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NI DEZIRAS AL CIUJ PELICAN KAJ ?ROS2ERAY 1976 

WIJ WENSEN AAN ALIEN EEN GEL KKIG EN VOORSPOEDIG 1976 á 

A LP RKITA LE AERO AL Ài IK O I . . 

Feli ĉan Kristna s kon o o Bonan Nov j iron e , e Elkora j n bondeziro j n por 1976.   
Oni ricevas, oni. forsendas . Oni respondas kaj reciprokas parole, oZld-- 
karte, 

 
telefone aù aonace o :'Ii 9 krome, ricevis longan leteron. i.n al mi 

ĉ.ec_iĉis mia plej Tara 	Paraĉ_oiise la bondeziro j ne figuris en la 
enkonduko, kiel tio kutima estas, sed 	spite konkludis 1e proza jon 
►~ er e o , kvankam ne estante varma amiko ĉ_e :Tonvencia j o j , ni deziras al vi. o . L 
n 

Cu konvencia estas bo. n . e z iri prosperon kaj sanstaton al iu al ni kara ? 
Cu konvencia ĉar oni prakt i a s tiun kutimon nur okaze de Nov j aro `j 
Nova jaro ja  realo estas Antaü kelkaj tagoj ni pos tlasis l' o-oskuron de 
la plej longa nokto. Nostalgie ni aspiras al sunlumo kaj printempa 
floro jo . 	ĉionvi.viga suns iE i_o estas survoj e returnen. Cl utage iom Pli 
~roL 	1szr~~enQ Baldaù gi verdigo s - f lorigo s -- maturigos _~a j je gia aùtuna ~  
adiaùo ĉia ĉagrene velkos o 

 a 	revenas I Cu ne oo j i.ga motiva por festi ? 
Cie regas intensa emo al renovigo. Oni bilancas kaj pro: etas fari pli 
bone ĉifoje 

Kara Amiko . ia ó Cu vi ne :Tredas la momenton plej konvene indikata por 
:Tune komunil tiun o j on. de revivo _Ta j deziri al ĉiuj, al ni karaj, 
pli da bono ol en pasinto `? 
:onscias ankaù mi :Te nia deziro neniel influos la eventojn. Ni tute sim- 
ple sincere, tutkore kaj -oo nint ence esperas.  
lei same oni deziras al mi ç onan apetztonN eĉ  dain mia stomako revoltas, 
salutas min per irn.onan tagonn eĉ  al vesperigo . Oni f orprenas capon sa- 
lutante JI fl surstrate eĉ  kiam Ŝtonfrostas kaj oni n,' ipetas77 servante al 
mi tion_d_on_ 	Petis. 
Konvencia ĉio ĉi ? Jes ? 
Sensenca `? NE ó 
Ni nur perdis kapablon distingi la intencon. 
KLara Amiko, nur nun m i komprenas :Te via bonde ziro j estis  sincere 
tutoraj kaj neniel konvencia j . 	 i) 

_, 
onz►lte?ce, 
C0PPÉ André. 

ZAYMEO7FEEST 

Naar jaarlijkse gewoonte herdachten we de ge door tedag van de auteur 
van het Esperanto, Dr Za ien:pof . Onze voorzitster Y . Tlöör verwel:Tomde 
de talrijke aanwezigen, waarna onze vriend R. 3udts de feestrede ui.t-- 
spra^T. In zijn toespraak herinnerde iii , aan het verlies dat onze be-- 
weging geleden heeft door het -plotse en te vroeg overlijden van kameraad 
A . Bracke: hij beklemde nog eens Illro ert s verdiensten voor de Esperanto- 
en socialistische beweging. Verder in ons blad vindt U de samengevatte 
tekst van deze interessante feestrede.  Daarna :Tondigde de gelegenheids- 
conferencier L. De Jaeger het optreden aan van Betty Weber. Zij zong twee 
liederen van R. Van Dalsem, pet pianobegeleiding van haar echtgenoot 
Benny. 	
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Katja LAdär bracht ons een ÿooi stukje Esperanto--proza van Ra i ond 
Scawarz. Vervolgens kwamen de dal:es Weber met een sketch over het leven 
van Dr Zam enho•f . 

