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MI tEESTIS S A T - KONGRESON .
Kiam ekkonatiĝinte kun la Esperanto-movado mi aùskultis
kamaradojn rakonti pri iliaj kongresmemoroj, mi ĉiam demandis al
mi "Cu ili ne iom troigas?z. Nun, mem partopreninte la 26an ATkongresone mi scias ke neniaj vortoj sufiĉas por priskribi la
veran karakteron de SAT-kongreso ; persona oni devas sperti la
spiritostaton kiu regas tiajn kongresojn por tion kompreni_.
Eble ĉi tiu kongreso pli intense ankoraù ol la antaùaj
spiris tiun specialan atmosferon ĉar en '~ ortley Hall la kongresanoj vere kunvivis dum tutu semajno sub unu tegmento, en granda
rondo .familia. Estas en similaj renkontiĝoj ke Esperanto plene
pravigas sin, kiam perdante la nacian karakterizon ĝiaj uzantoj,
185 el 8 landoj en bi tiu kazo, sen ia malfacilaĵo .maro povis
interkonatiĝi. Ne nur dum la tiucela interfratiĝvespero sed jam
frumatene en la dormĉambroj (inter miaj dormkunulinoj estis 2
francaj.,^ 2 anglaj kaj unu sveda), dum ciu^manĝo, ĉe komuna laboro
tiel ce vitiga
s
purigado de vo j eto en la ĝardeno (memorajo de
nia restado) kiel ĉe gaja helpudo al la manĝilarlavado, efikis
nia komuna lingvo por estigi tiun rektan kamaradeean kontakton.
Al mi tre plaĉis la kongresejo, .,7o rtley Hall, tiu vasta
domego kun unuflanke la postsignoj de la grafa restadejo ( eĉ la
buldogo elvokis la antaûan dommastron) kaj aliflanke la atestoj
pri sukcesa man- en manlaboro kiu igis ĝin centro de so cialista
strnado. Inter kunsidoj kaj prelegoj, la partoprenintoj en Cia
parko kaj dank'al ĝia favora situo meze de verdaĵoj kun larĝa
vido sur la pejzaĝo, volonte ĝuis la kamparan freŝan aeron.
Kamarado .r 7.1'.ams kun la gehelpanto j mirige prizorgis ĉiam akurata la manĝojn je bi es kontentigo.
En sindona laboro la gekamaradoj de la L.K.K. organa is
vizitojn kaj ekskursojn ege interesajn. Ekzemp.e en la paperfabri ko, kiun mi vizitis, diversaj gvidistoj montris al la grupetoj
la tutan procedon de fabrikado. aldonante klarigojn kaj detalojn
iri la laborkondiĉoj, konkludo oni regalis nin en la fabrikmangejo per taso da teo kun kukoj.
Se la utilo de Esperanto montriĝis dum tiu rondirado
same tiel dum la vizito al la kavernoj en Castleton kaj dum ĉiuj
niaj ekskursoj, kiam unuopa traduko de la lokaj gvidist aroloj
sufiĉas por bons informi la diverslingvajn vizitantojn ( kla
diferenco kun la kripligitaj gvidistklarigoj, kiujn mil flandra
enloĝantino ricevis en malkorekta franca lingvo de ang_._a gvidisto
6e londona ekskurso), ĝia vera taùgeco ĝi pruvis dum laborkunsidoj
kaj prelegoj mem. Ili respegulis la realiĝon de la perespera nta
laboro de RAT.
La interesplenajn prelegojn sekvis demandoj kaj ri_ma.rko j,
kiujn pro la limigita tempo, la preleginto plejofte nur mallonga
povis respondi per kelkaj aldonaj vorto, tamen formante kelk.foj3
mcm prelegeton kiel ekzemple la sciindadc., pri Islando kiujn
kamarado rajsblum al doni s. Certe por la aaskul tinto j la prit.ra titaj subjektoj estas instigo al inte rŝanĝo de opinioj, al plia
enprcfundiĝo de la temo. Tiuriiate mi opinias, ke la peto ke
kamarado Bar. tolmes aperigu la prelegon pri C9Racio kaj Mist5ko",
asprimis è<.es deziron. Ankaù el la malfaoilaĵc ne ekdabatl dum

2 la interesa "Ni demandi" - kiam kamarado Sulski kun sia kvaropo
da britaj SAT-anoj informis nin pri la Brita Laborista Movado ,
montrigis la aktiva . in'~• ereso de la (.; 3stantaro.
