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Charleroi

Sabaton, la 13an je la 14a h. la kongreso malfermiĝis.
En la granda impona halo de la Universitato de la Laboro la diversal

LKK-anoj laborerne deîoris malantaù la diversaj giĉetoj kaj clisdonis la
kongresajn dokumentojn al la alvenintaj gekongresanoj.

Samtempe la speciala poŝtoficejo ekfunkciis kaj altiris tuj parton
de la ĉeestantoj kiuj volis aĉeti la belajn ilustritajn kolorpoŝtkartojn
(kun Esperanto-teksto) kaj kun la speciala stampo de la kongreso.

La adrninistrantara kunsido de BEF, kiun prezidis S-ro Jaumotte,
ĝenerala prezidanto, (sufiĉe malsaneta), estis ciecliĉata al la propaganda
kaj la pli efika laboro kiun la komitato povos fari en baldaùa
estonteco. Dume la aliaj gekongresanoj, sub lerta gvidado de F- ma
A. Orsolini, vizitis la Nacia(n) Instituto(n) de la Vitraĵo.

La distra vespero staris en la signo de la 60a datreveno de la
Karloreĝa Grupo Esperantista.
La la kategoria horo " Amici Cantores " kun granda fervoro aùcligis
" La Espero(n) " kaj poste dum diversaj intermezoj, ĝi kantis es-
perante, angle, flandre kaj france. Belaj voĉoj, altnivela gvidado kaj
E.plaùclo de la publiko kunhelpis al la kreado de festa atmosfero.

F-ma A. Orsolini, talentplene, plenumis la rolon de paroladistino kiu
anoncis la diversajn erojn en la programo.

Projekciado de filmo " Bildoj pri la nigra Lando " montris, artoplene,
neatenditajn belaĵojn en la forte industriita regiono de Charleroi kaj
ĉirkaùaĵoj. Same belaj estis la diapozitivoj pri la altfornegoj kaj la
fandigo de la ŝtalo aù fera en feine brilegantaj lumefektoj ai pluvego
de multkoloraj fajreroj.

Finfine ACEC-firmao prezentis filmon pri la aùtomateco en ĝiaj
pluraj aplikoj. Speciale notinde estas la komentario de la filmoj, flue
kaj klare, en Esperanto dirita, de S-ro Rager Destabelle, aktiva elemento
en la loka grupo ! Gesamideanoj el Herstal prezentis amuzan skeĉon
" Fuŝita Vespero", kiu multe vekis la plezuron de la publiko. C in
verkis S-ro Jean Pierard kiu ankaù aktoris kune kun Ges-roj Dujardin.
Ili tute meritis la varman publikan aplaùdon !

Dum intermezo S-ro M. Jaumotte, kiel estrarano de U.E.A., oficiale
petis al S-ro Ralph Harry, arnIDasadoro de Aùstralio en Bruselo kaj kiu
ĉeestas la kongreson, akcepti la honoran membrecon de U.E.A. La
konsento cie la ambasadoro kaŭzis denove grandegan kaj longan
aplaŭdon...

La unua kongresa tago finiĝis en vera festa sfero...
Dimanĉo. Post la Sankta Meso en Esperanto, okazis en la Labor-

universitato la ĝenerala jarkunveno de la Belga Esperanto-Federacio,
kiun prezidis s-ro M. Jaurnotte, La programo konsistis el du ĉefaj
punktoj. Al la kunvenintoj estis antaŭmetiti- :-ezolucio, prezentita de
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FONDAJO
M. Jaumotte-Loquet

FONDAĴO por la Disvastigo
de la Informado pri
ESPERANTO

Transpreno 	 118.441 F
S-ino Mention (Verviers) 	 500 F

Karlorega grupo 	 1.000 F

Kun danko. 	 119.941 F

la prezidantaro. La aprobo estis unuanima. Tiun rezolucion mem oni
legu aliloke en tiu-ĉi nurnero. Sekvis la honorigo de la grupo de
Charleroi. Unue S-ro Paulus tre mallonge skizis historion, menciante
kelkajn estintajn gvidantojn Poste S-ro Jaumotte elparolis la honorigan
paroladon kiun sekvis la honorigaj mesaĝoj de multaj grupoj. Je tiu
okazo fraülino A. Orsolini - la pivoto de la tuta esperanta aktiveco
en la regiono de Charleroi - ricevis multajn donacojn... kaj multajn
kisojn ( ! ). Ankaŭ S-ino Paulus ricevis belajn florojn.

