plano r eal i Qos - ni poste legos en la

Esperanto-gazetaro. Certe estas. ke oni

povos plenigi multajn r evuopaQo j n pri tip

kariba IJK. Gi estas ege promesplena. pro
diversaj kialoj .

La eef temo estos ALFABETIGO - do okazo

por diskuti pri tre grava problemo en la

mondo.

Sed certe ni ne forgesos ankaO la

amatajn tradiciajn vesperojn - la

interkonan. internacian kaj artan.

La IJK-n karakterizas ties spontaneco kaj

ofte ankaO improviziteco. tipa trajto en

junulara medio iom loza. Krom tio invitos

nin la plagoj, sufita kialo por eskapi de

prelegejoj kaj komitatkunvenejo.

Do. TEJO kaj la Esperanto-gejunuloj

bonvenigas diujn alvenontojn. Gis revido

kaj reaOdo en Playa Girón!

Andy Künzli

t^^ tejo
41siNTiRiW^CU

KOr+ORE9O Oe TFJO
Pdya cSreA. woo
21•21 'No

KUBO 90
BULGARA TEATRO

La 	 19-an 	 Bulgara 	 Esperanto-Teatro
prezentis la spektaklon Mi ne plu konas vin
en la Urba Teatro Mella. Tiu Ci spektaklo
temas pri la virino Luiza. kiu forgesis. ke
Sia edzo Paolo estas vere tia edzo. Ti u
situacio kaazis ridigajn scenojn ekzemple

kun la onklo, kun iu profesoro. kun la
tajpistino. ktp. Je la fino de la spektaklo
Luiza rekonscii,is kaj la profesoro

liberiOis de la turmentado. 	 La longa
apl ando pruvis, 	 ke la teamo k apabl i s
prezenti 	 ion 	 vere 	 altnivelan 	 kaj
kvalifikitan por la Esperanto-kulturo.
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