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cliniuereala Yongreeo en "- rueelo en 1960

Ekfunkciado de la L.K.K.

En nia antaŭa numero. ni jam represigis raporton. aperintan en
Franca Esperantisto ", rilate al la lasta paska kunsido de la
estraro de U.E.A., dum kiu estis principe decidite ke la Universala
Kongreso okazos en 1960, en Bruselo.
Kelkaj legantoj demandis al ni, kiu estas la diferenco inter tiurilata
principa " kaj " definitiva " decido.
Ni represas el la maja numero de la organo de U.E.A. " Esperanto " la jenon, rilate al tiu-ĉi decido :
« Por la Universala Kongreso en la juhilea jaro 1959 venis du invitoj : unu
de Varsovio, la alia de Bruselo. La Estraro invitis S-ron Jaumotte, prezidanton de la Reĝa Belga Ligo, ĉeesti la dehaton pri tiu ĉi punkto de la tagordo.
Post tre detala diskuto, estis decidite telefono alvoki la oficejon de Asocio
de Esperantistoj en Pollando, kiu en la sama tempo havis kunsidon de sia
konsilantaro por peti informojn pri kelkaj gravaj elementoj. Ricevinte pozitivan respondon al ĉiuj starigitaj demandoj, la Estraro unuanime decidis,
ke la Universala Kongreso en 1959 okazu en Varsovio ; sed samtempe decidis
principe, ke la Universala Kongreso en 1960 okazu en Bruselo ».

El tio evidentigas ke la estraro prenis sian definitivan decidon pri
Varsovio, nur post telefona interparolado dum kiu estis donita
pozitiva respondo al diversaj demandoj.
Tio signifas ke la principa decido rilate al Bruselo estas fakte
definitiva sed povus esti tamen nuligata se, — je Pasko de proksima
jaro —, evidentiĝus ke la L.K.K. staridita en Bruselo estus nenion
farinta por prepari la finsukceson. Kaj se do la Estraro povus havi
dubojn pri la kapablo aŭ la sindono de la nomitaj L.K.K.-anoj.
Sed ĉar la L.K.K. jam nun ekfunkciis kaj kunsidas. ni povas esti
certaj ke tio ne okazos kaj ke la decido do iĝos definitiva, dum la
Paska Konferenco 1959.
Ni volas aldoni vorteton pri la diro ke, por la U.K. 1959, envenis
du invitoj. do ankaŭ de Bruselo ... Kiel ni jam skribis en nia antaŭa
numero, Bruselo kandidatiĝis ne ĉar ĝi volas konkurenci Varsovion...
Tute ne, Bruselo estis jam antacividita oficiale por 1958 ... Ni mem
vole rezignis ... Ni ankaŭ neniam volis preni la lokon de Varsovio
dum la juhilea jaro ... Sed ni estis kaj estas pretaj preni niajn respondecojn por la jaro 1960.
-

*

*

Nun sekvas plia vorteto pri la unua kunsido de la L.K.K. :
« La ankoraŭ nur skeleta L.K.K. kunvenis la 21an de junio en Bruselo.
S-ro Maur. JaumottL' prezidis. Ceestis : S-roj G. Maertens kaj H. Sielens, vicprczidantoj ; S-ro R. Jacobs, S-ino J. Plyson kaj P-ino R. Huysmans, gemembroj.
S-ro R. Jacobs, prezidanto de la Brusela Grupo Esperantista, estis elektata
kiel sekretario de la L.K.K. kaj lia adreso estos, dum la efektiva labor-
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periodo, tiu de la sekretariejo por Ia U.K. 1960. Gis tiam tamen la leteroj estu
sendataj al la Prezidanto : De Bruynlaan, 44, Wilrijk.
F-ino R. Huysmans ekfunkcios kiel protokola sekretariino.
S-ino J. Plvson kaj F-ino R. Huysmans akceptis gvidi, je la taŭga momento,
specialajn fakojn, kiuj estos verŝajne kaj respektive : la loĝiga kaj la
ekskursa fako. La du vicprez_idantoj, ĝustaternpc, ankaŭ alprenos difinitan
taskon.
Al D-ro Kempenecrs, prezidanto de B.C.K.E., la L.K.K. direktas la peton.
ekde nun, fari la necesajn paŝojn por akiri la tujan apogon de la urbo
Bruselo kaj poste ankaŭ tiun de la registaro.
Fine, la membroj de la L.K.K., subskribis la regularon de la Kongresoj,
kiu estos resendata al la Centra Oficejo de U.E.A. »