Poste ni rapidis (sed ne tro !) al la urbodomo kie okazis la solena
akcepto. S-ro urbestro kaj s-ro provincestro senkulpigis sin. Reciprokaj
alparolacioj tre laùdaj kaj tre ĝentilaj de la skabeno kaj de nia
ĝenerala prezidanto. Poste ni havis la okazon viziti la luksan urbdomon
1:aj ĝian malvastan, tarnen interesan muzeon de pentrajoj. Sekvis
komuna manĝado libervola. Je la 15a ni denove estis kune por iri al
Loverval viziti kulturcentron. Poste ni iris al granda restoracio kie
estis ebleco por remboati, io kion precipe la gejunuloj el Brugge ege
ŝatis kaj profitis. Reveninte en Charleroi, atendis nin la bankedo.
Verdire estis ni kiuj atendis la bankedon, ĉar la restoracio kiu volis
pret!gi jin , estis akceptinta ankoraù alian festaranĝon. Do nia luks-
manĝado komencis iom malfrue, sekve la posta halo ankaù.

Lundo. La suno tute ne aperis, ankaù ne por prilumi la procesion
de St. Rolanda. Cu rnalgajeco de la naturo pro la fakto ke tiel malmultaj
personoj venis por admiri tiun vere interesan folkloran feston ? Malgraù
tio, kia unika okazo por fari diaojn ! La kuna mano en Ham-sur-Heure
estis tre bone aranĝita. La vizito al la feùda kastelo de Thy-le-Château
kronis la kongreson. Ankaù tiu kongres-ero estis interesa. Tial kontente
kaj kun i oma bedaùro ni reins ĉiuj al sia hejmo. Dankon, koran dankon
al la georganizantoj - precipe al F-ino Orsolini - kiuj donis al ni tiujn
belajn tagojn.

J.V. ; F.R. kaj P.B

DELEGITARO ANTAU LA URBODOM'D

REZOLUCi0 DE LA KONGRESO DE B.E.F.

La BEF-anoj, kunvenintaj dum la 49-a Belga Kongreso
en Karloreĝo,

TIMANTE, ke la implikajoj de la lingva problemo, kiu
nuntempe malkvietigas la publikan opinion en Belgujo,
havos rekte aŭ malrekte, nedezirindajn sekvojn interne de
nia neùtrala Federacio
1. PETEGAS ê iujn membrojn de BEF, ke ili plejeble penadu

tolereme intenilati inter si kaj nepre evitu, per siaj agoj,
skriboj ait paroloj, krei penigan atmosferon inter la
membroj, tutspeciale sur la tereno de la lingva problemo
en la lando ;

2. SUGESTAS, ke ili kontraüe ĉion faru por progresigi la
barmonian kunlaboron inter E4perantistoj de ambaii
lingvaj komunumoj ;

3. KONSILAS al ĉiuj membroj, kaj aparte al la Estraranoj,
okaze de eventuala publika aludo al la robo de Esperanto
en la solvo de la belga lingva problemo kaj kiam ekspli-
cite ili ne parolas en sia persona nomo :
a) ke ili precizigu la sindetenon de BEF, neùtrala asocio,

por fari tiurilate ian ajn proponon ;
b) ke propagandcele ili laùeble informu pri kio okazas

en niaj kunvenoj (kongresoj, administraj kaj estra-
raj kunsidoj), kie nederlandlingvanoj kaj francling-
vanoj ne konas lingvajn problemojn por interkom-
preniĝi ;

