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oramŝanoj
Bonvolu noti jenajn programŝantojn (an,oj estas substrekitaj):

4ÿ `cb^ Junulara Vespero Di 77.07.31, 20h00-24h00 Studenta Kelo
A i,^ Agado ĉeUN kajbiaj instancojLu 77.08.01, 18h00-19h30 Th -M-bŭrgŭr -
n0 Organiza kunsido pri hora Lu 77.08.01, l22j0-ï5130 íluŭie

Nova Estraro de UEA prezentigasSa77.08.06, T511Ŭo-7! o  Gráfiowwwsti
Aütobuso
Por la Interkona Vespero pluraj aütobusoj veturos ekde la 19h30
de la kongreseja domo Kalocsay al la Hotelo Loftleiöir.
Arnaslote jo

La amaslogejo ankaü estas videbla sur la mapo sur pato 84 en
la Kongresa Libro. Gi estas konstruaĵo 2, kun la nomo Baghy.
Do ne estas gusta, kio staras en la Suplemento.

InatlEuro
Dum la inaüguro éeestos la prezidento de Islando, s-ro Kristján
Eldjárn. Bonvolu veni akurate antatz la 10h00 al la sidlokoj,  por
ke li povu digne eniri la salonon.

Komuna foto
Post la malfermu je la 16h30 okazos komuna foto de'ĉiuj kongres
anoj antaü la Norda Domo (n-ro 13 sur la mapo).
UNESKO-ekspozicio 

Dimanĉe (77.07.31) je la 13h30 malfermibos UNESKO-ekspozicio en
la Norda Domo (13).
Mani e lo j

Vi havas la eblecon rnangi en la domoj Privat (11), Kalocsay (9),
Norda Domo (13) aü en la Studenta Kafejo (17).
Komitato

Antaü la salono Hodler (en domo Zamenhof (14)) aperos informoj
sur afiŝoj rilate la tagordon de la komitatkunsidoj. Tiuj kunsidoj
estas publikaj; ĉiuj kongresanoj estas invititaj veni kaj aüskulti.
Vendejoj

La vendejoj en Islando estos fermitaj dum sabato, dimanĉo, kaj
ankaü dum lundo, ĉar tiu lundo (77.08.01) estos festotago.
Libroservo

Libroservo funkcios ekde lundo je la 09h00 en la domo Kalocsay
(9) en la subetago. Tie vi povos aĉeti multajn Esperantajn librojn.
Kvizo

Se vi deziras partopreni en la kvizo,bonvolu kontakti  s -ron
Charles Power (KKS, kongresnumero 937) per la mesagtabulo.
OrLenkoncerto 

Merkrede (77.08.03) je la 21h00 okazos orgenkoncerto de s -ro
David Hill en la pretejo Neskirkja (1).

bonvolu turni
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Taksio j
La taksioj en Islando estas plej facile rekoneblaj per tio, ke
trovinas flava ŝildo kun la litero "L" apud iliaj numerŝildoj.

Fumado
Sekve de multaj petoj kaj plendoj de nefuruantoj, la Universala
Kongreso definitive malperiesas furadon en la kongresaj salonoj.
Fumantoj prefere eliru inter kongresaj arannoj por sin kontentigi.

Fotado
Kvankam la Universala Kongreso permesas fotadon dum kongresaj
aranoj, ni petas prudenton kaj konsidereron flanke de fotemviej.
Multaj sinsekvaj elzfulro j kaj stario j en nekonvena momento tre
malhelpas la dignon de la Kongreso. Cetere, ekzistas oficiala
kongresa fotisto, de kiu vi povos aĉeti belajn grandformatajn
kolorajn Potojn. Precipe dum la inaüguro, kiam éeestos multaj
eminentuloj de ekster la movado (prezidento de Islando), kiuj
eble pri juf os nian aferon surbaze de siaj spertoj dum la
inaiguro, ni petas, ke kongresanoj bonvolu sin deteni de fotado.
Podia diskuto n teatraloj

Sur la biletoj por la podia diskuto kaj la teatrajoj la datoj
estas erare skribitaj usonstile (monato-tago-jaro). Atentu pri tio.

Banko
Duni sabato kaj lundo de 15h00 nis 13h00 funi,ci_os banko en la
kinejo (5), Hie eblas ŝanni oksterlandan monon al islandaj kronoj.

