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Nia kvina Beneluksa Kongreso en Eindhoven
Kiel la prezidanto de Reĝa Belga

Ligo Esperantista substrekis en sia
malferma saluto al la kongreso, la
Belgaj aligintoj, de kiam ili ekkon-
sciis, ke la Kongreso, tiun ĉi jaron,
malfermigos je la 8a de junio, — tio
estas la Sta Medardo, — senescepte,
ektimis ke la Kongreso dronu sub la
ĉielaj akvofaloj, ĉar Sta Medardo es-
tas konsiderata en Belgujo, kiel cete-
re en Francujo, kiel senkompata pluv-
igemulo; iom kiel, por la nederlanda-
noj, Sta Margriet ankaŭ ŝajnas havi,
laŭ popoldirajo, saman econ.

Kaj vidu: ckzakte je la 14a horo, ki-
am ekmalfermigis la akceptejo, ankaŭ
malfermigis la ĉielaj kluzoj ... kaj
falis, falegis, dum iomege da tempo,
pluvego, kiu malebligis al la alvenin-
toj, eliri ĉu la stacidomon, ĉu eĉ sian
propran aŭtmobilon!

Por la Kongresanoj, dise haltigataj
tio daŭris laŭ 'ŝajne tre longtempe;
sufiĉe longtempe ĉiuokaze por ke, ĉe
l'oficiala horo, multaj ankoraŭ ne es-
tu alvenintaj en la akceptejon.

La bonvenigo fare de la L.K.K. oka-
zis tial kun iom da prokrasto; tamen
sufiĉe frue por ke la L.K.K.-anoj kaj
la prezidantaro de la diversaj Ligoj
kaj instancoj havu ankoraŭ la tem-
pon por subpluva promenado al la
Urbdomo.

Akcepto en la Urbdomo

Pro la malvasteco de la akceptsalo-
no, la Urbestraro ne estis povinta in-
viti ĉiujn kongresanojn kaj la urbest-
ro, S-ro Van Rooij, tuj senkulpigis sin
pro tio, en sia bonveniga parolado.

Li eldiris vere tre kuragigan pledon
por nia idealo: Li efektive aludis tion,
kio okazis kun la grandaj oficialaj
lingvoj, kiuj ofte tre malfacile elspru-
êis el la amaso da dialektoj, kiujn la
popoloj daŭrigas uzi, flanke de la
oficialigita lingvo: li citis ekzemplo-
cele la Frizojn, kiuj parolas sian fri-
zan dialekton kaj eklernas, pro nacia
interkompreno, la nederlandan ling-
von, kiel la Bretonanoj samcele ler-

nas, flanke de sia bretona dialekto,
la francan lingvon.

La Urbestro, — kiu ofte jam spertis
la inalfacilajojn de la internaciaj kon-
ferencoj, dum kiuj la uzo de telefona-
paratoj devas anstataŭi la rektan aŭs-
kultadon kaj komprenon, — esperas
ke, iam ankaŭ ĉiuj popoloj, flanke de
sia propra lingvo, faros la saman klo-
podon, — kun la celo de internacia
interkomprenigo, — kiun f aras la mal-
pli vastaj grupoj sur la nacia kampo.

Kaj ĉar tio estas fakte la idealo,
kiun la esperantistoj klopodas efekti-
vigi, li dezirs al la kvina Beneluksa
Kongreso, plej sukcesan vivon.

S-ro Maur. Jaumotte petis de la
urbestro la permeson traduki resume
lian paroladon en esperanto, kaj S-no
Van Rooij poste konfirmis, ke li aus-
kultis kun vera intereso tiun ĉi tra-
dukon; ke li estis tre bone rimarkinta
la fidelecon de la resumo kaj ke li
miris, ĉar esperanto estas parolebla
tiel flue.

Tio donis al S-ro Blokker, prezidan-
to de L.E.E.N., la okazon ne nur dan-
ki la urbestron pro la kora akcepto,
sed ankaŭ gratuli lin pro la vera po-
resperanta parolado, kiun li faris. Li
ankaŭ klarigis al la urbestro kiama-
niere la esperantistoj, certe multnom-
braj, — tion pruvis la peticin al la
U.N.O. —, tamen dissemitaj tra la tu-
ta mondo, jam solvis por si mem la
malfacilajon, tiel ke ilia idealismo es-
tas, nun jam, plene rekompencata, an-
kaŭ sur la praktika kampo.

La urbestro tiam rondirigis la vin-
glasojn kaj toastis je la prospero de
nia movado.

La tri Ligaj prezidantoj tiam pre-
zentis al la urbestro la membrojn cie
siaj respektivaj estraroj.

Oficiala malfermo de la Kongreso

La pluvo intertempe estis ĉesinta
kaj la oficialuloj reiris al la kongre-
sejo, kie okazis, je la 19a, 30, la ofici-
ala malfermo.

S-ro J. Mols, prezidanto de la L.K.
K., unuavice bonvenigis la kongresa-
nojn; faris kelkajn komunikojn kaj
poste transdonis la parolvicon al S-ro
Blokker, kiu oficiale malfermis la
Kongreson kaj siavice bonvenigis la
multnombrajn ĉeestantojn, kiuj pleni-
gis la cetere belan kaj grandan salo-
non de la hotelo „Limburgia".

Li ankaŭ legis kelkajn salutleterojn,
inter kiuj estas ĉefe citindaj, tiuj de
D-ro P. Kempenters, pro-honora pre-
zidanto de R.B.L.E. kaj de Profesoro
Canuto, prezidanto de U.E.A.

Saman saluton alportis S-ro G. De-
brouwere, prezidanto de Flandra Ligo
Esperantista, kaj S-ro M. Jaumotte,
prezidanto de R.B.L.E., kiu entuziasme
diris sian ĝojon denove bani en tiu
speciala atmosfero kiu regas en niaj
kongresoj.

Poste F-ino M. Vermaas, direktorino
de la U.E.A.-oficejo, salutis ankaŭ la
kongreson nome de tiu ĉi oficejo kaj
memorigis pri la festo de la 70-jara
ekzisto de Esperanto.

Fine parolis ankoraŭ mallonge S-ro
Smit, nome de la Kristana Ligo, kaj
F-ino Burger, kiu faris alvokon por la
kontraŭ-atombomba agado, kaj kiu
disdonis tiucelan propagandilojn.

Interkona vespero

Tiam sekvis la tiel nomata „interko-
na vespero", enkondukita per tre tra-
fa filmparto, kiu permesis al ĉiuj, tuj
jam, ekkoni la escepte rapide vasti-
gantan Eindhoven.

Tiu ĉi vespero tamen esence konsis-
tis en granda balo.

Kaj baldaŭ la tuta salono plenigis

En la Akademío
Adres-Ŝanĝiĝo

La adreso de la Akodemio de Espe-
ranto kaj de ei-a prezidanto, S.ro 'ne.
J. R. G. Isbrucker estas nun: Wasse•
naarseweg 11c, Hago, Nederlando.
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La Ide' al la Lumo
( Apokrifa raporto pri Ia Eindhovena kongreso)

Dum la 41a Belga Kongreso
Solena Kunsido de R.B.L.E.

1) aludas Za konatajn Philips-fabrikojn. 2) pluvmarcetoj. 3) fabelurbo en Oi-
sterwtjk. 4) naskiûloka monumento de l'mondfama pentristo, de kiu devenas  . . .

la flandroj.
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per la laŭtaj sonoj de la plej diversaj
kaj viglaj dancarioj kaj la kongresa-
noj, ĝis la unua matene, trovis okazon

LA DIMAN
Matene okazis la tradiciaj Di-ser-

voj, por la protestantoj en la salono
„Elias", Willemstraat, kun S-ro W.
Koopmans, kiel predikanto, kaj por la
katolikoj en la kapelo de la Patroj
Augustenanoj, Kanaalstraat, kun Pas-
tro I lubertanus O.F.M. Cap., kiu cele-
bris la Sanktan Meson kaj predikis
en Esperanto.

Je la 10a horo precize, komenciĝis
en la diversaj salonoj de la kongrese-
jo, la apartaj kunvenoj de la tri ligoj,
pri kiuj la respektivaj raportoj estas
presataj sur alia paĝo de tiu ĉi sama
numero.

For tiuj, kiuj ne ĉeestas lá kunve-
nojn, la L.K.K. organizis matene kaj
posttagmeze promenadojn kaj vizitojn,
al la urbo laïrlonge de la Philipsfa-
brikejoj kaj al la parko; kaj aliflanke,
al la muzeo kaj al Animali.

