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Oni povis antaŭtimi ke la Lovena Kongreso ne rikoltus sukceson
similan al la antaŭaj BEF-kongresoj, unue pro la fakto ke la tiea Grupo
ankoraŭ ne atingis grandan membronombron. Due, kelkaj demandis
sin, ĉu la lastmonataj politiko-sociaj eventoj, okazintaj en la kongre-
surbo, ne influus la kutime agrablan etoson de niaj propraj kuns;doj.

Spite ĉion, la 48-a estis sukcesa, brila, entuziasma. De la unuaj
horoj ni sentis nin en frata atmosfero kaj la sinsekvo harmonia de la
kongresaj eroj estis la rezulto de bona organizado kaj de detala zorgemo
fare de freŝdata sed fervora LKK.

La LKK sukcesis okazigi la programerojn, sanie kiel la oranĝajn
aranĝojn, en unu loko, en la vasta kaj luksa « Salons Georges », kies
posedantoj estis pli ol simpatiantoj.
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SABATON 28 - 5 -66

Malferrniĝis la akceptejo kaj la poŝtoficejo, kiu sub gvidaclo de
S ro Liesenborghs estis rapide sieĝata de la jam alvenintaj kongresanoj,
ĉefe filatelistaj-

Tuj post la kutima KUNSIDO DE LA ADMINISTRANTOJ, okazis
vizito al la Vanderkelen Muzeo, kie la konservisto S-ro Paul MAES, kun
helpo de nia Cenerala Prezidanto Maurice JAUMOTTE (kiel ĉiam brila
tradukanto), kondukis nin tra multaj ĉambroj, kies riĉe enhavo aestas
pri la multfaceta orta histor;o de Loveno.

La OFICIALAN MALFERMON de la kongreso enkondukis la Prezi-
danto de la LKK, advokato Fernand PIOT, membro de la urbestrarc,
kaj kiu salutis kaj bonvenigis la partoprenantojn, nome de la LKK kaj
de la urbestraro. Sekvis la salutoj de reprezentantoj de la BEF-grupoj
kaj de partoprenantaj eksterlandanoj, inter kiuj, S-ano Ralph HARRY,

tel. (050) 34931
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ambasadoro de Aŭstralio, kiu tre simple eidiris sian ĝojon, esti inter ni.
Nia eminenta sarmideano cetere ĉeestis la kongreson ĝis dimanĉo
vespere. Fine -ro JAUMOTTE, en entuziasmiga Festparolado, esprimis
siajn sentojn pri la situacio de niaj nacia kaj internacia movadoj.

La DISTRA VESPERO komenciĝis per kolordiapozitivoj pri Loveno
komentataj de S-inc MEURRENS kaj projekciataj de ŝia filino Leona.
La bildoj, afable pruntedonitaj de la urbestraro, donis al la kongresa-
noj informojn pri ĉiuj aspektoj cle la urbo ; utila kontribuo, ĉar tro ofte
ni ne havas tempon promeni tra la kongresurbo mem. La dua parto estis
dediĉata al amuza KVISO, sub gvidado de S-ano Ghislain JACOBS : unu
grupo de kvar viroj ludis (kaj gajnis) kontraŭ unu grupo de kvar
virinoj, sed ĉiuj ricevis premiojn, valoraj pentraĵreproduktaĵoj.

DIMANeON 29-5-66

Je la malfermo de la giĉetoj estis denove alfluo de kongresanoj,
dezirante i.a. aĉeti kartojn kun poŝtmarkoj stampitaj per la speciala
stampo, kiu kiel la antaŭa reklama poŝtstampo, tre utilas al la disvastigo
de nia lingvo.

Al la KUNVENO DE B.E.F. partoprenis ankaŭ la membroj de BEJA,
kun 5 afrikaj studentoj, kies prezidanto alparolis la kongresanojn.

La OFICIALA AKCEPTO en la urbodomo okazis fare de S-ro
SPRCCKEELS, skabeno por instruado, kaj en ĉeesto de advokato
W. BAETE, eks-skaheno. D-ro PIOT prezentis la kongresanojn kaj
S-ro SPROCKEELS tre afable paroladis. La paroladoj estis tradukitaj
de nia ĝenerala prezidanto, kiu eluzis la okazon por doni etan grama-
tikan kurson al la eminentuloj — ili poste konfesis ke ili jam multe
komprenas en Esperanto ! Sekvis la kutima vinregalo kaj la komuna
fotografado sur la ŝtuparc de la urbodomo, en ĉeesto de ĵurnalistoj
kaj ĉefe sub la impreso de neatendita programero : la ludo de nia
himno sur la sonorilaro de apuda preĝejo S-ta Petro, fare de la talenta
orgenisto kaj kariljoniste VANSTEENWEGHEN.

Posttagmeze, tuj post la ĝenerala Jarkunveno de BEJA, la kon-
gresanoj promenis al la GRANDA BEGINEJO, kie la gvidado estis farata
de S-ro DE POORTER, asistanto cle Prof. Lemaire de la universitato.
Kvankam en restaŭrado, la vizititaj konstruaĵoj, posedataj de la uni-
versitato, respegulas unu aspekton de la riĉa kaj altkultura pasinteco de
Loveno.