Televido

La 22an de aa gusto la Islanda Televido elsendos programon pri
nia kongresa temo i °La rajto je komunikado" kun esperantistaj fakuloj.
Poŝto

Bonvolu noti, ke malgraû informo en la Suplemento, la kongresa
poŝtoficejo estos malfermita de mardo nis vendredo de 14h00  , is
la 17h00 en la akceptejo (9).
Karavananol atenta

Anoj de la karavanoj el Lukseirburgo (krom tiu de f-ino Orsolini),
Düsseldorf, Glasgovo kaj Londono, kiuj mendis sian bileton ée la
kongresa adrlinistracio en Roterdar:io, ricevos sian revenan avtobus
bileton ĵadde (77.08.04) ée unu el la giéetoj.
La rajto le komunikado

Dum la kongresa semajno oni organizos kelkajn nefor:ialajn diskutojn
pri la kongresa temo, inter alie kun fakuloj esperantistaj kaj
neesperantistaj. Se vi deziras esti invitita al unu aü kelkaj el
tiuj diskutoj, bonvolu kiel eble plej baldai plenigi la ĉi-sukan.
formularon kaj transdoni nin al la 46eto "Alvenintaj PoŝtajeP
por atento de d-ro ienato Corsetti (kongresnumero 101), kiu
prizorgas tiun parton de la kongresa programa. Pri la kongresa
teno vidu la panojn 20-24 de la Kongresa Libro.

Al: d-ro Renato Corsetti (I:ongresnwmero 101)
Mi deziras partopreni ile  f or mala jn kunsidojn pri "La rajto je
I^^omn?nikado" .
Nomo 	 ICongresnur,lero           
Lando 	 Profesio       
Durkonresa adreso         



4 gravaj petoj de TRIKSINI (pastro H. Kindler, Esperanto - Centro

Luksemburgo, lA rue des Bains, poŝtfako 268, telefcno: 26878,

priv. 435424.)

1) Bqyoluoxskribi al Radio Luksemburgo, Villa Louvigny, Luksem-

burgc ke ili aranĝu en la estonteco Esperanto-elsendajojn.

Ili jam faras ion p r i Esperanto.

por
2) Bonvolu skribi al la Eûropo-lernejo Luksemburgo, ke ili

daûrigu instrui Esperanton, almenaû en libervolaj kursoj.

Mi volas ankaû enkondukigi Esperanton en Bruselo, Varese,

Karlsruhe kaj Munkeno. En la Eûropo-lernejo] studas gekna

boj el ĉiuj ŝtatoj de la Europa Komunumo.

3) Bonvolu skribi al la Turisma Oficejo "Syndicat d`Initiative'

Luksemburgo, por ke ili eldonu denove la belan Esperanto

prospekton "Malkovru la verdan koron de Eûropo" aû tutsimp

le demandu pri tiu prospekto, la stoko preskaû estas el

ĉerpita.

4) Bonvolu skribi al hotelo Holiday Inn en Luksemburgo, poŝt

fako 512 kaj danki al la hotelestro, direktroro Hilkhuysen,

ke li jam eldonis en tri hoteloj Esperanto--prospektojn.

Tio helpos al likonvinki ankaû aliajn koleyojn.

Karaj kaj estimataj gesamideanoj, viaj leteroj multe helpus

al mi kaj al mia laboro por la disvastigado de la Internacia

Lingvo. Tio ne kostus multe da mono, nur iom da bona volo kaj

tempo.

Koran dankon kaj ĝis revido,

via T R I X I td I

Rejkjaviko 77-08-05



-tam,

1
1

VENAS LUMO
Venas lumo kun brilet' 	 3
sur erioforo. 	 DORMIS KORVO EN FENDE3'

Pa6as in' per eta tret' 	 Dormis korvo en fendeg'
tra la koridoro. 	 sur la mont' dum noktoreg',

kreskas nur malbono.
2 Anta.a ol tagikis, ti

DORMU:, DORMU, MIA FLOR' bekon tiris tuj al si
Dormu, dormu, mia flor; de sub granda S tono.
pluvo triste zumas.

Viajn ludojn lasu for Cio frosta sur la ter',
dum malvarma, nokta pier"; mankomanko kaj mizer'
dormi ni devas dum la ter' al mi mison faras.mallumas.