Je la tagmeza horo, ĉiuj kongresa -

noj kunvenis sur la ŝtuparo de la
„Van Abbe"-muzeo, kie okazis la ko-
muna fotografado, tuj sekvata de la
komuna tagmanĝo en „Limburgia".

Tiu tagmanĝo estis senceremonia
kaj senparolada kaj tuj sekvata, por
L.E.E.N., de la daürigo de la matenaj
priparoloj; dum por la aliaj liganoj
estis organizataj la jam cititaj vizitoj.

La dimanĉa vesperfesto.

Kaj por komuna panmanĝo multaj
retrovis unu la alian je la 18a 30 en
„Limburgia", kie estis komenciĝonta,
je la 19a45, la dimanĉa vesperfesto,
kiu konsistis en la prezentado de pli-
aj filmoj, por kies pruntedono kaj
montrado, la L.K.K, ŝuldas kaj espri-
mis varman dankon al la gravaj Phi-
lipsfabrikejoj.

Ĝiuj amuze rigardis kaj interese sek-
vis la diversajn filmojn.

Poste estis la vico al la 1-a Kat. A-
kordeona kaj mandolina orkestro „E-
ho de l'Sudo" prezenti diversajn tre
viglajn kaj tre belajn ariojn, sub la
gvidado de dirigento A. Van Erp.

Vere tre granda estis la sukceso de
tiu ĉi ampleksa grupo de gejunuloj,
kiuj tre lerte ludas sian instrumenton
kaj prezentas plej trafan kunludadon.

Saman sukceson akiris la jonglisto
J. Vink, kiu prezentis esperantlingve
siajn tre mirigajn numerojn, kun lud-
kartoj, diverskoloraj tukoj, tuboj, ga-
zetoj, kaj likvajoj .

Dum la paŭzo, nia bona friza sami-
deano, S. S. de Jong, kiu kuŝis sur lito
en angulo, ĉe la malantaŭa parto de
la salono, akordeone prezentis diver-
sajn numerojn, kiuj estis longe aplaü-
dataj.

interkonatiĝi aŭ rekonatiĝi, gaje dan-
cante.

Ekskurso al Oisterwijk kaj
Rommeldam

Je la 8,30a, lunde matene, la kon-
gresanoj forveturis per du grandaj
aŭtobusoj kaj per deko da privataj ve-
turiloj, per kiuj la posedantoj estis
invitintaj keelkajn amikojn, kongre-
sanojn, kunveturi.

Survoje okazis akcidento al unu el
tiuj ĉi lastaj veturiloj kaj ni esprimas
la esperon ke la gesamideanoj, kiuj es-
tis iom vunditaj, jam plene resaniĝis
kiam ni skribas tiujn ĉi liniojn.

La veturado iris tra belaj regionoj
de Sud-Brabanto; tra erikejoj, kie oni
haltis apud la Heidemeer; tra malno-
vaj vilaĝetoj kun tipaj dometoj; laŭ -

longe de la statuo honore al Pieter
Breughel, antaŭ kiu oni ankaŭ haltis
por aŭskulti esperantlingvan klari-
gon pri tiu granda pentristo de S-ro
Van Heugten.

Je la tagmeza horo, oni alvenis en
la restoracio arhara „Groot Speyck",
kie atendis bonega brabanta panman-
go, kuri abundaj diversaj viandajoj,
panspecoj, ovo, kaj laŭelektaj trinka-
joj.

S-ro Maur. Jaumotte, — pro la fakto
ke S-ro Weeke ne povis kunfari tiun
ĉi ekskurson —, je la fino de tiu ĉi
manĝo, eldiris sian koran dankon, no-
me de la tri estraroj kaj nome de
ĉiuj partoprenintoj, pro la tri belaj,
kune pasigitaj tagoj, al la tuta L.K.K.,
kiu, — (kiel estas presita en la kon-
gresa libro) -- konsistis, surloke, el S-
ro J. Mols, prezidanto; S-ro F. J. Bos-
de Pagter, sekretariino, S-ro J. F. J.
Burghoorn, kasisto; S-ro J. Bos, ko-
mitatano; kaj S-ro A. W. Withoos, pri-
zorganto de la gazetara servo; al kiuj
la Ligoj aldonis siajn oficialajn re-
prentantojn: S-ro H. J. Blokker, F-ino
J. Terrijn, S-ro H. Sielens, kaj S-ro E.
de Wolf.

Al ĉiuj surlokaj anoj de la Komita-
to, aparte kaj kune, li esprimis ĉies

Ni aldonu tie ĉi ke, inter la premi-
oj, estis vere belaj kaj gravaj donacoj,
kiuj certe kontentigis la gajnintojn.

Kaj je la 24a horo, disiris la ĉees-
tantaro, post kiam S-ro F. Weeke,
la novelektita prezidanto de L.E.E.N.
estis dankinta la L.K.K.-anojn senes-
cepte pro la farita laboro. En la per-
sono de S-ro Mols, la senlaca prezi-
danto, li gratulis kaj dankis ĉiujn ties
kun laborantojn.

S-ro Mols dankis pro tiuj ĉi gratul-
vortoj, sed tuj volis retransdoni ilin al
siaj kunlaborantoj kaj speciale al la
afabla sekretariino, S-ino F. J. Bos-
de Pagter, al kiu li prezentis belan
florkorbon, dum ĉiuj en la salono laŭ-
te aplaŭdis.

A TAGO
dankemon pro la grava antaŭlaboro
kaj ankaŭ pro la plena dediĉo dum la
tri kongrestagoj mem.

Entuziasma estis 1a apaŭdo, kiu
audiĝis post tiuj ĉi paroloj.

S-ro Jaumotte tiam ankoraŭ komu-
nikis ke, laŭ propono de R.B.L.E.,
Flandra Ligo kaj L.E.E.N. estis kune-
lektintaj la urbon Charleroi, kiel kon-
gresurbon por nia 6a Beneluksa kon-
greso 1958.

Jam pli ol 30 samideanoj spontane
aliĝis al tiu ĉi kongreso kaj li farls
alvokon por ke ankaŭ la aliaj, kiuj
certe kontentigis pro la tiuĉijara kon-
greso, enskribigu sin por la sekvonta.

Charleroi kuŝas sur rekta linio de
Nederlando, (Roosendaal) al Antver-
peno — BI -uselo — Charleroi, tiel ke
la nederlandaj kongresanoj, kiuj ne
havbs okazon por reviziti Belgujon
dum la jaro 1958a povos eventuale
kapti la okazon viziti la universalan
ekspozicion de Bruselon, sur lá return-
vojo, dum la lunda tago.

Li tamen ne konsilas tiun viziton
por tiuj, kiuj povas reveni prefere
dum alia tago ol la pentekostaj festoj,
kiam tre certe estos escepta alfluo. Ti-
al la L.K.K. certe zorgos por ke la
lundan tagon la amaso de la kongre-
sanoj povu dediĉi al vizito de interesa-
jo en la Karlorega regiono mem.

x

La vetero kiu estis belega kaj var-
ma dum la tuta dimanĉa tago kaj
ankaŭ dum la unua parto de la lunda,
nun remis pluva kaj la promenado en
la arbaro, ĉirkaŭ la restoracio devis,
pro ĝi, esti mallongigata ... Baldaŭ
tamen la pluvo ĉesis kaj la ekskurso
do povis esti daürigata al „Rommel-
dam", kie la vizitantoj admiris pli ol
cent konstruajetojn, kun speciala no-
mo kaj tipa klarigo.

Tiuj ĉi rilatas al la tre konata amu-
za jurnal-strio, en kiu 011ie B. Bom-
mel kaj Tom Poes, — kiujn ni cetere

Kongreso estas festo
por nia kapa kesto
(sur „muroj milojaraj")
en kiu bildoj karaj
pri „sankta am' " atestas!
Per ĝi ni manifestas,
per ĝi ni rekontrolas
ĉu amik(in)oj molas
aŭ tre, tro maljuniĝas.
(Neniam aŭtuniĝas
por ni) Per ĝi ni celas
varmecon kaj muelas
la idealogrenon,
aspiras luman benon!