c) ke ili substreku la facilecon de Esperanto, kiu ebligas
al personoj ne kapablaj lerni nacian lingvon, sufiĉe
scipovi taùgan interkomprenilon ;

d) ke, celante la enkondukon de Esperanto en la ler-
nejojn, ili povos emfazi la ĝeneralan valoron de Es-
peranto kiel pedagogia instrumento por lernado de
aliaj lingvoj, inkluzive de la alia nacia lingvo ;

e) ke ili esprimu sian konvinkiĝon ke Esperanto trium-
fos, nur se gi estas ĝenerale uzata en la mondaj rila-
toj„ kion ni akcelas per la ĉiutaga aktiveco de UEA ;

4. APROBAS la intencon de la 14uperaj instancoj de BEF,
plejeble baldait pristudi eventualan modifon  au  adaptigon
de la organiza strukturo de BEF, surbaze de la supraj
konsideroj.

Ensendojn por la

julio - aùgusta

septembra numero

ni petas antaù la

20.8.1967
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I.
tir

POR LA FERIOJ

Ekspozicio kaj konkurso sub la
temo: Kosmo kaj Infanoj.

La Popola Astronomia Observato-
rio en la urbo ZILINA en Ceho-Slo-
vakujo organizas, okaze de la dek-
jara datreveno de la elpugo de la u-
nua satelito. ekspozicion de infan-
desegnajoj pri tio kiel vidas la
infanoj la kosmon. Iliaj ensendoj
devos atingi la organizon je la 30a
de julio. Premiitoj estos rekompen-
cataj. Dorsflanke ê iu desegnajo de-
vas mencii kompletan adreson, no-
mojn, naskigdaton.
Adreso : Ludova hvesdaren mesta
Ziliny ; Zilina ; Cao-Slovakujo.

Dua Uzbeldstana Esperantista Ten-
daro.

Tiu tendaro okazos de la 13a de
aügusto gis la 25 de tiu monato. Es-
tas la Esp. Komisiono de la Uzbeka
Amikeca Societo kaj la Esp. Sekcio
de la Tagkenta Domo de Sciencistoj
kiuj organizas tion duafoje pro la
sukceso de la unua araniko. Loko :
unu de la plej pitoreskaj mon taraj
regionoj de Uzbekistan, nome Ham-
zaabad, 60 Km. de la urbo Fergana.
La tuta afero kostas 40 rublojn ; in-
kluzive mangojn, ekskursojn rest-
don en la tendoj kaj vojagon de
Fergana al la tendejo. Estos somera
universitato, paroladoj pri Sovjet-
Unio kaj pri aliaj landoj kaj popo-
loj; koncerto kaj aliaj amuzajoj.

Vitraloj - Speguloj
msecurit" vitro
kolorigitaj vitroj
aluminiaj senmastikaj
stangoj por kupoloj

Adreso : Ing. Petro Poligêuk ; No-
vo-Moskovskaja 18, kv. 15; Tagkent ;
Uzbekistan ; Sovjet-Unio.

Intern. Ferlai Kursoj en Helsingiir,
Danlando (23 - 30 julio)

Tiu jam famkonata kurso okazas
jam dum pli ol 30 jaroj ; kaj ĉiufoje
partoprenas ĉirkau cent personoj.
Kie estas la tempo kiam ĉiujare
partoprenis ankaù karavano de la
Flandra Ligo ?!

Denove oni vizitos la kastelon de
Hamlet, Kronborg, konstruitan de
la Malenano Van Obberghen(!).
Oni vizitos ankaŭ la Svedan urbon
Hâlsingborg je la alia flanko de la
Sund.

Petu pliajn informojn ĉe L. Friis
Ingemannsvej 9; Aabyhiij ; Dan-
lando.

Eŭropa Junulara Konferenco en
Enkhuizen (Nederlando). (19- 29

Nederlanda kaj Germana Esp. Ju-
nularo (j) organizas tion kune, apud
la bela Ejsellago. Estos ekskursoj
al Rotterdam, al Alkmaar (fromaĝ-
venclejo) al Frislando, ktp. Multaj
prelegoj pri plej diversaj temoj.
Filmoj.