Se al domo venas milKaas multon nokta fel',
hund' pelanta for depezas menso mia.
rubon al mi baras.Ofte kampon sabla Svel'

razis for en venta pel'.
Morta 1 grasa Safo jenFalikas en glacimont' ravine

kria. 	 kuSas, per ni granda ben',
Dormu longe en sekur 	 viglis ti pli frue.
dum la temp' peziras. 	 Gra, 	 grak, venu korva grup',
BaldaA en la vivokur' 	 jen 	 frandaĵo, nigr3 trup'
vin instruas sortodur', 	 manku, manku plue.
ke amas la homoj, perdas, pier

sopiras.
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M nĝejoj
La m_anĝéjoj estas malfermitaj je tiuj horoj:
Norda nomo (13) : 09h00 -- 19h00
Studenta kafe lo (1 . 7 ) : 09h0f -10hf 0 11h30-13h30 18h00-19h30
Kalocsay (akceptejo.. 9) : 09h00-12h00 13h00--17h00
Studenta kelo . (sub 17,19): 14h30-18h00. 19h00--23h30 (nur sandviĉoj, kukoj)
Por la manĝajoj en la Studenta Kafejo kutimas antade aĉeti mankuponon, por
kiu oni ricevas ĉefan ma.nĝajon inkluzive de supo kaj salato, kal akvon.
Ciiuj aliaj trinkajo j kaj aldonajoj estas krome nagendaj .

Ekskursoj
• ëkŝkursoj A kaj C tute elĉerpiis. kaj ankail ?por ekskurso B provizore
ne plu estas ii ndeblaj lokoj. Se vi jam mendis ekskurson, nepre ne
forgesu kunrorti vian pluvornbrelon.

ekskursoj 13 foriros merkrede (77.08.03) je la 09h00 ĉe kcngresa aûtobusejo.

Infangarde o
En domo K.xlocsay (9) en ĉambro 308 nun trovicas infangarde j o . Ge atroj kiuj
lasas siajn infanojn tie, devas ian", ankad mem delori tie (t.e, q=rdi infanojn) .

Komisiono  pri Virina Agado
La Komisiono pri Virina Agado speciale atentigas ?iri sia publika kunveno
marde (77.08.02) je la 09h00 en do_: Kalocsay (9). salono Silbernik (etaĝo
super giĉetoj). Okazos diskutrondoj pri diversaj temoj ; inter alie: neesper
antistaj edziĝpartneroj, infanlibroj en Esperanto, virinoj al gvidaj pozicioj
en la Esperanto-riovado, kunlaboro kun neesperantistaj virinaj organizajoj,
problemoj de handi kapitoj , Esperanto kiel familia lingvo;  diskuto pri la
estonta agado de la virina komisiono -- pliaj diskutrondoj povos funkcii
laû sugestoj.

Neforgesebla dimanĉo
Lá a naugu^o dt: tiu cl kongreso certe estas neforl-esebla pro la multaj eminent
uloj, kiuj ĝin ĉeestis. La prezidento de Islando. s-ro Y.ristján Eldjárn
aûskultis al la tuta inadguro. La rninistro pri kulturo de Islando, s --ro
Vi lhjálmur Hjálmarsson . kaj la urbestro de Rejkjaviko, s-ro Birgi r Ysleifur
Gunnarsson, salutis la kongreson en bona Esneranto. Ambasadoro Ralph Harry
prelegis pri la ĉefa temo de tiu kongreso .La rajto je komunikado - . Post tio
ni povis saluti la áeneralan direktoron de UNESKO , s ron Amadou- -Mahtar M' Bow .
Li faris gravan kaj principan prelegon pri la Rajto je Komunikado. Poste dum
komuna luno kun la estraro de UFA, li diris . ke lin renkontis skeptiko ĉe
siaj kclegoj en Parizo, kiam li anoncis sian intencon fari tiom gravan prelegon
dum Esperanto-kongreso. Nun post sia ĉeesto al la kongreso li estas plene
konvinkita, ke la Universala Kongreso ne estas bagatelajo., sed rimarkinda
evento, kiu traktas gravan problemon. La sekretario de s -ro M' Bow atentigis,
ke ne UNESKO diskonigos la partoprenon de sia C=enerala Direktoro kaj lian
atenton al Esperanto. Do la esperantistoj, spertaj en informado, bonvolu fari
tion memstare, prefere urge jam el Rejkjaviko, ĉar tio estas vera novajo el
Esperanto--mondkon„greso.

Raportoj ron Gazetara Servo
Raporto pri fakaj kûnveno3, kiuj estas faritaj par la Gazetara Servo, povas
esti donita] al la giĉeto 'infornejo', Tie troviOas ujo por tiuj raportoj.

