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Raportâ§ Andy KÜNZLI

lgue-:giem rnemîoiaf;is al tiu tropika lando, raportas Andy KÜNZLi, ne nur Por
sperti tiun unikan àventon, sed ankaù por êeesti la 46-an Internacian Sunuiaran
(ong.eson de TEJO, kiu okazis post Ia UK en la ferieja loko Ëlaya Giron, sude de

la iÀiulo. (Redaktista noto: Dietiicf, WEt»[,lANl,l (Zürich) ankaù êeestis la junularan

kongreson, en kiu Andy KLTNZLI kandidati§is al la vicprezidanteco de TEl0.
Graiulojnl Decido sekvos baldaù).

Por multaj esperantistoj, kiuj lo$as en Eùropo, ne estas memkompreneble
partopreni tian kongreson, ôar la partopreno en Êi estas tigita !.un f inancaj
mathôrpoj, kiujn. kaù}as precipe_tqrsq ftygq-41_Lt1va1g.-su9 tiyl. e,_!*!q1lo,
spertas né nu. eùropano.i, kiui,'vidataf fier ld o'trulôi-ekzernple de afrrkano-'aü ariano
estrr nepre riôuloj; Ia sarnan nraifacilajan spertis esperanti§toi ee el la pli malpli
proksima amerika regiono . mem. Certe almenaù mi atendis multe pli da

gesamideanoj el diversâj sudamerikaj Jandoj. Sed bedai:rinde ankaù por ili la vo.io

$is Kubo estas longa.

Pri la ar?rlÊoi
f]m§,;|-Îî75*a Univers;ria Kongreso ali§is entute l6l7 kongresanoj el 54

landoj. Tiuin ei ciferojn n:i §telis el la statistika libro de Osmo BULLE,R' la
geneàta sekretario de UEA. Ni volas kredi, ke grandparto de tiui ali$intoj fakte
partoprenis la kongreson.

La kongresà ôeftenro Esperanto-evoluo kai kultura diverseco ebligis ptej
diversajn kunJido;n intei' fakuloj kai nefakuloj. Sub la gvido de Jane EDWARD
{Usono), doktorino pri foll<loro, magistrino pri la angla Iiteraturo en la usona

universitato de Har:tIord, okazis kvar- ampleksaj kunsidoj pri tiu temo. Cefkontribuis
estraranoj de UEA Roman DOBRZYNSKI (Pollando), tJlrrch LINS (Germanio) kai §O

Gilsu (Koreio), kiel ankari Hurnphrey TONKIN (tJsono) kaj universitataj
repreuentantej el Kubo mem.

lJum la semajno estis planita kaj realigita ankaù la Tago de la Paco, en kiu
okdeko da partoprenantoj diskutis pri la temo plu-vivado en la 2l*a jarcento'
konsiderante preiipe ekologiajn problemojn, edukadon kaj internacian.kunlaboron.

lnternacia Konf;resa tjniversitato okazigis sian 43-an sesion sub la rektoreco
de profesoro Helmar FRrfftrc (Gernranio). eiuy anonci.taj prelegoj.okazis. Ill estis ne

nur resllme eldonitaj en dulingva bro§uro fare de la kubanoj, sed ankaù ripetitaj en

sciencaj institutoj en Havano kr:n samtempa traduko en Ia hispanan lingvon.
ienton da honroj êeestis la l2-an sesion de la esperantologia konferënco,

kiun gvidis profesoro Humplirey TONKIN. Ôia unua parto traktis la temon
terminologio i<a! lingva evoluo en esperanto, la dtra.e.sperant-o lai kultura identeco.