Je la 17-a h. okazis en S-ta Mikaelo, la SANKTA MESO, kun preĝaro
en Esperanto. Ci estis prizorgita de Frato Arni DECORTE kaj celebrita
de Kanoniko GILLET (el Abatejo de la Cambre Ter Kameren) kun espe-
ranta prediko. Tiu meso, ĉu pro la granda nombro de la ĉeestantoj, ĉu
pro la klarigoj ricevitaj de Kanoniko GILLET pri nia Esperanto - movado
en la tuta mondo, faris profundan impreson sur la pastraro en Loveno.

La traclicia BANKEDO kaj entuziasma BALO finis la vesperon.

LUNCON 30-5-66

La ekskursa tago komencis per veturado al Tervuren, por interesa
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LA DIKIGA BRUA KONGRESO
EN LOVENO

Imponis kongresanoj,
ĉar ili lingvo lertis
kaj eĉ de l'Kongoanoj
la « krokodilo » esceptis.
Unika urbodomo
kaj la muzeo ravis.
Fremdlanda plura nomo.
La beginejo gravis :
beginoj iom strangaj,
eĉ viroj diversrangaj .. .

La kongreso estis brua
pro l'ega ... entuziasmo
verdstela kaj ... menua
en loko de Erasmo. (1)
Kaj eë am-bas-adoro (2)
vigligis l'aman senton
en multa juna koro,
vigligis ... elokventon.
Kongreso estas sperto.
Por iuj eĉ averto ...

La diservo estis dota
kaj multaj gin éeestis
pro l'prezidanto Pi-ot(a).
En abatejo ŝajnestis
Jaumotte la abato.
Aûdiĝis « La Espero »
kariljone en la strato.
Ĝi ŝajnis min en vero
apelo Orselini-a (3)
do bonreputacia!

TYNEVERUM

vizito al la AFRIKA MUZEO. S-ro TIMMERMANS, muzea gvidanto kaj
S-ano Wim DE SMET, de la Instituto por Natursciencoj en Bruselo, donis
tre interesajn klarigojn.

La ekskurso daŭris ĝis Oud-Heverlee kaj Zoete Waters, kun kvar
belaj lagoj. Tie oni tagmanĝis en Hotel St.-Jean. Poste ni vizitis la
Abatejon cle Park- Heverlee, en rava kadro de multaj lagoj, sub gvidado
de Patro Norbertano kaj majstra traclukado de S-ro Jaumotte. La parto-
prenantoj multe admiris tie malnovan meblaron. Inter diversaj mal-
novaj pentraîoj, unu de Verhaeghen. Aliajn artaĵojn de tiu pentristo ni
krome admiris en la preĝejo de Wilsele, en kies tombejo li eterne
ripozas.

Lasta ĝojiga kunveno okazis en la salono cle la paroha domo, kie
altabliâis la kongresanoj por bongusta vespermanĝo, prizorgita de
F-inoj M.-T. HENQUINEZ kaj Leona MEURRENS.

Tiujn tri agrablajn belajn tagojn ni ŝuldas al nia Lovena LKK, kiu
sub gvidado de S-ano D-ro PIOT streĉe laboris dum pluraj monatoj. Al
ĉiuj membroj ni devas cliri : dankon pro tiu sukcesplena kongreso,
pro tiuj modelaj aranĝoj ! Sed ni certe ŝokos neniun, se ni esprimos
apartan admiron por S-ino A. MEURRENS, la centra aktivulino de tiu
abelaro, kaj kiu kun trankvileco estis ĉie dum la kongresaj tagoj por
helpi nin, por agrabligi nian restaclon.

La venonta BEF-Kongreso disvolviĝos en Karloreôo. Tie alia virino,
F-ino ORSOLINI, organizas ĝin. Cu nova tradicio por niaj estontaj
kongresoj ... ?

Dr. P. D.

I. Erasmo estis loganto de Loveno, ekde 1517, dum kvar jaroj.
2. Ĉeestis el Bruselo la aiístralia ambasadoro.
3. La posta kongreso okazos en Karlorego.
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Ke poetino provis
kongreson organizi,
knj ke ŝi tion povis
sukcese : por precizi,
Anna Meurrens gin kapablas
kaj plidikigis ĉiujn,
(al gastoj ŝi afablas)
per bonmangaĵoj, kiujn
ŝi metis sur programo :
do plia kilogramo !
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ADMINISTRANTARA KUNVENO OKAZIS

LA 1.101966

En Monico Nord ĉe la Norda stacidomo okazis
la unua admintrantara kunsido de la nova
laborjaro. Sur la tagordo troviĝis diversaj inte-
resaj punktoj kiuj povas grave influi nian enlan-
dan novadon i.a.

preparo de la nova laborsezono — junularo —

financoj — reprezentaclo de la fakorganizoj
en Belgujo en la kadro de BEF — kursoj.
Preskaŭ ĉiuj administrantoj ĉeestis kaj la deci-

doj kiuj povas interesi la anojn aperos en la
sekvanta numero de Sonorilo, kiu estos la lasta
de ĉi-tiu jaro.

EN NOVEMBRO 1966 aperos nova libro de la aŭ ton) de RETORIKO kaj
aliaj verkoj

IVO LAPENNA
ELEKTITAJ PAROLADOJ KAJ PRELEGOJ

(Suplemento al RETORIKO)
Antaŭparolo - Enkonduko - Du Partoj

La Unua Parto konsistas el lb paroladoj faritaj inter 1950 kaj 1965 dum
la Universalaj Kongresoj aŭ en aliaj okazoj, inkluzive la pledojn por
Esperanto en la Ĝeneralaj Konferencoj de UNESKO  en Parizo (1952) kaj
Montevideo (1954).