Skribu al Wim Jansen, Röntgen-
straat 32 A, Vlaardingen (telef. 010 -
341318) Ne pli ol 32 personoj povos
partopreni.

St.-Bernardse steenweg 631
Hoboken

Vitro cementoj por
tutvitra-konstruajoj

mastiko

telefono 37.88.20

50a Jubilea Belga Kongreso

60-jara Jubile() de Brusela grupo
7-a Kongreso de B. E. J. A_

PENTEKOSTO 1968
	

BRUSELO

1/3.6_1968

LOKA KONGRESA KOMITATO:

Prezidanto : JACOBS René
Vic-Prezidanto : FIGHIERA Gian Carlo
Kasistino : ERNST Elfriede
Ekskursoj : NEUS Nadia
Festoj : JACOBS Rose
Logado : DEBAENE François
Komitatane : CASTEL Hector
Komitatanino : OPSOMER Simone

HONORA KOLONO:

01 — S-ro HARRY Ralph, Ambasadoro de Aùstralio,
4, Bd Brand Whitlock, Bruxelles 4

02 — S-ro JAUMOTTE Maurice, 44, De Bruynlaan, Wilrijk
03 — S-no JAUMOTTE Marguerite, same
04 — S-ro DEBROUWERE Gérard, 29, Magdalenastraat, Kortrijk
05 — S-no DEBROUWERE Yvonne, same
06 — D-ro DENOEL Pol, 20, rue Victor Raskin, Liège
07 — S-no DENOEL Dela, same
08 — S-no DENOEL Serge, same
09 — S-ro JACOBS René, 94, rue Général Eenens, Bruxelles 3
10 — S-no JACOBS Rose, same
Il — F-no JACOBS Jeannine, same
12 — S-ro FIGHIERA Gian Carlo, 13, rue de la Reinette. Bruxelles 1
13 — S-no FIGHIERA Ada, sgme
14 — S-ro CASTEL Hector, 29, square du Centenaire, Ganshoren
15 — S-no CASTEL Lucy, same
16 — F-no OPSOMER Simone, 24, av. Marnix (9" ét.), Bruxelles 5
17 — S-ro BOFFEJON Hector, 95, Zegersdreef, Brasschaat
18 — S-no BOFFEJON Annie, same
19 — F-no CHAINEUX Jeannine, 10, rue des Plantes, Verviers
20 — S-ro COU WENBERG François, 41, Koninginnelaan, Blankenberge
2 1 — S-no COUWENBERG Albine, same
22 — F-no DE COCK Palmyre, 19, Val. de Saedeleerstraat, Aalst
23 — S-no DE HONDT Jeanne, 7, Zamenhofstraat, Antwerpen
24 — S-ro DE KEGEL Robert, 5, place des Tramways, Charleroi
25 — S-ro DE VLEESCHAUWER Engelbert, 69, Gebroeders Tassestraat

Wij gmaal - Herent
26 — S-ro DE VLEESCHAUWER Adrien, same
27 — S-ro DURWAEL Ivo, 35, Lode Brionstraat, Wilrijk
28 — S-no DURWAEL Clara, same
29 — F-no GEERS Blanche, 7, Grote Beerstraat, Antwerpen