Oita het eerste deel te besluiten: twee Esperanto-liederen op tekst 
van Yvonne LädöY'tr de zanggroep van 9?La Progreso?? 

Gewoontegetrouw volgde ons vieruurtje met koeken en koffie. Tijdens 
dit etentje: onze traditionele tombola, die opnieuw een groot succes 
kende.  . 

r aken van deze gelegenheid gebruik om de vele schenkers van prij- 
zen hartelijk te danken; spe.ciaal vermelden we de twee 'irnia' s die ons 
met een reeks prijzen beachten! Boekenarsenaal, La m straat, 14, GENT 

en Codep, Koornmarkt, GEi'ï. 
het tweede gedeelte werĉ, ingezet riet een sketch ;îLLa ovologios? 

(de leer van het Ei) , voorgebracht door 6-,e auteur h. } ernande z s Dit 
nu iniert je viel ook biZ niet-dEs_oeran tisten zeer in de smaak. 

Vervolgens kwarq pro Ben Weber aan de beurt, die ons aan het lac .en 
bracht met zijn sprekende pop. 

Nadien werd nog gezamenlijk gezongen_ en we -oesloten het feest met 
een danspartijtje op de Lruziek ons gebracht door 2: rk De iulder. 

Wij houden eraan onze oprechte danic te -oetuigen aan al diegenen:, 
die instonden voor het welslagen van ons feest. 

111011100 	4.1•••• MOMS 	 .11111=.111 

Samengevatte tekst Feestrede Zamenhofteest 

In de traditionele feestrede behandelde de spreker het voorstel van 
de Italiaanse soc_iaaldemokratische Partij aan ĉ,e socialistische Inter- 
nationale tot invoering van de internationale taal Esperanto ais taal- 
kundig IaulpmiC del voor onderling ion-bakt tussen de socialistische 
partijen en de arbeidswereld. 

Door de argumenten en ll,otiveringen van deze sociaal geëngageerde 
visie op Esperanto te onderzoeken, schetste hij wat deze taal vandaag 
en in de toekomst te -deden heeft. 

Iostenbesparend voor organisaties en individuën, heft Esperanto 
bovendien;, diskriminaties op die het ontbreken van een internationale 
taal, in bet kader van de steeds gro eienĉ.e to ena{JLe der iienseli jke 
kontakten9 met zich meebrengt. 

op Europees vla_c is er nog steeds geen politieke eenheid: de no .dige 
druk van de basis ontbre e-~ t en om deze volksmassa's te organiseren is 
een hulptaak. noodzakelijke Een nationale taal met deze rol zou leiden 
tot teennische en kulturele overheersing van de greep die deze taal a -s 
moedertaal beheerst, o1'1 nog geen gewag te imla~ en van de diskriilina tie 
op individueel vlak. Deze oplossing is dus uit ĉ_en boze 

Het supernationaal kara c ter van Esperanto is ook een tegengif tegen 
elke vorm van nationalisme of aanverwante voorbijgestreefde nationale 
of politieke strukturen, dus naast een praktische ook een psycholo- 
gische rei~ec ie . 

Dit alles geldt niet alleen voor Europa a hoofdprobleem blijft steeds 
aan het volk de mogelijkheid te bieden tot onderling konta,c t enerzijds, 
zich internationaal te organiseren anĉ.erzi j ds o 

Verder kwam nog ter sprake ü het wetsvoorstel tot invoering van 
Esperanto in de scholen; een oproep tot de jeugd die uiteindelij 
drager zal worden van de nieuwe, politieke idealen door Esperanto 
geschapen, nl. het proces van Europese eenwording; het belang van ].et 
verstreken van informatie over Esperanto. 

Dit laatste is ook een der doelstellingen van 6,e Gentse speran.to-- 
gro ep ??La 2rogreson.  
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EûroRa Esperanto kongrEso _~ok ,zos. en Eind-aoven (NeerIando) de la I6a 
gi s la 19a de F1prilo I97 o 
Pliajn informojn kaj aliMon petu de la sekretario - 

7loraplein, 23, Eindhoven -® Yederlanda 
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ernaci a Arikeco : Roosendaal - Essen  - KaLithou t - 
Okazos la 2Ban de Pebruaro 1976 -- 

organizita de la Es^a eran to grupo Kalrnthout 
Eia ia grupo FF La rogre so.îî partoprenos tiun eventon. 
`or pliaj  informoj turnu vin al la sekretario Lödor - tel. 25 73 OI . 