Graidan atenion deciiôi§is al la problenro edukado. Ë,n .la Tago de Lernejo
okazis preleg,oj kaj diskutforunro. Lige kun .tir.r tlso estis iniciatita internacia
vidbendà kurio, kiun povos uzi diversai televiclstacioj tra la mondo.. Tiu êi afero
estis lanêita de ILËl (lnternacia Ligo de Esperantistai lnstruistoj)r kiu cetere
konferencis post ia tJK en la loko Hanabanilla en la centro de Kubo.
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Kursoi ka.i ekzanrenoi
Krorn tio ankaù okazis internaciaj ekzamenoj de UEA, kiujn trapasis 6

kongresanoj. Aparte menciindas la okazigo de Ôe-kursoj dum la UK. la kurson por
komencantoj êeestis komence 23 kursanoj kai 28 en la fino. Kiel kutime dum
Ce-kursoj, la nombro da kursanoj kreskas dum la kurso mem. Ateston por A-grada
semlnarlo por Ce*instruistoj ricevis l2 partoprenintoj el kvin landoj. (Reclaktista
noto: Irena SZANSER (Pollando), kiu gvidis tiujn kursojn, tui poste venis êe KCE-n
en La Chaux-de-Fonds, kie §i instruis dum 3 semajnoj).

Pqi la*ÀLrgr
En la kultura programo nova iniciato estis la Tago de la Libro, kiu okazis Ia

unuan fojon dum tiu êi UK. Prezentif;is deko da eldonàjoj kun fragmentoj el laste
aperintaj verkoj. Apartan atenton ricevis du verkoj elstarai pro srà kultura valoro
kaj graveco; La Danf;era Lingvo de Uirich LINS kaj La Trezoro: Antologio de
originala esperanta prozo. (frioto: Ambaù libroj aêeteblas en la libroservo de KCE).

Krorn tio ankaù efektivi§is priesperanta ekspozicio en la Nacia tlibiioteko de
Hav.ano kai akcepto de tri esperanto-verkistoi ee la Asocio de Kubaj Verkistoj fare
de Ia vicprezidanto de tiu asocio. Lige kun tio menciindas la libroservo funkciinta
dum Ia kongreso, kie eblis aêeti librojn konraù usonaj dolaroj kaj kubaj pesoj. Dum
la tuta sen:ajno §is la fermo de la kongreso la libroservo vendis tibrojn kai aliajn
varojn kontraù l7'2A0 usonaj dolaroj.

Pri la .artai aranÊoj
Kiel êiam durn la UK ankaù reali§is bunta kaj varia arta programo. En la

nacia' vespero la gastiganta lando prezentis sin per temperamentoplenai kubaj
muziko kaj dancoj, Ankaù kelkaj eroj elstaris durn la internacia vespero, kiu cetere
dauris tro longe; Bulgara Esperanto-Teatro kaj jugoslaviaj geaktoroi, kiuj estas jam
konatai el antaùaj kongresoj, denove liveris valorah kontribuon al la esperanta1 arto
kaj kulturo.

lnformado kai ekskursoi
ffioankaùokazisspecialaseminariopriinformado.En

§i oni diskutis interalie pri Ia ellaboro de unueca enketilo por esplori kaj kompari Ia
diferencojn kai reagojn de eksteruloj al esperanto kaj por trovi taùgajn argumentoin
en Ia defencio de esperanto. Lige kun tiu temo estas menciinda la tre vasta kai
sukcesa ekstera informado. Multaj kubaj gazetoi, la radio kaj telèvidstacioj
amplekse raportis pri la kon6reso. Radio Havana, kie ekzistas esperanto-fako,
interr'juis plurajn kongresanojn, Kaj dum Ia kongresa semaino mem, aperis 6
numeroj de Ia kongresa gazeto, kiu nonri§is La Havana Kuriero kaj kiu estis
redaktita de Bruêjo KASINI (ltalio), Orlando RACILA CONZALEZ (Kubo) kaj Andy
KÜNZLI.

Ankaù okazis trideko da ekskursoj al la plej diversai partoj de la insulo, kun
sume 1600 partoprenintoj.

UEA*kunsidei
Ltmdîato'de UEA povis plenrajte kunsidi dum la UK en Havano, kvankam

oni iom timis antaùr la UK, ke Ia komitato ne povos atingi la kvorumon, La plej
signifai decidoj dum tiu trisesia kornitatkunveno estis eble la ali$o de du novaj
asocioj, nome de Esperanto-Asocio de Estonio kaj de Ukraina Esperanto*Àsocio, tiel
ke UEA-n êirkaùas nuntempe rl landaj asocioi. Krom tio oni akceptis unu plian
fakan asocion, nclme la jam menciitan Internacian Ligon de Esperantistaj Instruistoi.
Krom tio, la Komitato konfirmis kunlaboran kontakton kun du aliaj fakaj asocioj,
nome Ateista Tutmonda Esperanto-Organizo kaj Ligo de §amseksamaj
Geesperantistoj.