33-

P. V. B. A.

FIRMA VAN ISEGHEM1
VERSTRAFTEN
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30 — S-no GUILBERT Lucy, 11,rue Beulvin, Reux
31 — F-no HENQUINEZ Marie-Thérèse 1171, St.-Maartensdal, Leuven
32 — S-ro HOLVOET Georges, 8, rue Jules Bouillon, Bruxelles 5
33 — S-ro LERNOUT Jozef, same
34 — S-ro LERNOUT Ernest, same
35 — S-no MENTION Marguerite, 10, rue des Plantes, Verviers
36 — S-no MEURRENS Anna, 78, Naamsestraat, Leuven
37 — F-no ORSOLINI Andrée, 6, rue Paul Pastur, Charleroi
38 — S-ro PAESMANS Eugeen, 64, Koepoortstraat, Antwerpen
39 — S-ro PAULUS Raymond, 73, rue de Montigny, Charleroi
40 — S-no PAULUS Gaby, same
41 — F-no PEETERS Clara, 68, Onderwijsstraat, Antwerpen
42 — S-ro POUPEYE Charles, Il, Elf Julistraat, Brugge
43 — S-ino POUPEYE G. 	 , same
44 — F-no POUPEYE Yvonne, same
45 — S-no RENNOIR Gilberte, 100, rue du Roten, Charleroi
46 — F-no SAELEMAKERS Marie-Guillemine, 45, Vital de Cesterstraat,

Leuven
47 — S-no SCHAYES Emilia, 337, Sint Maartensdal, Leuven
48 — S-ro SCHELLEKENS François, 44, Frans Hensstraat, Antwerpen
49 — F-no TERRIJN Juliette, 72. Raapstraat, Gent
50 — S-ro VANDERLINDEN Maurice, 44, Dorpsstraat, Astene-Deinze
51 — S-ro VAN HUMBEECK Blanche, 9, Waterhoenstraat, Antwerpen
52 — S-no VERMUYTEN Blanche, 9, Waterhoenstraat, Antwerpen
53 — S-ro VERSTRAETEN Jules, 1078, St.-Bernardsesteenweg, Hoboken
A L 1 Ù. 0 :
Por aligi, bunvolu gini vian kotizon (100 Fr. aŭ 50 Fr.) al P.C.K. n" 19.17.99
de S-ino ERNST Elfriede, kas istino, 89, avenue du Sacré-Cœur, Bruxelles 9.
Dorstlanke, men' klare viajn nomon, antaŭnomon, kompletan adreson kaj
celon de la pago : 50-a Belga Kongreso.
Antaŭdankon !
Unuaj informoj

La subaj sciigoj estas provizoraj. La Brusela Kongresa Komitato re-
zervas al si la rajton rnodifi ilin laŭnecese.

Kongresejo. La kongresaj laboroj okazos en la « Eŭropa Domo », kiu
jam gastigis la Antaŭkongreson en 1963. Gi situas apud la Belarta Palaco,
je cento da metroj de la Centra Stacidomo.

Loĝado. La kongresanoj povos elekti inter komuna logejo (la nova
naturamika domo « Fraternité ») kaj kelkaj malmultekostaj hoteloj. Lati
deziro, la Kongresa Komitato zorgos ankaŭ logadon en unuaklasaj hoteloj

Ekskursoj. Estas antaŭviditaj vizito al la Belga Radio, trarigardo tra
la Muzeo de Manneken Pis kaj ekskurso al la kastelo de Bouchout (XI-a
jarcento).

Kotizoj. Belgaj kongresanoj paga9 kotizon de 100,— fr. Familianoj
kaj gejunuloj 50,-- fr. Eksterlandaj kongresanoj ne devas pagi kotizon.

Honorgasto. La Brusela Kongresa Komitato invitis S-anon Titov, mal-
novan esperantiston kaj patron de la dua kosmonaŭto, esti honorgasto de
la kongreso. Liaj veturkostoj estos pagitaj de okcidentaj esperantistoj.