La Dua Parto cnhw vas tri tekstojn pri la lingva problemo en la inter-
naciaj rilatoj, D-ro L. L. Zamenhof kaj U.E.A., kiuj povas esti taŭge utili-
gataj aŭ komplete ail parte ankaŭ por prelegoj, radioelsendoj, artikoloj
aû informoj.

ELEKTITAJ PAROLADOJ KAJ PRELEGOJ
kies enhavo iusence signas la etapojn de evoluo de la Esperanto-Movado
en la eventoplenaj 15 jaroj, al kiuj ili rilatas.

Proks. 150 pp., format° 25 X 15 cm (kiel Retoriko) plaste hindita.
Vendoprezo post la publikigo: 11 Gld. aŭ 44 steloj ; por antaŭmen-

dantoj gis la 15-a de oktobro 1966 : 9 Gld. aŭ 36 steloj.
Utiligu la favoran prezon kaj mendu tuj.

RABATO POR ESPFRANT[STOJ

k3UDAPESTO

La akcepto de Budapeŝto estis
elkor - a : pro la flagoj, pro la mon-
tro-fenestroj pro la ejoj, pro la
atmosfero, pro la cigaredoj (kun
Esperanto kiel marko), ni tuj
sentis nin « persona grata » : ni,
4010 geesperantistoj el 42 landoj.
Rekordo ? Ne ankoraŭ, ĉar Nürn-
berg kunigis 4963 anojn. Tamen
ni povas supozi ke la nombro de
la ĉeest.intaj Esperantistoj en Bu-
dapeŝto estis multe pli alta ol
4000 !

INAÜGURO

Post la brua interkona vespero,
la inaŭguro de la kongreso okazis
en la Petdfi - pavilono (ne tre
taŭga por solenaj malferma kal
verma kunsidoj, nek por la balo,
kiu ankaŭ okazis tie) Prof. La-
penna scipovis denove kuntiri la
ĉeestantojn, kvankam la laŭ ni
plej bona parolado de la lastaj
jaroj okazis en Bruselo por la 45-a.

BUDAPEST

1966

Dum tiu malfermo S-ro Jau-
motte salutis nome de la belga
ambasadora sekretario kaj nome
de la Ministro pri Edukado. S-ro
Debrouwere salutis nome de la
ederacio.

La parolado estis oraĝo al Hun-
garujo, al la budapeŝta skolo kaj
ties du -kolosoj, la honoraj kon-
gresanoj Julio Baghy kaj Kola-
mano Kalocsay, sed ĝi ankaŭ oku-
pis sin pri la problemoj de la mo-
vado kaj kelkaj negativaj fenome-
noj en ĝi.

Kaj inter tiu inaŭguro kaj la
ferma kunsido de la lasta sabato,
ni trovis denove tiom da progra-
meroj ke ofte oni devis elekti inter
kelkaj kiuj okazis samtempe.

Kulturaj aranĝoj & tria internacia
Festivalo

Malgranda estis la nombra de
partoprenantoj en la Oratora kon-
kurso. Mankis ĉi-foje kandidatoj
el Orienteŭropaj landoj entute. La

Veteranino kiu jam de longe ne plu ĉeestis internacian kongreson
diris al ni : antaüe la kongresoj estis pli « inter ni ». Vere, tia grandskala
kongreso, tiel multnornbre vizitita, kiel ĝi okazis en Budapeŝto im-
presas tute alia ol « amika rondo ». vere reprezentas la evoluon de
nia movado kaj la evoluon de la vojaĝeblecoj de la geesperantistoj.
Sed re dubu, la amikoj sin retrovas, ankaŭ en amas -kongreso.



INTERNACIA ESPERANTO-KLUBO AUTOMOBILISTA

okazigis kunvenon sub prezido de S-ro M. Jaumotte kaj
partopreno de 60 personoj. La tagordo konsistis el la pri-
parolo de la Statuto kiu plilargigos sian laborprogramon al
la Turismo kaj pritraktos do ĉiujn problemojn en rilato kun
la turismo en la plej larĝa senco. La provizora estraro estas
definitive instalita kaj la statuto akceptita sub rezervo de
etaj ŝanĝoj pri kiuj la membroj voĉdonos skribe. La « Aut o-
Revuo » iĝos revuo « Aŭto kaj Turismo » — Revuo de la
Internacia Esperanto Klubo Automobllista.

Akcepto ĉe la Belga Ambasadoro en Budapeŝto

Kelkaj estraranoj de BEF i.a. Gesinjoroj Jaumotte kaj
Debrouwere estis invititaj de la Belga Ambasadoro, kie
okazis gaja kaj interesplena babilado kun la Ambasodoro
mem, kun la sekretario kaj la kancellero. Ni dankas la
ekscelencon pro du gesto kiu cetere pruvas ke la kongreso
en Budapeŝto vere impresis la oficialajn Instancojn.

3-an premion gajnis Ibrahim Tam-
bura, Malio, kaj la 1-an Aŝvini-
kumar, Hindujo, ambaŭ jam kona-
taj al kongresa publiko. La 2-a
premio ne estis dediĉita.