Sekvas la lastaj ensendoj pri
la ekspazicio en Bruselo kun
poste rimajon de nia spzrta " Tyneverum ".
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(Multo unuiĝu !)
Devizo de Virgilio.La situacio de la multnomhraj ŝtatoj, kiuj ekzistas en la homaro,
estas komparebla kun du de la diversaj familioj kaj personoj, kiuj
konsistigas ŝtaton. Sed tamen inter tiuj du niveloj rnontriĝas esenca
diferenco : nek la familioj, nek la unuopuloj, nek eĉ la ĉiuspecaj
asocioj kapablan esti sendependaj. se ili deziras realigi la celon de la
vivo, tiel kiel la racio ĝin postulas : la ŝtato, male, estas perfekta
socio, ĉar gi estas fundamente grupigo da homoj. starigita kun la
celo esti sendependa en ĉiuj cirkonstancoj de la vivo. Jena koncentriĝo de popoloj kaj ilia relativa nedependeco estas natura fenomeno.
ĉar montriŜas utile. ke la homoj ekspluatas ĉiujn partojn de la tero.
Kvankam tio kaŭzas neevitehlajn disiĝojn, specialijojn en rasoj kaj
funde malsamaj socioj, ni tamen devas konsideri kiel permesita tiun
formigon de multaj perfektaj socioj.
Ekde tiam ankaŭ evidentigas, ke ĉiu ŝtato havas du taskojn :
Negativa devo ĝin devigas, respekti la praktikadon de la fondarnentaj rajtoj de la aliaj ŝtatoj kaj entrepreni nenion, kio povus
malutili al ili ; tiel. ĉies rajtoj reciproke limiĝas.
Sed pozitiva devo postulas, ke la ŝtato kunlaboru kun la aliaj,
unuigu kun ili kiel chie plej multe per interkonsentoj pri reciproka
helpo. kun la celo, atingi kulturstadion pli superan ol tiu, alirebla de
ĉiu unuope.
Tiel longe, kiel la devo restas negativa, la internacia socio restas
senorgana : temadas pri dispecigo de la homaro en perfektaj socioj,
havantaj inter si nur rilatojn de suverenaj unuoj, tute liberaj kaj
sendependaj.
Sed kiam la cirkonstancoj iĝas tiaj. ke la kulturstadio, atingita per
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KORESPONDO
— Du s-anoj 28-jaraj deziras korespondi kaj interŝanĝi pm., bildkartojn kaj
Esperantajojn kun ges-anoj el Belgujo. Adr. : Albert HENZL, Hornicka, 172,
ZALUZI u Mostu, Cehoslovakujo.
— Rumana juna samideano Dincov Ionel, Str. ZaIomit 10 Bukuresto 30, Rumanujo, deziras korespondi pri la Brusela Ekspozicio : informojn, bildkartojn,
ktp. kun juna belga samideano.
Ankaŭ LUPANEKU, Dan, el Bukuresti, kiu forgesis skribi sian adreson sur
la leterpapero, eble nur sur la koverto, sed al kiu oni povas, pri la sama temo,
skribi al la supra adreso.
— Por universala amikeco : per korespondado kaj interŝanĝo: Bonvolu anonci
senpage en dumonata organo de « Universala Amikeco », Box 1960R, GPO, Melbourne, Aŭstralujo. Jara membropago unu dolaro (n-eŝtampitaj memorigaj prn.
akeeptataj aŭ 15 rk.)
— Ladilao KAPUSI, Miŝkolc : A'rok, U, 25 Hungarujo deziras korespondi kun
helgaj samideanoj. Pm. PK. esper. glumarkoj.
— Odincovc Rimma, Jalta, Krasnokarnenke 61 USSR deziras korespondi pri
ĉiuj temoj kaj interŝanĝas ilustritajn PK.
— Boian Conev Pankov, Stalingrad-kvartalo 220 en SVISTON, Bulgarujo kaj
multaj samurbanoj gelaboristoj deziras korespondantojn.
— Carlos Evandro Teixeira. delegacia seccional impoŝto ronda, ITAJUBA,
Minas Gerais, Brazilio, deziras korespondi kun helgaj esperantistoj : PM. PK.
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internacia reciproka helpo estas pli alta ol la perfekteco, realigita
tare de la izolitaj ŝtatoj, kaj precipe, kiam la individuaj ŝtatestroj iĝas
nekapablaj, plene realigi sian propran mision. t.e. gardi la komunan
nacian bonon. ne konsiderante siajn rilatojn kun la aliaj popoloj de
la mondo, tiam la devo pri reciproka helpo pozitiviĝas kaj postulas
la formiĝon de socio vere internacia, t.e. organa.
Nu, tia estas ĝuste la nuna situacio de la popoloj de la mondo.
La unua kondiĉo realiĝas en ĉiuj popoloj sen escepto : Cu e^
ekonomia, ĉu el intelekta vidpunkto. la reciproka helpo alkondukas
al ĉiu riĉajojn nealireblajn al iliaj propraj klopodoj ; la tiel nomataj
postrestaj " popoloj forte sentas tion per la alveno de la modernaj
eltrovaĵoj kaj la aplikoj, kiujn ili ebligas por la kuturo a:i la industrio:
kaj la civilizitaj popoloj estas tiel tributdevaj unuj al la aliaj, ke ili ne
povus repreni sian izolitecon sen grava malutilo por si mem kaj por
la cetero de la homarana komunumo.
La dua kondiĉo, ankoraŭ pli urĝa, emas pli kaj pli universaliĝi kaj
jam ĝi senkonteste montriĝas reala en du fundamentaj punktoj :