Provizora programo. SABATE. Alven° de la kongre*noj. 13-a h. mal-
fermo de la giĉetoj kaj disdono de la dokumentoj ; 16-a h. Malfermo de la
Kongreso kaj festa ceremonio okaze de la Jubileo de la Brusela Grupo ;
19,30 h. gazetara konferenco ; 20-a h. arta vespero (nur profesiaj aŭ duon-
profesiaj artistoj) kaj akcepto ĉe la Teraso Martini, 29-a etago de la sam-
noma nubskrapŭlo en la centro de Bruselo. DIMANCE. Diservoj. 10-a h.
oficiala laborkunsido de BEF; 12-a h. akcepto kun regalo ĉe la Urbodomo
sur la Granda Placo: 13-a komuna foto ; 16-a h. vizito al la radio kaj al la
Muzeo de Manneken Pis ; 19,30 h. ban jkedo ka balo ; LUNDE. 10-a h. Liber-
vola ekskurso al la Kastelo de Gaesbeek, tagmango sur la teraso de la
Restoracio « Orangerie » en Meise, libervola promenado en la parko de la
Kastelo de Bouchout, kie mortis la imperiestrino Charlotte, eventuala liber-
vola vizito al la Botanika gardeno.

34

ROTTERDAM ANSTATAŬ TEL - AVIV
Pro la tragika evoluo de la eventoj en la Meza Oriento, la Estraro de

UEA unuanjme konstatis, ke la 52-a Universala Kongreso de Esperanto
bedaŭrinde ne povos okazi en Tel Aviv. Oi esperas [amen, ke en iu proksima
jaro U.K. en Israelo povos

En la nova situacio la Estraro decidis , ke la 52-a Universala Kongreso
okazu en Rotterdam de la 2-a gis la 9-a de aügusto, 1967. La programo, fik-
sitaj tagorcloj, diversaj kulturaj kaj distraj arangoi estos esence la samaj,
sed verbjne eĉ noyai eroj estos aldonitaj. La Kongreso okazos en la
perfekte taŭgaj luksaj salonoj de la ĵus konstruita Koncert- kaj Kongres-
palaco De Doelen. La urbaj aŭtoritatoj kaj la turisma servo de Rotterdam
donos plenan helpon.

Pro la eksterordinaraj cirkonstancoj, la Kongreso estos organizata
rekte Aligperiodo gis la 15-a de julio laŭ la favoraj kotizoj, por membro-
abonanto de UEA : 57,— gld., por nemembroj 77,— gld. Tiuj kiuj, aliĝintaj
post 31.3.67 jam pagis la pli altan kotizon, rericevos la diferencon en sia
kredito. eiujn detalojn en ligo kun la gang° de la kongresurbo komunikos
la C.O. de CJEA en Rotterdam.

Kompreneble, la aligoj faritaj por Tel-Aviv, validas nun por Rotterdam.
La personoj, kiuj pro kiu ajn kaŭzo ne povas ĉeesti la Kongreson, povas

tamen helpi per aligo laü la normala kotizo, aŭ almenaŭ per la t.n. simbola
aligo, por khi la kotizo estas nur 25 gld.
KOMUNIKO DE LA CENTRA OFICEJO

eiuj mendoj kaj pagoj por la 52-a Universala Kongreso de Esperanto
restas validai. Loĝado, ekskursoj, bankedo estos aranĝitaj laŭ la mendoj.
La prezoj estos la samaj aŭ iom pli favoraj. Belega tutta.ga ekskurso tia
sufiĉe nekonata regiono estas preparata. Cluj aliĝintoj ricevos apartan
informon.

Nekrologo
-; Julio BAGHY (13-1-1891 - 18-3-1967)

ouste post presigo de nia antaùa numero atingis nin la
konsterniga novaĵo ke nia granda poeto el Buclapest,Julio
Baghy, mortis. Li estis la enkarniginta esperantismo. Plie, li
estis artisto diversflanka. Poeto. Poeto en la vere alta signifo
de la vorto. Liaj poemoj estas veraj poemoj kaj ne rimaĵoj.
Ili fontis el la interna devo diri ion al la homoj, porti
mesagon al la homoj, kaj ne el la vanta deziro foie ion
(banalan) enrimigi. Tiu homo gategis la vivon ; sed la vivo
estis_ tro of te doloriga por li. Li estis en militkaptiteco en
Siberio ! Tiuj dolorplenaj periodoj servis la arton ; ĉar
naskis poemojn kaj poezioplenajn prozaĵojn. Tiuj periodoj
ankaù profundigis la homon Baghy, tiel ke el tiu profundo-
estigis profetecaj verkoj. Per tiuj verkoj li farigis al si
statuon " aere perennius ", pli eterna ol bronzo. Ni en danko
citu tie-ĉi liajn ĉefajn verkojn: Preter la Vivo - Viktimoj -
Pilgrimoj - Dancu, Marioneioj - Migranta Plitino - Hura -
Printempo en la Aütuno - La Vagabond° kantas - Verdaj
Don kifiotoj - Sur Sanga Tero - Songe sub Pomarbo - kaj
lasta, " eielarko " kiun ni nceenzas en tiu-Ci numero.