La beneluksa Kvina
por nia margarina
bongusta Esperanto,
konkuris en Holando,
sub Filips-lampo hela (1)
kun la butero de la
„brabanta panomanĝo"!
Nu, la kongresaranĝo
de Lokoko -geviroj
( nun pentekostmartiroj
modestaj) plensukcesis:
en ĝi eĉ ne necesis
akcepto en urbdomo
de nur la inda homo...

Sed Filips plie faris:
la sunon akaparis,
lumigis ĝin intense,
kvankam li mem enmense
(ĉar internacie famas)
nin_ nur varmete amas...
Do, post la pluvatakoj
sekiĝis ĉiuj flakoj (2)
kaj dum la suno brilis
...enĉambre multaj trilis.
„Disparoliĝis" (seke?)
Leen, ĝis ekstaris Weeke,
la nova luma me(;o,
sur prezidanta seĝo.

renkontis en la parko —, ludas gravan
rolon !

Tiu ĉi strio de Maarten Toonder
estas tre lerte revivigata en tiu ĉi
ampleksa konstru-koleto, kiu intere-
sis Ĉiujn.

Kaj baldaŭ alvenis la momento de
la reiro al Eindhoven por ĉiuj aŭto-

Sed lasu ni la ligojn
prizorgi la butikojn,
trinkadi el pokalo
de l'verda idealo
alvide al eterno; —
per Diogen-lanterno
algesti junularon
suriri l'pacaltaron...
Ni petu, kun insisto,
prefere al jonglisto
(la lerta Vink kapable
lumludis kandelabre)
suriri la podion
kaj veki l'iluzion...

Tagmanĝa serv' hiatis:
ni tamen plene satis.
Sed mi preferis balon
(Ŝvitigan idealon)
pensante pri Babeloj
dum klakis la oreloj
pro l'orkestreta bruo,
ĝis la...preskaŭa f ruo.
Prefere al muzeo
...fermita, je la veo
de Mols, nia mentoro
senlaca, kaj fakt-oro
kun Bos, ĉiuj dankotoj,
eĉ pro...gajnantaj lotoj!

Lumurba propagando:
„la sesa urb' en lando!"
Eĉ troa lumkaskado
dum filmoprezentado
devigis por ni, strigoj,
al decaj mallumigoj.
Mi finu (spacomanke)
gratuladante danke
ankoraŭ, pro l'ekskurso
al rommeldama urso (3)
al Breugel, mia avo (4)
tra la pejzaĝa ravo,
kaj estas la konvinko
de mi (antail la drinko) :

„Ja iuj nur kritikas, —
„sed laŭdo nur efikas!"

TYNEVERUM

ĉaristoj, dum multaj aŭtomobilistoj,
kiuj jam plialproksimiĝis de la Belga
landlimo adiaüis la aliajn, kiuj anko-
raŭ, dum kelkaj mimentoj, rekuniris
al „Limburgia", kie S-ro J. Mols ofici-
ale fermis la 5an Beneluksan kongre-
son.

L. R.

Dum la dimanĉa tago . de nia 41a
Belga Kongreso, kiu okazis dum la
Pentekostaj tagoj, en Eindhoven, en
la kadro de la 5a Beneluksa Kongreso,
estis antaŭvidata la tradicia Solena
Kunsido de R.B.L.E., kiu donas oka-
zon al la êeestantaj membroj, fari ku-
ne rerigardon al la pasinta jaro.

Ce la estraro tablo eksidis S-ro
Maur. Jaumotte, prezidanto, kaj S-ino
J. Plyson kaj S-ro J. Soyeur, gevic-
prezidantoj; dum S-ro H. Sielens, kiu
vojaĝas nunmomente en Usono, estas
senkulpigita.

La Prezidanto bonvenigis ĉiujn kaj
diris sian ĝojon, unufoje pli, havi la
plezuron renkonti plej karajn samide-
anojn el diversaj urboj de la lando. Li
deziris al ĉiuj plej agrablajn kongres-
tagojn.

Li tiam transdonis la parolvicon
al S-ro Soyeur, kiu relegis la rapor-
ton jam prezentitan, la antaüan mo-
naton, dum la ĝenerala Jarkunsido,
kiun multaj membroj malfeliĉe ne po-
vis ĉeesti.

El tiu raporto evidentiĝas ke, —
en la daŭro de unu jaro —, multaj a-
feroj estis pritraktataj de la Ligo, ĉu
rekte, ĉu en kunlaboro kun la Grupoj

La jaro alportis al ni tre speciale
gravajn funebrojn, pri kiuj memor-
igis la raporto kaj ankaü la prezidan-
to, kiu honorigis la malaperintojn per
kelkaj trafaj vortoj.

Li poste sin turnis, per same koraj
paroloj, al siaj plej apudaj kaj regu-
laj kunlaborantoj, kiuj, en la kadro dh
la Ligo, estas ĉefe S-ro J. Soyeur, kiu,
krom la kasisteco, ankaŭ prizorgas
parton de la ĝenerala sekretarieco, por
kies kroma efektivigo li ankaŭ dankis
S-ron H. Sielens; kaj S-ino J. Plyson,
kiu daŭrigas zorge flegi diversajn ka-
sojn kaj tion faras je la plej granda
profito de nia Ligo. Li ankaŭ citis
speciale la nomon de S-ro G. Van den
Bossche, sen kies ĉiutaga helpo la
„Instituto" ne povus funkcii, kaj an-
kaŭ de S-ro H. Boffejon, kiu dum la
jaro faris gravan klopodon, per la
eldono de „Mondo"; kaj la ne-plena
sukcesigo de tiu ĉi klopodo nenion de-
prenas de la valoro de la gesto kaj de
la ago.

La Prezidanto ankaü gratulis la Gru-
pojn, inter kiuj la plej malforta, tiu
de Charleroi, nunmomente plej mirin-
de restariĝis kaj jam atingis nun la
duobligon de sia membronombro por
1956.

Kaj al la prezidanto de la Bruĝa
Grupo Esperantista, S-ro Ch. Poupeye,
li transdonis, kun same varmaj gra-
tuloj, la premion „Antoinette Jennen",

CA TAGO
Kaj fine okazis la diskonigo de la

gajnintoj de la premioj en la granda
loterio, por kiu ĉiuj estis akirintaj bi-
letojn, dum la antaŭaj aranĝoj.

Estis — (kaj S-ro Oleffe, kiu kon-
trolis kun S-ro R. Jacobs, la operacion,
atestis ke ĉio okazis en bona ordo) —
S-ino R. Jacobs kiu estis eltirinta la
diversajn numerojn gajnontajn, tiel
ke S-ro Mols, povis io rapide citi tiujn
numerojn kaj disdonigi la premiojn
sen tro da tempoperdo.

LA LUND
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MARSEILLE

42-a Universala
Kongreso de Esperanto
Marseille - 3-10 aŭgusto 1957 - Francujo

Adreso: 32, Cours Estienne d'Orves, Marseille, Francujo.
Telefonoj : PRado 55-40; FErréol 96-18.
Telegrafo: Esperanto.
Banko: James Rosa, Marseille.
Cirkonto: Groupe Esperantiste - Marseille n-ro 156-15.
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Zamenhof-Monumento

Fervoja Rabato :
La Francaj Fervojoj donas rabaton

de 20 % al la partoprenantoj en la
42-a Universala Kongreso de Esperan-
to. La rabato validas ek de la franca
landlimo por la periodo inter la 29-a
de julio kaj la 15-a de aŭgusto.

Autoinobilistoj :

La eksterlandaj aŭtomobilistoj rice-
vas en Francujo ĝis 25 litroj da ben-
zino ĉiutage.

Antaukongresaj O1anifestaczzoj :

La solaj antaŭkongresaj manif es-
tacioj agnoskitaj de la Loka Kongre-
sa Komitato estas :
— Kulturaj Internaciaj Ferioj : „La
evoluo de l'civilizoj kaj la moderna
socio"

Kastelo Grésillon de la 14-a ĝis la
24-a de julio 1957.
— Oficiala Antaŭkongreso en Parizo:

Palaco de UNESKO de la 31-a de
julio ĝis la 2-a de aŭgusto
— 27-a Internacia Kongreso de la Blin-
daj Esperantistoj :

Liono de la 30-a de julio ĝis la 2-a
de aŭgusto
— 13-a Internacia Junular-Kunveno:

Vi ll eneuve-lés-Avignon de la 27-a de
aŭgusto.

ĉar la grupo de Brugo brile gajnis ti-
un premion por la jaro 1956.