La sekcio de la Ge.nta _S .A 1 	unularo organizos renkonti on_ n _ GENT. 
Dato: 5-6 kaj 7 de junio 1976 (iEentekosto) 
F7Voo s monata E o revuO 56223 Borovo, Skol ska u10 25 -- JuLoslavio 
organizas LLtera turan Konkurson sub nor o ?i ala Vo jo o Prel:uiota j estos 
(de lokaj instancoj) mallongaj ra-z.ontoj originale verki :aj en Esperanto, 
nenie an taue publikigitaj o 	 por sendo ° 31 . arto 
Regulo have bla ae su-)ra adreso por une re sp ondkup ono aû P , . a de 1,20 din. 

De 18. - 24 Septembro 1976 okazos la 47a Itala Esperonto Kon greso en 
as sa (acreso: Cas. postale 22 - 5410O Lassa

=.~C ) 

Eksteritalaj gastoj estas dezira ta j o 

EEN ITZOND= RLIJK GEVAL.  

Iloriaaal zouden wij het onderstaand artikel plaatsen onder de rubriek:  
it krant en tijdschrift?, alhoewel het ook op zijn plaats zou zijn 

bij Ç? HurîorF? . Hadden wij echter een rubriek IFie zot om los te lo►~en Ŝ ~, 
zou deze nog beter geschikt zijn. 

Ziehier nu echter ,,,,rat het Gents dagblad ŜTVooruit?i van 29.12--75 scarijft 
onder ĉ_e titel If Gents dialekt en Haags altsent leiden tot grote rijks- 
wachtaktie: 

4F De rijkswacht heeft in samenwerking ;__iet de Gentse politie gister- mi 
? FF namiddag 'n intense aktie op touw gezet om vier Nederlanders  op te im 

?ÿ 44 sporen, die van een inbraakpoging in de Gentse sint -Baafsabdi j 	yY H 

NH werden verdacht. 	 49 
De vier Nederlanders werd e n op de E3 teLokeren k e s- ;ereoen en 	Q4 M 
terug naar Gent gebracht waar zij met de huisbewaarder van de abdij F4 î4 

werden rekonfron teerd 0 Daar bleek de hele zaak te berusten o p een im 
L ebrekkige konversatie tussen een platte Gentenaar en een Neder- 	um 
lander met  Haag s ak s e n L 

✓ier Nederlandse tuinbouwers waren sahen Per auto naar Gent geko- 
men voor een beroe-asbi j een_kornst . fa ai loo}p .van de vergadering 
wilden zij de St-Baafsabdij aezoelcen9 waar Qomenteel een tentoon- ?~4~ 

stelling wordt gehouden9 Dc abdij bleek echter [, esloten te zijn. 	44 î? 

Omdat een van hen ~aersé de expositie wou zien, klont hi over een 	F4 44 

hek.kent j e om zo bij (le portiersloge te geraken. Hij doolde door ĉ.e Hit 
donkere gangen van ĉ_e abadi j en liep daarbij pardoes de huisba ewaar- 4t q4 

op het lijf. Die vroeg in zijn beste dialekt R4 Ûa, toedo gij hier ??,?V? 
waarvan de P~ederlanĉ_er geen jota begr e ep o Er volgde een korte  

woordenwisseling, weer zonder ĉ_a t een van beiden de ander verstond a 4, FF 
De Nederlander maakte dan aarr wanhopig re c'a Tso Tike er en klom weer m? 
over het hekkent j e c 	 tî ß4 

De huisbewaarder, 9 d; e dacht dat hij wet inbrekers te doen had no- ”r; 
teerde de plaat van de wegrijdende auto en verwittigde de politie. F4 4" 

/O O O O O O 



150 F: Aktieve leden... 000000000000 

75 F o Di j leden. (uit zelfde gezin) 

75 P: Jeugd (onder de 18 jaar) 0000 

150 F 

75 

75 F 

° 

a 

75 F: Gepensioneerden, werklozen 	 75 p 
en studenten 0000. 

50 F' Sympathisanten_ 	 minimym 50 F 

° 

Stort op PO c or. 000-1098268-34 

nLa Progreson - Gent. 