Perdita
Ai_ ŝ-ró Johannes (kongresnunero 966) mankas de lundo matene la pluvmartelo
(brita tipo Burberry) , kiun li pendigis en la vestiblo de la kinejo. Se iu
kongresan prenis ĝin crane ., Fi bonvolu renorti ĝin al la g .iĉeto ''Poŝto p or
vi", kie cetere kelkaj perditaj objektoj estas rehaveblaj.

Televido
Malgranda korekto al kuriero 1: televidelsendajo 77 ()8 1 2, ne 2 2. 	

ffnoKK2
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62-a Universala KongrE]o de Esperanto, Rejkjaviko
Redaktorc: Thomas Bormann :3018)

Diskutrondoj pri la  rajto 'e komunikado
La-:EF diskutrondcj pri la'kangresa temo okazos en jenaj saloinoj kun jenaj
gvidantoj: salono Widster - =of. Frank, salono Kabe - arbasa oro Harry,
salono Nylen - prof. Sussmann. Ili okazcs auj Saŭde de 14h0 gis 16h00.

Por ke vi sciu
En la 1-a narto de la kvi.70 organizita kaj prezidita de s-ro,Louis Beaucaire
gajnis la team de: s-ro 'Lernard (franco), s-ino Helen Fartort (anglo), d-ro A.
Goodheir (skoto). Le 2-a .zona temo estis tiu de d-rinn M. Boulton (ang10),
s-ro K. Singh (angle). s-ro E. Borsbom (nederl.). Dum la 2-aiparto j'aŭde de la
11h00 gis la 11h45 la du teamoj estas: mag. W. Auld (skoto),Is-ino A.
Fighiera-Sikorska (belgo), f-ino K. Kikugima (japano) kontraû prof. J. Regulo
Prez (hispano), s-ino M Chaldecott (aŭstralo), s-ro G. Grattapaglia (brazilano).
La finalo de la 2 plej bcnaj teamoj okazos vendrede (15h15-16h(10) en la kinejc.

Superfluaj kronoj
Bonvolu bone legi la infcmojn en la Kongresa Libro (paf.o 74) pri la eksporto
de islanda mono. Kongresanoj, kiuj deziras transformi siajn neuzitajn kronojn
en guldencjn, rajtas redoni ilin (minimuma sumo: 3000 kronoi) al la giĉeto kaso
post la Solana Ferme, por ke por ili estu malfermita kreditO en konto 6e UIA.

Validigo de  reflua bileto
Nepre ne forgesu, valiaiTi-vian reflugan bileton. Plej malftue tio okazu 72
horojn antaŭ la forflugo. Alikaze via flugo malvalidigas. Tiu IcOnfirmo estas
havebla ĉc la oficejo de Loftlei6ir en la urbo Rejkjaviko aŭ en Hotelo Loft
lei6ir. La oficistoj tie krome skribos en vian flugbileton, kiam kaj de kie
forveturos aŭtobuso de Rejkjaviko al la internacia flughaveno }<eflavIk.

UNESKO: Maluanda, sed grava precizigo
Nia estrarano prI ekster rilato, 	Tonkin, atentigas, ke la aserto en
kuriero 2, ke UNESKO ne diskonigos la partoprenon de sia ralenerala Direktoro
en nia kongreso. estas elle miskompreniga. Temas, kompreneble, pri tio, ke
UNESKO nenion specialar faros por diskonigi tiun partcprenon. Tamen, la paro].
ado de s-ro !'Bow estos publikigita en UNESKO laŭ la kutimaj kanaloj kaj dis
tribuita al 6luj ("elaj fUnkciuloj kaj instancoj. Ankaŭ veriajne aperos oficialaj
informoj pri la vizito en la eldonajol de UNESKO. Pro tio yes pli gravas, ke ni,
niaflanke, aperigu sate elpensitajn novaiojn en la publika gazeto.