S-ro Poupeye dankis kaj promesis
fari sian eblon por la konservo de sia
nuna membraro kaj eĉ por ĝia daŭra
plifortigo.

Fine S-ro M. Jaumotte honorigis la
jubileantojn, kiuj meritas la Medalon
de la Ligo pro 25jara membreco. Tiuj
ĉi estas :

S. o Henri Sielens (Antverpeno)
S-ino Julia Plyson (Bruselo)
F-ino Mathilde Kestens (Bruselo)
S-ino Suzanne Verbeke-Vandenber-

ghe (Bruĝo)
S-ino M. J. Viane-Vandenberghe

(Bruĝo)
kaj promesis alporti persone la meda-
lojn al la jubileantoj, dum festa kun-
sido de iliaj respektivaj grupoj.

Ĉiuj de la prezidanto alportitaj laŭ-
doj estis varme aplaŭdataj de la ĉees-
tantoj.

Oficiala Antaukongreso:
La prepara Komitato konsideras tri

kategoriojn de Boteloj :
1. prezo kun matenmango

1.100 ĝis 1.350 Fr.
2. prezo kun matenmango

800 ĝis 950 Fr.
3. prezo kun matenmango

600 ĝis 750 Fr.
Adreso de la Logiga Servo: s-ro

Jean Thierr , 26 rue Moliére, Paris 1.
Kongresaj Sekrioj:

La Estraro de U.E.A. decidis, ke la
Kongreso laboru en tri sekcioj :
UNUA SEKCIO: Esperanto en la Edu-

kado (en kunlaboro kun ILEI) .
Prezidanto: s-ro D. Kennedy.

DUA SEKCIO: La Internacia Lingvo
en Scienco kaj 'I'ekniko (organi-
zita de UEA kaj ISAE). Prezi-
danto: Prof. D-ro Ivo Lap na.

TRIA SEKCIO: Esperanto en Ko-
merco kaj Turismo. Prezidanto:
S-ro P. Petit.

Statistiko:
(ĝis fino de aprilo) Alĝcrio 4, Aŭstru-
jo 22, Aŭstralio 1, Belgujo 13, Brazilo
4, Britujo 67, Bulgarujo 23, Cefioslova-
kujo 5, Danlando 26, Finnlando 10,
Francujo 343, Germanujo 91, Grekujo
1, Hispanujo 32, Hungarujo 2, Italujo
110. Izraelo 1, Jugoslavio 42, Japanujo

Fine venis la du kromaj tradiciaj
punktoj de la tagordo:
la starigo de la Honora Kolono por la
42a, kiu, laŭ propono de S-ro Jaumotte
kaj post akordigo kun ambaŭ aliaj Li-
goj, okazos en Charleroi kaj por kiu
jam tuj enskribigis sin pli ol 30 ge-
mcmbroj;
kaj la kolekto por Panjo la Kaso, kiu,
malgraŭ la fakto ke la ĉeestantaro es-
tas malpli granda ol en Gento, alpor-
tis al nia kasisto, preskaŭ same gra-
van sumon.

Kaj ambaü tiuj faktoj donis al la
Prezidanto lastan okazon por danko
kaj gratulo kaj por alvoko, jam de
nun, al kunlaboro per nia propagando,
al la plena sukcesigo de nia 42a Belga,
6a Beneluksa Kongreso, kiu cetere es-
tos organizata en Charleroi, okaze de
la ora jubileo de nia Karlorega Grupo
Esperantista,

2, Kongo Belga 2, Maroko 14, Meksikio
2, Monaklando 3, Nederlando 41, Nor-
vegujo 14, Novzelando 2, Pollando 7,
Portugalujo 5, Rumanujo 2, Sudafriko
2, Svisujo 20, Svedujo 103, Turkujo
2, Usono 6, Venezuelo 1. Entute 1025
el 35 landoj.

Gian Carlo Fighiera
Konstanta Kongresa Sekretario.

Antaû-Kongreso
en Parizo

(Internacia Konferenco de la Popol-
Universitatoj)

Tiuj, kiuj en 1937 partoprenis la In-
ternacian Konferencon „Esperanto en
moderna vivo" certe memoras pri la
organizo kaj la programo de tiu kon-
fe re nco.

Tiun-ĉi jaron, en Parizo, oni aranĝos
sensacian manifestacion kiel antaŭ-kon-
greson al la Universala en Marseille.

En la kadro de tiu antaŭ-kongreso,
estos la unua internacia konferenco de
la Popol -Universitatoj.

La antaü-kongreso kaj la konferenco
havos kiel lokon la Palacon de Unesko
mem, kaj la partoprenontoj de ambaŭ
aranĝoj povos ĝui la diversajn alloga-
jojn, kaj eĉ tagmeze kaj vespere manĝi
en la restoracio de la Palaco de Unesko.

Mardon, la 30-an de Julio, la dejoran-
toj de la Esperantista Fervoja Asocio
en Francujo akceptos la aligintojn ĉe
ilia alveno en la diversaj stacidomoj de
Parizo.

Merkredon, la 31-an de Julio,
la programo estos jena:

9a h. Solena malfermo de la konfe-
renco kaj de la antaŭ-kongreso.

10a h. Parolado pri .,Kion, unuflanke
Unesko, aliflanke la Popol -Universitatoj.
alportas al la internacia komprenigo ?"

lla h. Laboroj de la tri komisionoj:
la komisiono: (-;encrala organizado.

Difino de th), kio devas esti Popol-Uni-
versitatoj. Disvastigado kaj eblecoj de
la socio de eŭropa Popol -Universitatoj.

2a komisiono: Interrilatoj inter la
Popol-Universitatoj kaj la neregistaraj
asocioj, Unesko kaj Europa Konsilantaro.

3a komisiono: Rilatoj inter la Popol-
Universitatoj por plibonigado de la ple-
naĝula edukado: a) Lingva obstaklo,
ekuzo de helpa lingvo; b) Koresponda-
do inter membroj ; c) Vojaĝoj al aliaj
landoj, akcepto de delegitoj de P. U.
fare de P. U. kaj de membroj ee P. U.
fare de aliaj membroj.

(Je la 10a h. estos ankaŭ turisma
vizito de la historiaj kvartaloj de Pari-
zo, por tiuj, kiuj tion preferos).

14.30 Daŭrigo de la laboro de la ko-
misionoj. (Vizito de la modernaj kvar-
taloj de Parizo por tiuj, kiuj ne deziros
partopreni en tiuj laboroj).

19a h. Oficiala akcepto de la kongres-
anoj en Ministerio por Nacia Edukado.

22a h. Nokta vizito de Parizo.
Jaüdon, la 1-an de Augusto

9a h. Daŭrigo de la laboroj de la ko-

Morala Aligo al la U.K.
en Marseille

La LKK kaj la KKS faris tion e-
blan, por ke la Universala Kongreso
en Marseille estu labora, interesa, a-
muza kaj Ôiurilate alloga. La apro-
bita programo promesas vere altnive-
lan semajnon en plej agrabla atmos-
f ero.

Malgraiï tio, la nombro de aliffintol
estas relative malgranda. Kvankam
sendube multaj aliûos en la lasta mo-
mento, tamen tute certe en Marseille
ne estos tiom da kongresanoj, kion es-
tis en Kopenhago. La kaüizo verŝajne
estas, ke la ĉi-jara kongresurbo situas
-iorn fore. Konsiderante, ke tre proba-
ble multaj esperantistoj, kiuj ne povos
persone ĉeestiŝ la kongreson, deziras
tam ligi§i kun la ĉefa jara ?nani-
festacio de la Esperanto -Movado, la
Estraro de U.E.A., interkonsente kun
la LKK, decidis enkonduki ei-jare spe-
cialan „Moralan Ali.rlon" al la 42-a
Universala Kongreso en Marseille. La
kotizo por tiu-êi Morala AliJo estas
1.000 fr.fr. arl egalvaloro. La Morala
aliÿo ne rajtigas al partopreno en la
aran ĵo j de la kongreso, sed r".iu kiu
Pagos la kotizon de Morala Aliâo rice-
vos la Kongresan. Libron kaj eiujn
aliajn dokumentojn.

La kotizon por la Morala Alitĵo oni
povas pagi aü al la I.KK per ,cĵirkonto
Groupe Esperantiste, Marseille, N-ro
15G-15, aŭ per la banko James Rosa,
Marseille, aic al la kutimaj perantoj,
kies adresoj estas publikigitaj en la
oficialaj bultenoj. Kotizojn akceptas
ankaŭ la Centra Oficejo de U.E.A., 7,
Eendrachtsweg, Rotterdam-C.

