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KONGRESA KURIERO DE L' 70a UNIVERSALA KONGRESO DE ESPERANTO EN AUGSBURG 1985
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Internacia redakcio sub gvido de
Stefan Maul, Thomas Bormann kaj Paul Peeraerts

N-ro 1
sabato, 3 aŭgusto

LA STROBILO BONVENiGAS VIN EN AUGSBURG!

Karaj kongresanoj, apud la multaj aliaj, kiuj bonvenigas vin en
la urbo de l' 70a UK, ankaû la Kongresa Kuriero kore salutas

vin kaj deziras al vi agrablan restadon!
Ke ĝi estu tia, por tio i.a. servos ankaû LA STROBILO, en kiu
vi trovos dum la kongreso aktualajn informojn el la mondo kaj
el la intima internacia mondo de i' kongreso. Sed la Kongreso
Kuriero ankaû krome estas je via servo, ekzemple se vi volas
meti en ĝi anoncon, anonceton oû réklamon; tiukaze venu al la
oficejo de LA STROBILO, kie vi ricevas koncernajn informojn.
Kaj kompreneble la internacia redaktantaro de l' kuriero estas
danka pro viaj sugestoj, proponoj kaj kritikoj.

STROBILO

Strobilo estos la konus
forma frukto de diversaj
arboj, ekzemple de l'
cembro. La cembra stro-
bilo estis antikva simbolo
de fekundeco kaj romia
legiona signo. Augsburg,
fondita de romianoj, here-
dis de ili ankaû ĉi tiun
simbolon: ĝi iĝis la urba
blazono. Ke la aûgsbur-
ganoj nomos ĝin Zirbel-
nuB, estas pravigebla per
tio, ke efektive oni po-
vas manĝi la cembronuk-
sojn. Tamen ili malprave
nomas la blazonon "nukso"
- la blazono mem ja es-
tas la strobilo. Kaj ĉar
la Kongresa Kuriero kom-
preneble estas ekzakta,
ni elektis por ĝi la tito-
lon LA STROBILO. La
blazonon aparte por la
Kongresa Kuriero deseg-
nis J. M. lp felkofer, ono
de la LKK.

NOVAJ FUNKCIULOJ
Kunlaborantoj en la laboro de LKK, kies nomoj ne jam aperis en
la Kongresa Libro, estas:

Magnetofona Se rvo: s-ro R. Wagner, n-ro 1478
La Germana Eksprese: s-ro J. Schiffer, n-ro 532

s-ro W. Hauke, n-ro 1797
Konversaciaj Rondoj: s-ro W. Posthuma, n-ro 870

s-ino L. Palczewska, n-ro 325
Fotoservo: s-ro W. Wiegand, n-ro 699

s-ro L. Nikov, n-ro 1989
Gazetara Servo: s-ino E. Bormann, n-ro 155

Multajn dankojn al ĉiuj niaj helpantoj, kiuj kutime laboras volont-
ule kaj senpage! Ni publikigos la nomojn de aliaj funkciuloj lab-
bezone.

Partoprenantoj en la Cseh -kurso por komencantoj aû la Cseh-semi-
nario estos sub la gvido de s-ro S. Keller, n-ro 1215, kiun asistos
s-ino M. van der Horst-Kolihska, n-ro 266.

LA STROBILO aperos sesfoje
dum la 70a UK, en jenaj tagoj:
n-ro 1 sabato, 3 aûgusto
n-ro 2 lundo, 5 aûgusto
n-ro 3 mardo, 6 aûgusto
n-ro 4 merkredo, 7 aûgusto
n-ro 5 vendredo, 9 aûgusto
n-ro 6 sabato, 10 aûgusto

Do ĝi ne aperos dum dimanĉo
kaj ĵabdo de I' kongresa se-
majno.
Dum la aper-tagoj vi povas
ricevi vian senpagan ekzemp-
leron ĉe la enirejo plej mal-
frue je la 9 h. Se vi venas
al la kongresejo nur poste
dum la tago, demandu ĉe la
stando de MONATO/KON-
GRESA KURIERO.
Liveru raportojn por la ku-
riero plej malfrue ĝis la
20 h de I' antaûa tago! 

TAGO DE LA PACO 

Apartan kaj kroman akcenton
ricevis la ĉi-jara UK per la en
gaĝiĝo de pluraj personoj pri
la temo paco. lomete vi povis
legi pri la la Tago de la Paco
jam en la kongreslibro p. 46.
Jen kromaj kaj pli detalaj in
formoj pri ĉi tiu nova inicia
to dum UK.
LKK pro la aparta ligiteco de
Aûgsburgo al 1a temo de paco
kaj pro la fakto, ke dum la
kongresa semajno estas kaj la
memortagoj de Hiroŝima kaj
Nagasaki kaj la Pacofesto de
Aûgsburgo, jam tre frue pla-
nis, dediĉi apartan tagon al
tiu ĉi temo. Pro organizaj ob-
stakloj tamen ne eblis, dediĉi
mardon (Hiroŝima) aû ĵaûdon
(Pacofesto) al la temo. Nun
la Tago de la Paco do estas
lundo, 5 aûgusto - sed LKK
opinias, ke ne tiom gravas,
kiun tagon oni prenas.

En la centro de la tago estas
La Ludo de la Paco lab la

IKU petas helpon
Invito al gazetar-konferenco

Okaze de la inaCiguro de la 33a
sesio de la Internacia Kongresa
Universitato okazos dimanĉon,
de la 13a ĝis la 14a horo en

libro de Bernard Benson kaj ar-
anĝita por teatro de Wolfgang
Gutfleisch. Prezentas ĝin ler-
nantoj, kiuj speciale por la UK
pro tio lernis Esperanton.
La "pacoludon" akompanas kaj
kompletigas ekspozicio pri pa-
co, kiun kompilis pluraj germa-
naj kaj japanaj esperantistoj;
precipe kontribuis al ĝi MONA-
TO per kolekto de artikoloj
pri la temo.

La dua kulmino estas teatraĵo
La aûgsburga kretocirklo, scon-
igita novelo de Bert Brecht,
la fama germana verkisto nask-
ita en Aûgsburgo. Por la teatro
aranĝis ĝin la konata aûgsburga
Brenit-esploristo Werner Frisch,
tradukis ĝin Jomo lpfelkofer.
La "kretocirklo" traktas la te-
mon paco en la individua, inter-
homa sfero.

Efektive„temas kaj ĉe la "paco-
ludo” kaj ĉe la "kretocirklo"
pri premieroj, en la kazo de I'
"kretocirklo" eĉ pri mondpre
miero, ĉar la teatraĵon oni ĝis
nun ne prezentis en germana
lingvo!

salono Pickel (apud la restora-
cio de la kongresejo) gazetar-
konferenco. Donos informojn
pri la enpenetro de la Interna-
cia Lingvo en la sciencojn la
rektoro de IKU, profesoro d-ro
Frank, kaj la unua prezidanto
de la Akademio Internacia de
la Sciencoj SanMarino, profeso-
ro d-ro Fabricio Pennacchietti.

Pluraj germanlingvaj revuoj ne
povos sendi ĵurnaliston sed pe-
tas raporton fare de sciencista
kongresano. Heip-pretaj kaj iom
spertaj kongresanoj, kiuj kom-
prenas la germanan, estas bon-
venaj - ĉu por kontentigi la
menciitajn raportopetojn, ĉu por
memstare sendi raportojn al
gazetoj, revu- kaj radio-redak-
cioj.

Speciala raporto pri la AIS
San Marino estos donata samlo-
ke mardon de la 9a ĝis la 11a
fare de speciala delegito el
San Marino.

program-sangoj

Principe ni intencas ŝanĝi la
programon kiom eble plej mal-
multe. Tamen, ni foje ne povas
eviti tion; por mildigi la ĝenon,
ni sciigos en la kongresejo la
ŝanĝojn, espereble per surekra-
na projekciado de la tagprogra-
mo, ĉe kiu ni indikos la ŝan-
ĝojn ruĝe.

Jam nun ni petas vin noti je-
najn modifojn:

Lunde: "Agado ĉe UN" forfalas
Marde: "Agado ĉe UN" okazos
de 9.00 h ĝis 10.00 h en salo-
no Pickel.

Merkrede: Ia Filozofia Simpo
zio daûros de 16.00 h ĝis
18.00 h en salono Pickel.

Vendrede: estos kunsido de
Monda Turismo en salono
Pickel de 9.00 h ĝis 11.00 h.

Raportoj pri la kongresoj, kiuj
okazis ankaû la UK,  aperos en
!a I'jnda eldono de STROBILO.

ESPERANTOLOGiA
KONFERENCO

"Pasinteco kaj estonteco en la
evoluo de la lingvo Esperanto"
Sub tiu ĉi ĝenerala temo oka-
zos la Oka Esperantologia Kon-
ferenco de la 9a ĝis 13a horo
merkredon, la Ian de aûgusto
en salono Grabowski.
Organizas la konferencon la
Centro de Esploro kaj Dokum-
entado pri la Monda Lingvo-
Problemo kaj prezidas d-ro
Humphrey Tonkin, la direkto-
ro de la Centro.

La programo konsistos el je-
naj eroj:
D-ro Detlev Blanke (GDR):
"Kio estas planlingvo?"
D-ro Werner Bormann (FRG):
"Esperanto- kulturo kaj frem-
daj vortoj"
Inĝ. Felix Garcia Blazquez
(Venezuela): "Transitiveco de
la verbo aû transitiveco de la
ago"
Prof. Istvan Szerdahelyi (Hunga-
rio): "La plej novaj rezultoj de
la analizo de Universala Vort-
aro de Zamenhof"
D-ro Victor Sadler (Nederlan-
do/Britio) kaj d-ro Klaus - Schu
bert (Nederlando/FRG): "Aktu-
ala stato de la projekto Distri-
bua Lingva Tradukado"

La tri unuaj eroj okupos la un-
uan parton de la konferenco,
de la 9a ĝis proks. lia h, la
tri aliaj parolantoj okupos la
duan parton. Estos okazo por
demandoj kaj diskutoj.



918 mcri-d Coraiola, S-ino Maria, Tavernaro
15, I-38050 Tavernaro (Trento), Italujo

919 veve-j Venchi, S-ino Vera, Via G Murat
8, I-34123 Trieste, Italujo

920 wltr-h Checchi, S-ro Walter, Via Ves-
pucci 2, I-40131 Bologna, Italujo

921 hlun-b Lundholm, S-ro Hermann, Eli-
darveg 45, IS-200 Kópavegur, Islando

922 jegu-n Gudjónason, S-re Jon Emil,
Eskihlid 6, IS-105 Reykjavik, Islando

923 jhjo-w Jónsson, S-ro Jón Hafstelnn,
Thórunnarstraeti 128, IS-602 Akureyri, Islando

924 stsg-y Sigurdsson, S-re Stefan, Vestur-•
brim 14, IS-104 Reykjavik, Islando

925 yonm-r Maeda, S-ro Yonemi, Komatu-
bara-roku-tyôme 1-6, Wakayama -si, 640 Japanujo

926 dsgi-r Gim Dong -sun, S-ro, Yonbulam,
Samsongsan, Suseong -dong, Anyang-si, Gyeong-
gi-do-171. Korea Resp.

927 igip-a Lee, S-ro Jip Choon, Dae Bang
Cheon Chol Apt. B -dong 503, Sinkil-7 -dong, 1343,
Seoul, Yeung-deung-po-ku-150, Korea Resp.

928 shgi-u Gim Sin-hong, S-ro, 138-1, Gjon-
gan 5 Li, Guangju-up, Guangju-gun, Kjonggi-do-
130-10, Korea Resp

929 cbss-y Bossong-Singer, S-ino C., Flora-
plein 23, NL-5644 JS Eindhoven, Nederlando

930 cdui-i Duivenvoorden -Kors, S-ino C.,
Kamerlingh Onnesstr 40, NL-2014 EM Haarlem,
Nederlando

931 fdbp-r Bos-de Pagter, S-ino F., Fockema
Andreastraat 1, NL-5652 PH Eindhoven, Neder-
lando

932 jbos-a Bog, S-ro J., Fockema Andreastr.
1, NL-5652 PH Eindhoven. Nederlando

933 jcvt-q Tinteren, F-ino J.C.v., Dorres-
teinseweg 49 flat 508. NL-3817 GB Amersfoort ,
Nederlando

934 jjmz-b Zentveld, S-ino Johanna J. M.,
Nassauplein 15, NL-1815 GN Alkmaar, Neder-
lando

935 johs-p Stroomer, S-ino Johanna, Nas-
sauplein 14, NL-1815 GN Alkmaar, Nederlando

936 jvsg-k Smit-Groeneveld, S-ino Johanna
V., Robert Kochlaan 684, NL-2035 BW Haarlem,
Nederlando

937 mgsl-y Schoutens-van Lammeren, S-
ino M.G., Heemsteedse Dreef 121, NL-2101 KB
Heemstede, Nederlando

938 pjra-q Ransijn, S-ro P.J., Postbus 1073,
NL-1500 AB Zaandam, Nederlando

939 rvdo-o Outenaar, S-ro Rengen van den,
Robert Kochlaan 684, NL-2035 BW Haarlem, Ne-
derlando

940 stpo-w Pothuizen, S-ino Stefania, de
Bazelstraat 32, NL-1222 RJ Hilversum, Neder-
lando

941 stro-o Stroomar, S-ino T., Nassauplein
14, NL-1815 GN Alkmaar, Nederlando

942 terw -r Terwisga, S-re P.H. van,
Dorpsstr. 33, NL-8899 AB Vlieland, Nederlando

943 tvmb-n Meulen-Bulthuis, S-ino Titia van
der, Vestpoort 39, NL-2611 ME Delft. Nederlando

944 tyty-r Tyblewski, D-ro Tyburcjusz,
Bartka Zwyciçzcy 11 in 1. PL-58-500 Jelenia Góra,
Pollando

945 amyn-w Nilsson, S-ino Amy, Kristineho-
vsg. 23.8/349, S 117  29 Stockholm, Svedujo

hMw - 946 baka-v Karlason, S-Ino Barbro, Jarn-
viigsgatan 5A, S-453 00 Lysekil, Svedujo

947 bvig-o Viggen, S-ro Berger, Kvarnplan 1,
5 tr, S-175 41 Jërfálla, Svedujo

948 edsn-n Edsenius, S-ro Erik, Vilhelmsga-
tan 2, S-382 00 Nybro, Svedujo

949 eira-p Rasmussen, S-re Einar, Sur-
brunnsgat. 41, III, S-113 24 Stockholm, Svedujo

950 gols-f Olsson, S-ro Gunnar, Slingv. 12,
S-541 40 Skóvde, Svedujo

951 inez-x Lagerkrantz, S-ino Inez, PL 4597
Stenneset, S-791 91 Falun, Svedujo

952 ngrk-f Eriksson, S-re Ingvar, Midgerd-
sgatan 4, S-521 00 Falküping, Svedujo

953 jrgv-v Jegorovas, S-re Paul K., ab/k
167, SU-233000 Kaunas C. Soveta Unio

954 dora-z Gertsikov, S-ino Dora, 1449-48th
Avenue # 4, San Francisco CA 94122, Usono

955 erva-y Vathis, S-ino Erika S., E 1529-
37th Ave., Spokane WA 99203, Usono

956 erwe-a Weiner, S-ino Elsie R., 17050 Nor-
thrup Way #19, Bellevue WA 98008, Usono

957 grge-i Gertsikov, S-re Grigory, 1449 -

48th Ave. #4, San Francisco CA 94122, Usono
958 hiwn-c Weiner, D-ro Harry I., 17050 Nor-

thrup Way, 19, Bellevue WA 98008, Usono
959 kenn-s Kennedy, Maya, 88 Estates Dr. #

7, Danville CA 94526, Usono
960 davo-h Grgat, S-re Davor, Pajiĉeva 21/1

Gripe-Lokve, YU-58000 Split, Jugoslavio
961 erar-x Arva, S-ro Ernesto, Ul. Djure Cve-

jiĉa 16, YU-26300 Vrŝac, Jugoslavio
962 mgal-s Almaéí, S-ino Magda, Nicole

Tesle 11/18, YU-24300 Baéka Topola, Jugoslavio
963 muls-j 	 Lipiĉar, S-ino Mira, Sergeja

Maŝere 9, YU-66000 Koper, Jugoslavio
964 milm-p Markovid, S-ro Milan, Rajiĉeva

22/11, YU-11000 Beograd, Jugoslavio
965 ntun-r Ŝimunie, Prof. Antun, Diemala

Bijedióa 7/I, YU-54000 Osijek, Jugoslavio
966 rojc-t 	 Rojc, Andrei, Strossmayerjeva 8,

YU-62000 Maribor, Jugoslavio
967 zdro-w Rojc, S-ino Zdenka, Strosmaje-

rova 8, YU-62000 Maribor, Jugoslavio
968 jbac-g Bachrach, Prof. Juan Eduardo,

Apto. 3833, Caracas 1010A, Venezuelo
969 lbac-c Bachrich, Lilian M., Apartado

3833, Caracas 1010 (A), Venezuelo
970 mbac-a Bachrach, S-ino Maria, Apartado

3833, Caracas 1010 (A), Venezuelo
971 hrma-c Manolov, S-ro Hristo, ill. L. Kara-

velov 22, BG-5180 Polski Trambeŝ, Bulgarujo

ADRESARO-SUPLEMENTO

Ni multe bedaŭras, ke komputila kaprico el-
lasis parton de la adresaro en la Kongresa
Libro. Ni presas ĉi-sube la mankantajn adre-
sojn, kune kun la suplementa adresaro. Pliaj
suplementoj aperos en postaj numeroj de
„Strobilo".

536 lins-f 	 Lins, D-ro Ulrich, Gemarkenstr.
150, D-5000 Koln 80, FR Germanujo

537 scad-g Schaale, S-ino Adelheid, Wald -
Strasse 23, D-6113 Babenhausen 1, FR Germanujo

538 thkl-n Kleemann, S-ro Thomas, Im Kir
-chspitzen 12 a, D-7552 Durmersheim, FR Germa-

nujo
539 abag-e Bagger, S-ino Anna, Anemone-

vej 22, DK-4000 Roskilde, Danlando
540 altg-c Tur Garda, S-ro Alfonso, C.

Mineria 2, 5°-3a, E-08004 Barcelona, Hispanujo
541 atur-x Tur Thomas, S-ro Alfonso, C.

Mineria 2, 5°-3a. E-08004 Barcelona, Hispanujo
542 jgar-u Garcia Fernandez, S-ino Jose-

fina, C. Mineria 2, 5°-3a, E-08004 Barcelona, Hispa-
nujo

543 pimo-v Moe Bangs, S-ro Pio, Gran Via
190 - 9° C, Vigo (Pontevedra), Hispanujo

544 joda-r Dawson, F-ino Joan, 79 Bishop
Ken Road, Harrow Weald, Harrow Middx., Britujo
HA3 7HP

545 szen-b Szénási, D-ro Sándor, Foglár u. 6,
H-3301 Eger, Hungarujo

546 bono-b Bonomi, S-ro Paolo, Via Butturini
8, 1-37126 Verona, Italujo

547 chri-i 	 Chiriotti, S-ino Maria, Via Lauro
Rossi 43/6,1-10155 Torino, Italujo

548 lbon-v Bonomi, S-ino Luisa, Via Buttu-
rini 8, I-37136 Verona, Italujo

549 rcct-y Roccati, F-ino Luigina, Via
Lauro Rossi 43/6, 1-10155 Torino, Italujo

550 ropo-n Polettini, S-ino Rosalba, Piazza
Arsenale 5 A, I-37030 Verona, Italujo

551 clgs-q Schulze, S-ino Catherine L., 410
Darrell Rd., Hillsborough CA 94010, Usono

552 wmhs-v Schulze, S-ro William H., 410
Darrell Rd., Hillsborough CA 94010, Usono

553 asol-c Solar:, S-ro Alberto, Av. Roraima
5, San Bernardino, Caracas 1011, Venezuelo

554 anen-v Enzlin, F-ino Anny, Kard. Mer -
cierlei 34. B-2600 Antwerpen, Belgujo

555 humt-c Humet, S-ro Alexandre, Terlis-
tstr. 12, B-2018 Antwerpen, Belgujo

556 itty-c 	 Tytgat, F-ino Ite, Terliststr. 12,
B-2018 Antwerpen, Belgujo

557 dter-d Terziev, S-ro Dimity, ul. Malin
Kamák 58. BG-1421 Sofia, Bulgarujo

558 glbu-s Budinova, S-ino Galabinka Ljube-
nova, ul. Stojan Popov 37, BG-4600 Velingrad, Bul-
garujo

559 fhof-d Hofmann, 	 S-re 	 Friedrich,
Dickensstr. 9, D-8000 München 60, FR Germanujo

560 fvog-i Vogelmann, Franziska, Steinba-
cher Str. 16, D-7151 Auenwald 1, FR Germanujo

561 gvog-g Vogelmann, S-ro Gunter, Stein-
bacher Str 16, D -71 1 Auenwald 1, FP Germanujo

562 joac-t Grotjahn, S-ro Joachim,
Buchhaüserstr. 64, D-2800 Bremen 61, FR Germa-
nujo

563 mwst-o Westermayer, S-ro Manfred,
Steinmattenstr. 4, D-7803 Gundelfingen-W ildtal,
FR Germanujo

564 pern-s Perény, Inĝ. Michael, Jâgerstr. 3,
D-5245 Mudersbach, FR Germanujo

565 savo-d Vogelmann, Sandra, Steinba-
cherstr. 16, D-7151 Auenwald, FR Germanujo

566 sbgr-t Bauer-Grosser, S-ino Sigrud,
Am Angerl 52, D-8119 Grossweil, FR Germanujo

567 sivo-f Vogelmann, Silks, Steinbacher
Str. 16, D-7151 Auenwald 1, FR Germanujo

568 bdor-p Torbell, S-ino BodU, Hanneru-
phus, Viaduktvej 7-28, DK-7000 Fredericia, Dan -
lando

569 ango-i Montesinos de Gomis, S-ino
Ana, Calle Padre Damian 44, 6° izda, E-28036
Madrid 16, Hispanujo