Werf  nieuwe leden  aan ! 
o 

C 
o 

° 

o 
o 
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"so Dat was het sein voor een grootscheeps opgevatte opsporing, waarbij "" 

V? 9 de rijkswacht werd ingeschakeld. In. Lokeren werd de auto met de vi.ernn 

V4" Nederlanders tot stoppen gedwongen. Naar verluidt zouden zij daar 	
n s4 

î? Q? door 
de Rijkswacht vrij hardhandig zijn aangepakt. Tijdens de kon-- PQ 49 

n 
P? frontatie bleek er van . een inbraakpoging geen sprake te zijn. - 

9Pn De Nederlanders,. verbolgen , over de wijze waarop ze behandeld werden, 44Y4 

VI" werden. met veel verontschuldigingen vrijgelatene 	 ???? 

Tot daar het artikel; hoe lachwekkend het feit ook is, toch stemt het 

ons droevig te moeten vaststellen dat mensen uit een zelfde taalgemeen-

schap elkaar nog niet verstaan. Wellicht had Esperanto hier de oplossing 

kunnen brebgen. 

ANONCOJ. 	 MEDEDELINGEN 

Rondleidingen  ~~:~ in het ~Es ranto in het Huseum Plantin .oretus . 
~~*.fl ~+S... »Y .S _.i ..'a ....ify'ai.'Jc ,. .a s:#+-:ir# o4 C'.i6~i.tW~~~rs~ ...VrG~.ta:oi . -I.~..' :.Or.~~G.-.>< •_~ -~s~ •J.. ~~. Y .t~~.~.. ~~^~ 

Naast magnetofonis'che rondleidingen in het Nederlands,- Frans, Engels, 

Duits en Russisch, heeft het museum Plantin l..:oretus ook een vertaling in 

"-let Esperanto. De casse tto.z gons kunnen door het publiek gehuurd worden 

aan de prijs van 50 F per toestel, voor de duur van- een rondleiding. 

Een toestel volstaat voor maximum 20 personen. 

Het .+use-um Plantin lioretus, Vrijdagmarkt, Antwerpen, is open elke dag 

van I0 tot 17 uur. 	 Toegang kosteloos 

Sub t eno 9? L1 PROGRESO rY 	 Steun aan "LA PROGRESO 
sV 

Waegemans Paul - I00 F - Hartelijk dank. 

Por subteni ??La Progreson ĝiru al P o o o 0OO--1098268-34 

L . Progreson - Nekkersputstro , 106 - 9000 GENT. 

S-ro. DE. BRUYN'E L. prizorgos nian venontan kulturkunvenon de 27-2-76. 

Temos pri: f7La virinoj de la Nigra Arbaro pref eras ruĝa n globeto j n?I . 

(kun lumbildo j ) 

Renovi o membre co . 	 Vernieuwing lidgeld. 

In herinnering aan onze leden en 

:sympathisanten, die hun bijdrage 

nog niet hernieuwd hebben, herhalen 

wi j onze oproep 

e 

Ni a t entiga s niajn anojn:  

Bonvolu renovigi vian membrecon 

çQti& :a:  
Lidgeld: 

A k ivaj  embroj o 0 0 0 0 0 0 o a o 	0 0 0 

Dua membro ce la familio 0.00 

Ge j:. ruloj sub IC jaro j° o o 0 0 o 0 

Pensiulo j , senlaboruloj kaj 

studentoj o0000000 

S_i_mpatiantoj o 0 o a. o minimume 

Ĝiru je  P. 6.k0  000-1098268-34 

4VLa Progreson - Gent 

Varbu novajn anojn á 

.***4********* 

Verantwoordelijke uitgever: DE '̀_ULDER Adolf 
Nekk er sput s traa t , 106 -- 9000 GENT. 
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