La Belarta Konkurso denove
konfirmis la superecon de la Espe-
rantisto el la Orienteŭropaj landoj
sur H literatura kampo. Preskaŭ

traj ensermbloj kaj geaktoroj el
Pollando, Bulgarujo, Jugoslavio kaj
Hungarujo kontribuis al altnivela
programo. La Internacia Arta Tea-
tro sub la direkcio de Srdjan Flego
trafis la guston kaj la ŝaton de
sia publiko : la kongresa semajno
estas tiel laciga kaj streĉa ke la
kongresanoj ŝatas ĉefe amuzajn

Lia Moŝto S-ro Odbn Kishazi
bonvenigis la invititojn.

La Prezidanto de UEA, D-ro I. La-
penna dankis per kelkaj trafaj vor-
toj, post kio malfermiĝis plej
a I loga bufedo.

Ni diru ke, antaŭ tiu iom vasta
akcepto, la Alta Protektanto estis
bonveniginta, en privata salono de

cesa estonta agado.

La Karavano al Budapeŝto

sukcesiĝis por ĉiuj kunvojaĝintoj :
en internacia atmosfero ni kune
travivis tri semajnojn : tri Usona-
noj, ses Angloj kaj unu skoto, unu
francino, ses nederlandanoj kaj

1
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ĉiuj premioj estis aljuĝitaj al espe-
rantistoj el tiuj landoj.

Inter la sep prelegoj de la Inter-
nacia Somera Universitato certe
elstaris tiu de profesero D-ro E.
Bokarev, Moskvo, pri Fonerno kaj
sono en Esperanto, kun 360 ĉees-
tintoj, kaj tiu de Gaston Waring-
hien pri la Budepeŝta Skolo, kiu
altiris, ankaŭ certe pro specialaj
motivoj, pli ol 450 gekongresanoj.

Tradiciaj programeroj en la uni-
versalaj kongresoj estas la evan-
geiia kaj katolika diservoj, kiuj
ankaŭ en Budapeŝto unuigis mult-
nombran ĉeestantaron ; ni speciale
mencias la kanthoron kiu prizorgis
la ravan St.-Meson de Mozart en
la Franciskana preĝejo.

Sian specialan aspekton ricevis
la kongreso de la aranĝoj de la
3-a Internacia Arta Festivalo. Tea-

teatraĵojn ; kaj tiaj estis la tri
unuaktaj verkoj de resp. Molnar
(La unua Paŝo), Matkovic (La
morto de lia ekscelenco) kaj J.
Baghy (La holanda Pupo). Feliĉe
ankaŭ ke ni povis vidi la faman
« Kataki-Malamiko » de la Usona
verkisto Shimon Wincelberg, pere
de la bona prezentaclo de la teatro
de Lodz : jam luditan pasintjare
en Tokio.

Akcepto en la Parlamentejo

Merkredon posttagmeze, la Alta
Protektanto de la U.K., vicprezi-
danto de la Hungara Popolrespu-
bliko prezidis solenan akcepton al
kiu estis invitita grava nombro
de eminentuloj kaj gvidantoj.

la Parlamanetejo la estraron de
UEA.

Dum plena horo, S-ro Kishazi
babilis kun ĉiuj kaj informiĝis pri
la evoluo de la Kongreso kaj pri
la movado.

Solena FERMO

La fermo de la Universala kon-
greso neniam estas nur solenaĵo :
ĝi akceptis ĉi-jare rezolucion adre-
sitan al UNO kaj rezolucion direk-
titan al la subskribintoj cie la UEA-
peticio, trian pri la utiligo de Es-
peranto por fakaj celoj kaj lastan
pri Esperanto en la lernejoj.

Konklude ni povas diri ke la
Budapeŝta kongreso iĝis la plej
impona postmilita kongreso, kaj
ĝi povas esti startpunkto por suk-

23 anoj de BEF sub gvidado de
S-ro Maertens G. traveturis CeF o-
slovakujon, Hungarujon, Aŭstrujon
kaj Germanujon : ili interamikiĝis,
fotis, aĉetis, kongresis, svitis, vetu-
ris, foje dormis, kantis kaj vidis
tiom da belaĵoj ke ili bezonis kel-
kajn semajnojn por klare vidi kaj
konstati ke ili faris unikan vojaĝon.

Aparte bela estis la kongresa
ekskurso al Kecskemet, elektita de
la malplirmulto sed certe unu el
la plej interesaj : neforgeseblaj
estis la tagmanĝo kun la clancantaj
feinoj kaj cigana muziko ( tian
muzikon kelkaj jam aŭdis la
unuan sabaton en la citadelo de
Budapeŝto, sed tiam kun multe da
vino).

La dua granda BEF-karavano
sukcesis !
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P. V. B. A.

Vitraloj — Speguloj -
„securit" vitro
kolorigitaj vitroj
aluminiaj senmastikaj
stangoj por kupoloj

St.-Bernardse steenweg 631
Hoboken

Vitro cementoj por
tutvitra-konstruajoj

mastiko

telefono 37.88.20

FIRMA VAN ISEGHEMl
£ VERSTRAFTEN

LA PROBLEMO DE INTERNACIA HELPLINGVO

En la jubilea numero de
la tre interesa « The In-
ternational Language Re- .

vieuw » (Nov. 1965 - Feb.
1966 ; adreso : P. O. Box
393 DENVER, Colorado

mun ikon de ia konata
, U.S.A.) ni legas ko- 

APARTA KA) MALSIMILA PROBLEMOman 
Amerikana profesoro pri
Romanida filologio ĉe la
Columbia universitato en
New York, Mario Pei.
Ekzemplero de lia verko
« One Language for the
World » estis sendita al la
ministro de Hindujo Pan-
dit Nehru.