570 faon-k Otaola Faon, S-ro Luis de, Ama-
deo Deprit 5-7°-C, E-48006 Bilbao, Hispanujo

571 yvrn-b Vierne, D-ino Yvette, 5 rue Doc-
teur Roux, F-34000 Montpel lier, Francujo

572 spsa-o Sarafian, S-re Spiros, Rodu 23,
Athina 104 46, Greklando

900 hhen-z Henry, S-ro Hugues, 9 Résidence
Rochebrune, F-91220 Bretigny, Francujo

901 jgnn-o Gonln, S-ino Jacqueline, 20 ave.
de Saint-Exupéry, F-69100 Villeurbanne, Francujo

902 jhen-v Hénin, S-re Jean, Beauregard
Route de Montcayroux, F-48500 La Canourgue,
Francujo

9031gí1-o 	 Giloteaux, S-re Lucien, 3 allée
Béranger, F-59170 Croix, Francujo

904 llgl-h 	 Giloteaux, S-ino Lilli, 3 allée
Béranger, F-59170 Croix , Francujo

905 mjbe-o Berger, S-ino Marie-Josèphe, 29
rue de la Pradelle, F-63000 Clermont-Ferrand,
Francujo

906 mtll-n Lloancy, S-ino Marie -Thérèse, 5
rue Léonard Constant, F-64000 Pau, Francujo

907 rbll-f 	 Lloancy, S-re Roberto, 5 rue Léo-
nard Constant, F-64000 Pau, Francujo

908 rcor-m Correy, F-ino Renée, 10 rue des
Courtils, F-25000 Besançon, Francujo

909 rmot-y Motto, S-ro Roger, Les Magno-
lias, 27 ter, ave. Moulin Notre-Dame, F-84000 Avi-
gnon, Francujo

910 aang-h Angeletti, D-ro Alessandro, Via
Repubblica 13,1-07014 Ozieri, Italujo

911 cala -n FaccioU Gorini, S-ino Carla, Via
Talvera 2/B, I-39100 Bolzano, Italujo

912 catt-s Chlstè Cattani, S-ino Rosaria,
via Zanella 12, 1-38100 Trento, Italujo

913 gial-y Allanconi, S-re Giordano, Via
della Liberté 30, I-26010 Ripalta Cremasca, Italujo

914 gist-q Stocchiero, S-re Giuseppe, Via
A.Rossi 124, I-36100 Vicenza, Italujo

915 gmri-1 Giordano, S-re Mario, Rione S.
Marco 3/3, I-38040 Ravina (Trento). Italujo

916 ilde-i 	 Barbetti, S-ino Ildegarda, Via
Tartarotti 3, 1-38068 Rovereto (TN), Italujo

9171non-1 Nones, S-ino Laura, Via Perini
119, I-38100 Trento, Italujo

998 mage-v Gerrier, S-ino Marie Antoinette,
179 rue Ordener, F-75018 Pans, Francujo

999 mcor-w Cornavin, S-ro Marcel, 6 allée de
Chamrousse, Corenc-Montfleury, F-38700 La Tro-
nche, Francujo

1789 anmi-o Milatová, F-ino Anna, Husova
304, CS-739 61 Thnec, Ĉefioslovakio
1790 aeet-s Meyer, Annegret, Josef-Weigl-

Str. 6, D-8024 Deiserrhofen, FR Germanujo
1791 hepi-p Pitten, S-ino Helene, Keltenring

44, D-5350 Euskirchen, FR Germanujo
1792 hrbr-n Harberg, S-ro Josef, Marienstr. 2,

D-8570 Pegnitz, FR Germanujo

1793 mhlg-w Hilger, S-ino Margarete, Wal-
lauerstr. 20, D-6238 Hofheim-Langenhain, FR Ger-
manujo
1794 refr-q Raise', S-ino Franziska, Spessar-

tweg 41, D-6236 Eschborn, FR Germanujo
1795 rune-1 Reisel, S-ro Rudolf, Spessartweg

41, D-6236 Eschborn, FR Germanujo
1796 umai-z Maier, S-ro Utho, Dewanger Str.

19, D-7080 Aalen, FR Germanujo
1797 whau-c Hanke, S-re Wolfgang, Sommer-

halde 59, D-7737 Bad Dürrheim 3, FR Germanujo
1798 wdra-u Widera, S-lao Stefanie, ul. Szcze-

ciríska 31 m 1, PL-41-506 Chorzów, Pollando
1799 adka-o Adamova, Karamfilka, Lajaŝ

Koŝut 10, vh 5. BG-1606 Sofia, Bulgarujo
1800 glkt-n Kostova-Toteva, S-ino Galja,

ul.Iŝkar b1.3 vh. IlT ap. 65, BG-8600 Jambol, Bulga-
rujo
1801 gdeu-e Deutsch, S-ro Gernot, Fritz-Frey-

Str. 5, D-6900 Heidelberg, FR Germanujo
1802 aalb-o Albault, D-ro André, 21 rue de

Verfeil, F-31200 Toulouse, Francujo
1803 akis-p Kiss, S-ino Anna, 15 rue Jean

Dandin, F-75015 Paris, Francujo
1804 balb-m Albault, S-ino Berthe, 21 rue de

Verfeil, F-31200 Toulouse, Francujo
1805 dedo-p Deiber, S-ino Dominique, 3 Rési-

dence Manet, Apt. 2. F-62230 Outreau, Francujo
1806 sled-p Ledan, S-ino Simone, CES

Champbenoist, Ave. de Voulzie, F-77160 Provins,
Francujo

1807 saph-k Phillips, S-ino Sally, 18 Crooked
Bridge Road, Stafford, Britujo ST16 3NE
1808 diam-z Diamantis, S-ro Adamantins,

Mitimnis 58, Athina 111 52, Greklando
1809 elvo-y Vojatzaki, S-ino Elefterla, Tso-

kopoulou 2, Athina 152 37. Greklando
1810 mapo-n Pontika, S-ino Maria, Kaiifrona

46, Kipseli, Athina 113 64, Greklando
1811 patm-b Patmiu, S-lao Evdokia, Radon

15, Drosia Atikis 145 65, Greklando
1812 stza-a Zafiriu, S-ro Stenos, Ippokratus

6, Athina 106 79. Greklando
1813 bcht-k Becht, S-ino Erika, Fa u. 92, H-

1027 Budapest, Hungarujo
1814 afrz-1 	 Afrouz, S-ino Novin, Piazzale

Dateo 6, I-20129 Milano, Italujo
1815 suca-1 Castel, S-ino Susanna, p/a de

Giorgis, Viale Giustiniano 159/21, 1-00145 Roma,
Italujo
1816 cobi-z Pothuizen, F-ino J.J.S., Kerkho-

flaan 9, NL-7913 FF Hollandsveld, Nederlando
1817 roff-u Roff, S-ro Derek, Nwe Binnen-

weg 197 B, NL-3021 GA Rotterdam. Nederlando
1818 freh-d Helmuth, S-ro Francis E., P.O.

Box 918, Julian CA 92036, Usono
1819 glmh-n Helmuth, S-ino Gloria Macias,

P.O. Box 918, Julian CA 92036, Usono
1820 iusm-1 Manson, D-ro Julius J., 14 Stuy-

vesant Oval, New York NY 10009, Usono
1821 kitt-e 	 Kittredge, S-ro Stuart E., 59

Dalewood Road, Newington CT 06111, Usono
18221izm-n Manson, S-ino Elizabeth, 14

Stuyvesant Oval, New York NY 10009, Usono
1823 mpul-p Pulley, Mary, PO Box 1031 - FDR

Station, New York NY 10022, Usono
1824 rucu-r Culbert, S-ino Ruth, 14833 - 39th

Ave NE, Seattle WA 98155, Usono
1825 sscl-o Culbert, D-ro Sidney S., 14833 -

39th NE, Seattle WA 98155, Usono
1826 jsta-t 	 Starck, S-re José, Bld. des Gué-

rets 46, B-4880 Spa, Belgujo
1827 rsta-d Stanóeva, S-ino Rajna, Poŝt-

okesto 509, BG-9701 Ŝumen, Bulgarujo
1828 dclu-1 Lumsden, S-ino Diana Claire,

Rudolfstr. 19, D-4500 Osnabrück, FR Germanujo
1829 evat-b Tiensuu, S-ino Eva Tony, Hyrde-

vangen 46, 3, DK-2400 Kobenhavn NV, Danlando
1830 amid-al Ludwig, S-re Edmond, 46 route

de la Schlucht/Stosswihr, F-68140 Munster,
Fra ncujo
1831 gifa-h Faugiere, S-ino Gisèle, 36 quai

Auguste Prévost, F-77500 Chelles , Francujo
1832 gubl-k Blary, S-re Gustave, Les Alpilles

Le Paradou, F-13520 Maussane-Les - Alpilles,
Francujo
1833 pifa-p Faugiere, S-ro Pierre, 36 quai

Auguste Prévost, F-77500 Chelles, Francujo
1834 djhu-g Hughes, S-re Donald Jefferson,
12 Woodford Close, Caversham, Reading, Britujo
RG47HN
1835 jhnc-o Roberts, S-ro John C., 19 White

Horses Way, Littlehampton, Britujo BN17 6NH
1836 jhwo-w Worley, S-ino Judith Helen, Bid -

bury House, Bidbury Lane, Havant, Britujo P09
3JG
1837 worl-k Worley, S-ro John Albert, Bid-

bury House, Bidbury Lane, Havant, Britujo P09
3JG

1838 clic-a 	 Clerici, S-ro Ranieri, Via Conte
Verde 66, I-00185 Roma, Italujo

1839 dabo-j Bottegoni, S-lao Daniels, Via
Rismondo 1,1-60123 Ancona, Italujo

1840 ilcl-d 	 Clerici, S-ino Isabella Léon, Via
Conte Verde 66,1-00185 Roma, Italujo
1841 cark-t Carkowsky, S-ro Marian, ul.

Lakowa 3 m 25, PL-45-715 Opole, Pollando
1842 mdur-v Durys, S-ino Maria, ul. Lgkowa 3

m 25, PL-45-715 Opole, Pollando
1843 moro-p More III, S-re Bradao V., General

English Section, Huzina (Fu-jen) Universitato, RC-
242 Sin-chng, Tai-pak Distrikto, Ĉinio (Tajvano)

1844 bmki-x Kim-Lindblom, S-lao Boo Mee,
Stenbockens gata 109, S-136 62 Handen, Svedujo

1845 romc-h McCoy, S-ro Roy, 371 Harvard
St., Cambridge MA 02138, Usono
1846 jmve-j Verdier., S-ro Jean-Marie, Bld.

Piercot 21 b / 5e, B-4000 Liège, Belgujo
1847 tsir-k 	 Tairimokos, S-ro Angelus, Rue

A. Gautier 7, B-1040 Bruxelles, Belgujo
1848 bijl-y 	 Bijleveld, S-ino May, Rua Sta.

Alexandrina 481, ap. 606, BR-20261 Rio de Jane iro
(RJ), Brazilo
1849 clag-w Günkel, S-ro Claus, Moosweg 36,

D-5180 Eschweiler, FR Germanujo
1850 elhe-a Hellmuth, S-ino Elise, Nelkenstr.

3, D-7024 Filderstadt 4, FR Germanujo
1851 gaby-f Matthees, F-lao Gaby, Ekherstr.

6, 1 b, D-8904 Friedberg, FR Germanujo
1852 kmmr-e Hemmer, S-re Uhf, Cècilienstr.32,

D-5300 Bonn 3, FR Germanujo
1853 kohr-s Kahrmann, 	 S-ro 	 Herbert,

Lockfinke 16, D-5600 Wuppe rtal 1, FR Germanujo
1854 mbai-w Baler, S-ino Maria, Friedrich-

Ebert-Ring 16, D-8700 Würzburg, FR Germanujo

1855 ptrr-f 	 Roether, S-re Peter, Steinbach,
Berliner Str. 9, D-6120 Michelstadt, FR Germanujo

1856 shfr-f 	 Schaffer, S-ro Martin, Falkenstr.
32, D-4133 Neukirchen Vluyn, FR Germanujo
1857 stbu-w Stëdele, S-re Rudolf, Butschba-

cher Str. 46, D-7602 Oberkirch, FR Germanujo
1858 thpu-a Pusch, S-ro Thomas, Am

Schwertberge 23, D-2845 Damme 1. FR Germa-
nujo

1859 weid-m Weide, S-ro Peter, Nordalbin-
gerweg 63, D-2000 Hamburg 61, FR Germanujo
1860 rori-j Roca Ricart, S-ro Ramón, C.

Rosendo Arils 8. bajos, Hospitalet de Llobregat
(Barcelona), Hispanujo
1861 ishe-x Hénin, F-ino Isabelle, Beaure-

gard, Route de Montcayroux, F-48500 La Canour-
gue, Francujo 	.
1862 rbas-o Bastong, S-re René, 84 bis, rue

Henri Prou, F-78340 Les Clayes-sous-Bois, Franc-
ujo
1863 vaqu-n QnervWe, S-ino Valentine, 122

rue de l'Amiral Querville, F-41000 Blois, Francujo
1864 wgil-s Gilbert, S-ro W., 30 rue Croix

Montoire, F-37100 Tours, Francujo
1865 cdcs-e Da Costa, S-lao Carla, I-55050 S.

Lorenzo a Vaccoli, Italujo
1866 gmis -1 Mulas, F-ino Giuseppina, via

Veneto 67, I-08100 Nuoro, Italujo
1867 pldc-e Da Costa, S-ro Pier Luigi, I-55050

S. Lorenzo a Vaccoli, Italujo
1868 elza-a Zalcman, S-ro Eldad, 8 Naomi-

str., 1L-47 208 Ramat-Haŝaron, Israelo
1869 nisu-x Nisiumi, Prof. Tarô, Kitakoiwa-

roku-Tdane 31-19. Edogawa-ku, Tôkyô, 133 Japa-
nujo
1870 rowy-n MacGW, Rowena, Oaza, Fuzimi

345-106, Kawagoe -si, Saitama-ken, 356 Japanujo
1871 japb-g Pilger-Bugaj, S-ino Janina, Lee -

kerhoek 26, NL-8223 ZS Lelystad, Nederlando
1872 jexm-1 Exmann, S-ro Jan, Raamstraat

38, NL-7411 CW Deventer, Nederlando
1873 wpil-r Pager, S-ro Wouter, Leekerhoek

26, NL-8223 ZS Lelystad, Nederlando
1874 jpar-t Parzyszek, Jaroslaw, Nowe

Kawkowo 25, PL-11-043 Wolowno, Pollando
1875 jkkl-y Jaakkola, S-ino Helvi, Kuunséde

6 C 14, SF-02210 Espoo 21, Finnlando
1876 lbrg-s Bergman, S-ino Liisa, Katriinan-

tie, SF-01760 Vantaa 76, Finnlando
1877 linrd 	 Nokka, F-ino Liisa, Hémeenkatu

14 B 28, SF-20500 Turku 50, Finnlando
1878 nisa -t Sarras, S-re Nino, Sirkkalank. 16

B 9, SF-20500 Turku 50, Finnlando
1879 vmal-i Maki-Lnopa, Dipl.ing.Veikko,

Paasitie 20 A, SF-00830 Helsinki, Finnlando
1880 joep-q Petta, S-ro Joe, P.O. Box 955, Rio

Hondo TX 78583, Usono
1881 syla-p Auclair, S-ro Sylvain, 10605

Curotte Ave, Montréal, Que., Kanado H2C 2Z1
1882 dosw-p Swierstok, S-ino Dorota, p/a

Pachter, Pf 300109, D-7480 Sigmaringen 3, FR Ger-
manujo
1883 edsc-q Schuster, S-lao Edith, Oberdorf

26, D-5305 Alfter 4, FR Germanujo
1884 ende-k Ender, S-ro Ulrich, Clemensstr.

76. D-8000 München 40, FR Germanujo
1885 eshp-c Haupenthal, F-ino Esther,

Schulstr. 30, D-6601 Scheidt, FR Germanujo
1886 ihoh-n Hahn, S-ino Irmgard, Wiesenstr.

19, D-8580 Bayreuth, FR Germanujo
1887 kolo-r Locher, S-re Konrad, Waagstr.

12. D-7981 Fronhofen 1. FR Germanujo
1888 ktni-y Nissen, S -ro Kurt Teodor, Apen-

raderstr. 82, D-2390 Flensburg. FR Germanujo
1889 vice-v Cerdá Aguilar, S-ro Vicente,

Nelkenstr. 3, D-7024 Filderstadt 4, FR Germanujo
1890 wisr-u Wieser, S-re Herbert, Dietershei-

mer Str. 22, D-8000 München 40. FR Germanujo
1891 croc-u Roca Ricart, S-ino Carmina,

Rosendo Anis 8, Hospitalet de Llobregat, Hispa-
nujo

1892 rios-p Rios Centelles, S-ino Ma. Rosa,
Rosendo Anis 8, Hospitalet de Llobregat, Hispa-
nujo
1893 rrmo-q Roca Rios, S-ino Montserrat,

Rosendo Arils 8, Hospitalet de Llobregat, Hispa-
nujo
1894 heitn-y Hénin, Brigitte, Beauregard,

Route de Montcayroux, F-48500 La Canourgue,
Francujo
1895 jbas-e Bastong, S-re Jérôme, 84 bis, rue

Henri Prou, F-78340 Les Clayes sous Bois, Franc-
ujo
1896 mbas-y Bastong, S-ino Michèle, 84 bis,

rue Henri Prou, F-78340 Les Clayes-sous-Bois,
Francujo
1897 tora-t Tora, S-ino Annick, F-11440 Pey-

riac de Mer, Francujo
1898 crml-j Angeletti, Carmela, via Repub-

blica 13, I-07014 Ozieri, Italujo
1899 eang-z Angeletti, Eugenia, via Repub-

blica 13, I-07014 Ozieri, Italulo
1900 encu-m Cuoghi, D-ro Enzo, viale Gramsci

42, 1-42049 Sassuolo, Italujo
1901 fboz-z Bozzini, S-lao Fiorenza, via

Rovereto 14, I-37126 Verona, Italujo
1902 fini-g 	 Nicolella, Flavia, via Veneto 15,

I-60123 Ancona, Italujo
1903 gili-v 	 Licciardello, S-ino Giovanna,

Largo A. Missuoli 13, I-00151 Roma, Italujo
1904 mlps-m Pane Sea, Maria Laura, via

Grixoni 17, I-07014 Ozieri, Italujo
1905 pgse-b Seu, S-ro Pietro Giovanni, via

Grixoni 17, I-07014 Ozieri, Italujo
1906 akmi-x Mijamoto, Akiko, p/a Teatro

Vesperruĝo, Fujima 345-106, Kawagoe, Saitama,
356 Japanujo
1907 asda-x Asada, S-lao Kazuko, Ziyu-

Gakuen Kurati-ryo, Miyayama 4-21-2, Toyonaka.
Osaka, 560 Japanujo
1908 nsum-z Nlslnmf, Tieko, 6-31-19 Kita-

Koiwa, Edogawa-ku, Tôkyô, 133 Japanujo
1909 vtim-c Timis, S-ro Vasile, Str. Aleea Bis-

tra 1, Bloc E 1, R-77314 Bucure$ti, Rumanujo
1910 anus-y Rusko, S-ino Anna, Nummi, SF-

21270 Nousiainen, Finnlando
1911 him-n Ruai, S-ino Hillevi, SF-21590

Karuna, Finnlando
1912 hjuv-t Juvani, S-ino Hells, Brahenkatu 9

A, SF-20110 Turku 11, Finnlando

(dua suplemento aperos en la
lundo eldono)



En agrabla kaj solena etoso evoluis la
la podion kun la estraro de UEA dum

inaûguro. Nia bildo montras
kantado de "La Espero ".

LA STROBILO
KONGRESA KURIERO DE L' 70a UNIVERSALA KONGRESO DE ESPERANTO EN AUGSBURG 1985

sub la aŭspicio de MONATO internacia magazino sendependa, Antwerpen/Augsburg

Internacia redakcio sub gvido de
Stefan Maul, Thomas Bormann kaj Paul Peeraerts

N-ro 2
lundo, 5 aŭgusto

SOLENA INAUGURO EN TRE DECA KAJ AGRABLA ETOSO 

Pli 01 2300 UK-anoj kaj gastoj  Ou t s varian progranon 

En ĉeesto de multaj gastoj - preskaû mankis sidlokoj en la sport
halo - okazis la solena inaûguro de la 70a UK. Diplomataj repre
zentanto] de pluraj landoj salutis la kongresanojn, parte en la in
ternacia lingvo. Interalie la usona reprezentanto alparolis la aus
kultantaron en neriproĉinda Esperanto. La ambasadoro de Cina Po
pola Respubliko en sia parolado, por kiu li ricevis fortan aplaû
don, emfazis la apartan gravecon de internaciaj kontaktoj por lia
lando kaj la tiurilatan signifon de la venonta UK en Pekino.

La ĉefurbestro de Augsburg,
Hans Breuer, per tre afablaj
vortoj bonvenigis la kongreson
kaj certigis al ĝi siajn subte-
non kaj simpation. Aparte im
presis lin, ke li "estis la sola,
kiu bezonis interpretiston".
Tiajn problemojn ne havis la
partoprenantoj de la infana
kongreseto, kiuj poste salutis
siajn "gepatrojn".
Profesoro Humphrey Tonkin tre
lerte eksplikis la kongresan te-
mon, ĝiajn signifon por Espe-

Salutintaj diplomatoj dum la
solena inaûguro:
Aûstrio: s-ino W i edermann
vickonsulo
Burkina Faso: prof. Walter
Heubl, ĝenerala konsulo
Cina PR: Lia Ekscelenco Guo
Fen-min, ambasadoro
Danlando: s-ro Ernst Hansen,
konsulo
Italio: s-ro Luciano Koch,
ĝenerala konsulo
Usono: s-ro Gregory Lynch,

konsulo (salutis en Esperanto)

Krome salutis d-ro Dieter Ro-
galla, membro de la Eûropa
Parlamento, kaj s-ro Tom
Arbo Hleg en la nomo de la
registaro de Norvegio. Ceestis
en la Inaûguro ankaû d-ro
Attila Király, unua sekretario
kaj kultura ataŝeo de la amba-
sado de Hungario, kaj s-ro
Hong Shannan, unua sekretario
de la ambasado de Cina PR.

ranto, por Augsburg kaj por la
tuta mondo, kaj per tio donis
bonan fundamenton por la
dumkongresaj diskutoj. Poste
mag. William Auld prezentis
pli detalajn aspektojn de la
kongresa temo "Antikvo kaj
Moderno - kion ŝanĝi, kion
konservi?"
Orkestra kaj koruso faris si-
ajn kontribuojn al la bonega
etoso per prezentado de paco-
kanto kaj "subteno de la ko-
muna kantado de La Espero".