a) por la konservado de la paco, ĉar la moderna milito apenaŭ
povas resti lokalizita, kaj ekde kiam ĝi koncernas la grandajn ŝtatojn,
ĝi influas sur la tuta mondo. Multaj popoloj devas toleri ĝin kontraŭvole kaj ĉiuj suferas pro ĝi en sia prospero. Tiel, neniu ŝtatestro
kapablas pace okupi sin pri la efektivigo de siaj sociaj devoj, ne
unuigante siajn klopodojn al ĉiuj aliaj por kontinuigi la internacian
ordon.
b) la samon ni konstatas por la ekonomia prospero : ĉiuj malgrandaj popoloj multe ŝuldas al siaj grandaj najbaroj. kaj multfoje
ili eĉ ne povus vivi sen ili ; jes, eĉ por la grandaj popoloj, kiuj.
dank'al siaj senmezuraj rezervoj (kiel Rusujo aŭ Llsono) kaj sia
kolonia imperio (kiel Anglujo aŭ Francujo), povus, se tio estus
necesa, vivi sole, tia izoliteco •— per la nuna progreso de la interruinigus ilian prosperon : la ŝtatestroj ne povas elekti
ŝanĝoj
aütarcian politikon se ili ne volas preterlasi siajn devojn.
Estas do vere tempo, por ĉiuj popoloj de la tero, formi veran
internacian socion, kaj tiu ĉi devas iĝi organa. Ĝis nun Germanujo
fabrikis rad-arojn, Anglujo montrilojn kaj Francujo ciferplatojn. Sed,
ne unuiĝinte, tiuj eroj neniam konsistigos horloĝon. Kaj tome :, ĉiu
deziregas ekvidi organon : ĉiuj unuopaj ŝtat(.,, formu komunumon kun
propra aŭtoritato kaj eĉ propra registaro, kun la celo atingi la
komunan plej altan bonon por la tuta homaro.
Tial estas ĝojige. ke malgranda kopio de tia internacia perfekta
socio estos dum pluraj monatoj videbla sur la Brusela Hejsel-stadiono. Belgujo, malgranda sed energia kaj persista lando. tie ĵus
malfermis la plej mirigan ekspezicion de la modernaj tempoj. Miriga
ĝi estas ne nur per sia amplekso kaj sia aspekto ; <ĝi ankaŭ minigas
pro la ĉefideo kiu ĝin regas : la humanismo. Tio signifas, ke la
ekspozicio ne kuŝas sub la signo de la tehniko, sed de la homo. Ĝia
temo ne estas la suvereneco, sed la pozitiva. paca interkompreniĝo
kaj interŝanĝo inter ĉiuj popoloj de la tero. Ĝi prezentos, flankon ĉ ,
flanko. miniaturan projekcion de preska_i ĉiuj ŝtatoi, 1-.iuj kune penos,
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per internacia kunlaborado, vidigi la plej bonajn rimèdójn por
humanigi kaj klerigi la homaron.
Ni devas ĉi tie pripensi, ke la kulturo ja estas nia ĉefa bono, sed
ke ĝi nur eblas, kiam bonaj materiaj cirkonstancoj ĝin ebligas. Tial,
la komuna mondskala bono, supre priparolita. vidiĝos en Ekspo 58
sub ĉiuj ĝiaj aspektoj : unue, pli perfekta maniero por kontentigi
ĉiujn materiajn bezonojn, Cu en la tereno de la nutrado, Cu en tiu de
la industrio k.t.p. ; plue. pliriĉigo intelekta kaj arta per reciproka
helpo por la sciencaj malkovrajoj kaj la tehnikaj aplikadoj ; ankaŭ
plifortigo de la morala nivelo de la homaro per la akceptado de
mondampleksaj reguloj pli humanaj, pli konformaj kun la natura
idealo de la bono, la vero kaj la belo : finfine. pli bona politika
organizado, tute adaptita al la progresoj de la internaciaj rilatoj.
Tiamaniere, kiel heroldo de estontaj evoluoj en ĉiuj terenoj de la
homaj pensado kaj aktiveco, nia patrujo hodiaü al la mirigita mondo
pruvas sian grandan entreprenemon, sian kuraĝon kaj sian eksterordinaran organiz-povon.
Estas precipe la tehnikaj mirindajoj kiuj donos al ni bonan
instruon : Pasteur kaj Curie kapablis, mem prizorgi siajn eksperimentojn. La nuna ekspozicio evidentigas, ke la hodiaŭa scienco nur
povas bone progresi se ĉiuj popoloj kunlaboradas. La Sovetaj
Sputnik "-oj kaj la Usona " Esplorer " ja ambaŭ parolas germane.
Tial. ni per Ekspo 58 ne konstruis maŝinon. sed kulturis vivantan
kreskajon .. .
Ekspo 58 : grandskala harmonigo de la tutlandzco kun la tutmondeco ! Ne plu unuope disen, sed kune antaŭen
Ekspo 58 turnplato de ĉiuj spiritaj kaj materiaj deziroj de la
popoloj, grandaj kaj malgrandaj : vojkruco de ĉiuj aktivajoj de nia
terg 1 obo : ne fandvazo, sed ĉielarko de koloroj kaj kunfluoj ĉiuspecaj!
Ekspo 58 : ne plu eksperimento, sed grandega kaj impona realajo.
tutmonda rendevuo de ĉiuj bonaj voloj, pilgrimejo de nia jarcento !
Ekspo 58 : nerefutebla atestajo de la universeco kaj konsekvenco
de la frateco, nepre bezonataj por la mondpaco.
En ĉi tiu glorpiena jaro, Belgujo elokvente montros sian prestiĉjon
kaj sian iniciaton : ĝia senantaŭa disradiado lasos en la koro kaj de
la belgoj kaj de la fremduloj entuziasman memoron
!

