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VERGADERINGEX: 

Elke vrijdag van 20u tot 22u  
in Brasserie "Capitole" , Gemeente straat 15 Antwerpen 

ESPERANTO WANDELKRING: 

Op zondag 16 mei 1.1. had een eerste uit een reeks 
mrandelingen plaats ingericht door onze groep. Het feit 
dat er een 40-tal aanwezigen waren, waaronder vooral jou- 
geren,  mag zeker reeds een succes genoemd worden. Het gel- 
heel stond onder de deskundige leiding van Dr Vu .de Smet, 
die de streek van Heide-Kalmthout grondig cent . 

Vanaf juni zal er iedere eerste zondag van dé4-maand 
een andere wandeling plaats hebben. Op 6 juni wordt het 
Halle en op 4 juli Brasschaat. Daarnaast hebben wi j op 
25 juni nog een wandeling "buiten reeks", door het oude 
Antwerpen en op 26 juni een tocht v©oral voor de jonge- 
ren  in de streak van Hove . Details hierover vindt U hier- 
onder. 
f~ 'uni 

_ i I
wande.liri in Halle : onder leiding van Lydia en 

Carine de ûynck . Verzameling tussen 14,30u en 15,00u aan 
café "De Toverfluit". 

Met de' wagen: volg de weg Antwerpen-Turnhout tot een wei 
nig na Schild: dorp. Café "De Toverfluit" bevindt zich 
rechts, I00 m vódr de Drive-In Kinema. Ruime parkeermo- 
gelijkheden in de straten achter "de Toverfluit". 

Met de bus: bus nr. 40 of 41, richting Turnhout of Halle, 
stopdienst, uit Antwerpen tot halte "Halle - De Ploeg", 
prijs: 17 Fr enkel. tinij raden aan de bus vn 14,14 u te 
nemen op 2ooseveltplein (14,44 u Halle-De Ploeg) of van 
14,15 u (14948 u Halle-De Ploeg) . Let wel: Stopdienst 
zijn enkel bussen met groene film T --- 
Word lig van La Verda te lo ! - 	lid van La Verda Stelo! 



'uni -- wandel.in door oud--AntwerEen 
Onder leiding van dhr Fugeen Paesmans.  
Verzamelin om 19,45 u aan de Konin_d . Xed. Scizouw-- 

burg hoofdingang Coinedieplaats) . Te bereiken met trains 
2, 3, 4, 7, 8 en bus 9. Hoe weinig we nog van onze eigen 
stad afweten zult U kunnen bemerken. als U d-nr Paesmans 
duizend en één dingen hoort vertellen over dit deel van 
Antwerpen ! 
2 	in Mortsel-Boeciaout 

Onder leiding van Jo Haaze. 
Verzameling om 14,30 u voor het huis van Jo Haazen, 

Groenstraat 12, Mortsel. Te bereiken met stoptrein tot 
station Mortsel-Oude God of Hove, of met tram 1 tot eind- 
punt als je  niet tegen een fikse wandeling opkijkt. Alle 
jongeren stuiven er uit met muziekinstrumenten en sport- 
ieve kledij. Details in een speciale cirkulaire. 
4 'uli -- wandeling door  Peerdsbos  

Onder leiding  van .Ivo Durwae 1. 
Verz.amelin om 15 . u. voor het kasteel van Brasschaat. 

Details volgen. 

ERELI-ESPERANTO--KONGRESSEN voor de VOLGENDE JAREN: 
Door UEA (Universala Esperanto-Asocio) werd bekend 

gemaakt dat deWereld--kongressen van Esperanto zullen 
plaatshebben te Portland (USA) in 1972,   te Beograd (Ju- 
gos1avi) in 1973,   te Vroclav (Polen) in 1974 en te Ham- 
burg (Duitse Bondsre bliek) in 1975. 

KURSUSSEN in ESPERANTO aan deZOMER-TJN1UIERSITEIT te LUIK: 
Dezen zullen voor de eerste maal plaats hebben (net 

Esperanto als voertaal) van 30 april tot 27 aug, 1972 in 
de moderne wijk Sart Ti lxnan van de universiteit van Luik. 

Het doel van deze Zomer-universitaire kursussen is: 
bij te dragen tot het toepassen van Esperanto in het .i-- 
versitair onderwijs en het uitbreiden en verstevigen van 
internationale, wetensc.appel.i jke en universitaire be- 
trekkingen. 

Een zeer moderne en praktische brochure daarover kan 
men bekomen bij Sinjoro André Heck, Someraj Universitataj 
Kursoj, Boîte Postale 9, B 4000 Liège 	ßelgi' o . o . waar  

men eveneens alle inlichtingen vragen san. 

Het is ooi mogelijk d_eze onderneming financieel te 
steunen door "Ami.o de SUK" (vriend van Someraj Univerta--- 
ta ' Kursoj) te worden en een bijdrage te storten op P.O.  
1850.92 Someraj Universitataj Kursoj -~ Liège - Bote Pos- 
tale 	4000 Lié e . Hierover kan men uitgebreide inlich- 
tingen 	
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tingen b e tonen op bovengemeld  adres . 