EKSKURSONTOJ ATENTU!

La ekskursa servo informas:

La tuttagaj ekskursoj
Al, A2, A3 kaj A4 komenciĝos
je la 8a horo, ĵaûde.
La duontagaj ekskursoj al
Munkeno komenciĝos je la
12a horo.
La urba rondveturo tra
Augsburg komenciĝos je la
14a horo.
La duontaga ekskurso B4 al
Pfaffenhofen komenciĝos
merkrede je la 12a horo.

Atentu: ĉiuj busoj forveturas
de la placo antaû sporthalo.
kie estis la inaugura.
Bonvolu esti akurataj.

Telegramo al
Konferenco pri Sekureco
kaj Kunlaboro en Eûropo
Helsinki:

Universala Esperanto-Aso-
cio, kunvenante en Augs-
burg, sendas siajn salutojn
al la finna registaro kaj la
aliaj subskribintoj de la
Fina Akto de Helsinki oka-
ze de ties deka datreveno.
La Fina Akto reprezentis
signifan paŝon antaûen en
la internacia kunlaboro.
En tiu senco ĝiaj celoj
koincidas kun tiuj de la
Esperanto-movado, kiu
instigas kaj faciligas la
kompreniĝon trans landaj
kaj lingvaj limoj. N i espe-
ras, ke tia kompreniĝo
vaste pliboniĝos en eston-
taj jaroj, ĉar ĝi konsisti-
gas la plej bonan funda-
menton de daûra interna-
cia paco.

Grégoire Maertens
Prezidanto
1985-07-31

Ni atentigas, ke la Fina
Akto estas havebla en
Esperanto-traduko ĉe la
kongresa l'ibroservo por
1,00 DM (germ. markoj).

KRONACH ATENDAS VIN

Al la postkongresa Internacia
Feriosemajno en Kronach aliĝis
ĝis la pasinta vendredo entute
194 personoj el 20 landoj kaj
4 kontinentoj, inter ili 83 viroj
kaj 111 inoj. Se vi volas aliĝi
al la Feriosemajno, venu laûe-
bie baldaû al la koncerna gi-
ĉeto en la kongresejo! Ni fa-
ros ĉion eblan; sed ĉar ni en
Kronach konkurencos kun la
samtempe okazonta festo de
"Libera Pafado", la plej gran-
da festo de la regiono, ni de-
vas en ĉiu unuopa kazo kontro-
li, ĉu loĝejoj estas je nia dis-
pono. Pro tio la giĉetodeĵor-
antoj kutime ne tuj povas jesi
vian tiurilatan demandon, sed
eventuale petos vin atendi iom
da tempo.
Por aliĝantoj el landoj kun de-
vizaj malfacilaĵoj ni devas tro-
vi patronojn, kiuj transprenas
la pagojn de la al iĝkotizoj. En
nia malgranda urbo estas mul
taj favorantoj de nia afero,
sed la nombro de financuloj
estas ne malelĉerpebla.
Do, se iu ankoraû emas aliĝi
al la postkongresa feriosemaj-
no kaj eventuale pretas atendi
iom da tempo, ĝis ni mem es-
tos ricevintaj jesan signon el
Kronach, li aû ŝi aliĝu!

Armin Grijtzner

AKTUALE 

Vetero: serena, foje nuba ĉielo
kaj preskaû ne risko de pluvo.
Usono: 132 homoj mortis pro
akcidento en la flughaveno de
Dallas/Fort Worth en vendredo.
Probable orkano kkazis ĝin.
Suda Koreio: La sudkorea opo-
zicia politikisto Kim Dae Jung
depost sabato denove rajtas for-
lasi sian hejmon. Je ĵaûdo kaj
vendredo okazis la partia kon-
greso de la opozicia Nova De-
mokrata Partio de Koreio, kiu
intencis oferti al Kim postenon
de konsilisto. La registaro mi-
nacis aresti lin, se li akceptas
tion.
Francio: 35 homoj mortis kaj
48 vundiĝis pro kolizio de du
trajnoj en la franca urbo Flau-
jac en sabato; kaûzo estis mal-
ĝusta signalo.
Usono: Miloj da homoj memore
al Ia unua atombomba ĵeto en
H i roŝi ma (6a de aûgusto 1945)
manifestaciis dimanĉon en la
usona ĉefurbo Vaingtono por
la naco en la tuta mondo. Par-
toprenis la manifestacion ankaû
japanoj, kiuj transvivis la kata-
strofon.
Sovetio: En gaja kaj nepolitika
atmosfero finiĝis la 12a Monda
Festivalo de la Junularo kaj
Studentaro en Moskva kun ĉ.
100 000 partoprenantoj.TEJO
estis reprezentita de la estra-
ranoj s-ino Elisabeth Schwarzer
kaj Maŝa Vanĉurova. La prez-
idanto de TEJO, s-ro Ian Jack-
son, ne povis flugi al Moskvo,
ĉar la sovetiaj instancoj ne
liveris la vizon ĝustatempe.

VIRINA AGADO
Restas ankoraû lokoj en la se
minario, merkrede la Ian. Vidu
prezentadon en la kongresa li
bro, paĝo 47.
Eblas anonciĝi dum la publika
kunsido, kiu okazos rekte antaû
la seminario.

Teatro marde!
Bedaûrinda eraro okazis sur la
programfolio pri la Teatra
Vespero. Gi nek okazos la
4-an de aûgusto nek je la
16h30. Fakte ĝi okazos marde
la 6-an de aûgusto je la 20-a
horo. Bv. atenti la korekton.

Surprizo dum la balo
Nepre ne maltrafu la kom-
encon de la balo hodiaû
vespere! Tiam prezentiĝos
al vi surpriza donaco de la
kongresurbo. Ni ne volas in-
formi vin jam pri detaloj -
tiukaze ja ne plu estus sur-
prizo - sed tiom ni povas
diri: estas interesa historia
spektaklo! Multan plezuron!



MODERNAJ• KAJ MALNOVAJ
ISRAELAJ KANTOJ EN ESPERANTO

ASOCIO DE VERDULOJ
ESPERANTISTOJ (AVE)
prezentas:

NATURO KAJ SOCIO
Enkonduko en ekologian
pensadon kaj agadon
de Edgar Guhde
ISBN 3-922570-40-2

Esperanto-Centro
Paderborn
Poŝtfako 1450
D-4790 Paderborn, FRG

1985

HAVEBLA EN LA LIBRO-
SERVO DE UEA

v
HARMONIA ETOSO EN FAMILIECA ANTAUKONGRESO
40 par toprenantoj el 12 landoj en Oberk i rch
OBERKIRCH (pck). La loka Esperanto-Grupo kaj la naturamikaj es
perantistoj organizis antaûkongresan feriosemajnon de la 27a de ju-
lio ĝis la 2a de a6gusto en la idilia urbeto Oberkirch en Nigra Ar-
baro (FRG), kiun partoprenis 40 gesamideanoj el 12 landoj.

Gaja rondo de partoprenantoj de la antaûkongreso en Oberkirch
partoprenis ankaû lokan feston.

Dum la interkona vespero Mar-
got Hektor, prezidantino de la
Esperanto-Grupo, povis bonven-
igi ankaû reprezentanton de la
urbo, skabenon Seiler, la prez-
idantinon de la Landa Asocio
de "La Naturamikoj", Marlise
Kober, kaj la estron de la loka
naturamika grupo, Kurt Zu-
reich. En la kadro de tiu vesp-
ero skabeno Sei ler distingis no-
me de la ministroprezidanto de
Baden-Virtembergo sinjoron
Walter Popeck, honoran prezi-
danton de Esperanto-Grupo O-
berkirch, per la honor-insigno
de la federacia lando kaj sub-
strekis en sia parolado la mul-
tajn meritojn, kiujn Poppeck
akiris per sia honor-ofica la-
boro por la Esperanto-movado
dum pli ol 50 jaroj.
La organizantoj prezentis al la
gastoj el tri kontinentoj varian
programon. Kulmino estis tutta-
ga ekskurso dum bela vetero.
Per aûtobuso oni unue vizitis la
mondfaman banlokon Baden-Ba-
den, kie oni unue vizitis (sed
nur por rigardi) la monlu-
dejon, la plej malnovan en Ger-
manio kaj (laûdi re) la plej be-
Ian en la mondo. Post promen-
adoj oni veturis sur la altaĵojn
de la norda parto de Nigra
Arbaro, de kie oni ĝuis belegan
panoramon al la Rejn-ebenaĵo
ĝis la montoj Vogezoj en Fran-
cio.
Apud la fama lageto Mummel-
see, kiun jam priskribis la emi-
nenta germana poeto Grimmels
hausen en sia fama verko "La
aventuroj de Simplicius Simpli-
cissimus", oni haltis por prom-
enado ĉirka0 la lageto.
Freudenstadt, konata turisma
loko en Nigra Arbaro, estis la
posta celo. Post kafopabzo oni
reveturis tra la idilia Rench-
valo kaj haltis en Lautenbach,
por tie rigardi la pilgriman
preĝejon, veran juvelon el la
malfrua mezepoko.

TAGO DE LA PACO

Kiel ni jam informis en la un-
ua eldono de LA STROBILO, la
hodiaCia lundo estas "Tago de
la Paco". Krom la jam mencii-
taj prezentaĵoj vi povos ĝui ho-

rekte post la mondpremie-
ro de la "Aûgsburga K retoci r-
klo" alian premieron:

La kabaredaĵo La Pinto estas
verkita speciale por la UK en
Aûgsburgo. Stefan Maul, red-
aktoro de MONATO, verkis ĝin
okaze kaj sur la fono de I'
2000jara jubileo de Aûgsburgo
kaj plektis en ĝin aktualajn
problemojn de paco kaj malar-
mado. Ke por tio li elektis la
formon de satiro kaj kabare-
do, ebligas al li, sufiĉe akre
reliefigi la temon.

Pliajn detalojn pri la diversaj
teatraĵoj vi trovas en la kon-
cernaj programfolioj.

Pri la Tago de la Paco kaj la

Aparte alloge estis observi la
laboron de tortobakisto, kiu
pretigis la faman ĉeriztorton
de Nigra Arbaro, kiun la gas-
toj tuj poste rajtis konsumi.
Ankaû lignoskulptiston oni povis
observi dum laboro kaj tre in-
teresa estis ankaû la vizito al
la malgranda, sed riĉenhava
urba muzeo, kiu havas priskri-
bon de la eksponaĵoj eĉ en
Esperanto.
Oberkirch nomiĝas "urbo de la
vino de la regiono Ortenau".
Tial vingustumado en la loka
vinprodukta kooperativo ne man-
kis. Tuj poste oni trairis la
proksiman kaj sufiĉe longan
Esperanto-straton. Promenado
al la kastel-ruino Schauenburg
kaj la multaj vitejoj komplet-
igis la varian programon.
Dum pluva vetero, kiu unu fo-
jon malebligis migradon, Wal-
ter Poppeck montris diapoziti-
vojn pri la plej bela parto de
la Rejn-valo inter Bingen kaj
Koblenz. Vespere la partopre-
nantoj kunvenis en ĉiam alia
gastejo de Oberkirch, kie oni
ĉe glaso da bona vin o. aû alia
trinkaĵo gaje kaj senĝene po-
vis interbabili. La adiaûan
vesperon organizis la naturami-
koj subĉiele, aranĝante krad-
rostadon de kolbasoj kaj stekoj
La gastoj senrezerve esprimis
sian kontentan pri la organiz -,__ . _
ado kaj la harmonia etoso,
kiu regis en la kvazaû familia
antaûkongresa rondo.

KRITIKI ESTAS FACILA
Tio koncernas ĉefe atakin-
tojn de la Akademia Teo-
rio de la vortfarado, kiun
multaj atakis kaj ĝis nun
neniu anstataûa teorio apl-
ikebla al instruado aperis.
Tamen ...

japanaj kontribuaĵoj al ĝi vi
ricevis apartan broŝuron en la
kongresa dokumentujo.

Domaĝe estas sendube, ke pro
evidenta misplanado oni metis
la kunvenon kun la temo La
Tago de la Paco samhore kun
K retoci rklo kaj La Pinto er
la programon. Nun restas al
vi nur elekti inter ambaCi ...

S. Maul

Se vi ankoraû ne konas
la unikan E-revuon

MONATO
internacia magazino

sendependa
dum la tuta kongreso vi
havas okazon, ekkoni ĝin

ĉe la stando de
MONATO

De la ĉefenirejo de l' kon-
gresejo iru en la 	 dek-
stran angulon de la vest-
iblo. Vi ne pretervidos ĝin.

Invito al inform-kunveno
pri la

AKADEMIO INTERNACIA
DE LA SCIENCOJ

SAN MARINO

Hodiaû, lundon, alvenos el Mos-
kvo speciala delegito de la Mi-
nistrino pri Kulturo de San
Marino, por raporti al la inte-
resitaj partoprenantoj de la
70a Universala Kongreso pri la
situacio de la nun leĝe aprobi-
ta Akademio Internacia de la
Sciencoj (AIS) San Marino.
S-ro Venturini raportos morga6
matene ek de la 10.00 horo en
salono Ziegler pri la detaloj de
la koncerna leĝo. La unua pre-
zidanto de AIS, profesoro d-ro
Pennacchietti, raportos pri la
programo de la ĉi-jara dua se-
sio de AIS, kiu okazos en San
Marino de la 27a de decembro
ĝis la 4a de januaro (1986).
Invititaj estas ĉiuj kongresanoj,
kiuj finis ajnan universitat-ni-
velan studon. Bonvenaj estas
proponoj de prelegoj kaj kursoj
por la ĉi-jara AIS-sesio kaj
proponoj de alvokindaj estontaj
AIS-anoj.
La kunsidon, kiu probable daû-
ros ĝis la 12.00 h, gvidos la
rektoro de IKU, profesoro d-ro
Frank.
Estos preparkunsido (nepublika)
de la 9.00 h ĝis la 10.00 h
samloke.

La kasedo haveblas en timigita
kvanto en la kongresa libro-
servo.

Jenas Lorcon Ohuiginn, kon-
gres-numero 275, Ottawa, salu-
tas amike al verda familio kaj
bedaûras, ke malsano kaûzas
foreston, tamen kolektas anko-
ra6 stenografiajn librojn kaj
individuajn manskribojn kun bio-
grafio por la universala steno-
grafia muzeo fondita en 1976.

program - ŝanĝoj kaj aldonoj

Lunde: La publika kunveno de
ILEI okazos ekde la 9-a horo
(kaj ne ekde la 8-a horo).

Marde: post Agado ĉe UN" de
9.00 h ĝis 10.00 h en salono
Pickel (jam anoncita en la u-
nua STROBILO) okazos daûr-
igo ĝis 11.00 h pri projekto
Unispace (gvidos A. Wandel).

Atentu medicinistoj! Post la
UMEA-kunveno okazos vizito al
la urba malsanulejo de la 17a
ĝis la 19a horo. Pliajn detalojn
vi aûdos dum la kunveno.

En "Poststüberl" de hotelo Post
de la 10.30 ĝis 12.00 h: Uzu la
okazon paroli inter amikoj kun
d-ro Victor Sadler, ĝis antat,
2 jaroj direktoro de UEA kaj
ek de tiam kunlaboranto de
BONA ESPERO.

Merkrede: De la 11-a ĝis la
12.30a horo okazos administra
kunsido de AVE (Asocio de
Verduloj-Esperantistoj).
Je 1a 17-a horo komenciĝos
ekumena diservo en la preĝejo
St. Ulrich. Internacia Katolika
Unuiĝo Esperantista invitas al
tiuj diservoj ankaû la aûgs-
burgajn civitanojn.

Sankta Meso okazos je lundo
(5 aûg), mardo (6 aûg), mer-
kredo (7 abg), vendredo
(9 aûg) je la 12h15 en la
preĝejo S-ta Antonio.
Vespro okazos lunde, marde
kaj vendrede je la 17-a horo
en la preĝejo S-ta Antonio.



Entuziasma viglo dum la rok-koncerto en la IJK: "La Mondanoj" kaj
"Am pli fiki " (sur la foto) zorgis por verva etoso ĝis post noktomezo.

LA STROBILO
KONGRESA KURIERO DE L' 70a UNIVERSALA KONGRESO DE ESPERANTO EN AUGSBURG 1985

sub la alspicio de MONATO internacia magazino sendependa, Antwerpen/Augsburg

Internacia redakcio sub gvido de
Stefan Maul, Thomas Bormann kaj Paul Peeraerts

N-ro 3
mardo, 6 aûgusto

LA TAGO DE LA PACO — BONE AKCEPTITA PREMIERO 
Memoro pri la unuaj j etoj de atombomboj en Japanio
Elstaraj kulturaj programeroj
Montriĝis, ke estis vere bonega ideo, aranĝi dum ĉi tiu UK apartan
tagon dediĉitan komplete al la temo "paco" dum lundo. Kaj la me-
morkunsido aranĝita de japanaj gekongresanoj kaj la teatra ĵo j pre
zentitoj pri la temo estis komplete sukcesaj. La preparintoj kaj
agintoj meritas pro tio certe grandan lotsdon.

Kvankam ne ĝustatempe alvenis
la ekspozicio preparita de japa-
noj, la gekongresanoj jam de
sabato povis rigardi la samte-
man ekspozicion aranĝitan de
Wolfgang Gutfleisch kaj liaj
lernantoj, kiuj ankaû prezentis
lunde antabtagmeze la unuan
eron de la paco-tago. Kvankam
la teknikaj kondiĉoj en salono
Zamenhof ne estis idealaj (ap-
arte ĝenis la ofta en- kaj el-
irado de vizitantoj) kaj spite
al tio, ke unu rolanto ne per-
fekte regis la lingvon, "La
Ludo de la Paco" laû Bernard
Benson akceptiĝis per granda
atento de tre multaj kongres-
anoj. Precipe konvinkis la in-
fanoj, kiuj kun tuta koro par-
toprenis ere ĉi tiu mondpremi - jur-

ero de la Esperanto-versio.

Forta aplaíido dankis al ĉiuj
geaktoroj, inter ili ankaû par
toprenantoj de la Infan-Kon
greseto.
Vere elstare ludis la Bulgara
Esperanto-Teatro la scenan
version de la Brecht-novelo
La Aûgsburga K retoci rklo -
mondpremiero eĉ en duobla
senco: Werner Frisch, Brecht-
esploranto de Augsburg, por
teatro transformis la tekston
de Brecht en germana lingvo,
sed ĝis nun neniu prezentis ĝin
sur scenejo; Jomo lpfelkofer
tradukis en Esperanton. La sa-
lono plenplena vere ĝuis la alt-
kvalitan prezentadon kaj ne vo-
lis ĉesi la aplaCidon. Efektive
reĝisorino kaj ĉiuj geaktoroj
meritas altan agnoskon.

Ni estis 420, aû iom pli
(mi ne tro zorge kalkulis), la
partoprenantoj de la 41-a IJK,
kiu okazis en la Kastelo Erin-
gerfeld, inter Dortmund kaj
Paderborn, de la 22-a ĝis 29-a
de julio 1985. Kaj ni venis el
32 landoj el 5 kontinentoj, al
tiu kastelo agrable barokstila.
Sed la kastelon ni preskaû ne
vidis, krom dum la marŝado de
unu konstruaĵo al l'alia de la
lernejo kiu gastigis nin por la
kongresa semajno. Nia temo

Tion senrezerve ankaû agnoskis
s-ro Frisch mem, kiu same ri-
cevis fortegan aplaûdon, kiam
ĉe la fino li diris, ke la plej
grava vorto en la Brecht-tea-
traĵo kaj ĝenerale estas - kaj
tion vorton Ii, kiu ne scias la
internacian lingvon, diris en
pluraj lingvoj kaj fine en Espe-
ranto: paco.
Mirinde, la ĉeestantoj en pien-
plena salono Grabowski eltenis
malgraû varmego kaj malfruo
ankaû por la tria ero en la se-
rio de teatraĵoj: La Pinto, ori
ginale en Esperanto verkita de
Stefan Maul por la UK.-En la
formo de satiro, parodio de te-
levida elsendo tiu ĉi kabared-
aĵo mokis pri la malarmaj kon-
ferencoj kaj malkaŝis - troige,
kiel tabgas en kabaredo - la
verajn sintenojn de la registoj.
Forta aplaûdo ankaû dankis al
la rolantoj en tiu ĉi teatraĵo,
dum kiu oni ja .multe ridis, sed
povis ekkoni el la "ŝercoj" la
seriozecon de la temo.