ESTAS POR ĈIU LANDO

La profesoro ricevis longan respondan leteron en kiu P. N. diris

i.a.: « Ni rigardas kun granda simpatio al !a strebado de via asocio

por akiri la adopton de unu monda lingvo por ĉiuj nacioj de la mondo.

Sed ni, en Hindujo, havas vere specialan problemon. Ni havas dekses

primitivajn aŭ regionajn lingvojn kiuj devas esti instruataj en la regionaj

lernejoj. Ni faras nun klopodojn por enplanti la Hindi-lingvon kiel

nacian lingvon. Ni devas gardi la Anglan por niaj internaciaj kontaktoj.

Tio faras jam tri lingvojn kiuj devas esti instruataj en ĉiu de niaj ler-
nejoj Nun' vi proponas aldoni kvaran por internacia uzo. Ni timas ke la

ŝarĝo,.de kvar lingvoj estas pli ol nia lerneja sistemo povas porti. »

Je-tio Prof. M. Pei,.respondas : « Se internacia lingvo por monda

uzo estas adoptita de ĉiuj nacioj, vi ne plu bezonos nek la Anglan nek

la Hindi- lingvon. La internacia lingvo povas esti uzata ambaŭ por viaj

internaciaj 'kontaktoj, anstataŭ la Angla, kaj por viaj interregionaj kon-

taktoj, anstataŭ la Hindi-lingvo. Tio signifus ke via lerneja sistemo

povus esti pli ekonomia, instruante du anstataŭ tri lingvojn, la regionan
kaj la internacian, utilan por- ĉiuj kontaktoj, ankaŭ inter viaj mult-
lingvaj ŝtatoj. »

Je tio venis ne plu respondo. Efektive la rezonado ne povas esti
pli logika, kaj elfermas ĉiun kontraŭargumenton. Je ĝi, nur du sinte-

nadoj estas plu eblaj : la idealista kiu konsistas en tio-ĉi ke oni akceptas

ĝin, en la espero ke iam la internacia-lingvo estos adoptita ; aŭ la tiel

nomata realista kiu konsistas en tio-ĉi ke oni decidos adopti ĝin kiam ĝi

estos jam adoptita de pli malpli ĉiuj nacioj. Se oni konsideras la

homan naturon, kaj se oni. konsideras la influojn kiuj premas la ken-
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cernajn respondecajn (ŝtat) estrojn, ĉu oni povas riproĉi ilin se ili

prenas la duan starpunkton ? Estas tial ke mankas io en la rezonado.

Devas esti io kio povus konvinki ankaŭ la atendemajn gvidantojn. Kaj

ni havas tiajn argumentojn ! Unue, la studado de esperanto ne estas

grava pliŝarĝigo de la studprogramo ĉar ĝi estas facila. (Tial ankaŭ

Esperanto devas resti facila ! ). Due, per Esperanto la lernanto povas jam

kontakti junajn kamaradojn en preskaŭ la tuta mondo. Ĝi estas tre

forta argumente nun, ĉar oni insistas pli kaj pli al edukado en senco

de tuthomaranismo. Kaj trie, la studado de esperanto estas bonega

preparo al studo de lingvoj, ankaŭ al studo de propra gramatiko. La

klarigado de ĉi-lasta fakto postulus apartan artikoleton. En nia lando

ni havas problemon de linvostudada kiu kelkrilate similas al la skizita.

Pro praktikaj postuloj ankaŭ niaj infanoj devas studi diversajn ling-

vojn, kaj tio estas certe haro al la disvastiĝo de esperanto. La rezonado

de prof. Mario Pei validas ankaŭ por ni. Sed ni nepre ne forgesu bone

montri la veran de la pliaj argumentoj kiuj estas nekontraŭdireblaj.

Plie, ni klopodu havi la grandan virton de la pacienco en nia strebado,

ĉar la tempo kaj la evoluo de la homaj rilatoj laboras en nia favoro.

Drs. F. Roose

FONDAĴO JAUMOTTE - LOQUET
Transpreno 	 103.009 F
Kontribuo de S-ino De Hondt - Rubens, Antverpeno 	 1.000 F

104.000 F
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DIAMANTA JUBILEO DE « LA VERDA STELO »

Dum la semajnfino de la 14-a kaj 15-a de januaro 1967 la antverpena
grupo « La Verda Stelo » festos sian 60-jaran ekzistadon.

Samtempe oni honorigos la Prezidanton, S-ron Maurice Jaumotte, pro
lia 50-jara esperantisteco.

Jen la provizora programo de la solena ĵo j :
SABATON, LA 14-AN DE JANUARO 1967 :
je la 18-a h.: Festa akcepto kaj honorigo de la grupaj jubileantoj
je la 20-a h.: Komuna mango — Balo kaj distra programo.
DIMANĈON, LA 15-AN DE JANUARO:
je la 9-a h.: Sankta Meso organizota de S-ro Jo Haazen
je la 10-a h.: La Jubilea Solenaĵoj
je la 12-a h.: Akcepto en la urbodonto verŝajne fare de la urbestro
je la 13,30-a h.: Bankedo.
KOTILO: 100 fr.
KOTIZO -1- BANKEDO : 300 fr.
ENSKRIBOJ ĉe la sekretario : J. Verstraeten, St.-Bernardsesteenweg 1078,

Hoboken.
PAGOJ : S-ro R. Balleux, Oude Donklaan, 83 Deurne. P.Ĉ. 726.54 La Verda

Stelo Deurne (mencii : Jubileo de La Verda Stelo).