Ne malpli pensigaj kaj cerbumigaj estis la laborkunsidoj
kuna viglaj debatoj al kiuj multaj, eĉ junaj, kamaradoj partopreni.s.Esperanto ne estas distran, nek nur rimedo kiu faciligas
la komercajn kaj turisman
j interri latójn. Oni sentis ke la SATanoj en la plidi skut ,do de la proponoj kaj sugestoj penas pere
de Esperanto forigi la regantajn malbonajojn kaj celas al star-igo de tuthomeaa mondo, celo kiu fakte estis la impulso kondukinte al la kreado de onia lingvo
Tiu .por mi unua kongreso) havigis al mi etan ekkomprenon
pri diversaj demandoj; la prenitaj notoj ebligos ankoraù plian
enpenetradon. Vere la kongreso provizis min per koncentrita
studmaterialo por la interkongresa periodo. jes, interkongresa
periodo, ĉar mi memoras la vortojn de iu kongresano " finiĝas
la kongreso sed mi jam preparas min al la sekvonta ", kaj estas
ankah mia konvinko ke ni vivu de unu kongreso al alia kaj la
plej bona deziro kiun mi povas esprimi al kamarado estas ke
ankaü li, povu ĉeest1 kongreson.
Stella le weerd,
PROTOKOLO PRI LA GENERALA KUNVENO DE LA 15a DE JULIO 1953a

EN A NT VERPENO .
Finante la protokolon de la antaeaa ĝenerala kunveno per
la vortoj : "....la tiam libertempantojn ni senkulpigos...."
ni ja ne antaù-,ridis ke tio necesos en tia grado : la ĵ ulian
kunvenon ĉeéstus nur 9 gekamaradojG
Speciala programo ne estis ellaborita sed ni aùskultis
ne la propagando n kaj _
la rimarkojn de kelkaj kamaradoj koncerne
la diversa n kursojn, pluraj sugestoj por la venonta laboro
intersanĝi gis. Rilate la monatkunvenojn oni proponis ke parto
de ĉiu kun7eno estu destinota al perfektiga kurso kun diversaj
instruantoj laùvice, Ankaù por la unua horo. de tiuj kun;' °.oj
oni menciis kelkajn valorajn sugestojn ( parolata jurnalo
dieku tvesperoj ) tiel ke por. la periodo post la libertempoj
atendos nin interesaj vesperoj Necesas tamen su'ostreki ke por
plene efektivigi la celatan taskon ni bezonos ĉies kunhelpon.
tiu do estu en Deurne la 16an de septembro 1 ( la estraranoj
kunvenos jam antaùe en Mercatorstrato la 3/9/53)
St. De JJeerd
PROTOKOLO PRI LA ESTRARKUNVENO DE LA 3a DE SEPTEMBRO 1953a,
La libertempa periodo sentigis sin ankoraù ĉe la estrarkunveno de la 3a de septembro : kelkaj estraranoj senkulpigis
sin.
La ĉ eestintoj priparolis la plian ellaboradon de la
ĝeneralaj kunveno, la organizadon de kursoj kaj la varbadon
de novaj interesigantoj. Ke ekzistas tiaj pruvas la fakto ke
sekve de la anonco en la N A A.bulteno K-do Bonte jam ricevis
2 mendojn por lernolibroj.
Pere de nia propagandilo "Esperanto wint veld" ni intencas propagandi ĉe s indikatest: o j kaj ĉe la urbakonsilantaro.
Pri la propono de la en Antverpeno okazonta kongreso
interŝanĝiĝis diversaj pri pensoj
LA SEKVONTA
INTERGRUPA KUNVENO OKAZOS ENaTILEIJK, VENDREDON LA
S
16an DE OKTOBRO, JE LA 20a HORO, EN LA POPOLDOMO, HEISTRAAT 6
K-do Van Eynde prezenton- filmon : Tirolaj dancoj kaj muziko