La memor-kunsidon pri Hiroŝi-
ma, kaj Nagasaki ĉeestis 120
personoj el 22 landoj. Esperan-
tistoj el diversaj landoj raportis
pri siaj porpacaj agadoj. La
ĉeestantaro aprobis proponi al
UEA kvar punktojn por la kon-
gresa rezolucio. Unu ei ili es-
tas, ke "La Tago de la Paco"
iĝu konstanta programo en la
estontaj U K-oj.
Tiu ĉi propono sendube estas
tre bona I a., la entuziasmo kaj
partoprenado de I  kongresanoj
en la "premiera" pacotago.

estis "Junuloj inter revo, ribelo
kaj rezignacio", ampleksa pri-
trakto de la sociaj kondiĉoj de
la nuntempa junularo en la
diversaj sociaj sistemoj de la
mondo: ni priparolis niajn
revojn pri homcela, perfekta
socio; ni priparolis niajn ribe-
lojn al tiuj fortoj kiuj bremsas
plibonigon de la homa socio
por protekti sian povon; ni pri-
parolis nian (fojan) rezignacion
vidante kiom niaj streboj, foje
naivaj, foje koleraj, foje entu-

ziasmaj, fiaskas en la atingo
de la celo kiun ni fiksis. Ni
priparolis ekologion, ni priparo-
lis senlaborecon, ni priparolis
vetarmadon; ni esploris nin
mem, nian grupigemon, nian
izoliĝemon, nian estontecon,
la rilatojn inter ni. En tiu ĉi
Internacia Jaro de la Junularo
ni esploris nian planedon "Jun-
eco", en la rilato al aliaj pla-
nedoj, kun kiuj ne ekzistu fen-
doj, sed komprenemo. Kaj (evi-
dente) ni priparolis nian esper-
antistecon, kun ĉiuj en tio
implicaj sociaj sekvoj: la es-
perantista komunumo, kiu dum
la tuta jaro vivas pere de la
multaj kunvenoj en ĉiuj mondo -

partoj, estigas socie interes-
egan homgrupon ligita per ko-
muna lingvo, (parte) komuna
kulturo, kaj tre malsamaj
pensmanieroj, kiuj iel harmoni-
iĝis sub komuna celo. Kaj, eĉ
pli evidente, ni ludis, dancis,
sportis, promenis, kafoklaĉis,
ridis en bona etoso. Kaj ni
kunsidis en Komitato, en Estr-
aro, en Komisionoj, en rondoj,
por antaûenigi nian movadon;
ni elektis novan Estraron (kon-
sisto ĉi-sube), ni priparolis no-
van ampleksan Regularon de
TEJO, kiu reformas la tutan
asocian strukturon, modernig-
ante kaj aktualigante ĝin. Kaj
estis Internacia Vespero, pres-
kaû kvinhora, kun prezento de
pli ol 20 landaj grupoj, kiu
kulminis en kataluna nokto,
bunta, gaja, muzika, amika. Ni
spektis magietosan filmon,
"Koyaanisqatsi" (vorto el la
lingvo de la nordamerikanaj in-
dianoj Hopi, kiun oni pronon-
cas kojaniskatsi, kaj kiu signi-
fas "vivo forlasinta ekvili-
bron"), sed dialogoj, sed vek-
inta fortajn emociojn. Ni ankaû
amuziĝis spektante la teatraĵon
"La kalva kantistino" de Eu-

Daíirigo sur paĝo 2

AKTUALE 
Vetero: La somero paûzetas, do
hodi a6 povas pluvi; sed poste
nin atendas denove varmo.
Hiroŝima: 67 urbestroj el 23
landoj kunvenas hodiaû en Hiro-
ŝima por protesti kontraû la
nuklea vetarmado kaj proklami
internacian interkompreniĝon.
S-ro Araki, urbestro de la ja-
pana urbo, super kiu la 6an de
aûgusto 1945 eksplodis la unua
atombombo, nomis sian urbon
Hiroŝima "neniam finiĝinta ad-
mono por la estonteco de la
homaro". - Dume konatiĝis, ke
Paul Bergmann, la navigisto de
la bomb-aviadilo, kiu ĵetis la
atombombon sur la urbon Naga-
saki la 9an de aûgusto 1945,
sin mortigis en sia loĝejo en
Hollywood (Usono).

Ĉilio: La Cilia junto lunde ar-
estis 11 sindikatajn gvidantojn
kaj 50 pliajn personojn, kiuj ĵus
estis metintaj funebrajn flor-
kronojn al la tomboj de tri
funkciuloj de I' malpermesita
komunista partio, kiu mortis °
per kruela atenco.

Bolivio: Post multhora nokta
debato la bolivia pariamento e-
lektis lunde Victor Paz Estens-
soro kiel novan ŝtatestron kon-
tra6 fortaj protestoj de l' anoj
de eksdiktatoro Banzer, kiu en
la balotoj en julio akiris 28,5 %
de la voĉoj.
FR Germanio: Prezidanto R i -
chard von Weizs5cker, Alta
Protektanto de la 70a UK, vo-
las instigi la germanajn kultur
ministrojn, akceli la instruadon
pri paco en la lernejoj de la
lando.
Sovetio: La parti-organo "Prav-
da" postulis hieraû de la mem-
broj "bataleman, celkonscian,
apertan kritikon kaj memkriti-
kon".

VENU, VIDU, V I GLU .. .
La 41a Internacia Junulara Kongreso allogis aparte
multajn junulojn



La ĉefurbestro de Augsburg,
Hans Breuer, salutas la parto -

prenantojn de la blindula
kongreso.

gène Ionesco, bona specimeno
de la teatro de absurdo, kiun
freŝe rolls kelkaj konataj
membroj de LKK. Alia magia
momento estis la prezento de
siluet-teatro "La edziniĝo de
la musino", kvazaûfabelo japa-
na. Ne okazis tuttaga ekskur-
so al iu difinita loko, sed estis
aranĝitaj pluraj mallongaj eks-
kursoj al Paderborn; estis aran-
ĝitaj pluraj biciklaj promenadoj
en la bela ĉirkaüaĵo; nin fakte
ĉi rkaûis natura parko, kun
multaj bestoj, kaj malmultaj
aûtoj.
Post la kongreso okazis pluraj
aranĝoj, kiel bicikia restado al
la UK en Augsburg (35 junuloj
partoprenis!), restado ĉe kelkaj
lokaj grupoj, kiel ekzemple tiu
de. Bonn; sed ni ne nur bici-
klis, ni anka( naĝis, kuris, kaj
"umis" plurmaniere en nia jun-
ulara internacia etoso. Elstara
programero de la IJK, unuafoja
okazintaĵo, estis iu longa rok-
koncerto de du grupoj: la jam
fama "Amplifiki" el Skandina-
vio, kun sia vasta repertuaro
esperantlingva, kaj la berlina
grupo "La Mondanoj", kiu
plenigis tutan vesperon per
vere bonkvalita moderna muzi-
ko. La spektantara partopreno,
tute entuziasma, igis la vespe-
ron simple perfekta, kaj tute
simila al alia vespero, kiam mi
ĉeestis rokkoncerton de Bruce
Springsteen, eble la plej konata
rokmuzikisto de la mondo. Tio
estas plia pruvo ke la esperan-
ta kulturo jam delonge atingis
kvalitniveIon, kiu plu nenion
havas pro envii al la "naciling-
va" kulturo. Kadre de la IJK
en Eringerfeld estis prezentita
la venontjara IJK, la 42-a, kiu
okazos en Neûrim en Israelo,
inter la 14-a kaj 21-a de aCi-
gusto 1986: rapidu, jam eblas
aliĝi!

La estraro de TEJO jam ak-
ceptis inviton de Pola Esper-
anto-Junularo por aranĝi la
43-an IJK en Krakovo, bela
historia pola urbo, inter la
17-a kaj 24-a de julio 1987,
dum la Jubilea Jaro, al kiu la
junulara movado dediĉis apar-
tan atenton, starigante apartan
komisionon por tion prilabori.

Nu, ĉu mi resumu en malmul-
taj vortoj la 41-an IJKn? Jen:
bedaûrinde por tiuj kiuj ne ĉe-
estis! 	 Norberto Saletti

Nova Estraro de TEJO
Prezidanto, Jubilea Jaro: Ian
Jackson (brito loĝanta en
Hongkongo);
Generala Sekretario: Jan
Koszmaluk (Pollando);
Kasisto, Observanto ĉe UEA:
Alex Humet (kataluno loĝanta
en Belgio);
Unua Vicprezidanto, Landa Ag
ado: Marie Vanĉurova (Ceho
slovakio);
Dua Vicprezidanto, Kongresoj:
Martin Haase (FR Germanio);
Estrarano pri eksteraj rilatoj:
Elisabeth Schwarzer (FRG);
Estrarano pri kultura kaj faka
agado: Norberto Saletti (ltalio);
Estrarano pri aktivula trejnado:
Jaroslaw Parzysek (Pollando)

SEMAJNO DE MUZIKO, DISKUTOJ KAJ GAJO
53a Internacia Kongreso de Blindaj Esperantistoj
La kongreso okazis de la 27a de julio ĝis la 3a de aûgusto en
Augsburg kun 148 partoprenantoj el 17 landoj. Dum la malfermo,
kiun partoprenis ankaG la ĉefurbestro de Augsburg, oni jam aûdis
belan pianomuzikon luditan de oartoprenantoj.

Poste John Wells parolis pri la
temo "Handikapuloj en la so-
cio - kelkaj politikaj pensoj".
Kune kun la partoprenantoj de
la ekumena kongreso oni ĝuis
folkloran koncerton.
La 29an de julio oni diskutis
en la ĝeneral kunveno de Ligo
Internacia de Blindaj Esperan-
tistoj (LIBE). Posttagmeze la
sekretario de la Bavara Blind-
ulasocio prelegis pri la situa-
cio de blinduloj en FR Ger-
manio. Poste Adam Goralski
parolis pri la signifo de la
"fondaĵo A. Grabowski". Ves-
pere J. M. lpfelkofer parolis
pri "Augsburg - dumiljara ur-
bo".
La 30an de julio antaûtagmeze
gesinjoroj Schmid kaj Maul
kaj s-ino Vitalyos gvidis tre
interesan rondveturadon tra
Augsburg. Posttagmeze Theo-
dor Speckmann parolis pri
Johann Sebastian Bach kaj ti-
es muziko kaj aCidigis kelkajn
ekzemplojn. Raymond Gonin
rakontis pri la strukturo de la
vaska lingvo. Vespere la blov
instrumenta orkestro "AGgsbur-
ga Kvinteto" ludis por la kon
gresanoj.
La 31 an de julio la tuttaga
ekskurso gvidis nin unue al la
fama preĝejo Welfenmünster,
blindulferiejo en Saulgrub kaj
posttagmeze sekvis gvidado tra

` la pasion-luda domo en Ober
ammergau. Vespere LIBE havis
eksterordinaran kunsidon pri la
jubilea jaro de Esperanto.
La unua de aûgusto komenciĝis
per prelego de Werner Bor-
mann pri lingva evoluo kaj la
Akademio de Esperanto. Sekvis
Elsbeth Bormann per "Esperan-
to por Eüropo". Posttagmeze
Ursula Felhi lter parolis kaj re-
spondis demandojn pri la Espe-
ranto-junularo okaze de la ju-
nulara jaro. Vespere kune kun
la ekumena kongreso ni rigar-
dis la teatraĵon "La Pacoludo".
"Gastoj demandas, gastigantoj
respondas" estis la temo de la
posta programo. Fakte venis
interesaj demandoj ĉiuspecaj.
La 2an de aûgusto okazis ĝe
neralkunveno de LIBE. Sekvis
N. Loîaj iĉ per "Tradicia kaj
scienca traktado de sonĝoj".
Posttagmeze Richard Schulz le-
gis poezialojn.
La kongreso aprobis rezolucíon
sendotan al diversaj blindul-
organizaĵoj cele al disvastiĝo
de Esperanto inter la blindu-
loj. Per solena fermo finiĝis
la 53a Internacia Kongreso de
Blindaj Esperantistoj. Dum la
posta gaja vespero kun muziko
oni povis danci kaj babili.
Oni povis konstati, ke malgra(
la densa programo kongresanoj
trovis sufiĉe da tempo por gaje
babili kaj serioze diskuti. Do
oni povas diri, ke estis ege
sukcesa aranĝo, ankat pro la
hotel-personaro, kiu ĉiam klo-
podis plenumi niajn dezirojn!

Franz Spielmann

KONGRESA TEMO

La unua kunveno pri la kongre-
sa temo konstatis, ke atribui
bonon al moderno kaj malbonon
al antikvo-estas unu el la fun-
damentaj eraroj de l' nuntem-
puloj. Oni ne ruinigu por kon-
strui la novaĵon; sufiĉas modifi
la havatan, konservante ties a-
vantaĝojn. La homo detruis
grandegan parton de la vivdo-
na bazo de la naturo; necesas
pli atente konservi la ceteran;
por tio necesas ankaí.i la ideo-
logiaj konceptoj.
Oni daûrigos merkrede je la
16.30 h en salono Grabowski.
Venu, se vi havas tem-koncer-
najn ideojn. Aparte interesa
estos via propono rilate la Es-
peranto-movadon. 	 tt

KONSTRUI
ESTAS MALFACILA

Hodia( vi povas aprezi vort-
faradan teorion, kiu ne es-
tas nura parafrazo de la
oficiala. Petu "Skizo por
racia teorio de vortigado"
ĉe la libroservo!

SPECIALA OFERTO
La estraro de la ekspozicio tu-
te apud la kongresejo AUF-
BRUCH INS INDUSTRIEZEIT-
ALTER (Komenco de I' Indus-
tri-Erao) invitas la UK-anojn
viziti la ekspozicion je reduk-
tita enir-prezo de 2,50 DM.
Certe indas rigardi ĉi tiun in-
teresan kaj altkvalitan ekspo-
zicion.

SUPLEMENTO
DE LA ADRESARO

aperos hodiori dum la tago

Germanismo
La noktmezaj redaktantoj de
LA STROBILO petas pardonon
pro lingva eraro en n-ro 2, en
kiu oni parolas pri "orkano"
anstatab pri uragano; orkano
evidente estas germanismo.

Pro nedeca eluzo de nia unusola pianistino ni nepre serĉas
piano-akompanon inter la kongresanaro. Certe iu kapablas ludi
pianon por akompani kanzonojn e]. 1 a Tr 1 c4ruŜ a
C:3 	 c. de 	Breclit, kiujn 	 a rt

Cas te 1 volas prezenti okaze de la Internacia Arta
Vespero vendrede je la 20a horo_

Karaj geesperantistoj tutmondaj!
Kiel vi supozeble jam scias el la kongreslibro, LKK volas aranĝi
publikan spektaklon en la bela etoso de la urbodoma placo de
AGgsburgo. Ni intencas prezenti al la publiko
> internaciajn kantojn mondvaste konatajn,
> salutvortojn de kongresanoj el ĉiuj kontinentoj, speciale kiel gra-
tulon al la urbo okaze de la 2000jara jubileo kaj pro la AGgsburga
Pacofesto okazonta unu tagon poste,
> intervjuetojn kun vi, ĉarmaj gekongresanoj el ĉiuj landoj, folklore
vestitaj kaj ĉiuj ajn,
> eble komunan kantadon sub gvido de Dimitr Terziev.
LKK kore invitas vin. 	 JOMO

Programŝanĝo Info-Servo/Homarana Asocio

Anstataû interparolado pri homaranismo dum la kunsido de Info-
Servo , mardon je la 17-a en salono Einstein, okazos publika sin
prezento kaj la unua jarkunveno de la nova Homarana Asocio (HA).

Zamenhof, la iniciatinto de la homaranismo, diris: "Lingvo interna-
cia havas la celon, krei inter la gentoj ne(tralan ponton en rilato
lingva; la homaranismo volas krei tiun saman ponton en ĉiuj rila-
toj. La homaranismo estas nur plifortigita esperantismo."
HA volas studi, instrui kaj disvastigi tiun homaranismon. Gi volas
science trakti ĝin kiel "teknologion pri Ia konstruado de intelektaj
kaj emociaj pontoj." niuj sciencoj pri la psiko kaj la konduto de la
homo estas ĝiaj helpsciencoj.

Krome HA volas esti hejmo interalie de tiuj homoj, kiuj interes-
iĝas pri la religiaj tendencoj de la homaranismo kaj /al pri la
homaranismaj tendencoj de la altreligioj. Tamen tiu interesiĝo tute
ne estas deviga por ĉiuj membroj de HA.

HA deziras kunlabori kun UEA. Gi agnoskas, ke UEA devas  resti
esperantista organizaĵo, ke ĝi ne povas fariĝi homaranisma. nuste
en tio kuŝas la ekzistorajto de aparta homaranisma organizaĵo.



LA STROBILO
KONGRESA KURIERO DE L' 70a UNIVERSALA KONGRESO DE ESPERANTO EN AUGSBURG 1985

sub la aŭspicio de MONATO internacia magazino sendependa, Antwerpen/Augsburg

Internacia redakcio sub gvido de
Stefan Maul, Thomas Bormann kaj Paul Peeraerts

N-ro 4
merkredo, 7 aûgusto

NI GARDU BONE NIAN TERON! 

Celenda estas ampleksigo de nia statuto per ekologia
amenda, ĉar neûtraleco sen ekologia bazo aû estas

mensogo aû ne ekzistas!

Se vi volas informiĝi pri la tiurilata argumentado,
bv. veni postmorgaû, vendredon, je la 9. 0 0 h

al salono Grabowski.

La temo:

EKOLOGIO KAJ LA ESPERANTISTA KOMUNUMO

Sceno el la ekumena kongreso, kiu okazis en la semajno antab la
UK en A ûgsburg (raporto sur la dorsa flanko).

En sia parolado li klarigis ke
tiu urbodomo kaj multaj aliaj
konstruaĵoj en la 2000-jara
Augsburg estis konstruitaj en
la unuaj jardekoj de la 17-a
jarcento kaj ankoraû hodiaû
karakterizas la vizaĝon de la
urbo kun sia renesanca arto.
Tuj post tiu epoko de konstru-
ado la 30-jara milito skuis la
tutan centran Eûropon. En
1650, du jarojn post la fino de
tiu kruela milito, la aûgsburg-
anoj unuafoje celebris la
"pacofeston". Depost tiam la
anoj de la protestanta eklezio
denove rajtas libere apliki siajn
ceremoniojn. La pacofesto do
estas signo de toleremo kaj
ankaû por la nuntempo havas
sian valoron, precipe koncerne
la rilaton al la multaj ekster
landaj kuncivitanoj.
Breuer emfazis, ke tiu indi

Publika spektaklo
La vetero ŝajne ne ŝatas la
publikan manifestacion, kiun ni
planis por hodiaû. Se la vetero
estos agrabla, ni festos nian
spektaklon sur la urbodoma
placo. Ni volas kanti, muziki,
saluti la 2000jaran urbon,
oferti paco-dezirojn okaze de
la Augsburga pacofesto, kiu
okazos la 8an de aûgusto.
Se tamen la vetero ne pli-
boniĝos, ni faros festeton en
la kongreseja veestiblo. Kun-
portu bonhumoron, muzikilojn,
belajn voĉojn, surmetu viajn
folklorajn kostumojn, preparu
jubileajn kaj porpacajn salut-
vortojn al la urbo. Venu ĉiuj
al nia komuna festo!

lnterparolad -rondo

ĵaûde, 8-8-85, 15 h

Junularmovado kaj kooperativoj
Loko: Bürgerhaus, Kressles-
rnühle, Barfüsserstr. 4 (Mebr-
zweckraum).
kun: F. Schwarzbecker, urba
konsi I isto.Venos ankaû parto-
prenantoj de memadministrataj
entreprenoj en Augsburg, de
"netzwerk" ( retasocio) Nord-
baden, de internacia komuniki-
lo-centro Elmstein, de esper-
antistaj kooperativanoj.

Rendevua tabulo
Bonvolu ne ŝanĝi la lokon
de la kongresnumeroj aû
pendigi ion ajn sur la rende-
vuan tabulon. Bv. nur forpreni
vian propran kongresnumeron
kaj veni kun ĝi al la giĉeto
"Rendevua tabulo".

vidua toleremo inter "simplaj
civitanoj" estas la plej grava
antaûkondiĉo por la "granda
paco". Kaj ĝuste tiun harmo-
nian kunekzistadon inter homoj
de diversaj originoj kaj opinioj
Breuer observis ĉe la Universa-
la Kongreso, kie 2300 personoj
el 58 landoj pruvas, ke eblas
harmonio interrilatado en in-
ternacia skalo. Tiel la UK es-
tas unu el la elstaraj eroj de
la ĉijara celebrado de la aûgs-
burga pacofesto kaj valora pli-
riĉigo de la programo de la
granda jubileo de Augsburg.
Post tiuj saĝaj vortoj de la
urbestro la prezidanto de UEA,
s-ro Gregoire Maertens, dankis
per mallonga parolado. Sekvis
salutmesaĝoj de la urbestroj de
Amagasaki el Japanio kaj
Bourges el Francio, ambaû ĵe-o
melaj urboj de Augsburg.

Programo de la
MUZIKA VESPERO

merkredo - 20a horo

Anni Wiesmann: Mi donos min
(La Dubarry - Mackeben)

Programŝanĝoj kaj -aldonoj
Vendrede: je la 12.00 h. oka-
zos en salono Wingen la fak-
kunveno de la esperantistaj
filologoj.
- inter 17.30 kaj 18.30 h. en
salono Ziegler fondkunveno de
Esperantistaj Lingvosciencistoj.
Gvidos P. H opk i ns.
- inter 14 kaj 15.30 h. en sa-
lono Cseh: "Agado en Sri-
lanko". Gvidos S. Keller.
Plia teatra vespero ĵaûde
Pro ĝia jama granda sukceso la
Brecht-teatraĵeto "La Aûgs-
burga K retoci rklo" estos pre-
zentita ankoraû unu fojon.
Samvespere ni esperas povi
prezenti la prokrastitan ombro-
pupteatron "La edziĝo de la
musino". La prezentaĵoj ko-
menciĝos ĵaûde je la 19-a horo
en salono Grabowski.