:

Pluribus E

ekspo 1958 kàj ni
La 17an de aprilo 1958 ! Estis granda tago, la tago " E. " , la tago,
kiun ĉiuj atendis kun diferencaj sentoj. laŭ sia propra animstato kaj
humoro, sed je kiu neniu povas resti indiferenta.
Cu ne, dum monatoj kaj monatoj, oni laboris, laboregis por ke la
nuna Llniversala Ekspozicio estu inda de la reputacio de la belgoj,
reputacio kiu proklamas nian popolon laborema. kuraĝa, obstina,
malgraŭ ĝiaj kelkaj malvirtoj. kiujn la belgoj mem unuavice primokas ? Sed, ni silentu pri malecoj. Estas festotago ! Kaj ni danku ĉiuin,
kiuj kunlaboris por krei, en limigita tempo, tiun ĉi mirindajon. Ni
antaü ĉio danku la 53 naciojn kiuj, per la giganta tasko, kiun ili
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prenis sur sin, por elmontri en plej ĉarmaj kadroj la plej interesajn
p._oduktojn de sia agrikulturo, tekniko, industrio kaj artoj, pruvis
kiel alte ili taksas la valoron de Belgujo.
Ni danku, ni ĝoju, ni fiera, ni esperu ! ... Espero. Esperanto ..
ĝia interna ideo
Jen la kampo, sur kiu Esperantismo kaj Universala Ekspozicio renkontiĝas, kunfandiĝas.
Emociita, mi aüskultis tra la radio la paroladojn dum la inaŭguro,
kaj kaptis por daŭra memorado la saĝajn parolojn, inter alie de nia
ĉefrninistro kaj antaŭ ĉio tiujn de nia juna Reĝo. En sia parolado
Re jo Baŭduino citas :
La homaro eniris novan epokon de sia historio. Pli ol iam la
civilizacio ŝajnas esti regata de la scienco. Fortoj, de kies potenco
neniu, — antaŭ kvaronjarcento. — estus kuraĝinta imagi al si nur la
ekziston. nun troviĝas je la dispono de la homoj. Sed du vojoj
aperas antaŭ ni : tiu de la rivaleco. kiu estigas vetkuradon al eiam
pli danĝeraj armigadoj, kiu minacas uzi la malkovrojn de la geniaj
scienculoj kontraŭ la homaro, kaj tiu, kiu permesos, — kiaj ajn estu
la diferencoj en la sociaj, politikaj kaj spiritaj konceptoj, — elekti
la vojon de la interkornpreno, la nure kapabla por konduki al vera
paco ".
Kiel mi ĝojis, pensante ke, — je la sama momento, — miloj da
gesamideanoj, ĉu Esperantistoj. ĉu ne-konantoj de la lingvo Zamenhofa, aüskultis kaj aprobis sanie kiel mi. Cu ne estas bedaŭrinde, ke
je ambaŭ flankoj oni tiel longe prezentis Okcidenton kaj Orienton.
kiel nekunigeblajn antagonistojn ? Nin, Esperantistojn, oni ne povis
konvinki per tiu aserto. Certe la konceptoj pri vivmaniero. ekonomio.
socio ne estas identaj ĉe ĉiuj popoloj, sed tio ne signifas malamikecon.
La Universala Ekspozicio malfermiĝis je la oportuna momento ,
por ke la homoj. apartenantaj al tiom da diferencaj nacioj, pli
alproksimigu, ekkonu kaj reciproke estimu unuj la aliajn, por ke
ĉiuj respektu la honestajn konvinkojn de la aliaj kaj admiru la
klopodojn kaj sukcesojn, per kiuj la aspekto de la mondo ŝanffiĝas
en nemezurebla ritmo.
Tagoj jara forpasis. Kaj ĉiu, kun granda intereso, ekaŭdas la
detalajn raportojn pri iu aŭ alia okazintaĵo kaj ĝoje konstatis ke la
entuziasmo ne malpliiĝas. La bildoj, kiuj ilustras la artikolojn,
senescepte. montras la radiantajn mienojn de la vizitantoj.
Kelkaj flustris ke sur la Heysel. oni tro oferis al la modernismo,
precipe laŭ arhitektura kaj kolorkomhinoj. Oni povas ne ŝati la
ultra-modernajn esprimojn en la arto. sed oni tamen devas konfesi.
ke Universala Ekspozocio estas la plej bone elektebla loko por ilin
konkrete prezenti.
Kaj ni estu dankaj al la organizantoj kaj eltrovintoj, kiuj per t'iej
agrablaj, klarigaj rimedoj provas iomete komprenigi la plej simplain
el la s" k retoj de la novaj sciencoj al la granda amaso de la interesi ĝantoj.
Ni. Esperantistoi. iru ofte al Bruselo. Por nia propra plezuro, sed
ankaŭ por ezti kapablaj priskrihi ĝin kun sincera entuziasmo al niaj
.
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malpr.oksimaj geamikoj en la tuta monda. Ni invito niajn gesamideanojn kaj certigu al ili, ke, krom la sennombraj ekspozataj kaj
demonstrataj novajoj nrultegaj manifestacioj kaj konferencoj oferos
programojn por kontentigi ĉiujn.
Ni ne forgesu la allogan " Gaja Belgujo ". Apud la plej modernaj
realigajoj renaskiĝis tie la vivo de la " bela epoko ", kiam nek•
troigitaj ambicioj, nek neindaj envioj ombrigis la animojn de niaj
geavoj, kiuj ofte forgesis siajn ĉiutagajn zorgojn en Breughelana
gajeco.
Multa ŝanĝiç;is kaj multe pliboniĝis la vivkondiĉoj. Ni
ĝoju kaj rememoru pie la praulojn. sed ni certe fidu la nunan
junan generacion : kaj ni kredu al plibeligota estonteco por la tuta
unuigita homaro.
Tri koloro.