Island° interesiias
Lunde (77.08.01)'456st unumonata Paŭzo la Islanda televido denove elsendis pro
gramojn. Unu el la unuaj estis detala raporto pri nia UK. Ankaŭ la radio
stacioj estas ege interesitaj kaj multe informas pri Esperanto kcal speciale pri
la kongreso. Krone la gazetoj, kiuj dum la festotagoj ne aperis,des pli detale
publikigis artikolojn pri la kongreso. Se 6iuj Islandanoj estas tiom bone
informitaj pri Esperanto. Island° eble ankoraŭ farios verda insulo.
Se ankaŭ vi intencas informi viajn hejmajn gazetojn pri tiu kongreso prenu de
la Gazetara Servo esperamtlingvan raporton, kiun vi DOVUS traduki en vian nacian
lingvon, kaj sendu g,in al la cetera gazeto.
Ankaû pastoro Kindler havas sukcesojn kun siaj Islandaj kolegoj, nome la kato
lika episkopo de Island°, Hendrik Frehan, partoprenis al lia sankta meso. Li
salutis esperantlingve ka4, emfazis, ke Esperanto havas grandan valoron por la
eklezio kaj speciale por li, kiu ofte celebras antaû internacia publiko. Li tuj
petis informojn de pastor° Kindler por varbi por Esperanto inter kredantoj.
Postkonuesaj ekskursoj
Jen la 	 kai -hcroj de la C-ekskursoj: Cl: flughaveno Flugf4lag
(ne Loftlei6ip),.tempo anoncota. C2: kongresa aûtobusejo je 081100. C3: kongresa
aŭtobusejo je 09h00. C4: flughaveno Flugfe-lag je 09h45. C5: flughaveno
Flugfélag je 081100 kaj 081115. (Flughaveno Flugf6lag sur mapo (p.82) en sekcio 1)2.)
Societo Zamenhof
Jam multaj demandis kio estas Societo Zamenhof. Jen respondo: Krom I ian UEA
kotizononi pagas duoblan MA-kotizon. Por tio on  ricevos akcepton dum UK. per
sonan leteron de la p/zidanto de UEA kaj plurajn cirkulerojn. kaj vi speciale
aubtenas la asocion. Vi povas alia 6e UEA-budo post la solena fermo. fino KK3
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KONGRESA GAZETAPA SERVO

Kiu estas Amadou-Nahtar M'Bow?

Faktoj nri_ la Ĝenerala Dire. ;i;oro de UNESKO

S-re Amadou-Mahtar TI'Bow, la renerala Direktoro de U1 SKO, kiu parto

prenis kaj parolis en la Solena Inaûguro de la 62-a U`, estas la unua

afrikano elektita al la plej alta rozicio en la Orgai : zaĵo de Unuió

intaj Nacioj por la Edukado, Scienco kaj Kulturo. Li Lstis elektita

por sesjara oficperiodo en novembro 1974.
S-ro M'Bow naskigis la 20-an de marto 1921 en Dakaro. la ĉefurbo de

nuna Senegalo (Okcidenta Afrike). Li studis en Parize kaj instruis

ekde 1951 kiel profesoro f -i historio kaj geografio ; 1 Maûretanic,
poste en Senegal°. En 1357 li estis kultur-ministro (•.e la ĵus sende
penditinta Senegalo, en 1966 l' iris edukmir_istro, e:1 1968 ministro
pri junularo kaj kulturaj aferoj. En 1970 s-re 	 estis nomita

Direktoro de la Eduka Fako de UNESKO. En tiu ofico 11 pledis kaj ak

tivis precipe por la reaîigo de la rajto jeedukado 1r  : j por la reformo

de la edtiksistemo en la 'indu^triaj :iaj evoluantaj la - doj.

Kiam s-ro M'Eow transprenis sian oficon kiel Ĝenerala Direktoro de

UNESKO, li diris: "De nun mi estas civitano de ĉiu lando, ;ervanto
al ĉiuj membro-ŝtatoj." Sian elektron li nomis "paŝo antaûen" en la

direkton al malkonstruo de antaûjuboj, kiuj ludis tragikan rolon en

la historio de la mondo. t 7Mi konsideras mian elektron kiel signon

de rekono kaj respekto al la regionoj kaj popoloj en la Tria Mondo,
kiuj tiel longe estis ma -ielpitaj partopreni en la farado de univer

salaj decidoj kaj sentebligi sian influon."

Kiel Montris l a isnuna aktivado de la Ĝenerala Direktoro kaj kiel

li mem deklaris dum la. Inaiáguro, 1;_ dedĉas tre fortan atenton al la

problemaro de internacia komunikado. Des pli atentinda do estas lia
vizito al la Universala Kongreso - evento, kiu en la historio de la

rilatoj inter UNESKO kaj UEA havas precedenton nur en la fama rezolu

cio de UNESKO pri Esperanto en 1954.
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