Ludwig Fluck: Volgo-Kanto
(La Filo de I' Caro - Léhar)
Béby Kohl: V i lj a-Kanto (La
Gaja Vidvino - Léhar)
Wiesmann/Fluck: Ho, kiu ligis
nin (La Cigan-barono - J.
Strauf3)
Galja Kostova-Toteva: Knabino
(Hristov), Ario de Silva (Reĝ-
ino de Cardaŝ - Kalman),
Ario de Dolores (Andalusia -
Lopes)
Jana Cikalova: Popolaj kantoj
el Romania kaj Bulgaria; Ario
Belega Helena
Béby Kohl: Flustru min pri am'
(Jean Lenoir)
Ludwig Fluck: Malhelruĝaj ro-
zoj (Gasparone - MilIocker)
Anni Wiesmann: La cel' de la
viv' (Knabinoj en blanka -
Mackeben)
Kohl/Fluck: Donac' de Rozoj
en Tirol (La Birdo-Vendisto -
Zeller)
Veselin Damjanov: Al niaj ve-
teranoj; Gradu la Pacon (A.
Grigorov/V. Damjanov); Kalin-
ka (rusa popolkanto); Ario
Danilo (La Gaja Vidvino -
Léhar)
Maria Angelova/V. Damjanov: -
Dueto Silvia + Edvin (Reĝino
de Cardaŝ - Kalman)
Piano: Erika Becht 

AKTUALE 

Vetero: Post pluvotago hodiaû
nur pluvetos. Por la morgaûa
ekskursa tago oni antabvidas
jam denove iom da subrilo.
Hieraû en Aûstrio kaj suda Ba-
varia regis katastrofaj veteraj
cirkonstancoj. La transalpa Bre-
nero-abtoŝoseo kaj ankaû la
fervoja linio al ltalio estis blo-
kitaj por pluraj horoj; la urbon
Innsbruck en Tirolo minacis in-
undo, kaj la Grof3glockner-pas-
ejo estis fermita pro neĝo.
Pro ŝtormo, forta pluvo kaj
fulmotondro okazis pluraj akci-
dentoj.
Aûstrio: Post la skandalo pri
aûstraj kaj germanaj vinoj oni
nun ankaû avertas kontraû vin
ber-sukoj el Aûstrio. En la
trinkaĵoj troviĝas dii-etilen-
glikolo en dozoj kiuj estas viv-
danĝeraj por infanoj kaj maI-
sanuloj je la renoj.
Britio: La aûskultantoj kaj
spektantoj de la brita radio
kaj televido hodiaû ree povas
aüskulti novaĵelsendojn. La ĵur-
nalistoj strikas por protesti -

kontraû decido de la plej supe-
ra organo de la brita televida
kompanio BBC ne permesi la
elsendadon de dokumentara fil-
mo pri la problemo de teror-
ismo en Norda I rlanda.
Afganio: La plej nova ofensivo
de sovetiaj kaj afganiaj regist-
araj trupoj'kontraû islamaj ri-
beluloj ne povis rompi la
reziston.

A TENTU!
Dum jaûdo, 8 aûgusto,

pro la pacofesto en Augs
burg ĉiuj oficejoj, buti
koj kaj vendejoj ne deĵo
ras. Se vi bezonas ion, do
nepre aĉetu jam hodiaû.

Pli ol 200 kongresanoj Ce la urba akcepto
Hieraû posttagmeze la ĉefurbestro de Augsburg, Hans Breuer, ak
ceptis pli ol '200 kongresanojn en la urba domo.



Rusi 1911
Ruai 1960
Rusko1910
Salonen 1959
Sarras 1878
Soin 1916
Soini 1988
Yrttiaho 1917

FR Germanujo
Baler 1854
Snider 1943
Bilhl 1946
Bitnemann 1991
Bussing 1992
Gerda Aguilar 1889
Conzelmanr. 1928
Deutsch 1801
Dirscherl 1990
Ehrmantraut 1944
Ender 1884
Eubeler 1993
Gude 1945
Günkel 1849
Hauke 1797
Haupenthal 1885
Hellmuth 1850
Hilger 1793
Huhn 1886
HBrberg 1792
Jochmann 1948
Kammer 1852
Klm 1994
Klapp 1942
Kehler 1925
Kehrmann 1853
Locher 1887
Lumsden 1828
Maier 1796
Matthees 1851
Maul 1952
Meyer 1790
Niesen 1998
Nissen 1888
Perkins 1996
Pitten 1791
Pittman 199'7
Puscb 1858
Reusel 1794
Reisel 1795
Roether 1855
Ressler 1950
Rossler 1951
Salzmann 1995
Schaffer 1856
Scheffel 1979
Schlottbom 1927
Schuster 1883
Seefeld 1947
Stadele 1857
Strasser 1949
Swierstok 1882
Uebags 1941
Weide 1859
Weiss 1926
Wieser 1890

Belgu)o

Cwik 1940
Delhaye 1962
Lavreysen 1963
Roose 1923
Roose 1924
Starck 1826
Tsinmokos 1847
Verdiére 1846

Brazil*

Brileveld 1848

Britujo

Hughes 1834
Ibbotson 1983
Kershaw 1982
Phillips 1807
Roberts 1835
Thomas 2000
Worley 1836
Worley 1837

Bulgarujo

Adamova 1799
Beleva 1965
Dakovska 1968
Davidova 1971
Goranova 1966
lvanov 1975
Jurukov 1977
Klissurov 1970
Kostova-Toteva 1800
Ltrkanova 1967
Marinska 1974
Markov 1964
Nikov 1989
Stani:eva 1827
Uzuriov 1976
Uzunova 1972
Váleva 1973
Zjumbjuleva 1978
Zlatarev 1969

ĈeAoslovaldo
Milatova 1789

dinfo (Tajvaeo)

Moro III 1843

Danlando

Tiensuu 1829

Finrnlando

Bergman 1876
Dahlman 1958
Jaakkola 1875
Juvani 1912
Juvani 1915
Kano 1914
Kivekás 1961
Maki-Luopa 1879
Nokka 1877
Pietilamen 1913

Germana DR

Seeman 1953

Greklando

Diamanqs 1808
Patmiu 1811
Pontika 1810
Vojatzaki 1809
Zafiriu 1812

Ht.panujo

Camacho Cordon 1999
Rios Centelles 1892
Roca Rican 1860
Roca Rican 1891
Roca Rios 1893

Hungarujo

Becht 1813

Irano

Mossallah 2002

Iaraelo

Zalcman 1868

Japanujo

Asada 1907
MacGill 1870
Mijamoto 1906
Nisiumi 1869
Nisiumi 1908
Sakuda1 954

Jugoslavio

Rcivid 2004

Kansdo

Auclair 1881

Nederrtando

Exmann 1872
Pilger 1873
Pilger -Bugal 1871
Pothuizen 1816
Roff 1817

Norvegn)o

Melii 1935

Pollando

Ĉarkowsky 1841
Durys 1842
Mrklasz 1936
Parzyszek 1874
Pochanke 1938
Samula 1937
Sidorak 1986
Widera 1798
Zdzieblik 1985

Rumanujo

Timis 1909

U:ono

Ancona 1918
Coltman 1922
Culbert 1824
Culbert 1825
Helmuth 1818
Helmuth 1819
Kittredge 1821
Manson 1820
Manson 1822
McCoy 1845
Peterson 2003
Pelts 1880
Petta 1921
Pierson 1919
Pulley 1823
Warner 1920

VARIA MANIFESTADO DE AKORDO
Landa listo de kongresanoj 1789 ĝis 2004

6-a Ekumena Kongreso kun rimarkendaj rezultoj

Al la 6a Ekumena Esperanto - Kongreso en Augsburg aiiĝis 143 ge-
kristanoj el 20 landoj. Ili loĝis kaj debatis en Kolpinghaus*, kie
ekzistas bonegaj kondiĉoj por atingi komunecon ankaû en preĝado.
Tial la tiutempa iniciato de Stefan Maul kaj de Jacques Tuinder
refoje estis realigata per esencoplena enhavo.

En la nomo de siaj samkonfes
ianoj ĉefrolis pastoro Adolf
Burkhardt kaj pastro Bernhard
Eichkorn, Ties harmonia kunla
boro donis rimarkendajn rezul
tojn. La alvenintoj - plejparte
membroj de KELI kaj IKUE -
per debatoj, diskutrondoj, grup
laboroj kaj per komuna preĝa
do t ranspaŝadis la limojn de
siaj religiaj ritoj; la ĉantado**
ĉiutage ligis ilin en spirita un
ueco.
La ĵus esperantigita Dek r e 
t o pri 	la e k u m e n i s
m o de Pa(IO 6a estis funda
menta dokumento, laû kiu oni
laboris. Prelegis Walter Mudrak,
Guido Holz, B. Eichkorn, Ange-
lo Duranti, A. Burkhardt. Oka
zis katolika, protestanta kaj e
kumenaj diservoj (ankaû kun
partopreno de abgsburgaj paro
nianoj).
Max Josef Metzger (katolika
sacerdoto, pioniro de ekumen
ismo, esperantisto, kiu vivis en
1887-1944 kaj estis murdita de
hitleranoj pro siaj konvinkoj)
estiĝis la spirita patrono de la
nuna kongreso. En Meitingen,
proksime de Augsburg, li fon
dis ekumenan instituton, kiun
oni ankaû vizitis. El la vizitoj
elstaras tiu en Dachau (pron.
Daaû), kiu skuis la spektan
tojn; en tiu hitlera koncentrejo
rekordis la viktimoj pol-deve
naj, sed inter la dekmiloj es
tis preskaû ĉiuj nacioj. Oni
dire pastro kaj komunisto, ĉiu
tage riskante vivon, okupiĝis en
la koncentrejo pri Esperanto.
La ideo de ekumenismo, kvan
kam dokumentita jam de pli ol

20 jaroj, ankorab ne hejmiĝis
en la konscio de I' plejparto.
Kiel tio okazas pri aliaj no
blaj aspiroj, ĝi estas pli facile
deklarata ol praktikata. Des
pli emfazenda ŝajnas la peno
de la kongresanoj, kiuj tiel va
rie manifestis sian akordiĝon
spite al siaj ritoj, spite al siaj
antaûjuĝoj.
En Aûgsburgo estas multaj vi
zitendaj lokoj; aparte tion me
ritas tiuj, kie aktivis kaj kreis
Martin Luther. Por multaj kon
gresanoj evidentiĝis instrue kaj
malkovre, ke ekzistas benkoj
uzeblaj dudirekte depende de I'
konfesio; ili materiigas la ide
on de ekumenismo.
En la programo oni ankaû stu
dis la Malgrandan Ka
tekismon de la aCigsburga
konfesio, lernante la diferen
cojn kaj trovante la surprizajn
si milecojn.
Okaze de la kongreso aperis
kelkaj valoraj eldonaĵoj; krom
la menciita dekreto pri ekum
enismo: Eta Sabat-Dimanĉa
Breviero (multaûtora), papa en
cikliko Pri la homa laboro, Te
ro kaj ĉielo kantu (kantlibro)
kaj kelkaj flugfolioj. 	 T.T.

* Pastro Kolping instigis en la
19a jarcento la laboristaron
defendi siajn rajtojn kaj akiri
sociajn faciligojn; nuntempe
ekzistas en Germanio kaj ali
lande tuta reto de ekleziaj in
stitucioj tiucelaj.
** ĉanti = kanti psalmojn kaj
kantikojn.

Aŭstralio

Gassner 1939

Francs jo

Albault 1802
Albault 1804
Bastong 1862

La granda kvanto de nov-
aliĝoj al la kongreso suk-
sesis ankaû konfuzigi la
redaktantojn de "La Stro-
bilo"_ Sube ni publikiĝas la
adresojn de kongresanoj
1913 ĝis 2004 kiuj forfalis
el nia listo, kaj tiujn de la
plej laste aliĝintaj.

Korekto

La ĝusta nomo de kongresano
n-ro 2221 estas: s-ro Bronis
law Kieres

Bastong 1895
Bastong 1896
Blary 1832
Challulau 1929
Clabaut 1931
Companys 1980
Deiber 1805
Faugiere 1831
Faugiere 1833
Gilbert 1864
Gimenez 1981
Hénin 1861
Hénin 1894
Kiss 1803
Ledan 1806
Ludwig 1830
Proud'Hom 1930
Ouerville 1863
Tora 1897

Svedujo

Axelsson 1956
Hultgviat 1987
Jonsson 1957
Kim-Lurdblom 1844
Mejary 1955

Italujo

Afrouz 1814
Angeletti 1898
Angeletti 1899
Bessone 1984
Bottegoni 1839
Bozzmr1901
Castel 1815
Clerici 1838
Clerici 1840
Cosenza 1932
Cuoghi1900
Da Costa 1865
Da Costa 1867
Gazzelli 1934
Licciardello 1903
Mulas 1866
Nicolella 1902
Pane Seu 1904
Sarandrea 2001
Seu 1905
Sgorlon 1933

LA STROBILO ne aperos en
ĵaûdo (ekskursa tago). N-ro 5
de l' Kongresa Kuriero do
aperos en vendredo, 9 aûg.

2305 mria-i 	Angelova,
s -lno Maria, str. Prohlado 26,
BG-1619 Sofia, Bulgario

2306	Büsche, s-ro
Rudolf, Mathi Idenstr. 1 1 , D-
6500 Mainz ,. FR Germanio

2307 hlaf-r 	 Lafargue, s-ro
Henri - André, 6 allée Cassard,
F-44000 Nantes, Francio

SUPLEMENTO DE LA ADRESARO
1913 jukk-z Ptetilâinen, S-ro Jukka, Puuttar-

hakatu 12 B 18, SF-40P,00 Jyvaskylà, Finnlando
1914 karo-j Baro, S-ro Eero, Hovioikanden-

katu 2, SF-20500 Turku 50, Finnlando
1915 laju-j 	 Juvani, S-ro Lauri, Brahenkatu 9

A, SF-20110 Turku 11, Finnlando
1916 iniso-d Soini, F-ino Mitt, Kaitaistentie 31,

SF-20310 Turku 31, Finnlando
1917 yrtt-b Yrttiaho, S-ino Mia, Loviisan-

katu 3 A 5, SF-15100 Lahti 10, Finnlando
1918 ance-w Ancona, S-ino Francesca, 3170

Lake Hollywood Dr., Los Angeles CA 90068,
Usono
1919 )dpi-k Pierson, Larisa Dawn, 6 Fairfield

Rd., Framingham MA 01701, Usono
1920 lizw-p Warner, S-Ino Liz, 1730 Pere-

grino Way. San Jose CA 95125. Usono
1921 ptta-e Petta, S-ino Erika, P.O. Box 955,

Rio Hondo TX 78583, Usono
1922 scco-v CoUlgan, Sharon Catheryn, 63

Brewster Rd., Sudbury MA 01776, Uscno
1923 miro-y Roose, S-ino Marie-Louise, G.

Gezellelaan 6, B-8000 Brugge, Belgujo
1924 rroo-i Roose, S-ino Rose-Anne, G.

Gezellelaan 6, B-8000 Brugge, Belgujo
1925 anko-s Köhler, S-ino Anneliese, Lin-

denstr. 25, D-5830 Schwalm, FR Germanujo
1926 iwei-d Weiss, S-ino Inge, Geigelsteinstr.

10, D-8200 Rosenheim, FR Germanujo
1927 khsc-s Schlottbom, S-ro Kariheinz, Am

Birkenkamp 28, D-4030 Ratingen 5, FR Germanujo
1928 mon-g Conzelmann, S-ro Robert, Post-

fach 13 03, D-7440 Albstadt 2, FR Germanujo
1929 cllu-m Challulau, S-ro Michel, 1508 ave.

de la Mer, F-83140 S ix Fours les Plages, Francujo
1930 irpr-h Proud'Hom, S-ino Irma Luiza,

114 rue de l'Aruel, Maraussan, F-34370 Cazouls
les Beziers, Francujo
1931 roac-d Clabaut, S -ro Robert-Alexandre,

1 bis rue Poussin, F-93250 Villemomble, Francujo
1932 annc-o Cosenza, F-ino Anna, via A. Diaz

14,1-34170 Gorizia, Italujo
1933 fesg-r Sgorlon, S-ro Federico, Via

Uccellis 11 / 3, I -33100 Udine, Italujo
1934 gzzl-d Gazzelll, S-re Carlo, via Palestro

9/3, I-16122 Genova, Italujo
1935 mela -j McMA, S-re Age, Beverstien 2, N-

3190 Horten, Norvegujo
1936 mkls -f Mlklasz, S-ro Jaroslaw, ul. Szpi-

tolha 1/40, PL-85-826 Bydgoszcz, Pollando
1937 pesa-b Samula, S-ro Petro, ul. Bol.

Rumiriskiego 4/6, PL-85-030 Bydgoszcz, Pollando
1938 rpoc-w Pochanke, S-ro Robert, Doliny

Mietusiej 27-27, PL-43-316 Bielsko-Biala, Pollando
1939 ktty-y Gassner, S-ino Kitty, 16/30

Cowper Street, Randwick, Sydney. N.S.W. 2031,
Aŭstralio
1940 cwik-p Cwik, S-ro Michael, Avenue de

Tervuren 175, B-1040 Brussel, Belgujo
1941 aueb-i Uebags, S-ro Adam, Karl-Marx-

Allee 172, D-5100 Aachen. FR Germanujo
1942 clep-n Klapp, S-ro Claus, Am Grossen

Stein 2, D-6367 Karben, FR Germanujo
1943 ebru-o Bruder, S-ro E., Lehnhast 5a, D-

3052 Bad Nenndorf, FR Germanujo
1944 ehrm-k Ehrmantraut, S-re Walter, Syl-

vanerstr. 6, D-6501 Zornheim, FR Germanujo
1945 gude-1 Gude, S-ino Erna, Goethestr.

112, D-3500 Kassel, FR Germanujo
1946 hhbu-c Bilhl, S-ro Hans-Hermann, Hein-

rich Baumann Str. 40, D-7000 Stuttga rt 1, FR Ger-
manujo

1947 isee-j 	 Seefeld, S-ino Irmgard von,
Karlsbader Weg 111, D-4950 Minden, FR Germa-
nujo
1948 jchm-d Jochmann, S-ro Rudolf, Bgm.

Schwaiger-Str. 16, D-8018 Grafing, FR Germanujo
1949 jhno-g Strasser, S-ro Johann, Niedstr.

13, D-1000 Berlin 41, FR Germanujo
1950 rerl-y 	 Mossier, S-ino Rita, Jakobsgasse

11, D-6721 Harthausen, FR Germanujo
1951 rler -z 	Mossier, S-ro Franz-Georg,

Jakobsgasse 11, D-6721 Harthausen, FR Germa-
nujo
1952 stml-x Maul, S-ro Stefan, Pferseer Str.

15, D-8900 Augsburg. FR Germanujo
1953 evse-e Seemann, Eva, Am Sportplatz 32,

DDR-1502 Potsdam Babelsberg, Germana DR
1954 skda-1 Sakuda, S-ino Mieko, p/a

Haruki-en Kashiwazaro, 1-9-6 Nishiyodogawa-ku,
Osaka, 555 Japanujo
1955 hmme-x Mejary, S-re Hossein, Nobelv.

.119 F, S-214 33 Malinô, Svedujo
1956 karx-q Axelsson, S-ro Karl, Urbergsva-

gen 17, S-141 41 Huddinge, Svedujo
1957 svej-h Jonsson, S-ro Sven, Spàngtorp,

Funbo, S-755 90 Uppsala, Svedujo
1950 dhlm-k Dahlman, S-ino  Eila, Lammintie,

SF-14200 Turenki, Finnlando

1959 kaij-s 	 Salonen, S-ino Kaija, Pinninkatu
14 B 25, SF-33100 Tampere. Finnlando

1960 manu -b Rust, S-ro Mauro, SF-21590
Karuna, Finnlando

1961 slja-k 	 Kivekiis, S-ino Siija, Pâijanteen-
katu 1 A 4, SF-15140 Lahti, Finnlando
1962 dlhy-g Delhaye, S-ro Robert, 73 Rue de

Mazy, B-5800 Gembloux, Belgujo
1963 lavr-c Lavreysen, S-ro Marcel, Léon

Dartelaan 22, B-3030 Heverlee, Belgujo
1964 alks-e Markov, S-ro Aleksandro, str.

Boris], 162, BG-1000 Sofia, Bulgarujo
1965 anbl-r Belays, Balks Ĥrlstova, bul. Tol-

buhin 45, BG-1142 Sofia, Bulgarujo
1966 dgor-c Goranova, S-ino Darinka, str_

Pozitano 136, BG-1309 Sofia, Bulgarujo
1967 gluk-s Lukanova, S-ino Gertruda, str.

Elenrag 19, b1.309. III et., ap. 10, BG-1000 Sofia
Bulgarujo
1968 ivda-y Dakovska, S-ino Ivanka, str

Canko Cerkovski 2, BG-1164 Sofia, Bulgarujo
1969 izla-g 	 Zlatarev, S-ro Ivan, I. Vàlĉo Iva-

nov, bl 319-320, vhod A, Sofia, Bulgarujo
1970 klis-s 	 Klissurov, S-ro NIkolaj, str. P.T.

Ŝmidt 20, BG-1408 Sofia, Bulgarujo
1971 ldav-f Davidova, S-ino Luna, j.k. Lenin

bl. 11, BG-1000 Sofia, Bulgarujo
1972 mauz-q Uzunova, S-ino Maja, str. Mla-

dost II / 203 B, BG-1099 Sofia, Bulgarujo
1973 morj-o Vâleva, S-ino Morjana, str.

Ĉatalĝa 5, BG-1527 Sofia, Bulgarujo
1974 nama-p Marinska, S-ino Nadejda, str.

Ĉatalĝa 5, BG-1527 Sofia, Bulgarujo
1975 niiv-g Ivanov, S-ro NI,kola, j.k. Mladost

IV, Bl. 468 vhod B, Sofia, Bulgarujo
1976 niuz-q Uzunov, S-ro Nikolal, str. Mla-

dost II / 203 B, BG-1099 Sofia, Bulgarujo
1977 teju-h Jurukov, S-ro Teo, str. Canko

Cerkovski 30, Sofia, Bulgarujo
1978 zjum-c Zjumbjnleva, S-ino Veneta, str.

Lozenec 24-34, BG-1421 Sofia, Bulgarujo
1979 imps-r Scheffel, S-ino Ilse Ma ria Paula,

Robert-Bosch-Str. 241, D-8261 Aschau am Inn, FR
Germanujo
1980 ecom-1 Companys, S-ro Emmanuel, 4

rue Paul Langevin, F-94120 Fontenay -sous-Bois.
Francujo
1981 elgi-k Gimenez, S-ino Elyane, 4 rue

Paul Langevin, F-94120 Fontenay-sous-Bois.
Francujo

1982 dbke-u Kershaw, S-re Douglas B., Kir
-klands, Howldale Lane, Beadlam, York, Britujo

YO6 5SS
1983 jmib-y Ibbotson, S-ro J.M., 32 Turners

Croft, Heslington, York, Britujo YO1 5EL 	 •
1984 adab-x Bessone, S-ino Ada, via S.Quin-

tino 23, 1-10121 Torino, Italujo
1985 czzd-z Zdzleblik, S-ro Czeslaw, ul.