Grandioza bufedo
Hne mîÏôîas substreki la fortan atenton, kiun atribuis al la Universala

Kongreso Ia Kuba Registaro mem. En Ia inaùguro neatendite aperis Fidel CASTRO
mem, la prezirjento de Kubo. Kaj multe pli elstara momento estis lê akcepto de
ducentkapa kongresa delegacio fare cle Ia sama Fidel CASTRO en la Palaco de la'
Revolucio en Havano, kie li bonvenigis ôiun partoprenântôn persone kaj sprite
parolis antaù la kongresanaro kaj regalis ilin per grandioza bufedo, kies man§aioj



estis tiom abundaj, ke ili ver§aine
tage dum unu plena semajno.

Jen en koncizeco la gravai
Esperanto en Havano.
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estus sufiêaj por nutri êiujn kongresanoin üiloie

okazintaioj dum la 75-a Universala Kongreso de

Akceptq-de -la syisa gglegecio fa,re dq lq §IiqP,+qE1sa{olq
SES àl ia svisa ministerio Pri

eksterlandaj aferoj, lâ okkapa" svisa delegacio, kiu partoprenis la UK-nr estis

invitita ôeesti akcepton fare âe la ambasadoro de Svislando en Havano, s-ro Markus

KEISER. Tiu vizità okazis vendrede, la 20-an de julio. Per du taksioi Ia ok

kongresanoj - svisoj kaj nesviso.i lo§antai en §vislando - veturis al la rezidentejo de

la iisa ambasadoio, kiu trovi§as"tuj iipud la Konferenca Palaco (Palacio de las

Convencior"res), kie disvolvi§is ankaù la UK.
La arnbasadora parc," gesinjoroi KËISER, tre afable bonvenigis_nin, regalante

nin per aperitivo, postb p*r iiea i<aj bongusta tâgman§o kai deserto- Dum tiu tenlpo

okaiis inieresaj inierpa.itojr La ambasacloro klaiigis al ni la vivon kaj la taskojri de

la diplomatia reprezentanto de Svislando, kaj ni raportis pri la esperanto*kangresoj
en Klbo ka! pri )a celoj kaj la esenco de ia Lingvo Internacia. La ambasadoro aiidis

t.i.ujn klarigo;n icun intereso. Samtempe estis transdonita al s-ro KË,i§ER arnpleksa

dokumentaro pri esperanto.
Tri horàjn daùris la sukcesa renkonti§o ' sufiêe longe kompare. kun akceptoj

en alilandaj ambasadeloj. Kontentaj pri tiu valora kontakto ni forlasis Ia belan

rezidentejoÂ kun ties plâea ôirkaùajo'kaj piede repromenis al, la kongresejo. Tiun

akcepton partoprenis: gesinjoroj Bijan GHAZNAVI (Biel-Bienne), Charly KNUCHEL

tlrr"rgËil,'Ànây kÙrqàLl ix.tônr), Heidi LEUTHÀRD (Kriens), Carla MÜLLER

ilurJrnj, Staniitau, pOCHni'tf<E (Wil), Dieter ROOKE (Oensingen) kal Irene SÜËSS

(Luzern).
Kiel §enerala sekretario de SES mi dankis per letero al la svisa ministerio

pri eksterai aferoj pro ta-a-fabla aran@
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DANKOry_PRO LA RIçEVITAJ- DONACOI

Januare 1990; Fritz LIECHTI: SF 20.-; H' RENARD: 2A,-;' Ir4arte: E'
PANTKE: 5t.*; P. SCHAuFELBERCER: 100.-; L. scHÀERER: 50.-; &'laje: w.

