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Estimata Samideanino, 

• 

• 

Kun intereso,mi legis 
via revuo "l' Esperanto en marche" dum 
la pasinta jaro;spEcia1e mi Batis la 
karakterizon ooj ektm ,scienceman ce via 
revuo. 

Ge la Komenco de lia his- 
torio,tia' n karakterizoj n, la icistoj pre- 
cipe ŝatis; Laar ii.i ne Estas ĉenerale emaj 
al la propaganoo seu prefere al la studado 
oe la lirgvistiko kaj interlingvistiko; 
ankau mi estas feliĉa legi informojn pri 
la belge esperantistaro. 

Volontu akcepti in spirito 
de semideaneco,la du ekzemplerojn oe nia 
centrala revup "Progreso", nune presata en 
1\larcinell e, kiu j n mi sendas al vi suo alia 
koverto;mi rekomenuas speciale ia du arti- 
klo j n ce b\ndreas Juste de Gill y, kiu estas 
aktuale unu inter la plEj eminentaj specia- 
listoj oe la interlingvistiko kaj ae l'ido- 
lingvo. 

Dum ia somero ce 1981 , ni 
organizis en la Kultura Centro Esperantista 
en La Chaux--de-Fonds, Svisio, studosemajno 
pri interlingvistiko Kaj Ido-ahistorio; 
kiu j partoprenantoj je tiu kunveno memoras 
ia fratan akcepton kaj la amikajn rilatojn 
kun la esperantistaj samideanoj en "ekume- 
nika" spirito. 
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Iraùlino A.O SOLI I, 
6, rue Paul Pastur, 
6000 CHARLEROI. 

27.01 .1 984. 

Kara Samideanino , 

Dankon pro la resen .o de la dernandaro. Tre rapide pro manko da temp 

1) 6azetara servo -- Denove mi sendos al vi la "monatan koverton". C; 
7 i NEPRE limigu miajn elspezojn (27.473 ~-,
rri 	~{r~► il elsT eÛon 	li 
cidis sendi ;iri L R al homoj, kiuj uzas utile tiun materiaion por skri- 
mon.ate kaj minimume 3 ie tero j n/pontkarto j n al azeto j . Aliaj j erdi6 as 
al mi monon ka. j tempon. 

;) Id .o - Estas bone interga 3Ai revuojn, sed, laù mi, ne taîrgus repa. 
rcli pri tiu lingvo en niaj buleno#, : precipe kiam pli kaj pli da nees 
pera.ritista j organizoj Rinteresi"as pri Esperanto. :; i nur sukcesus al- 
porti dubon ĉe la Le antaro, kiu estas r;albone informita pri interling. 
vistiko, t.e. 95, de la 4-istaro kaj 100 de viaj neesperan tista j le- 
ganto . Sed vi mem decidu.  

3) Jumela e - Cette action dépend surtout des clubs locaux. Par exe 
ple a Charleroi vous devriez essayer devons rensei; ner sur l'existence 
d'E-istes a Donetsk -- eventuellement par l'intermédiaire de cet ensei- 
nant qui desirerait c orrespon : re avec un (e) Belge -; établir des 

contacts et en informer la presse regionale, les autotites communales. 
0n convainc plus par des faits  concrets que par de belles theories. 

C'est un eenre d'action à réaliser dans d'autres localités. Un rappo: 
devi it tre é alement envoyé ' la Fédération i4ondiale des Villes Jume. 
les, 2, rue Loelbach, F-75017 Paris. 

Sa mid eane via, 

da poŝtmarko j en 1 983) mi de. 
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