Zwyciestwa 77, PL-44-235 Ornontowice, Pollando
1986 jasi-1 Sidorak, F-lno Joanna Janina,

ul. Stazystów 39 a / 46, PL-43-346 Bielsko-Biala,
Pollando
1987 ihul-v Hultqvist, S-ino Inger, Terapi-

vágen 16 E, 11 tr, S-141 56 Huddinge, Svedujo
1988 kaso-f Soini, S-ino Kaarina, Kaitaisten-

tie 3 I, SF-20310 Turku, Finnlando
1989 lsni-z 	 Nikov, S-ro Lasto St., P.K. 497,

BG-1090 Sofia, Bulgarujo
1990 cdir-1 	 Dirscherl, S-ro Clemens, Kepler -

str. 8 bei Karch, D-6700 Ludwigshafen, FR Germa-
nujo
1991 erbu-e Blünemann, S-ro Ernst, Greithe-

weg 26, D-3000 Hannover 71, FR Germanujo
1992 gbus-i Bussing, S-ro Gerd, Barsekow

Str. 1, D-1000 Berlin 41, FR Germanujo
1993 haeu -1 Eubeler, S-ro Hans, Breidertring

88, D-6074 Riidermark 2, FR Germanujo
1994 jkho-v Kho, Jae-Hton, Aschheimer Str.

29 F, D-8000 Munchen 80, FR Germanujo
1995 kesa-1 Salzmann, S-ro Karl-Ernst,

Ludowicistr. 27_ D-6740 Landau/Pfalz, FR Germa-
nujo
1996 ntpe-e Perkins, S-ro Nelson T., Slid

Lager 476 Apt. A-6, D-8453 Vilseck, FR Germanujo
1997 tipi-w Pittman, S-ro Tobe Lee, FR Ger-

manujo
1998 unie-k Niesert, S-ino U., Immentalstr. 3,

D-7800 Freiburg, FR Germanujo
1999 jcam-f Camacho Cordon, S-ro Jorge,

Chantada 43 - l'  - J, E-28035 Madrid, Hispanujo
2000 jmth-c Thomas, S-ro John Melvin, 73

The Ridgeway, London NW9 OUH, Britujo
2001 crsa-o Sarandrea, S-ro Carlo, Via Ales-

sandro Severo 73, 00145 Roma-Eur, Italujo
2002 ssmo-1 Mossallah, F-lno Ŝeyda Sakineh,

P.O.Box 11365-5996, Tehran, Irano
2003 cepe-t Peterson, S-ino Cecelia, 10243

Casanes, CA 90241 Downey, Usono
2004 mrov-j Rovid, Magdolna, Brace-Lówi 4,

24401 Senta. Jugoslavio
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LA STROBILO
KONGRESA KURIERO DE L' 70a UNIVERSALA KONGRESO DE ESPERANTO EN AUGSBURG 1985

sub la aŭspicio de MONATO internacia magazino sendependa, Antwerpen/Augsburg

Internacia redakcio sub gvido de
Stefan Maul, Thomas Bormann kaj Paul Peeraerts

N - ro 5
vendredo, 9 aûgusto

Eksa ĝenerala sekretario de UN, Kurt Waldheim (centre) kun edz-
ino konversacias kun UEA- prezidanto Maertens kaj urbestro Kotter

* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *

Flanke de la kongreso ĉeestis
la aranĝojn en la urbodomo ok-
aze de la pacofesto:
Geedzoj Maertens, Tonkin,
Lindblom, Deguĉi, Grattapaglia,
Szabó-Felsó; d-rino Despinay,
d -ro Maitzen, s -ro Umeda,
s-ino Kikusima, s -ro Master-
man, d -ro Lins, s-ino Faraĝi,
s-ino Tilmont, d -ro RdII, s -ro
Sandner.
* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *

Aûkcio de valoraj
esperantaĵoj

Hodiaû je la 16.30 h okazos en
salono Grabowski denove aûkcio,
kiu donos al vi ŝancon akiri va-
lorajn esperantaĵojn (kaj kel-
kajn kuriozaĵojn). Inter la ofer-
tataj Esperanto-libroj estas
multaj titoloj delonge elĉerpi-
taj; estas ankaû raraĵoj, kiujn
kolektantoj avide serĉadas. Jen
kelkaj:
* Azorin, Ilustrita vortaro de
Esperanto
* Kvaropo (la unua libro de
Stafeto)
* Auld, La Infana Raso (kun
speciala dediĉo de la abtoro)
* Waringhien, Eseoj; kaj: Lin-
gvo kaj Vivo
* Pluraj tradukoj de Zamenhof,
aperintaj ĉe Hachette anta6 la
unua mondmilito
* Protokolaro de la Unua UK
en Bulonjo-sur-Maro (1905)
* Jarkolektoj 1905 ĝis 1908 de
"Lingvo Internacia"
* Jarkolekto 1909 de "Scienca
Revuo"
Krome, estas interalie je dis-
pono pluraj filatelaĵoj, ekz.
unuataga koverto kun rara Es-
peranto-poŝtmarko el 1953.
Nepre kaptu la un i kan ŝancon 
kaj venu al la aûkcio. D-ro -

Tonkin, la abkciisto, atendas 
viglan vet-ofertadon.

UK-anoj invititaj al la
oficiala solenaĵo de la
Pacofesto de Augsburg

La 7an kaj 8an de aûgusto kel
kaj reprezentantoj de la kong-
reso (vidu !a liston) ĉeestis la
solenaĵojn aranĝitajn okaze de
la Pacofesto de Augsburg. Am-
baû solenaĵoj okazis en la Ora
Salono de la urbodomo.
La 7an de aûgusto vespere. la
urbestro, Ludwig Kotter, ko-

JURISTOJN
kiuj ŝatas persone ekkoni kole-
gojn kaj pensi pri vojoj intens-
igi Esperanto -agadon inter jur-
istoj, ni kore invitas veni al
neformata kunveno hodiaû je la
13.45 h ĉe la stando de TEJO.
R. Heckhausen, 2212; B. Pabst,
2298

+++++++++++++++++++++++++++++
INVITO AL JUNULARO
Vizito de junulara memadmini-
trata entrepreno en Augsburg
(presejo, eldonejo). Nomo: Pa-
pyros; loko: Riedingerstral3e 24;
Tempo: hodiaû je la 14.00 h.
+++++++++++++++++++++++++++++

La redakcio de
STROBILO bedaûras

ke en la antaûaj numeroj
ne povis aperi multaj rap-
ortoj; pro la ne antaûvideb-
la amaso da nova) iĝoj ne
restis sufiĉe da spaco por
aliaj artikoloj. Pro tio ni
hodiaû eldonas duoblan nu-
meron, sed pro teknikaj ki-
aloj ni povas l iveri nur du
apartajn foliojn; atentu do,
ke vi havigu al vi ankaû
paĝojn 3 kaj 4 de ĉi tiu
5a numero. 	 strob.

mence bonvenigis la altrangu-
lojn, inter ili la prezidanton de
UEA (erare donante al li la
nomon Masterman - tamen).
Festparoladon faris d-ro Kurt
Waldheim, la antaûa ĝenerala
sekretario de UN, kiu elstari-
gis la relon de E6ropo en la
monda politiko. Li turnis sin
kontraû "ebro-pesismo" kaj no-
mis la Augsburgan Pacofeston
"konsola pruvo pri tio, ke la
homoj tra la generacioj pavas
venki fanatikismon kaj uzi to-
leremon".
Post la programo s-ro Maer-
tens, prezidanto de UEA, havis
la eblecon interparoli dum kel-
kaj minutoj kun Waldheim, kiu
esprimis sian bedaûron, ke Es-
peranto ankoraû ne disvastiĝis
pli multe.
La 8an de aûgusto antaûtag-
meze la Ora Salono denove
pleniĝis, ĉifoje ankaû per gran-
da nombro de aûgsburgaj civit-
anoj en mezepokaj kostumoj.
La ĉefurbestro, Hans Breuer,
en sia parolado ne preterlasis
aparte atentigi pri la 70a UK
samtempe okazanta en Augs-
burg; ĉefaĵo de tiu solenaĵo
estis la unuafoja aljuĝo de la
premio "Aûgsburga Pacofesto".
Ricevos ĝin episkopo Kunst
pro siaj meritoj en laborado
por interproksimiĝo de la kon-
fesioj.

Somerumi apud la Adriatika
Marbordo

en bela kaj silenta domo, en
Esperantista rondo, vi povos
somerumi por tre popularaj
prezoj.
La dometo situas ĉe la Adria-
tika Marbordo, kaj por certa
rezervigo vi devas vin antaûe
anonci ĉe kongresano n-ro 960.

Infan-Kongreseto
invitas vin por hodiaû

38 infanoj el 12 landoj ludas,
kantas, ridas kaj kvereletas en
la ĉi-jara Infan-Kongreseto sub
la gvido de Irene Hohn kaj plu-
raj hetpantinoj. Ili vizitis la
bestĝardenon, la pli grandaj an-
kaû la urbon; parto el ili kun-
aktoris en la pacoludo.
Sed precipe ili preparis varian
programon kun skeĉoj, konkur-
so, kantoj kaj dancoj, kiun ili
hodiaû prezentos al la gepat-
ro•j kaj aliaj kongresanoj.
Preskaû ĉiuj infanoj parolas tre
bone, pluraj vere flue la inter-
nacian lingvon. Oni plendas nur
pri du, kiuj preskaû ne scias
la lingvon, kaj pri la francaj
partoprenantoj, kiuj inter si
tro multe krokodi las.
La infanoj prezentos sian pro
gramon en la kongresetejo
Don Bosco je la 13.00 h.

AKTUALE  

Vetero: Varma kun sunbrilo,
eventuale fulmotondretoj.
FR Germanio: Du homoj mortis
kaj 16 personaj vundiĝis - par-
te grave - per bombo, kiu eks-
plodis en aûtomobilo, kiu sta-
ris en la parto de la flughave-
no de Frankfurt/Main, kiun u-
zas la usona armeo. La polico
supozas, ke la atencon faris
teroristoj de RAF ("Ruĝa Ar-
me-Frakcio").
Sudafriko: Minimume 22 homoj
mortis en la regiono de la ha-
venurbo Durban, kiam dum fu-
nebra ceremonio por murdita
nigra advokatino, kiu luktis
por homaj rajtoj, interbatalis
nigraj loĝantoj kaj la polico.

GRAFIKA CENTRO
ANTWERPEN

La kompostejo kaj
presejo por ĉiuj

esperantistoj!
Vizitu nin ĉe la stando
de MONATO/GRAFIKA
CENTRO ANTWERPEN

NACIA HIMNO
La lasta frazo en la raporto de
Augsburger Allgemeine pri la
inaûguro tekstis (en traduko):
"Por la Eûropokanto kaj 'La
espero', la Esperanto-naci-
himno, prezentitaj en Esper-
anto, la kantistoj el Svabujo
ekzercis tamen kvar monatojn."
*****************************

Programŝanĝoj kaj -aldonoj
Vendrede:
Dank' al multaj petoj pri re-
prezentado de la filmo pri
"Bona Espero", tiu estos
spektebla denove en salono
Grabowski je la 18.00 h.

De 15.30 h ĝis 17.00 h en sa-
lono Ziegler: "Per Esperanto
tra la mondo". S-ro Conzeth
prezentos vidbendan filmon pri
Israelo, Hispanio kaj Francio.

La pupteatro "La edziniĝo de
la musino" -nun aperos vendre-
de de la 17a ĝis la 18a, kaj
poste duafoje de la 18a ĝis la
19a horo en salono Zamen-
hof.

La kunsido de la Komisiono
pri la Internacia Jaro de la
Junularo okazos en salono
Pickel de 18.00 ĝis 19.00 h.
La publiko estas bonvena!

Novaj al iĝoj
2308 	 Stoic, s -ro Stanis

lavo, Pollando.
2309 	 Braliĉ, s-ino

Vanda, YU -58231 Klis-Kosa
114, Jugoslavio.



PREMIERO: KONGRESANOJ PREZENTAS SIN AL AUGSBURG
Urbodoma placo svingas en Esperanto -ritmo

Plia premiero okazis dum la 70a UK: kongresanoj el diversaj landoj
prezentis sur la urbodoma placo muzikon, kantojn kaj aliajn kultu
rajn programerojn, salutis la urbanojn kaj respondis al demandoj de
la intervjuanta J.M. Ipfelkofer, kiu gvidis tra la programo. Evidente
ankaû ĉi tiu premiero estis plena sukcesco, kiel montris la etoso
sur la placo, reagoj de Ioĝantoj kaj la raporto en Augsburger All
gemeine, el kiu ni resume ĉerpas.

La internacia Moro sub gvido de Dimitr Terziev (maldekstre) kantis
por la oigsburga loĝantaro sur lo urbodoma placo.

LA STROB I LO n -ro 5 paĝo 2

"Esperanto estas la lingvo por
ni, por ni!" 	 Kantante ĉi tiun
konfeson ĉiuj kune man-en-
mane kelkaj cent spektantoj
svingis sur la urbodoma placo.
Dum du horoj okazis publika
spektaklo en agrablahumora
etoso. Por tio zorgis la muzik-
istoj kaj kantistoj el la 70a UK
de Esperanto, okaze de kiu
restadas pli ol 2300 partopren-
antoj el 58 landoj en Augs-
burg.
La ideo de interpopola amik-
eco, sur kiu baziĝas la plan-
lingvo fondita antaû preskab
100 jaroj, hieraû spertis gajan
ehon muzikan kaj kantan.
"Kuniĝu per la kanto!" do
estis la titolo de kanto prezen-
tita de internacia Esperanto
horo sub gvido de Dimitr
Terziev (BG),same kiel "Himno
al la paco" kaj la Beethoven-a
"Himno al la Gojo".
Fortavoĉa komenco de la pro -

gramo, kiu imponis ne tiom
per sia grandeco ol per siaj
simpatiaj spontaneco kaj 1m-
provizeco, kaj pro tio estis
akompanata de ofta apiaûdo.
Jomo Ipfelkofer, LKK-komisiito
pri Artaj Aferoj, funkciis gaje
babilante kiel moderatoro kaj
interpretanto, kaj ankaû la
vetero montriĝis bonhumora.

La Aûgsburga urbestro kaj kul
turreferento Ludwig Kotter
en sia mallonga salutparolo
montriĝis entuziasma pri la
ideo de la esperantistaro,
"interproksimigi la divers-
naciajn kulturojn kaj per tio
kontribui al interpopolaj kom-
preniĝo kaj amikeco

Sally Philipps, kantistino nask-
ita en Malagasio kaj vivanta en
suda Anglio, tuj konkeris la
korojn de la aûskultantoj kant-
ante Malagasajn kaj Anglajn
popolkantojn; same pri Stanis-
law Skorupski, kiu invitis kiel
gitaristo kaj rapid-desegnisto
al fulmrapida Esperanto-kurso:
Lia bildo de hundo trovis
afablan aplaCidon samkiel lia
"Legenda de l' (Berl ina lago)
Wannsee". Per sia brila soprana
voĉo la Hungara kantistino
Anna Kiss (Kiŝ), kantante am-
kanton de Edith Piaf, la fam-
konatan Marlene-Dietrich-
kanton "Cluj floroj estas for"
kaj ĉinan popolkanton, estigis
koncertan atmosferon sur la
urbodoma placo. Tondra aplaû-
do dankis ŝian prezentadon.

Per koncizaj salutparoloj sin
prezentis esperantistoj el tuta
la mondo, de Usono ĝis Sud-
koreio, de Kolombio ĝis CeFio-
slovakio, de Egiptio ĝis Japan-
io. "Mi deziras al ni ĉiuj pacon
eternan", vokis "Terano", kaj
lsraelano simbole etendis sian
manon . por fratiĝo; francino
okaze de la Aûgsburga- paco-
festo transdonis poeme sian
deklaron de paco: "Paco nia."

Specialan aplaûdon por la urbo
Aûgsburg kaázis la raporto de
ĉina delegaciano: La kostojn
por tri-taga plilongigo de la
vizoj - ĉ. 600 GM - trans-
prenis la urbo; spontana pruvo
de Aûggburga gastamo.
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Moknomo por la kongresa kur
iero: LA TROMPiLO

Informa laboro ĉe
EC ropa Komunumo

Mardon matene okazis la fak-
kunvenoj de Edropa Esperanto-
Unio. Streĉa tago komenciĝis
per laborrondo de la komisiitoj
pri edropa agado: ili pri-
parolis la konkretan kaj prakt-
ikan agadon ĉe la diversaj
politikaj instancoj de l'
Europa Komunumo. La pries-
peranta informa laboro estis
vasta kampo, ke la duhora
kunsido apenad sufiĉis. Bald-
adaj priesperantaj rezolucioj,
la aliĝo de Hispanic kaj
Portugalio al EK, ĝenerala in
forma laboro, eldono de in-
forma broŝuro - tio estis nur
kelkaj el la multaj temoi.
Tagmeze la publiko estis
invitita sekvi la malferman in-
forman kunsidon. La intereso
estis neantadvidite granda.
Tion montris plenŝtopita ĉam-
bro. Anne Tilmont, gvidantino
de Europa Esperanto-Centro
faris rapidan skizon de I'
ĝeneralaj gvidlinioj de la
antadaj kaj venontaj inform-
kampanjoj ĉe EK kaj pli
specife ĉe la Europa Parla-
mento. Ankad estis transdon-
itaj la sinceraj salutoj de
edroparlarnentano Hans Joachim
Seeler, unu el la 41 membroj
de la Edropa Parlamenta
Esperanto-Grupo, la organiz-
aĵo de etiroparlamentanoj kiuj
aktive ad pasive simpatias kun
Esperanto.
*** * ************************

Tiuj, kiuj vizitas Universalan
por la unua fojo: vi estas in-
vitataj ĉeesti kunsidon en salo-
no Ziegler je la 19.00 h hodi-
aû, por helpi al UEA plani la
programon de la estontaj kon-
gresoj. Tiu ĉi kunsido estas
n u r por unuafojaj kongres-
anoj!
* ******** * *** * ***************

Diservoj kun arta programo

Kaj en la ekumena diservo, kiu
okazis merkrede en baziliko de
S-ta U I riko kaj Afra, kaj en la
katolika diservo, kiu okazis di-
manĉe en S-ta Antonio, estis
ankaû elstaraj artaj eroj. Sol-
kantistinoj kaj Floro kantis dum
la ekumena, Floro el Munkeno
prezentis oratorion dum la kat-
olika meso.
En la ekumena diservo salutis
en la nomo de la episkopo de
Augsburg, d-ro Josef Stimpfle,
la dekano de la katedralo, Ge-
org Beis, kaj diris interalie, ke
la strebado de l' esperantistoj
por unu lingvo sendube kontri-
buas ankaCi al unuiĝo de ekle-
zioj. KELI-prezidanto Adolf
Burkhardt en sia homilio paro-
lis pri la eldiro de Jesuo, ke
"feliĉaj estas la pacigantoj" -
sed li atentigis, ke laû la ori-
nalaj lingvoj de la biblio oni
povas diri. ke pacigantoj estas
"gratulindaj". Li demandis la
aûskultantojn, ĉu "vi volas, ke
Jesuo gratulas vin?" kaj aten-
tigis ilin pri propono de Carl
Friedrich von Weizsëcker , (sci-
encisto kaj frato de la Alta
Protektanto de l' 70a UK),
kunvoki pacokoncilion de ĉiuj

eklezioj. Kiu volas subteni ĉi
tiun proponon, povas skribi al
pastor° Burkhardt.
Surprizo plej pozitiva okazis
dum la meso en S-ta Antonio,
kiun iom spite partoprenis an-
kaû multaj protestantoj. Ori-
gine ankaû por tiu tago oni
antaCividis ekumenan diservon,
sed tiu plano ne ricevis apro-
bon de episkopo Stimpfle. Pro
la premiera prezento de orato-
rio por koruso, trombona ork-
estro kaj orgeno, la diservo
iĝis kultura event° malofte
spertebla dum UK. Fridolin
Limbacher komponis, sur alta
muzika nivelo kun uzo de mod-
ere modernaj stil-rimedoj,
kvarpartan verkon "Gloro kaj
Paco". La originala Esperanto-
teksto en kelkaj lokoj tre ef-
ektopiene enŝovas hebree, gre-
ke kaj latine iujn kriojn de la
popolo. 	 sm/ab

La komitato laboras

EKSPERIMENTO PRi
MALMULTEKOSTA
MEMBROKOTIZO

UK signifas multe da laboro al
la Komitato de UEA, nia par-
lamento, kiu havas pluvajn plen-
kunsidojn, la unuan el ili jam
lastvendrede. Sian ĉefan rolon
la komitato faras en diversaj
komisionoj. Car la decidoj
plejparte estos farataj en la
antaûlasta kongresa tago, LA
STROBILO ankoraû ne havas
multan raporteblan. Se ni ne
sukcesos raporti pri ili en nia
lasta numero, tiam atendu la
septembran numeron de "espe-
ranto" de UEA, kie inter aliaj
UK-raportoj vi povos legi an-
kaû pri la rikolto de la komi-
tato.
Dum la kongreso kiel novajn
komitatanojn C la komitatanoj
A (nomumitaj de la landaj a-
socioj) kaj B (elektitaj de la
individuaj membroj) elektis
Dai Song-en el Cinio kaj d-ron
Victor Sadler el Nederiando.
Post zorga preparado la komit-
ato akceptis novan regularon
pri TEJO, la junulara sekcio de
UEA. La regularon antaûe ak-
ceptis la komitato de TEJO en
la IJK en Eringerfeld. La ĉefa
enhavo de la regularo estas, ke
ĝi difinas TEJOn kiel integran
parton de UEA kaj tiel forigas
diversajn neklaraĵojn, kiuj ek-
zistis ĉirkaû la rilato UEA-
TEJO.
La komitato decidis ankaû pri
nova membrokategorio "Membro
kun Gvidilo" (MG), eksperim-
enta por la jaroj 1986-88. La
MG-kotizo estos ĉ. triono de
la MJ-kotizo. Por tiu kotizo la
membro ricevos 80 - 100paĝan
depresaĵon de la Jarlibro de
UEA, la estraran raporton kaj
estos plenrajta individua mem-
bro de UEA. Oni aparte celas,
ke la nova membrokategorio
ligu al UEA geesperantistojn,
por kiuj la nuna MJ-kotizo es-
tas alta, kiel gejunuloj kaj per-
sonoj el landoj kun pagaj aû
transpagaj problemoj.