Bctqujo antaù ta foiumo
Flugantaj pzns3j ĉirkaŭ EXSPO '58.
Kiam, jaudon la 17an de aprilo, malfcrmiĝis la Universala Ekspozicio, estis sendube neniu Belgo, kiu ne sentis ian emocion, ian fiere con. Emocio, ĉar kun la Ekspozicio, malfcrmiĝis nia lando por la
tuta mondo, kun la organizado de la unua Universala Ekspozicio
post la milito, Belgujo metas sin antaŭ la forumon de la tuta mondo.
Fiereco, ĉar estas nia malgranda Belgujo, kiu kuraĝis preni sur sin la
organizadon de la grandioza manifestacio, kiu havas kiel temon " La
Homo kaj liaj Realigoj ". Kaj tiu celo estas henita, ĉar plej bona
reciproka kono rezultos el tio, kaj reciproka konatiĝo certe devas
konduki al reciproka alproksimiĝo.
Ne estas potencplena ŝtato, kiu kunvokas la mondon, por rigardi
la laboron kaj la penadojn de ĝiaj enloĝantoj. Estas la trianguleto.
apenaü videbla sur la globo, kaŝita meze de siaj gigantaj najbaroj.
Estas tiu parto de la malnova kontinento, kiu jam tiel ofte en la
daŭro de la jarcentoj, estis la scenejo kie la popoloj-najbaroj batalis
siajn disputojn.
Cu eble iuj el la gigantoj proksimaj aŭ malproksimaj, ne miris pri
nia kuraĝo ? Cu ne iuj pensis, ke nia malgranda lando estas kiel
infano. kiu emas sin konsideri plenkreska. kaj volas agi kiel plenkreskulo. ĉefe por konvinkigi sin mem ? ErT se en Belgujo jam ofte
okazis Universala Ekspozicio.
Sed, Cu ankaŭ ne chias ke ekzakte pro la fakto, ke nia lando estas
tiel malgranda, ni povos fari pli por la alproksimigo de la homaro,
ol povus fari granda nacio ?
Sur la Heizel, ĉirkaŭ la festpalacoj de la Ekspozicio de '35, nun
efektiviĝas. post longdaŭra preparado, la unua Universala Ekspozicio
post la milito. Kaj la intereso en la tuta mondo estas multe pli granda.
ol iam antaŭe. Tiu intereso klare respeguligas la veran bezonon de
la tuta homaro al interkonatiĝo kaj interkompreno.
Dum ses monatoj la mondo povas — plej vaste — konatiĝi kun la
homaj realigajoj. En la pli ol dudek jaroi, kiuj forpasis post la lasta
Ekspozicio, tre multo okazis. Dum la lastaj jardekoj, la tekniko kaj
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la scienco travivis verajn revoluciojn : ektroviĝis (ortoj, energioj. pri
kiuj oni antaü nur tre mallonga tempo apenaŭ kuraĝis penseti.
Pri tiuj realigajoj, kiuj povas esti uzataj por la bono kaj la beno de
la mondo, sed malfeliĉe ankaŭ por ĝia detruigo, kaj pri ilia uzado.
devas decidi la homoj mem, kiuj havas en la manoj ambaŭ ehlecojn :
tiu de la feliĉigo kaj tiu de la detruo de la individuoj.
Ekzakte tie la Ekspozicio povas montri. kaj devas montri al ĉiuj
nacioj, disŝiritaj pro malsamecoj de ideoj, politiko kaj sociaj cirkon stancoj, la vojon sekvotan. Rigardante la mirindajojn jam akiritajn, oni
facile povas diveni kio rezultos, se ĉiuj nacioj kunlaboros por faciligi
la vivon sur la tero. Klare videbliĝas en Bruselo la vojo. kiun devas
sekvi la homaro, kiu disponas pri tiuj eble ne jam plene kontroleblaj
energioj. kun kies ektrovo komenciĝis nova tempo. Kaj ni konsideru
kiel simbolon de tiu nova tempo, la Atomium, kiu tronas meze de la
Ekspozicio. videbla jam de malproksime.
Ne nur la materiaj realigajoj havas valoron en la mondo. ankaŭ
la nuraj spiritaj valoroj estas same gravaj. Tial ĉiu nacio ne nur
sendis la artverkojn, kiuj plej tipe reprezentas la kulturan vivon de
sia lando. Sed ankaŭ alvenis el ĉiuj anguloj de la mondo. la plej multvaloraj artpentrajoj, jam duin jarcentoj gardataj kiel trezoroj, sed
nun kunigitaj por ke la mondo havu la okazon admiri. kune kaj
komune. la postlasatajn belajojn de longdaŭra civilizacio. Kaj en la
daŭro de la Ekspozicio venos al Bruselo famaj orkestroj, orkestestroj, interpretistoj, kiuj aŭdigos al Amerikanoj kaj Rusoj, al Germanoj
kaj japanoj la majstroverkojn novajn kaj malnovajn de la muziko.
En la sfero de la Ekspozicio la aüskultantoj sentos sin unuigitaj sub
la sonoj de la muziko, kiun ĉiuj komprenos same, kiel lingvon inter nacian.
Kiam finiĝos la Ekspozicio. post la grandskala reciproka interkonati9o, kia estos la konkludo de la mondo ?
Cu la nacioj restos apartigitaj en malfido reciproka. kaj daŭrigos
la danĝeran ludon kun la justrovitaj energioj — kiel infano ludanta
kun alumetoj, kaj ne rimarkanta la danĝeron — tiel ke endangeriĝu
nia terglnbo, baldaŭ ŝanceliĝante sub la tondraj eksplodoj.
Aŭ ĉu ni povas esperi ke la belga iniciato estis unua. jam longe de
ĉiu individuo sopir-ita, instigilo al iom post ioma kunlaboro de ĉiuj
nacioj. malgraŭ la gravaj baroj, Cu politikaj, sociaj aŭ ekonomiaj. Se
tio okazos, la mondo baldaŭ vivos en nova epoko. Epoko en kiu la
:,zienculoj de la tuta mondo en plena kunlaboro. povos uzi siajn
fortojn por la plifaciligo de la vivo surtere, ne perdante tempon pro
reciproka nacia malfido, kai certe ne uzante siajn fortojn por la
ruinigo de mondo, kiun ili kapablas kaj devas plibeligi.
Tiamaniere ni postlasos al la generacioj kiuj sekvos la nian, la
e :viindari heredajon de mondo libera kaj paca, kun popoloj liberaj,
fieraj pri siaj propraj kulturoj kaj realigajoj. sed kun malfermita
okulo por la kontribuoj de aliaj nacioj al la komuna bono kaj
bonfarto.
Esperu ni el nia tuta koro. kaj kunlaboru ni Belgoj. por ke ĉiuj
vizitantoj reiru al sia lando kun la sama emo al paco, trankvileco
kaj libereco. kiun sentas ni. Tiel ke la belga iniciato kontrihrru al la
naskiĝo de renov:gita mondo — La Mondo de Morgaŭ.
Elvodovo.
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EKSPO 1958
Eksponento de la homa scio,
(ne de alilingva sciopovo)
montras sin en Ekspo ĉia novo
krom babela homkakofonio.
Multlingveco ĉe akceptantinoj,
zorge eksportataj de la landoj.
sed ŝtatistoj eĉ - per dura] plandoj
tretas lingvojn fremdâjn je ruinoj.
Barbaraĵo tia tolerigas
de la ĉefgvidantoj en la mondo 1
Cu vi vidis vagi en la rondo
Esperanto kiu koleri � as ?
TYNEVERUM.
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la rigidecon de prema vivo. kaj li ĝuos la amuzajn konfuzerarojn de
simplanimulo kiel ankaŭ la spritan manieron de la aŭtoro ilin prezenti.
Ke la tradukinto Paul Bennemann (1885-1954) estis akademiano
(j is nelonge antaü sia morto, garantias fidindan esperantigon. Fakte
li kiel eble plej fidele sekvas la stilon de la originalo ; li skribas simple,
klare, vivece, sen ia deziro por lingvaj akrobataĵoj. Male. emo al troa
fideleco lin kelkfoje perfidas kaj divenigas la lingvon de la originalo.
Ekz. : (10) " templetoj " (germ. : Tempel ; paviloneto) ; ( 1 1) " kavaliro " (germ.: Kavalier ; honsocietulo) ; (7) " duin mi tiel ĉirkaŭrigardas " (germ.: wie ich inich so umsehe ; hazarde rigardante returne) ; (94) " je destinita horo " (germ.: bestimmt ; fiksita) ; (94)
varmega " (germ.: erhitzt ; ekscitita) : (124, k.s. 16, 56) " dense
antaŭ mi " (germ.: dicht vor mir : tuj) .
Tamen kelkajn maloftajn fojojn la tradukinto preteratentas la
nuancon de la germana, uzante pli ĝeneralan vorton. Ekz. : (5) " sin
movi " : sich tummeln • (6) " nutri vin " : dich fŭttcrn_ ; (31) " ekmoviĝi " : zucken : (42) " ŝin kisi : sie darauf (t.e. auf die Lippen)
kussen ; (125) " amu unu la alian " : liebt euch wie die Kaninchen.
Aŭ li ne rimarkas, ke sencela ripeto de sama radiko en sama frazo
difektas la harmonion : (30) " vidi-videble " ; (44) " koro-kortuŝo ".
Kvazaŭ kelkloke li ial ne estus povinta finpretigi la manuskripton.
La Lingva Sekcio de Germana Esperanto-Asocio kontrolis la
Esperanto-tekston : jen plia garantio pri la taügeco de la lingvo. Al
la lingvaj rimarkoj per kiuj la tradukinto avertas pri sia vidpunkto
en duo da pridiskuteblaj kazoj. ni aldonu nur jenain atentigojn pri
vortoj aïi parolturnoj malpli komune akceptatai : (59) " konatulo
anst. konato ; (77) " alkroĉigante min " anst. alkroĉante : (16) " ingenia " : Supl. ingenia , (34 , 124) " fugi " : P.V. fugi ; (127) " tuta
la mondo krias " : la tuta ...: la uzo de LA UNU. kiam temas pri du
personoi ; la duopa konjunkcio NLIN ... NUN, plurloke, anstataŭ la
kutima JEN ... JEN (kiel p. 13) . Ankaŭ (113) JEN ... NUN
JEN ..•. iom elreliĝis.
Preso, hindo, desegnajoj estas vere laüdindaj. Sufiĉos mencii la plej
ĝenajn el la ege maloftai preseraroi : (24) " lokoj " estu : kokoj ;
(52) " relo " estu : reto. Kaj chie (129) " varmegite " estu : varmegigite, aií tutsimple : varmega pro.
Sume. La verketo meritas varman rekomendon. Ne nur ĉar gi estas
ĉenero en la evoluo dr la beletristikaj tendencoj, sed ankaŭ ĉar la
facile legebla teksto vestanta ĉarman rakonton instigos la novulon
al pli ampleksa konatiĝo kun la esperantlingva literaturo.
-