La Estraro estas konvinkita, ke
multaj esperantistoj utiligos tiun-ĉ:i e-
blecon kaj subtenos per Morala Aliûo
nian ei-jaron Kongreson, havigante
samtempe al si belan kaj valoran me-
morajon.

ĝenerala Sekretario de U.E.A.
Prof. D-ro Ivo Lapenna

misionoj.
10.30 Prelego pri „Bolo de internacia

helplingvo por faciligi la popolan kul-
turon.

12a h. Oficlala akcepto en la Urbdo-
mo de Parizo.

13.30 Tagmango sur rivero Seine en
iipeto.

15a h. Daŭrigo de la laboroj de la
komisionoj.

17a h. Ferma kunsido. Aprobo de la
raportoj.

20.45 Kabareda vespero senpage ofe-
rata al ĉiuj kongresanoj.

Vendredon, la 2-an de Aŭgusto
9.30 Foriro por la vizito de Versailles,

la kastelo, la Trianonoj. Tagmango en
Versailles. Vizito de la kastelo de Val-
maison.

Vespere, foriro al Marseille por la

STARIGOTA EN WIEN EN 1958.
La Magistrato de la urbo WIEN

jam konsentas disponigon de loko por
starigo de la Zamenhof-Monumento!

Nun Loka Komitato dissendas ĉi ti-
un cirkuleron kun la peto, ke la Lan-
daj Organizoj publiklgu la alvokon en
la Landa E-gazeto kaj instigu al kon-
tribuo por la Monumento ke la Esp.-
grupoj kaj klnboj publikigu ĝin en
siaj Bultenoj kaj cirkuleroj kaj per -

sone varbu al. kontribuo kaj ke la unu-

opaj tsperantistoj varbu inter sia ge-
konatularo kaj mem kontribuu. Eĉ la
plej malgranda obolo estas bonvena !

La nomoj de ĉiuj donacintoj estas
puhlikigataj en „Informilo de IEMW.

Kiu donacis almenaü 5 intern. poçt-
respondkuponojn aŭ la egalvaloron,
ricevos foton de la Monumento krome!

Kiu donacos almenaŭ 10 int. r.k.
estos eternigata sur tabuloj en la Pan-
teono, ricevos la foton kaj ankaŭ estis
eternigata en la Dokumento pri la
kreo de la Monumento, kiu estos en-
murigata en la soklo de la Monumen-
to!

Ĉiu inter vi varbu kaj kolektu mo-
non ĉe viaj konatoj (ankaŭ ne-espe-
rantistoj) kaj sendu de tempo al tem-
po al ni la liston kun la adresoj de
la donacintoj.

La donacoj povos esti sendataj aŭ
rekte al

,,Internacia Esperanto-Muzeo
en Wien, I. Hofburg, Aŭstrio"

kun aldono „Zamenhof-Monumento"
en simpla letero kun respondkuponoj
aïi vialanda bankbileto aŭ en nacia
mono al la Reprezentanto de IEMW
en via lando (vidu en ,,Informilo") aŭ

partoprenontoj de la Universala Kon-
greso.

Ni petas la esperantistojn, ke ili bon-
volu tuj rilati kun la gvidantoj de la
Popol-Univcrsitatoj de siaj urboj aŭ
regionoj, por ke ili venu Parizon. Plej
bone estus, se la delegitoj al la konfe-
renco de la Popol-Unversitatoj estus
esperantistoj.

La diskutoj dum la konferenco povos
okazi en la lingvoj angla, esperanta,
franca, germana, sed la tradukoj oka-
zos nur en Esperanto.

Tiu konferenco estos do la unua pro-
vo de la eblecoj de Esperanto por in-
ternaciaj konferencoj, kies ruloj estu
tute apartaj de la esperantista propa-
gando.

Estu konsciaj pri la graveco de nia
eksperimento. Nepre, helpu nin!

Por la Organiza komitato de la
antailkongreso en Pariza kaj de
la Unua Internacia Konferenco
de la Popol - Universitatoj.

Pierre PETIT, Prezidanto

al UEA en ROTTERDAM, Eendrachts-
weg 7.

Ni fiksas jenajn premiojn:
a) por grupoj aü unuopuloj, kiuj do-

nacis almenaŭ en la baloro de 50
resp.kup.
1. premio: Katalogo de IEMW (ĉi-

uj 3 volumoj) almenaŭ pli ol 700
pagoj

2. premio: Katalogo de IEMW
(volumoj 1 kaj 2) almenaŭ 500
paĝoj

3. premio: Katalogo de IEMW
(volume 1-a, 461 pagoj)

4-13 po unu Esperanto el la duobla-
joj de la Muzeo

b) por grupoj kaj unuopuloj, kiuj
kolektis kontribuojn de almenaŭ 50
resp.kup. la samaj premioj kiel
sub a) .
La disdonado de la premioj okazos

laŭ la alteco de la kolektita aŭ clona-
cita mono!

Europa Junulara  Tendaro
Gejunuloj, la kultura sekcio de la

RONDO DE LA NAGANTOJ en MAR-
MANDE (Lot et Garonne - Francujo)
organizas tendaroj de junaj Eŭrope-
anoj.

CELO: Interfratigi la junularon de
dckkvar landoj najbaraj de Francujo.

RIMEDOJ: Sportoj (speciale Naĝa -

do), praktiko de lingvoj, diskoj, muzi-
ko, folkloraj manifestacioj, malaltpre-
zaj ekskursoj al Lourdes, Pirineoj, Bi-
arritz, Arcachon ktp.

KONDIĈOJ: Gejunuloj 16 ĝis 25-ja-
raj; dato kaj daŭro laŭ bonvolo de la
partoprenanto; Inembrokarto kun ak-
cidentasekuro, prezo 500 francaj fran-
koj; nutrado p-taga: de 250 ĝis 400
francaj frankoj; se eble, kunporti ten-
don, se ne senpaga logigado.

Enskrib'ei kiel eble plej baldaŭ,
skribante al S-ro VARAILLON, Staci-
domo, Francujo, aldonante neuzitajn
vialandajn poŝtmarkojn por la res-
pondo.

La Esperantista grupo el tiu urbo,
laŭlonge de la Rodano, nome „La Bo-
na Stelo" organizas internacian ami-
kan rondon de la 27a julio posttagme-
ze ĝis la 2a aŭgusto vespere. En tiu
tempospaco vi ricevos plenan pensio-
non kun vino kaj logejon en komfor-
taj dormejoj kaj vi faros tri tuttagajn
ekskursojn por la prezo de nur 8.000
francaj frankoj. La ekskursoj mon-
tros al vi la antaŭ Alpojn, Vercors, la
romanan urbon Vaison, Nyons, la gro-
tegojn de Orgnac kaj la belegan Ro-
danan valon.

Petu informojn pliajn ĉe „Bona Ste-
lo" Rue Pêcherie 31, ROMANS (Drô-
me) France.



Prezidanto: S-ro Maur. JAUMOTTE, De Bruynlaan, 44, Wilirijk.
Vicprezidanto- Kasisto: S-ro J. Soyeur, 91, Rue du Chêne, Seraing.
Vicprezidantino : S-ino J. Plyson, 185, rue Jourdan, Bruselo.
Cenerala Sekretario: S-ro H. Sielens, „Internacia Marista Domo", Falcon-
rui, 21, Antverpeno.
(Poûtfeknumcro : R.B. L.E.: 13.37.67) i
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ANTVERPENO

Esperanto-Grupo „LaVerda Stelo"
(Poŝt.ĉek ,xumero 726.54)

La 19an de aprilo, Sankta Vendreda at-
mosfero estis kreata per trc konvena paro-
ladeto de F-ino H. Hofkens, bele ilustrita
per lumbildoj. S-ro Luc De Marré, vekis
rimarkindan intereson per sia parolado pri
la paskaj kutimoj kaj inoroj en la diversaj
landoj de la mondo. Per alloga lotumado,
organizita de F-ino L. De Winter, la kun-
veno estis konkludata en tre agrabla sfcro.

