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Máropo, Ilspegante-Centgo 
Sckretariato de Eŭropa Esperanto-Unio 

Montoyerstr.37b.24 

B 1040 	BRUSELO 	 LOKAJ GRUPOJ 

1 - EUROPO + ESPERANTO BABELO 
KAJ REPREZENTANTOJ 

    

Ci tiu praktika flugfolio,planita de la EEC,presita de la Grafika Centro en 
Antverpeno kaj eldonita de BEF,certe estos fruktodone kaj efike utiligebla 
dum ĉi tiu antaŭ-libertempa periodo.Ci senpage estas dissendata de FLE kaj 
AEP al la lokaj kaj fakaj grupoj kaj al la lokaj reprezentantoj kie ne estas 
loka grupo.Restanta kvanto restas je la dispono de interesuloj. 
Entute estis eldonata 10000 por la brusela regiono + eŭro-komunumaro + 5000 
(NL) por flandrujo + 5000 (F) por valonujo. 
Se iu informpetas ĉe vi kaj se vi disponas pri ne sufiĉa materialo vi trans-
sendu nomon kaj adreson al FLE,APE aŭ  rekte al EEC.Ni disponas pri tutpretaj 
leteroj kaj inforrnmaterialo.La akcento ĉefe estos metita sur la loka grupo,sed 
por la interesuloj kiuj deziras individuan studadon estas sufiĉe da materialo. 
Por la eldono de sekvonta,pli belaspekta kaj eble pli celtrafa flugfolio ni 
kun danko atendos vian kritikon kaj subtenon.Ciu grupo kaj individua libervo-
le ĝiru subtensumon per la ĉi kuna ĝirilo.La kvalito kaj kvanto de la sekvonta 
flugfolio dependos de via gesto! 

2 - ESPERA:TO-TURISMO = ALIA TURISMO 

La "Tutpreta" "Cionenkalkulita" komerca turismo havas multege da sukceso,ĉe 
la ĝenerala publiko.Tiu vojaĝekspluatado estas unu el la facetoj de nia hodi-
aŭa societo.Tiuj "turistoj" diziras nur distri sin kaj facile prenas ĉionkiu 
dum tiuj vojaĝoj estas ofertitaj kaj ŝafe vagadas en tiu konsummuelejo. 
Al ili ne gravas ĉu ili estas plantitaj en iu riĉega geto-grupo aŭ  -klubo,ofte 
meze de ĉirkaŭa mizero.Ili nur profitos de la naturbeleco kun nur superflua 
kontakto kun la loka loĝantaro kaj kulturo. 
Certe ekzistas homoj(ankaŭ  multaj junaj)kiuj preferas aliajn vojaĝsistemojn 

• kaj kiuj poste deziras utiligi la traviva3ojn kaj spertojn.Nur al ili inter-
nacia lingvo estos necesa helpilo kaj nia esperanto-movado povos esti tre 
utila por ilia servo. 
Niaj servoj povos havigi al ili unikajn interhomajn socikulturajnkontakteble-
cojn.Pasporta servo krome ebligos al la junularo malmultekostajn restadeble-
cojn ĝis nun nur en nia movado realizebla. 

3 - S-ro WOOD Universitata Profesoro pri Eŭropa Kulturo en USA nia gasto 

Dum 4-10 julio 1i restados per Pasporta Servo en Bruselo por interparoli kun 
esperantistoj k.a. kiuj konscias pri la plej interesaj punktoj de Bruselo el 
lingva-politika vidpunkto.La 7/7 li estos la gasto de komunum- kaj sindikat-
reprezentantoj en la Kulturdomo de Bruselo 1190.Ni i.a. ankaŭ  kontaktis la 
BRT/RTB por radio aŭ  tv-elsendo. 
S-ro Wood instruas en la Univ.Missouri kaj eldonas la revuon"Lingvaj Proble-
moj kaj Lingvo Planado"kaj ofte kunlaboras en esperantaj revuoj(Heroldo D/E) 

4 - MONDA TURISMO 

Ni interrilatas kun M.T. pri interŝanĝvojaĝoj kun Pola Esperanto Asocio.La 
vojaĝo daŭrus 14 tagoj(3 ir- 6 restad- kaj 3-reirvojaĝojtagoj)Dumvojaĝaj 
kaj surlokaj gviditaj vizitoj.Interesuloj jam nun kontaktu nin por pluaj 
informoj. 
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eŭropo + esperanto babelo 

- De huidige internationale taalpolitiek remt de 
menselijke relaties en is tevens inefficiënt en dis-
kriminerend tegenover de minoriteiten, 
- Op het ogenblik heeft de EEG een berg papier 
nodig voor zijn vertalingen. Bovendien blijkt het dat 
de vertalingen in de kleinere talen wanneer ze 
verschijnen dikwijls reeds voorbij gestreefd zijn. 
- De kostprijs van één vertaalde bladzijde is gelijk 
aan de jaarlijkse levensbehoefte van iemand uit de 
derde wereld. 
- Alleen de internationale taal Esperanto kan die 
toestand verhelpen omdat het een neutraal com-
municatiemiddel is. 
- Zoek je internationale menselijke relaties? Leer 
dan Esperanto! - Dat kan in 100 uren en voor 
1000 Fr (kursus + woordenboek -f begeleiding) 
- Universala Esperanto-Asocio verenigt meer dan 
3000 groeperingen in meer dan 80 landen en levert 
o.a. 400 adressen van esperantisten in 44 landen 
die jongeren gratis te gast uitnodigen. 
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