EL LA VIVO DE NETAŬGULO de Joseph von Eichendorff. el la
germana lingvo tradukita d e. Paul Bennemann. Eld, Limburger
Vereinsdruckerei GmbH, Limburg/L., Germanujo. 19 X 12,5 cm. ;
140 p. karton., prezo gmk 4.80.
La ŝatanto de la literatura historio generale, de la germana romantiko pli speciale. bonvenigos la aperigon de tiu tipo romantika noveleto de la tipa romantika aŭtoro barono de Eichendorff (1788-1858) .
La koncerni " netaügulo " ja ne estas iaspzca kanajlo, sed pli ĝuste
la enkorpiĉĵo de la spirito de la tiutempa epoko kiu per fuĝo el la
realo penas sin liberigi de la ŝarĝo de senkompata vivo. Lin naŭzas
barakti en la griza ĉiutageco, li forkuras el senĉarma mondo en kiu
nur la pandona laboro gravas. el kiu konstanta monzorgo forpelas
iun vivĝojon.
Li sopiras al la pli milda klimato de sudaj regionoi, al la lando kie
floras la oranĝujo : li vagas tra netuŝitaj arbaroj kaj krudaj italaj
montoj. ekstaziiĝas pri fulmhrilaj sunleviĝoj kaj noktaj stelĉieloj, pie
aŭskultas al muĝantaj akvofaloj aü plaŭdantaj fontanoj en sovaĝiĝintaj ĝardenoj. Li daŭre falas el unu mistera aventuro en alian,
naivule, ne kompr`nante, aü miskomprenante, sed ĉiam feliĉa pro
sovaĝa naturo kiun la homa emo al utiligo ne fuŝis. Preterpase li eĉ
enamiĝas al la fajrecaj okuloj de bela grafino. Senĉese li kantas sian
Çlojan senzorgecon, ĝin fojon po't fojo tradukas p°r violonludado :
li dancas kaj dancigas, ploras pro emocio, revas, dormas kaj sonĝas.
Li nur ne banale laboras. " Fakte mi havis ... agrablan vivon kiel
birdo en la aero. kaj tamen ne estis necese flugi mem.
Kompreneble la leganto ne prijugu la noveleton laŭ pli nuntempaj
kriterioj. li ne serĉu en ĝi pli profundan analizon de homa karaktero,
nek esploron de okultaj potencoj de la suhkonscio. Li eĉ ne miru. se
la apenaŭ ski_ita amintrigo nur kiel delikata fadeneto kunligas la
okazajojn kiuj spitas ĉiun verŝajnecen. Li nur memoru, ke en la
fundo de ĉies koro sin kaŝas rornantikulo kiu foje-foje bezonas eskapi
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F. COUWENBERG.
TRI SATIRO). Rnd&c Domanoviĉ. Fran Milĉinski, Branko Ĉopiĉ.
Eldonis : Slovenia Esperanto-Ligo, Ljubljana, 1957.
40 p., 13 X 19. Prezo : 0.50 usona dolaro.
El tiuj tri satiroi de sudslavaj aütoroj la leganto sendube plej favore
priiugos " Meditadon de ordinara bovo cerba " kaj " Travivaĵojn de
Nikoletina Bursaĉ ". Ĉar eĉ se la naiva ironio de la simplanima meditanto ĝustadire celas la malplenkapecon de politikaj gvidantoj de
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ĉirkaŭ 1900, aŭ la tiaman frenezan ŝovinismon. ĝi bedaütrinde ankoraü ĉiam restas aplikebla al la nuntempo. Similan procedon. sed
enŝnvitan en la pli freŝdatan kadron de la chia ntondwilito, prezentas
la Travivajoj, en kiu surprizas la kuraga konkludo de senpretenda
partizano ke la armeo transpasas siajn rajtojn, per timigo altrudante
sian vidpunkton sur kampo kuŝanta ekster ĝia kompetenteco.
Rimarkinde vigla konversacia tono karakterizas la stilon de la
traduko. Kelklokaj parolturnoj tiel strange impresas, ke ili ŝajnas
inspiritaj de la zorgo kiel eble plej fidele reprodukti stilkvalitojn de
la orignalo. Tiaj laüvortaj tradukoj tamen ne estas ekskuzo por
difekti la intergcntan karakteron de Esperanto, eĉ se aldonitaj notoj
klarigas ilian sencon. Rilate la korektecon de la lingvo la traduko ne
ĉiam estas neriproĉinda, kaj la listeto de la korektendajoj avantage
povus esti iom plilongigata.
F.C.
KRISTINA KULTURLABORO EN NIA TEMPO. Dc Erik Hj.
Linder. Prelego ĉe tutçtata kunveno de la svedaj liberaj Eklezioj
tradukita. Eldonis : Esperanto-Missionen, Nora Stad, Svedujo.
1957. Broŝ. 28 p.. 12 X 19 ; prezo : 1 sv. kr. aŭ 2 resp. kup.
La aŭtoro konstatas ke nuntempe " mirige malmultaj kristanaj sin
okupas pri arto. " Li rejetas la ideon ke tio sekvas el la fakto ke
" la plej grava kultura kontrihuo de la kristana eklezio tutsimple
estas prediki evangelion al homoj por konvertigo kaj savigo. " Li
emas kredi ke la ebla kaŭzo de la manko pli guste estas ke " la nun
ekzistantaj kristanaj grupoj ial farigis malpli konvenaj kiel kulturmedioj. " Artistoj ja, kaj generale ĉiuj homoj kiuj kreas ion novan sur
la kampo de kulturo kaj scienco, malŝatas la malnovan kaj la laŭkutiman ; ili " provas eviti ĉiujn pretajn opiniojn, ĉiujn liniile rektajn
direktivojn. " Siaflanke " la katolika eklezio (kaj la angla alteklezio)
sukcesis krei favoran kulturan medion. " Do, se ankaŭ " la sveda
kristanaro volas formi kulturan medion, tiam ĝi estu vigle diferencigita medio, ne uniformita tia kiu " entenu ĉiajn celadojn kaj
interesojn ", konkludas la aŭtoro.
F.C.
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« BELARTO » Literatura-kultura aldoro al la revuo « Esperanto » ; sama formato.