.ANTVERPENO
ESPERANTO-GRUPO
« LA VERDA STELO »
Kunsidoj : Ĉiuvendrede en « Witte
Leeuw » Frankrijklei, 4 je la 20,15 a
horo. Poŝtéeknuinero : 726.54, La
Verda Stelo-Deurne.

La 6-an de majo F-ino Els De
Roover (ne parenco de la gen. sekre-
tario de BEF) bonege paroladis pri
« Mia Vojaĝo al Islando ». Tiu, kin
povus pensi ke tiu lando ne valgras
la penon esti vizitata, foje devas
aŭskulti la viglan raportadon de la
paroladistino kaj vidi la abundan
serion da diapozitivoj plej interesaj
kaj karakterizaj kiuj ĉiuj, senescep-
te, atestas pri la sennombraj vidin-
daĵoj de tiu, preskaŭ nekonata, lan-
do. La dia'oj mem ne nur estis bele-
gaj sed ankaŭ verkitaj kun ege
granda arta gusto.

La 7-an kaj 8-an, en Berchem (an-
taŭurbo de Antverpeno) okaze de
jubilco de la tiea kantgrupo « Edel-
vejsor, ankaŭ estis ebleco organizi
Esp. ekspozicion kiu altiris intcresi-
i itan publikon kaj kiu ebligis al
S-ro R. Van Eynde kolekti diver-
sajn petici-listojn.

La 13-an S-ro H. de Roovcr metis
la programon sur la artan terenon.
Li paroladis pri « Vivo kaj Verkoj
' c Tiĉiano » kaj per vortoj kaj lum-
bildoj vigle reliefigis la interesplc-
nan vivadon de tiu itala pentristo,
kiu akiris ne nur mondan famon sed
ankaŭ tre grandan aĝon !

La 20-an la gelernantoj de la per-
fektiga kurso, gvidata de S-ro R.
Van Humbeeck, dum kabareta ves-
pero, prezentis tian distran progra-
mon, kia tute memorigis la iamajn
kaj famajn kabaretojn » de La
Verda Stelo ! ! Skeĉo, kantoj, kvizoj
kaj deklamaĵoj forigis la L'iutagajn
zorgojn kaj kreis atmosferon plej
amuzan.

S-ro Van Humbeeck regisoris la
tuton kun arta gusto. S-ro A. Her-
man gvidis la muzikan kvizon kun
granda lerteco kaj sperteco kaj
krome donacis monajn premiojn en
formo de « valorbiletoj » : unu de
cent kaj alia de kvindek frankoj.
La 2 konkurencaj grupoj spontanec
ilin transclonis al la kasisto favore
al la kaso. S-ro Van Humbeeck gvi-
dis la alian kvizon kvazaŭ laŭ pro-
fesia maniero ! Cetere sekvantaj
kunlaborantoj meritas plene la laŭ-

GRUPA
V1VADO

don de la publiko : S-inu Fr. De
Roovcr (kiel paroladistino kun bo-
nega prononcado ! ), S-ro Herman
(kiel solloristo), F-iroj A. Geelen
kaj G. Hauteceur kaj S-ro Jo Haa-
zcn (kiuj, triope, kaj mirinde pre-
zentis la skeéon) kaj S-ro I. Dur-
wael (kiu deklamis kun talcnto kel-
kajn amuzajn poeziajojn !). Aparte
mLn:iinda estas S-ro Herman pro
sia kunhelpo al la lumefektoj kaj
sia ŝminkado (kvazaŭ prolesie ! )
kaj S-ro Jo Haazen pri sia majstra
! ompanado je la piano dum la

kantoj al kiuj ankaŭ la publiko kun -
kantis !

Vere oni plu sopiras al tiaj ves-
peroj !

La 27-an, kiel kutime, S-ro R. Van
Eynde bone flegis la programon per
prezentado de dokumentaj filmoj.
Unu filmo estis en Esperanto : « La
Pordegoj de la Nacio ». Al la espe-
rantigo de gia tcksto kunlaboris :
S-roj R. Van Evnde, H. Vermuyten,
J. Montmirail kaj J. Verstraeten.

La 28-29-30-an impona delegacio de
la grupo partoprenis al la 48-a Belga
Esperanto-Kongreso en Loveno.

Dum la 3-a de junio diversaj klu-
banoj raportis pri la Belga Kon-
greso.

S-ino L. Merckx parolis pri la ban-
kcdo kaj S-ino J. De Hondt pri la
balo kaj la tombolo. S-ro R. de
Roover priskribis la viziton al la
muzeo Vanderkelen. S-ro R. Balleux
rakontis pri la interesa promenado
al kaj en la granda Beginejo. Pri la
Sankta Meso S-ro E. Paesmans aŭdi -

gis sian voĉon kaj dctaligis pri siaj
impresoj. S-ro H. Vermuyten anko-
raŭ trovis la tempon kaj inspiron
prikanti - poezie - la bonan sukce-
sintan kongreson. S-ro M. Jaumotte,
la Prez., kompletigis la raportadon
tie kie mankis detaloj kaj konigantc
je pluraj okazoj sian propran vizion.
Finfine S-ro J. Haazen, la juna kaj
tre vigla, nova membro de antaŭ
cluono de jaro, per idealistaj kaj
_^l^ n drniraj vortoj, honorigis S-ron

Jaurotte pro lia fajra aktiveco kaj
genia lerteco dum la tuta daŭro de
a kongreso, - vortoj kiujn la publi-
•.o fajrc substrekis per vigla aplaír-
dado.

