
Budapest.7ari. de Majo.196o. 
Altestimata sinjoro ! 

Jen vidu kun kelkaj vortoj informas Vin pri nia celo kaj 
alvoko. 

Se Vi havos tempon por le'terskribado estu preta informi 
nin pri 1a Kongreso. 

Bonvolu alvoki atenton de la tutmándaj e sperantista j f oto- 
filmamatoro j, ni tre petas Vi /- 

Por nia sankta ce `ó ,ni intencas kontakti kun ĉiu foto- 
f ilmaTnatoro j , kaj volas dissendi al ili nian provizoran gazeton 
"'La verda 

4
fiimrubando"-n, ni petas Vin bonvolu sendi al ni mul- 

tajn adresojn de foto-filmamatoroj, seriozaj film-fotofakhomoj. 
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Ni senpacience atendas Vian longan informan leteron 4kun tro 

multa da adre saj . 
Se Vi havas eblecon bonvolu 

fntencas
sendi al niunu tre bonan

pri 'Brue~.
^
a pismeneke , far ni 	eldoni glumarkoj , kaj ni 

volas uzi la bildon sur nia nova g1umakk-serio. Eldonota kvanto 
estos pre skaii lo. 000 ekzemplero j . 

Kara samideano ! Ne forgesu tuj respondi al ni., por ni tre 
gr 	afero , ke ni ure povu. ricevi Vian detalan informon 

Elkore ni tre dankas vian let,on, 
bv.sendi por ni belan afrankitan leteron 



Grava alvokon kaj peto al la Esperantistoj de la mondo ! ! ! ~  
La plej efika kaj fruktodona , propagandilo de la disvastigado 

de la lingvo Esperanto estas ,: la fotografio kaj la fiirno. 
Per la lerta telnika eluzado de tiuj di du efikaj propagandi- 

loj oni povas atingi la plej grandajn rezultojn interese de la dis- 
vastigo de la lingvo Esperanto. 

La internacia. orgauiza komitato de la aratora foto-f ilmkolek-- 
tivo "internacia Ligo de. Esperantistaj Foto-filmamatotoj "-konsis- 
tamta el foto-filmamatoroj /fi1m-Cotofakhomoj / gis fino de 1959. 

jaro/el 42 landoj , cimaniere alvotas je ali. o ĉiujn Esperantistojn 
de la mondo,kiuj okupada . sin pri fotografado kaj flimado, kaj pe- 
tas ilin akcepti la celadojn kaj programon de " 1=. L.E • F. '"  kaj par- 
topreni la laboron de la internacia foto-filmanatora kolektivo. 

Estu sankta devo de la tutmonda Esperantistaro , klubo j , kurso j , 
asocioj, gazeto j , revuoj' la) apogado de i. L.E.P. , en la realigo de gi.- 
a j. ceiadol. 

Tiu c.i nia al oko
. 
aperos ĝis fino de 196o jaro en...14 lingvoj 

en 300.000 ̀  ekze ppero jipor gia farao atingu .. ciun -parton d la mondo 
kaj ĉi.e trovu verajn se:onto jn. 

sperantistoj ! Geamikoj ! Kie ajn VI. vivas en la grande. 
mondo ,estu  je  nia he lp o. Atentigu. Vigjn konatulojn pri nia :l.aboro,. 
rnultoblig'u tiun ĉi nian alvokon en kiel eble plej granda nQmtbro da 
ekzemplero j , kaj dissendu ilin al Viaj kerespondantoj kun is sama 
peto, kaj sub skribu Vian nomon kaj adresQn !!!  

Redakcioj de Esperanto kaj foto--filmrev lo j t ! ! 	Publikigu en 
via ' 

 
gazetoj -revilioi la alvokon de  t I. L.E E. , - ka la laboro  de ci 

lancita movado farigu -pere de Via beipado -a:nkorau pli rezultople- 
na. 

Radio .kaj Televibdostacioj de la mondo ! ! ! 

Esperantlingvajn program jn dissend.antaj, radio kaj televido- 
stacioj envicigu tiun ĉi nian alvokon inter viaj soligoj kaj tra la 
ondoj de la etero disradiu áin. en la tutan mondon. 

/Esperantistoj ! Gearniko j de la mondo ! ! ! 

Rel.padu al ni atingi nian celadon por povi efektivigi -gin  kien 
eble plej .rapide . Kontribuu al nia4. planojn per Viaj su e sto j , ins- 
tigletero j ,foto-filmrevuoj , ekze pleroj de Viaj gazetoj , jurnaroj ape- 
rigintaj nian alvokon. 

Porcele de , respondo Eiufo j e n.i, nepre petas, re s ondkuponon ! ! 

Nur tiom i. petas de vi la internacia organiza aniza komitato de 
Inter.acia Ligo de Esperantistaj foto-filmanyatotoj 

: endu ci.on al ni sekretario   ..  . - 	 a  	kaj- Y~unga~a Ĝei'de 1~ ~it o ~ ~~ ~TRF 

Leteradreso estas : Esperanto .L.E. . Budapest X14,PuEkás 
tér 13. -ro...rpad G. PC5V5SKEY . Eakde lé i.t o de f i.lmamat oro ' de 
.E. A. /Magyarorsz / T angari o . 

,liRkotizo kaj kotizo por r.ernbreco 6 lo intern ci . respond g 	~ 	p 	 + 	 a a esp nd 
kupono Sendu ilin rekte al U.E.A. por dispono de L. L.E., E. , kaj tu 
indiku Vian intencon, 

Esperantistaj Poto-fil amatoroj de la mondo tuj • alibi, al 	A 

Intérnacia Ligo de Esperantistaj Foto-filram.at 
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