Redaktoro : William Auld. 72 paĝoj ; ilustrita, eĉ kun muzikaĵo.
Prezo : 3,25 Ned. Guldenoj (13 steloj) ; por individuaj membroj de U.E.A. :
2,75 G. (l l st. )

La enhavo estas tre varia kaj ofte vere altnivela. Ni devas miri kaj admiri la
ihorkapablon de W. Auld kiu, flanke de lia alia laboro, ne nur redaktis, sed
.ilckaŭ verkis prozajon kaj tradukis pocziajon. Kelkaj chie hedaiiros ke Dr. Laixnna uzis tiun publikigajon por palcmiki kontraŭ Dr. W. Solihacher. Sed aliflanke liaj konsideroj pri lingvo kiel socia fenomeno kaj pri la lingvo-evoluo
estas tiel interesaj ke tiu kontribuo havos sian indan lokon en tiu kajero kaj
pliriĉigas ĝin. Mi ankaŭ tute konsentas kun liaj argumentoj laŭ kiuj ni parolu
pri Esperanto ne kiel pri « helpa » nek kiel « universala » lingvo, sed kiel la
internacia lingvo. Ciu esperantisto leguo kaj pripensu tiun parton kaj agu konsek.cice. De la jam bonfama M. Boulton estas presitaj du verketoj kiuj ne mankas
je originaleco. Sia teatrajeto« 2056 » estis premiata en la bclarta konkurso '56.
E-ogrupoj povas ludi ĝin ; ĝ i ja estas apologio pri esperanto. Sed estas preskaŭ
ne ago en ĝi ; kaj tio estas malavantaĝo. Oni ankaü ne konsideru la argumentojn science Ire seriozaj. La konsideroj de Edwin de Koek en Lia « Miraklo de
la Esperanto-poezio » donas ideojn, plifortigas nin en nia konvinko kaj estas. tial
interesaj. Pli funda kaj pli arnpleksa studo laŭ liaj iniciato kaj metodo estas
konsilinda. Same interesaj estas la konsideroj de G. F. íMakkink en « Ludadi
sur Vulkano ». Sur la tereno de bildarto mi ĝojis trovi artikolon pri la islanda
pentristo Kjarval. Se ne per E-o, ni alie preskaŭ ne havas ehlecon malkovri
tieajn artbelajojn. Liaj reproduktitaj pentrajoj estas belaj kvankam iagradc
enigmaj. La poemoj estas preskaŭ ĉiuj (Ire) belaj. La tre ofta clizio tamen ĝenas
en la « Sceno el Faŭsto ». Kial ekz. « Magistr' norniĝas mi. doktor' » (verslinio 9)
se chias : <. Magistro estas mi, doktoro » ? La elizio ne tiel ĝenas en la « Hispanaj Romancoj » kie ĝi pli fidele rckreas la romancon. La teksto de M. Boulton
por la kanto pri la giganta statuo Memnon estas tre bela. Ankaŭ tre bela estas
la « Donna Klara » de I-i. Heine en traduko de K. Kaloesay. Mi ankaŭ tre ĝuis
la tniniaturojn de Poul Thorsen kiu en la sama kajero tre sprite skribas pri
« tiuj ... poetoj » kaj pri « Tiuj ... recenzistoj ». En tiu lasta prozaĵeto la atakas
la malamikojn de la neologismoj. Mi, kiel malamiko de la neologismoj, devas
ataki lin. Mi estas kontraŭ la neologismoj en literaturo. 1) La neologismoj sen
ia cluho plirnalfaciligas la lingvon (ofte ne necese). 2) Ili mallaboremigas niajn
poetojn. Se ili ne tuj trovas ĝustan vorton ili rapide elektas novan cl iu nacia
lingvo. 3) La neologismoj estas-eble sen escepto-okcidenteŭropaj. Sed Cu la
kultura supremacio restos ĉiam en Okcident-Eŭropo ? Imagu ke tiu supremacio
transiras al alia rnondparto kaj ke sama emo al neologismoj kaptas la tieajn
sarnideanojn-verkistojn ! ?
Malfcliĉe tiu-ĉi « Belarto »-iom oficiala eldono ĉar venanta de UEA.-ŝajnas
oficialigi kelkajn neologismojn kiel « lanto » (P. 11) « frido » (p. 13) « feble »
(p. 14) verŝajne ĉar ili aperis en la « suplemento » (kial la vorto aldono ne
estas bona ?) de la P.V. ». Sed per kiuj motivoj pravigi « hizara » (p. 13) ?
Eble per la argumento ke baldaŭ devos aperi suplemento al la suplemento de la
Plena Vortaro? Kaj «desaponto » kiun mi supozas esti la Fr•anca désappoint enient ? Kompreneble nek « elreviĝo » nek « seniluziiĝo » povis doni la ĝ ustan
nuancon de la sento de la verkisto ? ! .1arn en la tempo kiam mi lernis la
lingvon mi ege malŝatis vortojn kiel sojlo, orgojlo, ŝoseo ĉar ili aspcktis tro
sklave imititaj de Francaj vortoj. Kaj nun ankoraŭ desaponto. Kia terurajo !
Kvankam mi ne sistemo tralegis ĉion kion Dr. Lapenna skribis, mi havas tamen
la impreson ke la ĝenerala sekretarion, kiu laŭ mi estas ankaü bona verkisto
kaj stilisto, tre malmulte uzas neologismojn. Ni finu tiun ĉapitron ! El la
enhavo mi ankoraŭ citas artikolon de nia kunlaboranto P. Biscan pri Monsinjoro
J. M. Schlcycr, la aŭtoro de Volapük. Mi forte rekomendas tiun-Ci kajeron kiu
entenas tre multajn belaĵojn kaj kies prezo estas modera.
Drs. F. R.
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LA NAVIGANTOJ. Faldfolio sespaĝa eldonita de LA NAVIGANTOj, Orebro, Svedujo.
La Navigantoj. laika kristana ĉenmovado, studas la Biblion, ĝin
konigas al aliaj por ilin konduki al Kristo. por gajni homojn kiuj
siavice gajnos aliajn. Ilia opinie la nepre necesa rimedo por ekkoni
la trezorojn de la Biblio estas la parkera ellerno. La esperanta fako
de tiu movado di-pnigas kvarlecionan korespondan kurson " Prepara Bihliostudo ". Interesiĝantoj skribu al la eldonantoj ĉe la supra
adreso.

