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kubai cikkbez

Remélem. a korábbi

mO.fhita,bogy mi.nden bizonnyal

adok. a többibez

felfriesiteni,

kiedásb8l'i megjelen ••

uj képekkel

c~ak olYflll kiegészítő

a tizerk€8ztóségt'1ek választaai

a kubai képanyagban
kélle $zines

diát

l1avarmár6l csak szines

hozni,

technikai"

didaktikai

dia vaa, a korlátozott

több szines

esetle,g

képet

elbirm

is

jelleilii"

kiegészitetd.

Mindenbová több képet adok, mint ti szerződésbenmegjelCSlt
m6djábal áll;08

megve.nnak. Igya

mennyiség,

bogy

szempontok szerint.
lenetőségekhi

a kubai cikk.
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,A kubai

szines

diák

szövege a következő'
1. Ravanna modern városnegyede,

a Vedado, egy felhőkarcol6ból

nézve.

,
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2. il Maleeón rakpar:t,

modern Ilegyede,

e horgászok

5. Ódoll utca

HaV8llDa

- ma a Kubai Tudományo Akadémia székel

márványpalotájá

de liUerza. Havarma legrégibb
a spanyol

6. Kubo legrégibb

• t-.áttérben

a Vedado.

3. AHavannai Kapitólium
4. A Castillo

kedvellc, találltozóhelye

gyarmati

épité széti

erődi tméllye.

épitkez'a

emléke,

emlékeivel

SaJlltiago de Guba-ban.

a'z egykori' kormállYzósági palota

SaDtlagoball~
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7. il régi

spanyol

házak ányas

Ilégyszögletu
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a tr6pu si napsugarai
Az egykori
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udvara;
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48 Guba-ball m~g ma is viseli

el a gyózteeiőkub9i
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a lövések
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9., Vidám kubai isk~lásgyerekek.
Vég egy szines

képpel

vall .probl'ma;
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