I I
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D-ro Max Josef Metzger
eminenta esperantisto

Se vi atentas, vi trovas en la
urbo de I' 70a UK monumen
ton de eminenta esperantisto,
kiu tamen estas preskaû forge
sita inter la esperantistaro:
Sur la placo antaû la katedra
lo de Augsburg staras sur ko
lono busto de d-ro Max Josef
Metzger (prononcu: Maks Jo
sef Mecgr). Li naskiĝis en la
jaro 1887 (do la sama jaro,
en kiu Zamenhof publikigis si
an lingvoprojekton) en Germa
nio, studis teologion kaj en
1911 iĝis katolika sacerdoto.
En la unua mondmilito li es
tis arme-pastro - kaj el la
spertoj akiritaj en tiu deĵoro
estiĝis lia posta agado.

Dum la 6a Ekumena Kongre
so, kiu okazis durn la semajno
antaû UK en Augsburg, s-ro
Walter Mudrak, kiu persone
konis d-ron Metzger, faris tre
interesan prelegon pri li. La
kongresanoj vizitis instituton
fonditan de Metzger en Mei
tingen, proksime de Augsburg.
Tie li vivis dum la lastaj ja
roj antaû sia mortigo.
Ne estas loko ĉi tie, por de
tale priskribi la vivon kaj ag
adon de Metzger. Sed resume
el la prelego de s-ro Mudrak
ni atentigas, ke Metzger jam
en la 20aj jaroj de ĉi tiu jar
cento aktivis ankaû en la Es
peranto-movado, tamen lia
ĉefa celo ne estis la disvastigo
de Esperanto, sed li uzis Espe
ranton por batali k a j por la
paco k a j por ekumeno. Li
estis vera pacifisto (vidu sup
re) kaj pioniro de l' ekumeno
en tempo, kiam nek en la ka
tolika nek en aliaj kristanaj ek
lezioj oni vere pensis pri tio.
Precipe ankaû la katolikaj es
perantistoj tiutempe ne plene
akceptis la progresemajn ide
ojn de Metzger - ja eĉ estis
multaj kvereloj inter li kaj la
aliaj katolikaj esperantistoj.

Plej aktiva komitatano

La estraro de UEA lanĉis
novan tradicion: ĉiujaran
elekton de la plej aktiva mem
bro en la Komitato, la plej
alta gvidorgano de la asocio.
La nomo de la distingito en
iras la Oran Libron de la Ko
mitato.
Fred de Geus, Nederlando,
komencas la vicon de la plej
aktivaj komitatanoj. La estr'-
aro distingis lin pro liaj gravaj
meritoj en la aûtomatigo
de la Centra Oficejo de UEA
kaj de ĝia Grafika Centro,
por kiu li oferis nekalkuleblan
kvanton da vesperaj kaj se
majnfinaj horoj. Li aktivas
ankaû en la Komisiono pri
Financo kaj Administrado
kaj estas revizoro de la Ko
mitato. Kaj se vi foje sendas
uzitajn poŝtmarkojn al UEA,
por ke ili estu venditaj
favore al la Asocio, estis
ĝuste Fred de Geus, kiu
prizorgis tion.
Gratulojn al Fred!

Tia homo - konvinkita pacifisto
- kompreneble estis suspekta
en la okuloj de I' nazioj en la
Germanio de Hitler. Kiel kona
te, la Hitler-reĝimo ankaû mal
permesis Esperanton. Do Metz
ger - por ne troe riski - rezi
gnis en la 30aj jaroj aktive uzi
Esperanton, sed ĝis la fino li
tenis kontaktojn al Esperanto
amikoj.

Plurfoje - ankaû en Augsburg
- li estis en karcero; fine en
1943 oni enkarcerigis lin en
Berlino. Li estis akuzita antaû
la fifama "popoltribunalo" de
Freisler pro "ŝtatperfido" kaj
kondamnita al morto. La 17an
de aprilo 1944 oni ekzekutis
lin. En 1968 oni transportis
liajn ostojn el Berlin° al Mei
tingen kaj tie entombigis lin.
Ankaû la supre menciitan bus
ton antaû la katedralo de
Augsburg oni starigis je tiu
okazo.

S-ro Mudrak fine de sia pre -

lego en Meitingen diris pri
Metzger: "Li ne mortis, li
daûrigu vivi ankaû per ni !"

D - ro Max Josef Metzger

Jarkunveno de UMEA

Universala Medicina Esperanto
Asocio (UMEA) havis sian jar
kunvenon la 6an de aûgusto.
Gvidis d-ro Imre Ferenczy, pre
zidanto de UMEA, partoprenis
48 gekolegoj el 13 landoj. La
ĉeestantoj omaĝis pro la mor
to de d-ro Hideo Shinoda, hon
ora prezidanto de la asocio. La
UMEA - premion ĉi-jare ricevis
d-ro Gabor Lázár (Romania).
UMEA deziras starigi konsul
tajn rilatojn kun Monda Organ
izo de Sano (MOS) kaj planas
internacian konferencon en
Krakovo dum la jubilea jaro.

Kunveno de MONATO

Kunveno de kunlaborantoj kaj
abonantoj de la internacia ma
gazino MONATO okazis 6an de
aûgusto; ĉeestis ĉ. 90 personoj,
kiuj povis fari demandojn al la
eldonanto kaj redaktoro. Oni fa
ris plurajn interesajn proponojn
kaj sugestojn; ĝenerale oni mon
tris kontenton pri la nun deno
ve bona perspektivo de la revuo.

Filmo pri la E-Jubileo
Kunveno de TE3A kaj ILEF

60 ĵurnalistoj, fotistoj kaj film
istoj el multaj landoj 	 ĉeestis
la kunvenon de , Tutmonda Espe
rantista Jurnalista Asocio
(TEDA) kaj Internacia Ligo de
Esperantistaj Foto-Kino-Mag
netofon-Amatoroj (ILEF) la 6an
de aûgusto. Oni diskutis planojn
- antaû la jubilea jaro - havigi
profesie verkitan materialon
por ĵurnalistoj kaj informi pli
vaste pri Esperanto. Oni inten
cas kun la gazetara servo de
UEA starigi lnternacian Espe
ranto-Inform-Agentejon.
UEA komisiis Donĉo Hitrov
(Bulgaria), Roman Dobrzynski
(Pollando) kaj d-ron Ulrich
Lins (FRG) produkti 16-milime
tran koloran dokument-filmon
pri la 100jariĝo de Esperanto.
Oni petas ĉiujn, kiuj posedas
filmajn materialojn pri Esper
anto-kongresoj kaj aliaj aran
ĝoj, anonci sin ĉe la Centra
Oficejo de ILEF (bul. Hristov
Botev 97, BG-1303 Sofia, Bul
gario) por helpi en kreado de
ĉi tiu filmo. 	 D.I1.

Ceremonio Waringhien
En la publika kunveno de la
Akademio (vendrede, je la
14a h.) okazos ceremonieto
omaĝe al Prof. G. Waringhien.
La editor° de lia festlibro
"Li kaj ni", R. Haupenthal, en
mallonga parolo reliefigos la
verkon de Waringhien kaj sian
longjaran kontekton kun li.
Poste li transdonos aparte
binditan volumen.

Munkena Altlerneja E - Grupo

kunvenis la 4an de aûgusto; ĉe-
estis ankaû eksterlandaj stu-
dentoj. Oni diskutis proponojn
por agado por UK. Al Reinhard
F6f3meier oni dankis pro lia la-
boro en preparado de la libro
"Resonoj", kiu eldoniĝis kiel
kontribuo al la 70a UK. Kiel
bavaro FĉBmeier donis gravajn
kontribuojn al la Esperanto-tra-
duko por pli bone ekkoni la vi-
von en la kong resl and°. 	 JP

LKK por 72a UK en
Varsovio aprobita

La estraro de UEA aprobis ĵus
la jenan membraron de la loka
kongresa komitato de la UK en
Varsovio:
Prezidanto: Lech Kosieniak
Vicprezidanto: Jerzy Leyk
Sekretario: Andrzej Kraszewski
Kasisto: Tomasz Pul
Loĝado: Aleksandra Chabrovvska
Ekskursoj: Franciszek Kalinski
Artaj aranĝoj: Ewa Siurawska
Junularaj aferoj: Jaroslaw

Parzyszek
Infana kongreseto: Bogdan

Wawrzynczyk
Enlanda informado: Zofia

Banet-Fornal
Ekspozicioj: Tamara Roszak
Scienca konferenco: Ryszard

Rokicki
Konkursoj:_ Wojciech

Usakiewicz

GRAVA INFORMO POR LA
PARTOPRENANTOJ DE LA

POSTKONGRESO EN KRONACH

Dimanĉe, la Ilan de aûgusto,
atendas vin la aûtobusoj el
Kronach en Fuggerstra(3e inter
Kbnigsplatz kaj la urba teatr
ejo ankaû Justizgebbude.
Bonvolu tie esti tiel frue, ke
ni povos ekveturi akurate je
la 7.30 h!
Antaûĝojante pri la renkonto
la Kronafia Esperanto-Grupo

Antaü via forveturo nepre ri
gardu ankoraafoje la RENDE -

VUAN TABULON por vidi, ĉu
estas por vi mesaĝoj au poŝt
aĵof!

A TENTU, GERMANAJ
KONGRESA NOJ!
Sendu raportojn pri la UK ape-
rintaj en germanaj gazetoj al
Elsbeth Bormann (sendu laŭ

 eble eltondaĵon aû fotokopion
kaj ne forgesu indiki la fon-
ton). Dankon!

Esperanto - Schnellkurs
de Hans Koch/Stefan Maul
estas tiu kurso, kiu aperis
antaû la UK en Augsburger
Allgemeine kun bona eFla.
Vi pavas aĉeti ĝin ĉe Ia
fervoja giĉeto kaj ĉe la
stand° de MONATO.
Libro 10,00 DM
Kasedo 10,00 DM

LA INTERNACIA MORO
fondita la San de aûgusto 1980
en Stokholmo, denove funkcias
sub gvido de ?iorestro Dimitr
Terziev. La San de aûgusto ĉi
f o je ekzercadis 54 gefiorano j.
Se ankaû vi deziras al iĝi, ra
pidu!

LIBROJ DE SEC
En la kongresa libroservo
estas aĉeteblaj jam 9 ver-
koj eldonitaj lastatempe de
la Scienca Eldona Centro
de UEA. Aparte menciindaj
inter ili estas la verko de
d-ro Endre Dudich "Ĉu vi
konas la Teron ?" kaj la
speciala numero de "Scien-
caj Komunikaĵoj" pri komu-
nikado kun artikoloj de
prof. d-ro Helmar Frank,
d-ro Werner Bormann, prof.
B.A. Sherwood, AP. Witkam
(DLT) kaj aliaj.

"La Pinto" ne ripetota
sed eldoniĝos kasedo

Multaj homoj petis ripeti ankaû
la kabaredaĵon LA PiNTO. Tio
bedaûrinde ne eblas pro tekni-
kaj kaj personaraj problemoj.
Sed la spektaklo estas filmita
per vidbenda kamerao; ĝi prob-
able estos havebla en aûtuno
kiel kasedo. Turnu vin al la re-
dakcio de MONA TO.



MONATO
internacia magazino

sendependa
daûre serĉas pliajn

kunlaborantojn.
Se vi havas intereson, venu
al la stando de MONATO.
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Kunsido de blinduloj

La kunsidon de LIBE (Ligo
Internacia de Blindaj Esperant
istoj) ĉeestis 30 personoj, inter
kiuj 15 vidantoj.
Bona por blindaj esperantistoj
estas la novaĵo, ke ĵus aperis
10-voluma "Plena Analiza Gra-
matiko", preskaû egalpreza
kiel la vidula eldono, dank' al
donacoj.
Por faciligi al blinduloj parto-
preni en la movado, baldaû
aperos faldfolio, kiu samtempe
prezentos la agadon de LIBE.
Libreto pri kontaktoj kun
blinduloj "Ne Tiel Sed Ci Tiel
estas aĉetebla en la Libroser-
vo
Kutime ankaû en la Esperanto-
movado oni estas superŝutata
per informoj, sed por blinduloj
mankas informiioj. Vidantoj
povus helpi per voĉlegado. Ta-
men, aperas "Esperanta Ligilo"
la brajla organo de LIBE kaj
diversaj landaj revuoj, ekzemple
nova en Bulgario.
Ankaû vidantoj helpu informi
LIBE pri izolitaj blinduloj, ĉu
komencantoj, ĉu esperantistoj,
kaj tiujn pri la apero de
revuoj sur kasetoj: "Esperanto"
kaj "Monato" (kontaktu kon-
gresanon 202, s-finon Reinders).
Multaj laûdis la ĝustatempan
surkasetan kongreslibron kaj la
brajligitan programkajeron. Ali-
flanke la Estrara Raporto en
la junia numero de la revuo
malebligas partoprenon en la
Ĝenerala Kunsido, ĉar voĉlego
okazas monaton post la apero.
La fondaĵo "Eroŝenko", al kiuj
pluraj kontribuis, ebligis havigi
librojn (kiel la jam menciitan
PAG) al bibliotekoj kaj aktiv-
uloj en netranspagipovaj landoj.
En la jubilea programo troviĝas
brajlaj gramatikoj por arab-
kaj por svahil - lingvanoj.
Fina demando: ĉu post la
Internacia Jaro de Handikapitoj
(1981) en UK-programoj trov-
iĝis handikapitaj artistoj
kaj prelegantoj?

Poŝtistoj kunvenis

La 16-a ĉefkunveno de IPTEA
(Internacia Poŝtista kaj Tele-
komunikista Esperanto - Asocio)
okazis lunde.
Dipl.-inĝ. Veikko Miki-Luopa
prelegis pri la evoluo de la
internacia teleskribil-abonanto
aû tiel nomata telekso-servo,
kiu fariĝis 50-jara jam en 1984,
sed tiujare IPTEA ne kunvenis.
Li konstatis, ke en la tuta
mondo nun ekzistas 1 ,5 milionoj
da abonantoj. La plej granda
telekso-lando estas Usono
(170000 abonantoj), sed plej
multe da abonantoj je 100 000
enloĝantoj tamen havas Svis-
lando (570). Poste sekvas inter
alie Singaporo (560), Ia Unuiĝo
de Arabaj Emiratoj (400) kaj
Hongkongo (350). La duonon de
la tutmonda abonantaro havas
Eûropo, kvaronon Ameriko kaj
okonon Azio.
La kunvenon ĉeestis 9 personoj
el 6 landoj.

Programo de la
INTERNACIA ARTA VESPERO

vendredo - 20a horo

Susanna Castel:kanzonoj el la
"Trigroŝa Opera" de Bert
Brecht
Maria Durys/Marian Carkowski:
kabaredo "Viro kaj Virino"
Sara Su Jones: violon - koncerto
a - minor de Viotti
Maria Angelova: kantoj inter-
naciaj
Anna Kiss: kantoj mondkon-
ataj
Piano: Erika Becht

Naturamikoj detale informis

Pli ol 80 kongresanoj parto -

prenis je lundo la kunvenon de
la Turista Asocio "La Natur-
amikoj" - Esperanto-Fako
(TANEF). Kiel ne-esperantista
organizaĵo kun 350 000 membroj
en 15 landoj la asocio praktike
uzas la internacian lingvon de-
post 1946. De tiu dato ĝí havas
kotizmarkon nur en Esperanto.
S-ro Walter Poppeck, fakgrup-
estro por FR Germania, aten-
tigis aparte pri la revuo "La
Migranto", sola fakrevuo de la
naturamika movado. Venontjace
okazos Inter nacia Feriosemajno

li de la 9-a ĝis 16-a de aûgusto
1986 en la moderne ekipita
Naturamika Domo en Bodman
apud la Lago de Konstanco.
Informojn petu de: F. W.
Poppeck, kongr.-numero 700.

Akademio de Sciencoj

Dum speciala kunsido de la
Akademio Internacia de Scien-
coj (AIS) informis s-ro Ventu-
rini, la delegito de la minis-
trino pri kulturaj aferoj de San
Marino, ke la laûjura fondo de
la jam laboranta Esperant-ling-
va akademio okazos dum la unua
semajno de septembro 1985.
Oficialaj kunfondantoj povas
esti ĉiuj laûjure memstaraj
sciencaj institucioj (asocioj,
institutoj, ...) same kiel entre-
prenoj (ekz. eldonejoj), kiuj jam
uzis - nure aù inter alie - Es-
peranton pro sciencaj celoj. Pro
la urĝeco de la afero kongres-
anoj estas petataj informi la
ĉeestantajn membrojn de la
Alta Akademio de AIS - prezi-
danton prof. Pennacchietti
(kongresnumero 842) a6 prof.
Frank (kn 161) - pere de la
Rendevua Tabulo pri nomoj,
adresoj kaj koncernaj meritoj
de tiaj organizaĵoj, ĉeestantoj
reprezentantoj de ili bonvolu
senpere kontaktiĝi pri detaloj
kun unu el la du AIS-reprezen-
tantoj.

Bona Espero

La amikoj de Bona Espero
kunvenis mardon matene en urba
restoracio. Por ili estis certe
surprizo renkonti krom s-ron
Victor Sadler ankaû gesinjo-
rojn Grattapaglia, kiuj ĵus estis
alvenintaj. Triope ili detale
respondis ĉiujn demandojn pri
tiu bieno-lernejo. lnteresitojn
informas: Margret Brandenburg,
kongresnumero 1055.

Bahaa Esperanto - Ligo

62 kongresanoj el 14 landoj
ĉeestis la kunsidon de Bahaa
Esperanto -Ligo. Piere Belle -

bono montris lumbildojn pri la
vivo de Lidia Zamenhof kaj ŝia
aliĝo al la bahaa religio. Infor-
mis: Roan Orloff Stone, 1272.

Ekonomikistoj: IKEF fondita

Marde pli ol tridek ĉeestantoj
el almenaû 10 landoj solene
adoptis la statuton de Inter-
nacia Komerca kaj Ekonomia
Fakgrupo. La nova kvinmembra
estraro ellaboros agadprogra-
mon.

ILERA parolas kun tuta mondo

Pere de la amatora kongresa
radio - stacio oni sukcesis kon-
takti esperantistojn inter alie
en Francio, Svedio, Brazilio,
Usono, Argentina, FR Ger-
mania, Germana DR. Neder-
lando, Rumania, Cehoslovakio
kaj Soveta Unio.
Interesuloj bonvolu viziti la
stacion por pliaj informoj; ĝi
situas proksime al salono Win-
gen. Informis Hans Welling,
DJ4PG, kongr-numero 1033.

200 legantoj ĉe "EPC"

Merkrede kunsidis proksimume
200 legantoj de la revuo "El
Popola Cinio". La kulminan
nombron ne atendis ĝia ĉef-
redaktoro s-ro Xu Shansu, kiu
gvidis la kunsidon. Nemalmultaj
legantoj laûdis en amika etoso
la progreson de EPC kaj donis
sugestojn por ĝia pliboniĝo.
Inter la ĉeestantoj troviĝis
s-ro William Auld kaj kelkaj
aliaj, kiuj abonis la gazeton jam
de ĝia unua numero. Dume oni
ankaû prezentis opiniojn pri
Radio Pekino. Antaû la komen-
co de la kunsido la ĉeestantoj
ricevis donaceton de ĉinaj
samideanoj

Kunvenoj de gejoj

Jam sabaton vespere, la 3-an
de aûgusto, 24 anoj de L.S.G.,
la Ligo de Samseksamaj Ge-
esperantistoj , el 12 landoj ren-
kontiĝis por interksna vesper-
manĝo en restoracio "Arena",
kaj poste por dancado en geja
diskodancejo "Adonis" ĝis la
2-a matene. Dimanĉon vespere
ili denove renkontiĝis por sia
oficiala jarkunveno en la Evan-
gelia Studenta Komunumo
Augsburg, invitite de la loka
geja grupo.

Forstistoj aktiviĝas

Lunde renkontiĝis "Internacia
Forstista Laborgrupo Esperant-
lingva", kiu preparas jam de tri
jaroj forstfakan terminaron 17-
lingvan kun klarigoj en Esper-
anto, kaj eldonas fakbultenon
"Forstista Informilo". La kun-
veno decidis aranĝi specialan
renkontiĝon kadre de la 72-a
UK en Varsovio. Helpemuloj
estas bonvenaj. Kantaktu kon-
gresnumeron 1284: Johann
Pachter.

* ****************************

Nova Himno al la Paco

La 2000jara jubilea de Aûgsbur-
go inspiris multajn loĝantojn al
plej diversaj iniciatoj. Inter ili
elstaras Andreas Knoll, eksinst-
ruisto gimnazia. Li verkis novan
"Himnon al la Paco" kaj mem
komponis la melodion. La tek-
stojn li igis traduki en plurajn
lingvojn, eĉ la ĉinan. Kiam li
vidis la Esperanto-kurson en la
loka ĵurnalo Augsburger Allge-
meine, li petis Stefan Maul,
traduki la himnon en la inter-
nacian lingvon. Lia ideo estis,
ke oni uzu ĝin dum la Univer-
sala Kongreso. LKK akceptis
lian proponon kaj petis la in-
ternacian Moron, lerni la him-
non kaj prezenti ankaû dum la
manifestacio sur la urbodoma
placo la 7an de aûgusto. Sed
eble estos ankaû aliaj okazoj
dum la kongreso por kanti la
ĉi tiun himnon.