La 10-an priksirnume 20 verdstela-
noi vizitis la antverpenan kcrmeson.
3elega varma vetero eble iomctc
trr.nkviligis la aktivecon de la « Foi-
7•o-vizitantoj », sed aliflanke ili plej
agrable babilis dum la ĉiu jara, tra -
<licia rondirado ! Oni konkludis la
promenadon en foira restoracio,
gustumante vaflojn, k.t.p. kaj trin-
hante freŝajn aŭ varmajn trinka-
ĵojn.

Bruga Grupo Esperantista,
Rega Societo :

La 19-an de majo, festo de Cieliro,
kelkaj membroj partoprenis en unu-
laga vojaĝo al Londono, pri kiu
estis raportata dum la marda kun -
veno de la 24-a.

Delegacio de la grupo ĉeestis la
48-an Belgan Kongreson en Loveno
la 28-an, 29-an kaj 30-an de majo.

raportis; F-inu. Y. Poupeye
dum la marda kunvcno de la 31-a.

La lasta leciono de la clemcnta
kurso estis donata la 7-an de junio.
Lcrninto, S-ro. André Inghels, dankis
la kursgvidinton, S-ron. Ch. Poupeye.

La 14-an de junio F-ino. Is. Van
Parys detalo pàroladis pri la vojaĝo

al Londono de la 19-a de majo.
S_l;vis ankoraŭ du a<i tri mallongaj
renkontigoj de kelkaj membroj gi s.
komence de julio, kiam la ĉiusemaj-
naj kunvenoj estis interrompitaj gis
la I6-a de aŭgustus, kiam F-ino.
M. Willems, ĵus reveninte el la Uni-
versala kongreso de Budapeŝt, donis
unuajn impresojn pri ĝi, montrante,
fotografaĵojn kaj aliajn m^rro.aĵoj^.

La 23-an estis alprenaraj unuaj
aranĝoj por Esp. ekspozicio oka-
zonta en Brugo de la 23-a gis la
26-a de septembro.

La 30-an de aŭgusto, F-ino. M. Wil-
lems daŭrigis sian raportadon pri

la Budape ta kongreso, post kio
Sro. Ch. Poupeye prezentis « gaze-
tara revuo » pri tiu kongreso.

Komitata kunvcno okazis la 6-an
de septembro kaj ankaŭ la 13-an,
tiu lasta kune kun la komitato de
la kunlaboranta grupo « Paco kaj
.lusteco », por la organizo de la Esp.
ekspozicio.
PROGRAMO POR
VENONTAJ KUNVENOJ :

unvenc c : f.;' -i jd^rshuis » Halle-
straat, 14, Tel. 347.98.

.Mardon 27-an de septembro, je la
20-a, malfermo de nova clemcnta
kurso. Ek de tiu dato la kunvenoj
okazos nur éiudumarde : je la 20-a :
la leciono kaj je la 21-a : la distra
parto.
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LES ENTREPRISES

DERKS
226, Rogierstrato, BRUSELO 3
Tel.: 16.82.92 Entrepr'-no de

KONSTR Û AJOJ

11-an de oktobro : R_:konto kun
diapozitivoj pri la karavano al la
Budane ti ta kongreso. S-ro. Gr. Macr-
tens kaj F-ino. M. Willems.

24-an de oktobro : Konkursludado
(Kvizo) S-ro. D. Demeulenaere.

15-an d. novembro : Libertempado
en Rhodos, parolado kun diapoziti-
voj de F-in.o. Y. Poupeye.

29-an de novembro : Debato pri
Esa. gazet-artikolo.

13-an de decembro : Klasika Grc-
ku jo, narolado kun diapozitivoj de
F-ino. Y. Poupeye.

27-an de decmbro : « Sorĉistina
Proceso » Parola:do de S-ro. Ch. Pou-
peyc.

Krom tiuj povos okazi neprogra-
mitaj kunvenoj je aliaj datoj ; la
memoroj estos speciale alvokitaj.

1.1i •ratulas S-ron Ch. Poupeye, nia
Prezidanto kiu iĝis kavaliro en la
krano:-deno (3.8.1966) .

Ensendojn por la novembra-decembra

numero ni petas antaù Ici 30.10.66
i
KORESPONDANONCOJ

I) S-ro Noel C. AUSTIN
3 Queensdale Crescent
Knowle Park
BRISTO 4 (England)
Deziras korespondi kun Belga samidean(in)o por interŝangi uzitajn

aŭ neuzitajn P.M., aŭ ajojn aliajn pri kiu mia estonta korespondant(in)o
Interesiĝas.
2) S-ro Arnold SEKULA

Frolkova 1112
STRAZNICE (Cel -noslovakio )
Deziras korespondi kaj interŝanĝi P.M. de ĉiuj landoj pri la teno

« SPORTO ».
TADEUSZ MICHALSKI - BRONICWSKIEGO 16 - 14 WARSZAWA.