RIESER: 60.-; D. süùiMnNN: 30.-; D. SCHAUBACHER: zo.-;.1. {Ü!§c: 100.-; H-

SCHCCH; iA.-; H. RENARD: 30.-; L. DAHAN: 5A*; D. I4ÜILEMANN: l--; T.

cARLEVARCI: i0.-; Junie: H. scHMUTT; 3A;-; P. ELMER: 50.-; w. GIANNINI: 30.-;

D. VAt;cftfn: 30.-; L, DOVAT: 10.-; M. BÉCUIN: 50.-; W. LAEDERA(IH: 30.-; C.

ll,TERZ: 30,-; :. r'ntot: 50.-; \t. §cHAUFELBERGER: 35.-. §lfrne: sF 916.-

La kasisto Ernst VON l\4AY komunikas:

Inter .la ,'donacintoj'r estas kelkai, kiuj ,opiniis pagi kur. tio la. kotizon por

1990. ie6 êar ili pagis ôi iiun kotizon jam antaùe (do la duan fojon), mi permesis al

mi registri tiun sumon kiel donacon.

La prezidanto Claude CÀCOND aldonas:

Ni dankas kaj al<lonas novan §iriton en tiu êi koverto. Via malavâreco ebligos

al SES kreskigi siari poresperantan aktivecon. Ni eesos sendi la organojn de SES al

la nekotizintfr por ta laro 1990 kaj dankas al Ôiuj, kiuj varbos novajn mernbrojn al

5E§. Jen ni memorigas la jarkotizojn: SF 50-; infanoj kaj geknaboj .Êis 18 iaroi:
if i.-l junutoj êis iA laroj kai emeritoi: SË :9.t-,geedzoj:^ SF !5-*; geedzoi

emeriiali Sf 'ai:- Nura abono sen mem'breco al SES: SF 30.-; donacabono {vi
iùonig"r konatulon Svislande aù eksterlande: SF 20.- Ekde septembro novaj
membioj por ia jaro I990 pagu la d,onon de la indikitaj sumoi.
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svrs^ KALEND{Rp

24-Zg septembro, KCE - La Chaux-de-Fonds: ESPERANTO-STAÔO POR
KOMENÇANTO] KA] PROCRESANTO].

2940 sePtembrCI, KCE - 'I-a 'Chaux-de-Fonds: STUDA , SEMAJNFINO. Par.toprenos
§in' karavano el Esperanto-Lifo en Baden-Württemberg (Germanio). Profitu tiun
okazon por renkonti§i kun germanaj sarnideanoj.

6-7 oktobro, Laùzana Esperanto-Societo invitas vin por la regiona semajnfino de
SES en Lausanne. Vidu la aldonitan informilon. Ali§u kiel eble plej frue al tiu
programriêa aran§o.

8-13 oktobro, KCE - La Chaux-de*Fondsl 4-a Kristana Kultur-§emajno Esperantista.
Vidu la aldonitan informilon

22-27 oktobro, KCE - La Chaux-de-Fonds: ESPERANTGSTAÔO POR KOI,IENCANTOJ
KAJ PROGRESANTO].

26-28 oktobro, Landeg Akademie - Wienacht: Esperanto Semajnf ino, Temor Pa§oj al
Tutmonda Socio, organizita de la bahaaf esperantistoi, Vi jam ricevis la koncernan.
informilon

?7-?8.oktobro, KCE - La Chaux*de-Fonds: STUDA §EMAINFINO.

19-24 novembro, KCE - La Chaux-de-Fonds: ESPERANTO-STAÔO POR
KOMENCANTOJ KAJ PROGRESANTOJ.

24-25 novembro, Tiêina Esperanto-Ligo invitas v.i+-*por-,regiorla*scrnaiafino=de sEs
en Lokarno. Prelegos Tomasz CHMIELIK pri Ia temo: Kiel formiflis la interna ideo
de esperantistol. Detalaj informiloj dissendotaj de d-ro Tazio CARLEVARO,

?6 decembro - 3 januaro 1991, KCE - La Chaux-de-Fonds: VINTRO-FERIADO.
Prelegtemo: Astronomio ka'i astrologio, Petu la detalan informilon.

-oOo.