La 26an, S-ro H. Vermuyten faris tre
humorplenan paroladon pri „Lirbopurigado
kaj Higieno tra la Jarmiloj". La amaso de
la nekutimaj sciindajoj multe amuzis la aŭs-
kultantojn. La sukceso estis tiom granda
ke. dum la sekvonta kunsido, la 3an de ma-
jo, la paroladisto devis daŭrigi sian amplek-
san raporton, kiun li ilustris per belaj lum-
bildoj. La Prez. S-ro Maur. Jaumotte same
hurnorplene dankis la paroladiston kaj plue
donis la okazon al S-ro Luc De Marré ra-
porti pri kongreso en Luksemburgo, kiu
rilatis al la Eŭropa Movadu kaj al kiu li
partoprenis kiel delegito de la antverpena
sekcio de tiu movado.

La l0an: „Paljoĉjo", radiofona teatraĵo,
laŭ fabela origino, estis disaŭdigata. Al
ĝi brile kunlaboris: F-inoj M. Ameryckx,
E. De Coene, Cl. Peeters; S-roj J. Mont-
mirail, J. Vinck kaj J. Verstraeten. Por
kompletigi la vesperon, S-ro Luc De Mar-
ré flegis sian astroloyian ruhrikon.

La 17 an la dcbatvespero „Tramoj aŭ
aŭtobusoj en la urbo" donis la okazon al
la kritikemuloj por konigi sian opinion pri
tiu aktuala problemo. Vigla debato ekestis
kiun la Prezidanto S-ro Maur. Jaumotte
konkludis je des kontenteco.

La 24an, amuza vespero estis organizata
al kiu S-ro P. Pcelman partoprenis per
kantoj de li tradukitaj kaj per poeziajoj de
li deklamitaj. sed verkitaj de S-ro A. Lo-
dema (nederlanda samideano); F-ino Cl.
Peeters lin lerte akompanis ĉe la piano.
S-ro Schellekens, sentoplene prelegis kel-
kajn belajn poeziaĵojn kaj, kune kun S-ro
J. Verstraeten, prezentis malgrandan ske-
ĉon. Kelkaj aliaj membroj: S-roj J. Mont-
mirail, Luc De Marré kaj P. Thaey • kom-
pletigis la vesperon per amuzaj ludoj.

La 31an, S-ro H. Boffejon, helpata de

du kolegoj, prezentis dokurnentajn filmojn,
afable pruntedonitaj de la aütomobila asocio
,,Ford". La ĉeestantoj travivis kelkajn a-
grablajn horojn kaj same kiel la dankvor-
toj de la Prezidanto la varma aplaŭdo
esprimis la agnoskecon de la publiko.

Programo de la venontaj kunsidoj:
Ciuvendrede „Witte Leeuw Frank-

rijklei 4, je la 20a horo (la etaĝo).
Julio: La 5an: Parolata 1urnalo; la 12an:

Dehatvespero; la 19an: Promenado tra Mal-
nova Antverpeno gvidota de S-ro E. Paes-
mans. Kunveno je la 20a h. sur la Verda
Placo; la 26an: Leksikona Vespero.

Aügusto: La 2an: Parolata Jurnalo; la
9an: Amuza Vespero; la 16an: Antverpena
Kermeso, NE KUNVENO; la 23an: Rapor-
toj pri la Universala Kongreso de Marseil-
le: la 30an: Libertempaj raportoj.
BR LIĜO

Bruga Crupo Esperantista
( Pnŝtĉeknumero 4835.33)

Dum la kunveno de la 23a de aprilo,
post la leciono de la elementa kurso, S-ro
Ch. Poupeye paroladis pri la temo: „La
Monda Homo".

La dua parto de la kunveno de la 30a
de aprilo estis dediĉata al raportado pri la
ĝenerala kunveno de RBLE en Bruselo.
27.4.57 kaj al legado de B.E.

Raportado pri la kermesa foiro okazigis
viglan interparoladon dum la kunveno de
la 7a de majo.

Plia numero de la „Parolata Gazeto"
aperis la 14an de majo, kun kontribuoj de
S-ro Vuylsteke pri „Viro eltirata el kanalo"
F-ino Y Poupeye pri ,,Kloroformo", F-ino
G. Wybouw pri ,•Diversaj Popolkostu-
moĵ", S-ino G. Poupeye pri „Anglaj Humo-
rajoj", kaj S-ro Ch. Poupeye pri „La fono-
grafo estas okdekjara

Dum la kunveno de la 21a de majo, S-ro
R. Behaeghel gvidis esperantajn konkur-
soin, kiajn li jam sukcese organizis en la
grupa sekcio de St-Michiels. La 28an de
majo estis denove S-ro R. Behaeghel, kiu
kaptis la atenton de la ĉeestantoj per tre
dokumentita parolado pri „Astronomio".

Vizito de Ges-roj. Helmuth el San Die-
go, Kalifornio, Usono, agrabligis la kunve-
non de la 4a de junio. S-ro Helmuth inter-
esplene rakontis pri sia vojajo de San Die-
go al New Orleans, de tie al Rotterdam
kaj sekve al la ĉefaj Eŭropaj landoj. Post

kelkaj tagoj de restado en Bruĝo, Ges-roj.
Helmuth daŭrigis sian vojagon al la Bene-
luksa kongreso de Eindhoven, al kiu par-
toprenas naŭ gegrupanoj.

Ankaŭ en la grupa sekcio de Sint-Mi-
chiels okazis lunde 13an kaj 20an de majo
interesaj perfektigaj kunvenoj sub gvidado
de S-ro R. Bchacgel.

Programo de la venontaj kunsidoj
Ciumarde, je la 8a vespere, en la

somera kunvenejo .,CONCORDIA", Zuid-
zandstraat 5, (Tel. 366.24) .

Julio: 2an: Legado de B.E.; 9an: Liber-
tempaj proponoj; 16an: Parolata gazeto;
23an: Esperantaj konkursoj sub gvidado de
S-ro R. Behaeghel; 30an: Muzika vespero.

Gratuloj :
Al F-ino Marguerite RARTHOLOME,

membrino de la Bruĝa Grupo, kiu edzini-
ĝis la 23an de aprilo kun S-ro Guido
VUYLSTEKE, kiu de tiam aljis al la
grupo.

BRUSELO

Esperantista Brusela Grupo
(Poŝtĉeknumero 12.30.48 )

La 25an de Marto, S-ro Jacobs laŭtlegis
la historion de la Antverpena grupo „La
Verda Stelo verkitan de S-ro Siclens.

Tiel ĉiu povis ekkoni la glorojn kaj dolo-
rojn de la grava Esperanto-grupo de la
lando kaj konscii pri la diversaj konsiderin-
daj roloj, kiujn ludis niaj tiel bone kona-
nataj Antverpenaj amikoj en tiu grupo. Post.
la legado, S-ro van der Stempel dankis kaj
aplaŭdigis S-ron Jacobs.

La lan de Aprilo, anstataŭ la parolata
jurnalo, la komitato, tute surprize (kvazaŭ
April ŝerco!), laborigis la grupanojn. Ili
devis kunmeti la amasojn da folioj por la
200 broŝuroj pri la grupa historio!

Dimanton, la 7an de Aprilo, ni inde
festis nian oran jubileon.

La 8an de Aprilo S-ino Lecat el Ant-
verpeno prelegis pri Einstein.

El du libroj, verkitaj de Einstein mem,
S-ino Lecat eerpis liajn filozofiajn koncep-
tojn rilate al la deviga militservo, al la
socia rolo de la homa individuo kaj al Ia
religio.

Kiel brila oratorino, ŝi scipovis ekkapti
kaj subteni, duin tuta horo, la plenan aten-
ton de aŭdantaro, kiu de la unua gis la
lasta minuto, streĉe aŭskultis! La prezidan-
to fervore dankis.

La I5an de Aprilo, la perfektiga kurso
de S-ro van der Stempel pritraktis samas-
pektajn vortojn: intense. intense; rezoni,
resoni; ĝusta, justa, jus kaj aliaj. Poste,
oni konversaciis pri „La Kuirejo

La 29an de Aprilo, S-ro Jirousek, pro-
ponis kaj majstre gvidis diversajn ŝerclu-
dojn, per kiuj li sukcesis amuzi kaj sen-
ĉese ridigi la ĉeestantojn. Merititaj aplaù-
doj rekompencis lin.