Jen la teksto:

1. Paco, ĝoj' por ĉio viva,
por popoloj sur la ter',

por valor' de hom' aktiva
vi, fiera ja esper'.

R. Sen la venĝo, sen envio
devas reestiĝi am'.
Lumu, ridu, pac' en pio,
ne do nin forlasu jam!

2. Konserviĝu, homojn benu,
kiuj agas bone, por
disputantoj ankaû penu,
ke armiloj iĝu for!

3. Paco, ĉu vi restcs ade?
Riĉajn landcjn igu do
el profit' dividi frate
kun malriĉaj po kaj po!

** * ******** ** ********* ** *****

junuloj instruis "bambismon"

Dum la lastaj horoj de la balo,
jam post noktomezo en la
unuaj horoj de mardo, la jun-
uloj portis iom da IJK-etosa
vigla al la solena UK-progra-
mo. Ili konvinkis la orkestron
ludi la melodion de "La Bam-
ba" kaj instruis al la ĉeest-
antoj, ke por tiu danco oni
formas grandan cirklon. La
ĉirkaû 10 % kiuj ne kundancas
en la cirklo eniras ĝian mezon
kaj devas trovi partneron de la
alia sekso, kies vangojn oni
kisas trifoje por poste trans -

preni la lokon de la kisito kaj
sendi lin aCi ŝin en la arenon
meze de ia rondo por mem
trovi novan partneron. Pro la
vigla eno al tiu etosiga danco
la orkestro devis plurfoje ri-
peti ĝin.
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SENTEBLA MANKO DE ESPERANTO-INSTRUISTOJ
Tago de la Lernejo: Kiel disvastigi E-instruadon?

Mardon, la 6an de aûgusto, de la 9a ĝis la 16a h okazis la 4an
fojon tiu ĉi pedagogia programo. La ĉi-jara kadrotemo estis "Ki-
el disvastigi Esperanto-instruadon?"
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LA STROBILO
KONGRESA KURIERO DE L' 70a UNIVERSALA KONGRESO DE ESPERANTO EN AUGSBURG 1985

sub la aŭspicio de MONATO internacia magazino sendependa, Antwerpen/Augsburg

internacia redakcio sub gvido de
Stefan Maul, Thomas Bormann kaj Paul Peeraerts

N-ro 6
sabato, 10 aŭgusto

Post malfermo fare de B Rag
narsson kaj' post salutvortoj de
reprezentanto de la kultur-mi
nisterio de Bavaria, s-ro Luch
ner, sekvis 8 mallongaj rapor
toj pri la stato de E- instruado
en diversaj landoj kaj kontinen
toj, nome Afriko (Ruando), A
meriko (Usono), Azio (Ĝinio,
irano) kaj E6ropo (Islando, FR
Germania, Hungario, Pollando).
La raportojn oni prezentis laû
unueca skizo. Evidentiĝis, ke la
situacio de E-instruado estas
pli ol diversa: en kelkaj par
toj de la mondo oni eĉ ne sci
as pri Esperanto, en aliaj ĝi
estas kvaza( privata afero, en
aliaj la ŝtato forte apogas ĝin,
en kelkaj la movadb ne povas
kontentigi la intereson de la
lernemuloj.
Sed preskaû ĉie la komuna
problemo estas la manko de
sufiĉe da Esperanto-instruis-
toj, fake aitnivele edukitaj.
En la programo estis antaû
viditaj 3 model-lecionoj, el in
ter kiuj realiĝis nur 1 fare de
s-ino Stefanie Tucker, kiu suk
cese prezentis, kiel apliki Es
peranton en instruado de geo
grafio.
B. Ragnarsson prelegforme
prezentis, kiel instrui poezion
(analizi poemon) en kurso por
lingve evoluintaj plenaĝuloj.
La 3a model-leciono pri gim
nastiko - pro organizaj kialoj -
bedaûrinde forfalis. La parto
prenantoj prave riproĉis pro tio

Diskuto sekvis prelegojn kaj le
cionojn. Pluraj instruistoj ple
das por organizi internacian so
meran lernejon por geknaboj,
laûeble dum UK-oj aû proksi
me al UK.
Pluraj demandoj venis pri se
rioza centra organizo de kore
sponda servo por lernejanoj kaj
pri facile akirebla kaj bone uz
eb l a infan-revuo (eble redakt
ota kaj produktota fare de in
fano

La unuan fojon okazis, ke la
tuta estraro de ILEI partopre
nis la Tagon de la Lernejo kun
informa kontribuo de ĝia nova
prezidanto, profesoro d-ro I.
Szerdahelyi, kiu - en la nomo
de la ligo - deklaris pretecon
strikte kunlabori kun UEA,
precipe kun ĝia eduka komisio
no. Tiurilate li jam havis plu
rajn laborkunsidoin kun s - ro
Ragnarsson, kiu kun ĝojo ak
ceptas komunan plenumon de
instruaj/edukaj taskoj.

La interesiĝo pri la Tago de
l a Lernejo estis mu l te
malpli 	 granda ol en
Antverpeno kaj Budapeŝto.
Partoprenis ĝin ĉ. 150 perso
noj. Probable estus i nde en la
estonteco anticipe enketi, kiuj
temoj plej interesas la kongr
esanojn, instruistojn kaj kurs
gvidantojn. 	 Z. Barcsay

Ege sukcesa 1 K U -sesio

De la ĉi-jare antaûviditaj 10
prelegoj de la Internacia Kon
gresa Universitato (IKU) nur
unu ne okazis pro la bedaûr
inda forresto de prof. Isaev.
Anstataû li podia diskuto,
gvidata de d-ro Maitzen okazis
pri la antaûvidita temo: du
lingveco.
La 8. 120 sidlokoj de salono
Wingen preskaû ĉiam estis
okupitaj kaj multaj stare devis
sekvi la prelegojn. Dufoje eĉ
devis okazi alisaloniĝo pro la
multe tro granda amaso da
interesitaj aûskultantoj, nome
ĉe la plilumo de la lingvaj
fontoj de Esperanto fare de
prof. Eichner kaj kiam prof.
Tonkin konfrontis antikvon kaj
modernon en la literaturo.
La prelegoj estis ĉiam alt
nivelaj, kaj lingve, kaj
enhave. Estus malfacile elstar
igi unu, du aû tri prelegojn.
Tamen menciindas aparte vigla
prelego, nome tiu de d-ro
Wandel, la plej juna preleg
into kiu traktis pri la universo
ekde ties praeksplodo.
Petleteron al la ministro pri
eksterlandaj aferoj de FRGer
manio (membro de la
Patrona Komitato de l' UK)
subskribis ĉ. 100 partopren
antoj de IKU el ĉiuj landoj de
l' ECiropa Komunumo. Ili petis,
ne tuŝi la ĝisnunan egalrajt
econ de la oficialaj lingvoj de
la EK-landoj, kiel antaûvidite
en la Traktato de Romo, sed
antaûvidi plifaciligon de la est
onta komunikado per subteno
de la sciencaj klopodoj koncer
naj, precipe de la kontribuo de
la interlingvistiko al aûtomata
tradukado kaj al la scienco

AKTUALE 

Vetero: atendas nin sufiĉe so
mera semajnfino kun iom da
pluvo.
Sudafriko: La tumultoj en la
regiono de Durban daûras kaj
igis intertempe jam morti 55
homojn; ĉ. 400 homoj grave
vundiĝis. Batalis inter si nig
ruloj, hinddevenaj loĝantoj kaj
soldatoj.
Togo: Papa Johano Paûlo 2a
dum la unua etapo de sia vo
jaĝo tra sep afrikaj landoj ak
ceptiĝis hieraû entuziasme en
Togo. Li renkontiĝos en Afri
ko ankaû kun pastroj de na
tur-religioj.

** **** *** *** ***:******* **** * *
Urĝa peto al fotografoj
Ni petas tiujn kongresanojn,
kiuj fotis la prezenton de la
Aûgsburga Kretocirklo, nepre
sendi fotojn al la redaktoro
de MONATO (S. Maul, Pfer
seer Str. 15, A-8900 Augs
burg). Dankon!***************s * *********** *

IJK en 1986 en Israel()

Inter la 14-a kaj 21-a de aû-
gusto 1986 TEJO kongresos en
Neûrim en Israelo ĉe la medi-
teranea marbordo. Eblas ankoraü
aliĝi ĉe la TEJO-budo.
Dum la jubilea jaro, en 1987,
la IJK okazos en Krakovo, Pol-
lando.

cela uzado de la lnternacia
Lingvo.
La 1KU-prelegoj, kiuj estos
publikigitaj ĉu kopie haveblaj
de UEA, konsistigas gravan
kontribuon al la evoluigo de
la internacilingva fakterminaro.

j

Ekskursintoj dankas

Alvenis ĉe LA STROBILO mul
taj dank-esprimoj pri la tutta
gaj kaj aliaj ekskursoj, organ
izitaj de Stefanie Tucker; ĉiuj
okazis sen paneoj kaj akciden
toj. Aparte sukcesaj evidente
estis la ekskursoj al la norda
regiono, kies partoprenantoj
ĉe la fino eĉ ĝuis folkloran
programon. Domaĝe, ke en
LA STROBILO mankas spaco
por detalaj raportoj.
Entute estis 35 busoj kun ĉ.
1800 partoprenintoj. En kelkaj
ekskursoj salutis urbestroj kaj
intervjuis ĵurnalistoj. Danke al
la de s-ino Tucker bone pre
parita materialo kaj la kapablaj
ĉiĉeronoj ĉio bonege funkciis.

Realigita utopio'
La publika prezento de Esper
anto ne nur svingigis la spek
tantojn sur la urbodoma placo,

sed fakte instigis kelkajn ho
mojn tuj lerni Esperanton. La
plej konvinka eldiro de ĉeest
intoj estis, ke ili tiom forte
sentis la etoson de la interpo
polaj kompreniĝo' kaj amikeco,
ke oni rajtas nomi ĝin "realig
ita utopia".
Ni uzu la internacian lingvon
kiel eble plej ofte, por ke tiu
realigo de utopio daûru pli
longe ol la kongresa semajno
kaj disvastiĝu tra tuta la mon
do. 	 Jomo

hodiaû
estas lasta ebleco aboni en
ĉi tiu kongreso la revuon

MONATO
Anstataû reŝanĝi al via na
cia valuto, uzu la restantajn
germ ana jn markojn por pa-
gi abonon de 1986 je la
fari f o de 1985! Vizitu nin
en la stando de MONA TO!

La 70a UK en Augsburg - ankaû pro Ia ligiteca al la 2000jara ju-
bileo de la urbo - sendube restos en bona memoro de la pli al
2300 kongresanoj. Jen la kongresejo kun kelkaj gravaj personal de
ĉi tiu UK (de maldekstre): LKK-prezidanto Rdll, la UEA-estrarano
Umeda (respondeca pri la pacotago), prezidanto Maertens kaj hef
urbestro Breuer kun la festparoIinto Tonkin.



FAVORA OFERTO LOGIS AMASE JUNULOJN AL LA UK

Granda parto de la partoprenintoj de la Internacia Junulara Kongreso
(IJK) en Eringerfeld vojaĝis suden al Augsburg, 35 eĉ per biciklo.

Pro la grandioza sukceso de l' unua prezentado, Bulgara Esperan-
to-Teatro duan fojon prezentis la "Kretocirklon" ĵaûde. Sur la Po
to juĝisto Dollinger kun la vera patrino.

Logis interesa oferto: senkosta
partopreno en la programo de
la UK por IJK-avoj kaj mal-
multekosta tranoktebleco en la
lernejo tuj apud la kongresejo.
La sukceso pravigis la klopo-
dojn, interesigi gejunulojn por
UK: la 170 litoj en la lernejo
ne sufií✓ is por tiuj venintoj.
Tamen la organizantoj sub gvi-
do de Michael Scherm ĉiam
trovis iun solvon.
Oni eĉ ofertis favorprezajn
varmajn manĝojn. Ne nur ge-
junuloj ĝojis pri la bona ebleco
zorge trakti la malabundan vo-
jaĝ-kason; ankaû multaj "or
dinaraj" kongresanoj uzis la eb-
lecon kaj malkovris per tio la
buntan aron en la lernejo.
Krom la riĉa kongresa progra-
mo la gejunulojn atendis spe-
cialaj "jun-eroj"; ŝerca serĉ-
promenado tra Augsburg ne
nur instruis pri la graveco de
supersignoj en Esperanto, sed
igis la 50 konkurantojn malkov-
ri la urbon. Ekskurso al la
koncentrejo Dachau celis pens-
igi pri la teruraj okazintaĵoj
sub la Hitler-reĝimo. Okazis
aranĝoj "TEJO sin prezentas"
kaj junulara forumo, kiujn
kongresanoj de ĉiuj aĝoj vigle
partoprenis. Kvankam klopodo
eldoni numeron de speciala ju-
nulara kongresa gazeto ne rea-
liĝis, la partoprenantoj en se-
minario tamen profitis de mul-
taj konsiloj pri gazetfarado. Vi-
zito al la redaKtejo kaj presejoe Augsburger Allgemeine in
tensigis ilin.
Je la ĵaûda vespero 350 UK-
anoj ĝuis junularan vesperon,
relative spontanee organizitan
post kiam la origina junulara
vespero je lundo apenaû efekti-
viĝis. Lertaj junularaj kantistoj
prezentis altnivelajn muzikaĵojn,
la ĉeestantaro ofte kunkantis
kaj fine eblis spekti skeĉojn.
Pest la vespero la vigla progra-
mo daûris en la kelo de la lern-
ejo, kiun oni tuj baptis "Holi-
day Out". Oni dancadis en
ankaû spontanee organizita dis-
koteko, kiu nur ĉesis post la
4-a horo matene. Pro la bona
sukceso tiu diskoteko denove
okazis pasintnokte. Jen la vi-
gla etoso de la Internacia Junu-
lara Kongreso ankaû aperis en
Augsburg.
Resume la junularo danke bon-
venigis la eblecon partopreni en
UK sen tro da financa ŝarĝo.
La UK ne nur estas unika ebl-
eco kunigi homojn el plej di-
versaj fonoj lingvaj, naciaj kàj
kulturaj , sed ankaû de diversaj
aĝoj. Tio estas des pli grava,
ĉar ĝi garantias la generacian
kontinuecon de la Esperanto-
movado kaj helpas solvi la ori-
entiĝon de la mezaĝa "inter -

generacio". Pro tio ankora6 pli
forta partopreno kaj integriĝo
de junaj esperantistoj en la UK
estas dezi ri nda.
Espereble la pli maljunaj kon-
gresanoj opinias same, por ke la
modelo de Augsburg kiel "jun-
ulara UK" ripetiĝu. Multaj jun-
uloj esperas, ke en ankaû en
Pekino eblos kunloĝi en tia
"amasloĝejo", ekzemple en Ier-

nejo a6 en gimnastikejo sur ma-
tracoj. Pri tio speciale ĝojus
la junuloj, ĉar ili kutime ne
hava$ tiom da mono.

Esperanto -domo
YU-79285 Gornja Sanica
invitas vin de 15a de aûg ĝis
17a de sep 1985 al
rekonstruo de la domo >
laboreti, manĝegi, propagandi.

Esperanto -domo
Dreifert Rosi, Burgstr. 1,
Husen, D-4791 Lichtenau
tel. 052921737
Nepre antaûe telefonu!

E1 la komitato de UEA:

Du novaj kunlaborantaj asocioj

La komitato de UEA ŝvite la-
boras. La vendreda plenkunsido
tamen komenciĝis per eta
solenaĵo: d-ro Imre Pethes,
prezidanto de Mondpaca Esper-
antista Movado, transdonis ho-
noran insignon de MEM al G.
Maertens, H. Tonkin kaj R.
Corsetti.
La financoj de la Asocio pos-
tulis multe da tempo en la
kunsidoj, ĉar la pasintjara
deficito kompreneble maltrank-
viligis la komitatanojn, same
kiel la antaûvidita deficito ĉi-
jare. La komitato akceptis
la spezokonton kaj bilancon de
1984, sed la buĝeto 1986 -__
atendas la sabatan kunsidon.
Kun kontento la Komitato
konstatis tre pozitivan financan
rezulton de la Universalaj
Kongresoj en Budapeŝto kaj
Vankuvero kaj akceptis iliajn
kontojn.
UEA havas nun du pliajn kun-
laborantajn fakajn asociojn, ĉar
la Komitato akceptis kiel
tiajn la Esperanto-Propagan-
dan Centron de Oomoto (en la
kategorio neneûtrala) kaj
Filozofian Asocion Tutmondan.
Estis pritraktita ankaû la
peto de Monda Turismo fariĝi
aliĝinta faka asocio de UEA.
La decido tamen estis pro-
krastita kaj Monda Turismo
restas kunlaboranta asocio.

Verdula agado por Esperanto

Asocio de Verduloj Esperant-
istoj (AVE) dum sia kunveno
efike plilarĝigis sian bazon.
Oni decidis prepari inform-fo-
liojn nacilingvajn kaj en Espe-
ranto. La 25 germanaj esper-
antistaj verduloj estas surfoje
al propra laborgrupo en la par-
tio "Die Grünen", kiu - sub-
venciata de la partio - stari-
gos lingvokursojn por partianoj.
Komisiono de ĉi tiu laborgrupo
el laboros precizajn eldiraĵojn
pri la pontecaj trajtaroj de la
pontolingvo Esperanto kaj la
pontoscienco ekologio. Vendre-
de AVE prezentis dum trihora
preteg-serio la ekologian argu-
mentadon por piiampleksigo de
la UEA-statuto per ekologia
amendo; ĉ. 45 ĉeestantoj bone
akceptis ĉi tiun neformalan in-
formadon.

ATENTU:
Dum la marda kunveno oni
disdonis liston de la Eûro
pa Parlamenta Esperanto
Grupo, en kiu bedaûrinde
estis du eraretoj. Bonvolu
korekti la du lastajn antaû-
nomojn. La ĝusta versio es-
tas: Pisoni, Nino kaj Novel-
1 , D i ego.

Bibliotekistoj

Pro neĉeesto de la organizanto
s-ro K ing (Britio), la kunven-
intaj bibliotekistoj kaj interes-
atoj (ĉ. 20 personoj) decidis
peti lin, sendi al ili la propo-
nojn. K rome helpos bulteneto,
provizore prizorgata de R.
Moerbeek (k. n-ro 203).

Kvakeroj

La Kvakera Esperantista Soci-
eto kunvenis por aûskulti paro-
ladon de Frank Sharman pri la
kvakera vidpunkto kaj kiel ĝi
kondukas al laboro por interho-
ma kompreno kaj paco. Sekvis
diskuto sub gvido de Sally Phil-
lips kaj la aranĝi finiĝis en
mallonga silenta adorkunveno.

Sukcesaj Cseh-aranĝoj

La Cseh-kurson por komencan-
toj partoprenis komence 17 per-
sonoj el 11 landoj, sed ĉe la
fino estis 35 el 14 landoj. Do
ripetiĝis la konata fenomeno
de duobliĝo, kiu konfirmas, ke
Cseh-metoda instruado daûre
alportas bonajn rezultojn. La
kurson profesi-nivele gvidis
Stefano Keller.
La Cseh-seminarion partopre-
nis 23 personoj el 16 landoj.
La seminarianoj konatiĝis kun
la moderna Cseh-metodo, kiun
praktikas precipe Kultura Cen-
tro Esperantista en Svislando.

Tutlastaj aliĝoj
2310 	 Dobrzynski,
S-ro Roman, Majdanska
13/91 , 04-088 Warszawa,
Pol lando.
2311 	 Pulver, s-ro Nor
bert, Leipziger Str.1, D-
6369 Schüneck, FRGerman.

Korekto
La adreso de s -ro Stanisla-
vo Stolc estas: Sarbsk 17,
84-352 W i cko.

FAT prosperas

Filozofia Asocio Tutmonda
(FAT) ja arigas nur ĉirkaû dek
profesiajn filozofojn-esperantis-
tojn, sed kunlaboras krome plia
cento da interesitoj.
Dum la aügsburga kunveno oni
emfazis, ke la celo de la asocio
estas krei filozofian literaturon
en Esperanto. Tri tradukoj de
klasikuloj kaj tri originalaj ver-
koj jam aperis.
Venontjare okazos simpozioj
de FAT en Ateno kaj kadre de
la UK en Pekino.

Rendevuu kun astronomio

La IKU-prelego de d-ro Amri
Wandel pri astronomio estas
havebla ĉe la rendevua giĉetc.

Fervojistoj vizitis
ekspozicion en Nurenbergo

Kontaktkunvenon de IFEF (In-
ternacia Fervojista Esperanto

-Federacio) sub gvido de Joa-
chim Gie(3ner ĉeestis 67 perso-
noj el 17 landoj. Giel3ner men-
ciis, ke la fervojista stando en
la kongresejo multe helpas kaj
al la kongresanoj kaj al la
stacidomaj giĉetoj, ĉar centojn
da informpetoj kaj mendoj oni
ordigis en la oficiala DB-stan-
do
Inĝ. I. Gulyás raportis pri la
37a IFEF - kongreso en Vejle
kaj emfazis la fakan laboron.
G. Ritterspach per diapozitivoj
informis pri la vizitota ekspozi-
cio de 150jara DB en Nürn-
berg. Trajne la partoprenantoj
veturis tien kaj spektis ege in-
teresan krozadon de 150jara e-
voluo de DB - per bildoj, loko-
motivoj, vagonoj, modeloj, eĉ
de historiaj personoj - kaj ri
gardon en la estontecon.

************ * ************** * **
LA STROBILO

• adiaüas kaj dankas
• La internacia redakta tea-

mo de la kongresa kuriero
esperas, ke per ĝiaj modes-

* taj rimedoj ĝi tamen povis
* kontentigi viajn bezonojn.* Ni dankas al la multaj ne-
# nomitaj kunlaborantoj, ra-* portantoj kaj helpantoj.
* Ni ĝojos, se vi postkongre-
* se komunikus viajn kriti-

kojn al la adreso de S.
* Maul aû tiu de LKK.
*****************************
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