DE ESPERANTO--DAG van 8 MEI 1.1. te BRUSSEL: 

Is -- buiten verwachting - uitgegroeid tot een merk- 
waardige prestatie, dank zij de medewerking van de e spe~ 
rantisten die, per autocar of eigen wagen, uit gans het 
land kwamen toegestroomd. 

Om 14,30u hadden een 250-tal manifestanten post gevat 
vóór de gebouwen van de BRT-RTB op het Eugee.n Flageyplein 
te Elsene. Een massa spandoeken met de betekeni. lle 
worden. "Esperanto en Radio - Televizio't manifesteerden 

duidelijk de bedoeling van de betogende menigte. Er wer*►  
den dokumentatieinappen aan de deelnemers uitgereikt. Een 
4--tal leden van het inrichtend komitee (Dr P.Denoël, dbrn 
R.Jacobs, Jo Haazen en L.De Bruyne) kregen de gele; ~nheid 
een memorandum te overhandigen aan een afgevaardi.i e van 
de BRT-RTB. 

Aan de belangstellende voorbijgangers werden kaarten 
met "Vragen ̀ om inlichtingen" overhandigd. 

Na de ontvangst der afgevaardigden stapten de mani- 
festanten op in een stoet die zich naar een verenigings- 
lokaal begaf in een naburige straat waar eveneens een 
perskonferentie gehouden werd. 

De voorzitter van het inrichtend komitee, dhr Maurice 
Van Aelst (voorzitter van SAT-Amikaro) richtte zich tot 
de menigte en besprak de rezultaten van de perskonferen- 
tie, evenals de reaktie van enkele dagbladen. 

Verschillende toehoorders kregen de. gelegenheid hun 
mening te uiten omtrent een 'E .peran.to--dag" zoals deze van 
vandaag. Deze meningen waren zeer uiteenlopend en gingen 
van het voorbereidende werk in de plaatselijke groepen 
tot het eenvoudig stukslaan van ruiten, enz. Dhr H.Boffe-- 
jo.n uit Antwerpen voerde een heftige taal en vond dat de 
Esperanto-beweging zich, tot op heden, TE lamlendig ge- 
dragen heeft tegenover de openbare instanties en dat het 
de hoogste tijd wordt om daarin verandering te brengen. 
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Zijn leuze is: .wij moeten niet meer vragen, wij moe- 
ten eisen ! 

Dr. P.Denoël (federaal voorzitter van BE-'0 stelde 
voor, gezien het succes van. de manifestatie, am e 2e 
zaterdag van mei, telkenjare, uit te roepen als "Esperan- 
to-Dag". lig at onder luid applaus aanvaard werd-_. Hij bracht 
tevens verslag uit over zijn interview in de franstalige 
radio en kondigde aan dat in de vlaamse radio (radio Bra- 
bant) een vzaaggesf rek zou plaats nebben met dhr Leo De 
Bruyne over • Esperanto. 

In verschillende dagbladen verscheen eon meer of min- 
der uitvoerig verslag over de manifestatie en in de radio 
tijdens de nieuwsberichten, werd melding gemaakt van een 
"manifestatie der Esperantisten vóór de gebouwen van BRT". 

Al bij al mag deze onderneilling als geslaagd worden 
beschouwd en is wellic.at de aanloop tot een grotere en 
nog beter georganiseerde aktiviteit ! 	 • 

VOOR DE AFRIK=AANS. IJJTh4: 

De gemeenschappelijke aktie van IKLTE (katolieken) en 
KELT(prctestanten , onder het motto "Esp erantisto ° es-  .~ 	 ~ 
perigas esperant jn" ' (Esperantisten geven hoop aan d~ 
hopenden) , een initiatief van dhr J. Tuinder, met het doel 
een reizende ogex.kliniek te schenken aan de afrikaanse 
landen, gelukte er in 36.575 gulden te verzaiaelenonder- 
verdeeld als volgt: Nederland: 12.914 gln9 Duits.lInd : 
4.852 gln, Zweden: 3.185 gin, Zwitserland: 2.325 gin, 
Ts j e cho slovaki j e : 2.135 en Australië: 1.164  gin . 

et. "Instituut voer lulp aan Onderontwikkelde Ira.ndoJ 
liet weten dat dit bedra zal volstaan om twee verplaats- 
bare (op wielen) ogenklinieken aan te kopen; één voor 
V alavië en één voor renia . Zij zullen de naam krijgen 
van " Kliniko D-ro L. L. Zamenhof I en II". Dit zal Op de 
voertuigen aárlgebracat worden in Esperanto en in ' tEngels . 

MEER DAS' 5.000 BRIEVEN IN EEN MAAND: Pola Esperanto-asocio 
zend 2maal :per maand een informatie--bulletin over .)spar-- 
anto aan de 150 voornaamste dagblad ;n van het 1: end . 

Be:aalve inlichtingen over de intern. taal of in ver- 
band ermee, zend PEA ook pasklare interviews of artikels. 

Als gevolg van deze intensieve voorlidhtinf, begonnen 
in de loop van februari 1.1. brieven binnen to s tro ( n 
met aanvraag om meerdere inlichtingen over Esp raslto . Du 
toevloed bereikte op het einde der maand 5000 stuks ! ! 
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