La 6an de Majo, S-ro van den Bossche
el Antverpeno honorigis nin per siaj ĉeesto
kaj interesa partopreno al nia parolata jur-
nalo. La plej grandaj poentonombroj estis
atribuataj al la tradukita teksto: ,,Blinda
Knabino reakiris la Vidokapablon" de S-ro
van der Stempel kaj al la legita teksto „Ra-
konteto ĉe Sankta Petro" de F-ino R. Huys-
mans; Kiel pridiskutotan temon, oni elek-
tis: „Superstiĉo", memverkitan de S-ro Schu-
macher.

La 13an de Majo, S-ino R. Jacobs faris
sian unuan, sed vere rimarkindan parola-
don pri ,,La Dormo". Si sinsekve pritrak-
tis la multajn aspektojn de la problemo de
]a dormo, kiamaniere kaj kiom longe dor-
mi?, historion de la lito, la sonĝojn la dor-
migilojn.

Post entuziasmaj aplaŭdoj, S-ro Castel
gvidis debaton pri tiu temo.

La 20an de Majo, S-ro van der Stempel,
dum sia perfektiga kurso, instruis pri ,,rek-
ta komplenrento kaj arributo „nominativo
aŭ akuzativo post la konjunkcio: kiel". La
konversacio precipe te rnis pri „La salono
kaj la manĝoĉambro". •

La 27an, S-ino Stern aranĝis amuzvcs-
peron: Si komencis la rakontadon de kri-
minalhistorio, kiun la aŭskultantoj devis lau-
vice komoletigi. Kaj poste, ŝi aŭdigis dis-
kojn, kies titolojn, aŭtorojn, ktp., la ĉeest-
antoj devis eltrovi. Viglaj aplaŭdoj re-
kompencis la gvidintinon de tiu gaja ves-
pero.

La 3an de junio, vizitis la grupon G-roj
Helmut, el Kalifornio. S-ro Helmut rakontis
pri sia rondvojajo en Eŭropo kaj partopre-
nis la parolatan jurnalon, en kitr akiris plej
grandan poento-nombron: S-ro Castel kaj
F-ino Huysmans, dum estis eleiktita por dis-
kuto „Kulturo kaj Tehniko en Francujo" de
S-ro van der Stempel.

La l7an, kvin kursanoj de S-ino Wcyn
kaj du de S-ro Jurousek sukcesis la elemen-
tan ekzamenon, nome F-ino S. Huysmans.
kun 96,5 p. kaj S-roj Dubois (91.5 p.)  . Nan-
quette (88,5 p.): Wuydts (80,5 p.), Stroo-
hants (80 p.), Baudour (77 p.) kaj De
Saeger (60 p.) Ciuj kandidatoj estis laüvice
entuziasme aplaŭdataj.

Programo de la venontaj kunvenoj: ĉiu-

lunde, je la 20a h., en „BRASSERIE DE
LA JUSTICE" (la etaĝo). 38, place du
Grand Sablon, Bruselo la: Tel. 12.64.76.

Julio: La 1an: Parolata jurnalo; la 8an:
Komuna legado; la 15an: Tradukvespero:
la 22an: Amuza vespero, gvidota de S-ino
STERN; la 29an: Diskutvespero: „La ki-
soj" de F-ino HUYSMANS.

Aügusto: La 5an: Parolata jurnalo; la
12an: Komuna legado: la 19an: Perfektiga
kurso de S-ro van der STEMPEL; la 26an:
Amuza vespero. gvidota de S-ino STERN.

Septembro: La 2an: Parolata ĵurnalo: la
9an: „Nia vojaôo al Sicilio" de S-finoj PLY-
SON kaj OBOZINSKI: la 16an: Perfektiga
kurso de S- ro van der STEMPEL; la 23an:
Parolado kun lumbildoj de la Liga Prezidan-
to, S-ro Maur. Jaumotte, kiu donos siajn
impresojn pri „Vojaĝo en Hispanujo" kaj
samtempe disdonos la medalojn al la grupaj
jubileantoj.
la 30an: Diskutvespero.

CHARLEROI

Karloreĝa Grupo Esperantista
La 7-an de majo la Grupo starigis, kun

la Poliglota Kluho de Karloreĝo, komision
celante la Beneluksan Kongreson de 1958.

La unua kunveno de tiu Komisio okazos la
12-an de junio.

La 14-an kaj 21-an okazis la kutimaj se-
majnaj kunvenoj, kun kurso kaj distrajoj.

La 25-an speciala kunveno okaze de vizi-
to de S.ro Ivan Zekof, bulgara samideano.

La 28-an la grupanoj kaj iliaj geamikoj
estis invitataj ĉeesti prelegon pri Orientaj
Landoj, por propagando. Grafo de Cuyper,
prezidanto de la Grupo, faris ĝin franc-
lingve. La preleganto, kiu plurjare vivis
en Azio, entuziasmigis siajn aŭskultantojn
per sia agrabla parolado, li montris diver-
sajn regionajn vestojn kaj objektojn, mul-
tajn personajn fotografajojn; li aŭdigis per
diskoj kelkajn originalajn kantojn de tiuj
landoj.

Pro la kontenteco de la ĉeestintoj, oni
faros aliajn samajn vesperojn tuj post la
somera• - libertempo,

Esperanto- en la Aviado
En la revuo „International Aviati-

on Reviewe aperis esperantlingva ar-
tikolo en ia numero 21 de la sesa jar-
kolekto en aprilo 1957. (Eidonejo
Flugrevuo AG, Bern, , Transit f ach
1434). Germanlingva titolo ESPE-
RANTO IM FLUGWESEN kaj indiko
pri la enhavo montras al la lcgantoj,
pri kio te rnes. Car la enhavo pavas
ankaŭ interesi Esperantan publikon
pro tio ke la teno ankoraii nenie es-
tis pritraktita resunie, ni n°presas
tie la plej gravan parton el ĵi forla-
sante nur la lastan paragrafon, kiu
havas la titolon „Esperanto en inter -

naciaj organizoj" kaj kiu indikas i.s.
la adreson de UEA. Jen la teksto :

La telekomunikiloj kaj la aviado in-
terproksimigas la popolojn kiel neni-
am antaŭe. Pli kaj pli urĝe sentiĝas
la bezono de instrumento, kiu venkas
ankaŭ la lingvajn barilojn, kiuj an-
koraŭ estas same altaj kiel en la tem-
po antaŭ la eltrovo de la elektro kaj
de la motoroj. La aparato, kiu super-

grimpas ĉi tiujn obstaklojn, jam ekzis-
tas: ĝi estas Esperanto, kreita en 1857
kaj evoluiĝinta al moderna transpor-
tilo por informoj kaj ideoj dum sia
eventoriéa historio. Se ĝi hodiaŭ cni-
ras unuafoje en ĉi tiun Internacian
Aviadan Revuon, ĝi prenas la lokon,
kiu estas konforma al ĝia rolo.

La internacia lingvo jam ludas ro-
lon en la aviado, ĉar ĝi estas uzata
por la propagando de la diversaj flug-
societoj en la vasta publiko. La unua
flugsocieto kiu utiligis Esperanton
por sia propagande estis la norda SAS;
ĝi jam eldonis antaŭ kelkaj jaroj tre
plaĉan multpagan prospekton pri siaj
servoj. Sekvis KLM, kiu publikigis
1952 sespaĝan prospekton sur mal-
granda formato priskribanta siajn hi-
storion kaj servon. Depost la Univer-
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LA LOUVIERE S.P.R.L. Tel. n -roj 223.01 - 225.37

Du esperantaj markoj:
TABULO, por lernejtabuloj ; KATOKULO, por signalvitroj.



2-a Internacia Infana
Kongreseto

Kongresejo:
La knabin- lernejo en Rue de Turen-

ne, je 500 m. de la Kongresejo de la
Universala Kongreso.
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LISTO DE LA MEMBROJ-KOMERCISTOJ
Antverpeno

G. Faes, Schoenmarkt 16. Antverpeno. Muziko, Radio, Diskoj.
,In 't Duif ken" (S-ano Paesmans), Lge Koepoortstr. 64: Kostumoj (5 0/0 rab.)
Vino Max Bolsius, Diepestraat 58-60, Antverpeno: Kuirejilaro. Tel. 32.57.85
M. Philips, Karel Rogierstr. 1, Antverpeno. Korsetoj - Rab. 5-10% por la membroj.
P. van der Hoydonek-van den Buys, Kapelsesteenweg 549. St. Mariaburg.