POLLANDO Asistanto al Universitato de WARSZAWA ŝatas korespondi
kun flandraj intelektaj fraŭlinoj.
Fraülino ALICJA WALCZAK str. Ks. SIEMASZKI 171229 KRAKOW (POL-

LANDO) katolik. flegistino ŝatas korespondi kun katolikaj intelektaj
gejunuloj.

f3113LIOQRAFIO

Walter Trobiseh : « Mi Amis Junulinon ». Eldonis Trobisch
757 Baden-Baden Lange Strasze 50.135 pagoj.
Prezo : 6 Germ. Markoj por la kartonita, kaj 8 markoj por la bindita
eldono. Esperanto-traduko de Adolf Burkhardt.

La fakto ke tiu libro estas jam eldonita en 25 lingvoj, inter kiuj kelkaj
Afrikaj kaj Aziaj, montras sufiĉe ĝian gravecon kaj sukceson. La temo
estas ja atentiga! Estas kolekto de leteroj inter juna amanto, lia spirita
gvidanto kaj la amatino, kiuj formas tiun kvazaŭan romanon. La morala
nivelo estas tre alta. Pastoro Trobisch tre funde pripensas kaj priparolas
la problemojn. Pri nur unu psikologia konsilo mi ne povas akordigi tute
fine de pago 24. Estas en gi multaj trafaj esprimoj de realaj situacioj, kiel
ekzemple : la korpa kunigo de du homoj plenumas sian celon nur kiam gi
estas esprimo de amo (p. 12). Sed sur sama pago estas ne ĝusta vorto
« dezirojn » devas esti « aspirojn » (23-a linio). Malgusta esprimo estas
ankaŭ : kaŝi de vi (p. 23). Se la granda plimulto cle la libroj konsistus el
tiaj, anstataŭ el tiuj nunaj kun mala etoso, mi kredas ke multe pli da
junaj homoj trovus vojon kaj certecon en la gangalo de la vivo kaj estus
pli feliĉaj.

F. Faulhaber: « Ne tiel, sed tiel-ĉi ! ». Eldonis Dansk Esperanto Forlag en Aabyhoj
Danlando; 1963. 64 pagoj.

« Ho, ho » mi pensus, kiam mi prenis la libreton en mano, « respondo al  « Ne
Tiel » de R. Schwartz ! Do, daŭrigo de la polemiko pri la pasiva uzo de: estis ita,
kaj estis -ata ». Sed mi eraris. Estas tutsimple broŝuro en kiu la sperta aŭtoro
montras kiel skribi kaj kiel ne skribi; la ĝustan lokon de la vortoj por ke la
f ravo estu plej klara. Kun tre granda atento oni legos la pagojn 53 ĝis 61 pri la
efektive komplika afero de la neologismoj. Ciu serioza esperantisto aĉetu kaj ĉiu
serioza grupo ofte uzu ĝin en la laborkunvenoj.

G.P. De Bruin: « La Komencanto » Leerbock voor V(oort) G(ezet) L(ager) O(nder-
wijs) — en U(itgebreíd) L(ager) O(nderwijs)-scholen; bewerkt door F. Faul-
haber en A.M.D. Korff.
Uitgave F(ederacio) de L(ahorlstaj) E(sperantistoj) Amsterdam; 1965. 127 pa-
ĝoj. Prezo: 3.90 Ned.Guld.

La fakto ke estas jam la oka preso, ĝis 31a milo, sufiĉe pruvas la taŭgecon
kaj do la sukceson de tiu plaĉaspekta lcrnolibro. Estas 26 lecionoj. Do ĉiu leciono
donas malmulte da gramatiko; sed multajn ekzercojn kaj vortarojn. La kursgvi-
danto tamen devos esti persono kiu funde konas la lingvon ĉar li devos ankoraŭ
doni kompletigajn klarigojn pri la uzo de kelkaj Iroj de nia gramatiko, kiel
ekzemple pri la uzo de « sia » kaj de la pasivaj participol.

Por Ncderlandlingvanoj bona kaj bela libro.

La recenzitaj libroj estas haveblaj ce la librejo .,Sonorilo" (Sro Iserentant R.)
Kerklaan 61 Brugge, P.K. 152140

s
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manupaktuIajo ptmo DE BROUWERE
Magdalenastraat, 29, Kortrijk (Bplgujo) - Tel. (056) 216 54

VIRINAJ BLUZOJ KAJ JUPOJ
MAGDELEINE 

,r  

n c.1)OnI t.\ kvalltmal2ko

1à pt12$ektA konr€kcIo

ÇaBRiklta el pie] Bonl\I svIsai tFksmol

Haveblaj en la bonaj konfekcibutikoj

PRECIPAJ CENTROJ  :

Antwerpen 	 Aalmoezenierstr 2
Abdijstr 57
Anselmostr. 17
Nationalestr. 87

Arlon 	 Marché-aux-Legumes 16
Brugge 	 Breidelstr. 8
Brussel 	 Galerie d'Ixelles 9

Anspachlaan 194
Eupen 	: Kirchstr. 14
Gent 	: Brabantdam 25
Herstal 	Rue Large Voie 4
Leuven . Bondgenotenlaan 29
Luxembourg . Place de la Gare 67
Mechelen : Grootbrug 8
Roeselare 	 Ooststr. 124
Tournai 	: Rue Royale 75
Turnhout 	 Ilerentalsstr. 6
Verviers 	 Pont St. Laurent 2

Presita en Belgulo de H. De Baane•Sercu, DeiaplacesTlaat 9. Sint Kraft Bruggo
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