HECTOR HOFMAN
Sint-J :cobstraat, 46 Brugge

Tel. 326 21

ciuspecaj lumigiloj
Radio aparatoj
kaj e:ektraj aparatoj
-

F. C.

10 0/0 rabato por esperantistoj
Du faldfolioj cl Aŭstrujo.

1) 4 paĝa kaj tre hele kolorilustrita prospekto pri la urbo Vieno.
Demandu ĝin multe ! De tio dependas ĉu la urbaj instancoj daŭrigos sur la vojo. Cetere la prospekto estas vera ornamajo. Adreso :
Freindenverkehrzstelle Stadiogasse 6-8 Wien.
2) 6 paĝa ilustrita broŝuro de la Aûistriaj fervo;oj. Tre interesa kun
planoj. Adreso : " Oesterreichische Verkehrswerbung " G.m.h.H.
WIEN.
Ambaŭ oni povas ankaŭ demandi al S-ro Steiner, Esperanto-muzeo
Hofburg Wien 1.
Bulgara samideano kaj edzino ŝatus gastigadon en belga samideana
familio dum unu monato kaj kompense proponas unumonatan restadon en Bulgarujo. Rilate la kondiĉojn interesiĝantoj bonvolu sin turni
al s-ro Ivan Ŝkodroff, ul. Bajdar 6, GABROVO, Bulgarujo.

•

« Unitarismo Realigita Homaranismo »
eldonis E-o. press Oakville Onta rio Kanado 1958 60 paĝoj. Kompilita kaj cl la
Angla tradukita de Rüdigcr Eichholz Prezo : 0,75 Us. Dol.
Ni povas rekomendi tiun-ĉi broŝuron al ĉiuj kiuj interesiĝas pri religioj
ĝenerale kaj pri Unitarismo speciale. Ili trovos en ĝi ĉion necesan : la kredon,
la organizon, iom da historio, la flankagadojn de la Unitarismo, ĝiajn principojn
pri edukado ktp. Venas poste tekstoj de kelkaj fundamentaj konferencoj pri la
Unitarismo. En aparta folio kun dcmandaro, la verkinto petas por ke la legantoj
sciigu al li siajn opiniojn. Li aldonas ke, se li ricevas multajn de tiuj folioj, tio
faros impreson ĉc la gvidantaro de la movado kiu eble pro tio favoros Esperanton. Rüdigcr Eichholz kredas ke la revo de Zamenhof, la Homaranismo, estas
rcaligita en la Unitarismo ; ke tiu religio kapablas unuigi tiujn homojn sendepende de ilia propra kredo. Do, tiu religio devas esti tre ĝenerala ; kaj fakte
entenas tre malmultajn kredojn. Gi pli detruas dogmojn ekz. tiun de la Triunuo.
Mi demandas al mi kiel Unitaranoj komprenas partojn de la Evangelioj kie
Jesuo parolas pri sia Patro en la Cielo ? Inter la kredoj troviĝas tiu pri « honeco
de la homoj ». La Unitarismo celas ankaü modernigi la Kristanismon ; tial malakcepto de mirakloj kaj de persona Dio.
Drs. F. R.
-
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" PACO KAJ JUSTECO BRUGGE
Novajoj de niaj someraj vojaâantoj.
Ciusomere kelkaj de niaj gemembroj faras vojagon. Tion ankaŭ
jam faris S-ino FI: Roose-De Kersgieter. Ŝi iris al Aŭstrujo. En
Salzburg ŝi aliâis al la karavano de S-ro Friis kaj kun tiu Dana
karavano faris belegajn ekskursojn. La grupo estis interesa kaj en
âi regis la kora, samideana atmosfero. La rondvojaâon estis tre bone
organizita. Cetere S-ro Friis estas jam tre sperta. Sed decas ankaŭ
mencii la tre grandajn meritojn de la Salzburga UEAdelegito S-ro Fr.
attinyer. Ankaŭ al li nia niembrino guidas multan dankon pro agrabligo de la tiea restado.
BaldaiTi ni atendas novajojn de niaj kongresanoj. La laborsezono
finigis per tre interesa cerbogimnastiko fare de membro An. Dumarey
laü ree tute nova sistemo.
Regule ni ankoraŭ iras Volley-Ball ludi.
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sPeelgoed,
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espepantistoj t.tas PaBaton.

Blankenberge.
Korajn gratulojn al yesinjoroj A. Marmenout-Van Steene kiuj
ricevis kvaran infanon, filinon Annie (8-7-'58).
mumimm
se vi paPoLas pi stpovi... vi pensas pii
vianbaĵejo. se
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pensas ppi vianemĵejo...

aĉetas ĉe StROV1

Aug. Stroobandt-Victoor

P V. B. A.

Jos. Vander Cruysse

STROVI - Varoj:

Fenestrosojloj
Fasadstonoj
Planko.knj murtegoloj
kaj fenestrobretotegoloj
Arteforita ligno kaj izoligaj lignofibroplatoj, ktp ktp

Oficejoj kaj Magazenoj
Buiten Smedenpoort St-Andries Brugge
364.99
338.76
telef. : 331.26

o
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Vlamingstraat, 48 BRUGGE

GARANTIO pri
bona kvalito

kaj bona prizorgado

-

Telefono: pogranda komerco 34559
detala
33408

S T R O V I estas unuaranga

VIRINAJ BLUZOJ KAJ JUPOJ
" MAGDELEINE "
aeponita kvalitmauko

la penfekta konrekcio
ÇaBRikita el plej Bonaj svisaj teksaĵoj

Haveblaj en la bonaj konfekcibutikoj
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manuÇaktuaaĵo Omo DE BROUWERE
Magdalenastraat, 29, Kortrijk (Belgujo) - Tel. (056) 216.54

4drh►,

Reprezentanto en Nederlando
j. C.

cen ha>ztog, kostvep oRenstRaat, 91
zanavooRt, tel. k 2507/2008
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