ŝuoj — Teksaĵoj — Merceraĵoj. Tel. 74.27.86
J. Montmirail, Kortemarktstraat 53, Berchem. Arliitekto. Tel. 39.58.66
Morris de Ketelaere, Oostenstraat 25, Antverpeno. Remiajoj. Tel. 39.17.09
S-ino Henny Jacques - de Ketelaere, Beeldekensstr. 31, Antverpeno. Gramofonaj

diskoj por meminstruado. Tel. 33.75.38
Roger Jaumotte, Cyriel Buyssestr. 44, Antv. Anoncoj en tagĵurnaloj. Tel. 37.47.14
Ii. Amerijckx, Melgesdreef 40, Merksein. Centra Hejtado. Tel. 45.81.07
R. De Soete-Vanistendael, Dambruggestraat 234, Antv. Okulvitroj — Rab. 5 0/0
CL. Peeters, Onderwijsstraat 68, Antverpeno. Apotekejo. Tel. 35.40.67
Firmo van Iseghem & Verstraeten. St. Bernardse steenweg 631, Hoboken.

Vitraĵoj — Speguloj — Tel. 37.88.20
J. van Nereaux, Sterstraat 1, Antverpeno. Viandisto. 	 Tel. 39.55.81
H. Peeters, Vordensteistr. 58, Schoten. Ingen.: Neon-lumo, Reklamoj. T. 81.48.47
H. Jacques, Lange Beeldekensstraat 31, Antverpeno. Presajoj. Tel. 33.75.38
Verdijek, St. Rochusstraat 174, Deurne. Ciaj asekuroj kaj hipotekoj. Tel. 39.06.07
P. Peelman, Volkstraat 34, Antverpeno. Fumajoj — Pantofloj. Tel. 37.62.55
Y. Ameryckx, Pr. Leopoldstraat, Borgerhout. Peltaĵoj
A. van den Neste, Deurnebaan 30, Merksem. Presad - inkoj. 	 Tel. 45.78.59
J. Van Hoof, Marialei 7, Antw. - Pentraj-entreprenoj 	 Tel. 39.35.33

Bruĝo
Marcel Poupeye, Elf Julistr. 32. Ciaj asekuroj en la tuta lando. Tel. 371.93
Charcuterie Strovi, Vlamingstr. 48 (Teatroplaco) Viandvaroj. Tel. 334.08
Maison Joye, Gelmuntstr. 29. Cemizoj, Gantoj, Kravatoj. Tel. 332.75
Firmo G. Verbeke, spinolarei 19: Konstrumaterialoj. Specialaĵo : naturŝtono de

Jura. Tel. 321.85
Pan- kaj Kukbakisto R. ROSSEEL, Mariastraat 30, Konsumsalono. Tel. 338.34

Bruselo
11I. Jirousek, 104 rue du Téléphone; reklamoj kaj litertipoj
Farmaciisto Jacobs, 94, rue général Eenens Bruxelles 3
Farrnaclisto N. Nelis, Meise
„BONBONS SWINNE", 77, rue de Nieuwenhove
Imprimerie Lielens, 18, rue de la Princesse
CARRELAGES „Carrart", 19, avenue de Saxe
Viajn MEBLOJN ée S-ro Weyn, aĉetu rue Destouvelles, 57
Libroj, Publikajoj, jurnaloj, F-ino Kestens 24, rue Bodenbroeck
Tinkturejo, senmakuligejo „TEX" 11, Av. du Couronnement,

Woluwe St. Lambert

Generalaj Informoj:
La Kongreseto estas rezervita al in-

fanoj de 6 ĝis 13 jaroj, kiuj povas kom-
preni kaj paroli Esperanton kun sa-
rnaĝuloj. Ci okupos la etulojn dum la
tago: la gepatroj devos akompani ilin
matene je la 8-a h. kaj kunpreni ilin
vespere je la 20-a h. Por la gepatroj
kiuj deziros tion, speciala aŭtomobila
servo de la Universala Kongreso ĉiu -
matene akompanos la infanoj al la
kongresejo ek de la loĝloko.

Datoj
La Kongreseto malfermigos sabaton

la 3-a de aŭgusto je la 8-a h. kaj fer-
migos vendredon la 9-a de aŭgusto je
la 20-a dimanĉon la 3-a, la Kongreseto
ne funkcios matene, sed ek de la  14-ah.

Kondiĉoj :
La aliĝkotizo estas fiksita en 3.000

Fr. Ci inkluzivas ĉiujn servojn kaj
programojn de la Infan-Kongreseto,
nome, matenmanĝojn, du ĉefmanĝojn,
posttagmezan mangeton, ekskursojn,
amuzajojn. La Kongreseto akceptos
senpage ĝis du esperantistaj infanoj
el familioj en nebonstataj cirkonstan-
coj. La Infana Kongreseto okazas
dank' al financa subteno de la Uni-
versala Kongreso.

sala Kongreso de Esperanto en Mün-
chen en 1951 fariĝis kutimo, ke la
flugsocietoj speciale propagandis por
la uzo de siaj aeroplanoj okaze de la
kongresanoj al la esperantistaj mond-
kongresoj. Aperis 1955 por la kongre-
so en Bologna tiaj prospektoj de BEA/
BOAC, KLM, Swissair, kaj por la U-
niversala Kongreso, kiu okazis 1956
en Kopenhago presiĝis propagandiloj
de BEA/BOAC, SAS kaj Swissair. La
brita prospekto estas tre simpla, sed
tiu de la Skandinava Aer-Sistemo es-
tas grafike tre lerte farita kun mal-
multe da teksto presita per grandaj
literoj kun la slogano „Flugu per SAS
kaj estu unu travivajon pli riĉa". La
nova prospekto de Swissair estas la
plej zorge farita; ĝi estas: presita en
tri koloroj kaj enhavas ankaŭ tutpa-
ĝan bildon el Kopenhago kaj sciigojn
pri la urbo. La reklamteksto estas
jena: „Swissair estas la Svisa Aertra-
fika Kompanio. El ĉiuj partoj de la
mondo ĝi flugas kun modernaj kaj
plej modernaj aparatoj tra Zürich al
Kopenhago. Foje je la bordo de Swis-
sair-aeroplano vi estas senzorga kaj

dorlotita kaj vi ĝuas la konatan svi-
san gastamon." Por la Universala
Kongreso okazonta en aŭgusto 1957 en
Marseille Air-France ĵus eldonis tre
belan prospekton.
La nomitaj prospektoj estas kune kun
la kongresaj dokumentoj sendataj al
ĉiuj aligintoj de la Universalaj Kon-
gresoj de Esperanto.

Ni ne dubas ke estonte la flugsocie-
toj en ankoraŭ pli granda mezuro uti-
ligos Esperanton por sia propagando.
Ili en tiu rilato povas sekvi la reko-
mendon de la fervojoj. Inter tiuj la

18.77.67
15.26.01
59.13.73
44.57.36
21.10.98
21.74.49
15.96.97
11.71.03

70.75.82

germana federacia fervojo (Deutsche
Bundesbahn) plej vaste uzas Esperan-
ton eldoninte jam du prospektojn kaj
presante la klarigojn en sia horaro
en Esperanto. Ankaŭ la svisa Ldtsch-
berg-fervoje (BLS) eldonis en 1955
deksespagan tre bele ilustritan pros-
pekton; kaj post ĝia rapida elĉerpiĝo
BLS en 1957 jus denove uzis Esperan-
ton por alia prospekto. Per la citado
de unuopaj urboj kaj turismaj centroj,
kiuj jam eldonis prospektojn en Es-
peranto, ni povus plenigi paĝon; tial
ni devas rezigni pri tio nun.

KOMERCISTOJ kiuj senkoste propagandas por Esperanto pet reklamoj en siaj butikoj
G. Baeten, Belpairestraat 53, Berchem. Tel. 39.22.81. Frizisto por sinjorinoj
„De Boerinekens" (Clem. Van Hassel). Estro de la trinkejo en la Flandra Operdomo
A. Roels, Montignystraat 155, Antverpeno. Ledaj artikloj-Selisto. Tel. 37.14.07
G. Goemaere, P. Genardstraat 39, Antverpeno. Speciejo, laktejo
Vandersmissen, Kampioenstr. 11, Antverpeno. Paperaĵoj, parfumaĵoj
Librejo Schuttershof, Schuttershofstr. 36, Antv.: luo, aâeto, vendo de libroj
Vojag-agentejo Pier Busseti, Hopland 5, Antv.: privataj kaj grupvojaĝoj
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