Gcesperantistoj êiuj, lasu vin inspiri de J. Baghy, post lia
morto kiel antaù ĝi. Por eterne li estas unu de la gvidantoj
de la homaro sur la vojo al pli feliêa estonteco. Li luktis.

la bonan lukton !
La Red.
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En tiu libro, la nun 62 jara Hinda esperantisto,
Lakshmiswar Sinha - jam bone konata pro liaj verkoj
" Bengalaj Fabeloj " ; " Hindo rigardas Svedlandon "
kaj per traduko de kolekto da rakontoj de Rabindra-
nath Tahore, sub titolo "Malsata Stono " - resumas
Ire (tro) mallonge sian vivon. Preskaŭ senbezone diri
ke oni legas la libron kun granda interesiĝo. La lega-
don pliagrabligas la bela aspekto de la libro, la ilus-
trajoj, la bonaj papero kaj litertipo, kaj ankaŭ la
fakto ke trovigas nur du preseraroj kaj unu forgeso
cle pluralo. La iom alta prezo estas- la alia flanko de
la bela medalo.

Dum legaclo lcviis ĉe ni du demandoj.
1) Kiam la aŭtoro restadis en Svedujo, tiu lando faris

je li impreson de ia êielo sur tero. Cu li neniam
pensis pri enketado rilate al la idealoj kiujn la
Svedoj ankorail havas, kaj al la taskoj kiujii ili
pensas plemunendaj ? Okazas ja fenomenoj kiuj ne
atestas precize pri feliĉo kaj kontenteco.

2) Sur p. 89 oni legas ke la verkisto pensas pri re-
vivigo de la hejma industrio en Hindujo. La tak-
tiko estis certe bonega por kontraŭbatali la Anglan
ekonomian superregon. Sed poste ? Cu tio ne sig-
nifus provon por kontraŭdirektigi la evoluon
reaj Mczepokaj situacioj, kiuj estus neeblaj kaj
malavantaĝaj.
Pri du aferoj ni esperis trovi pli da informoj.

1) Pri la starigo de la Esperanto-Domo apud Santini-
ketan, kun g ia celo ktp. (foto de tiu domo apud
p. 81)

2) Je tiel grava evento kiel la mortigo de Gandhi
(p. 111), oni dezirus ankaü pli da informoj kaj da
kornentario flanke de persono kiu havis kontaktojn
kun g,viclantoj de la Hinda popolo, kiel R. Tagore
kaj aliaj.
Je fino de la libro trovigas ampleksa listo de

klarigitaj Hindaj vortoj kaj titoloj. Tre valora helpo
kiam oni legas literaturon pri tiu lando. Car ne malof-
te tiaj vortoj abundas... sen klarigoj.

Drs. F. Roose

Heinrich Friess "Iuj formoj de la pasivo ". Eldono de la aŭtoro mem en
paĝa forrnato. Prezo 1 GMk. ai 3 steloj au 2 resp. kup.
Mendi ĉe adreso : Sudetenstrasze 6; 6407 SCHLITZ ; Germ. Feder. Resp.
Mi, kiu pensis ke eble estus finita la seriego de publikajoj pri tiu -ita,

-ata problemo ! Kaj tamen la broŝuro estas interesa! La atitoro defendas
per bonaj argumentoj la atisman starpunkton. Li alprenis i.a. argumenton
kiun ni mem siatempe defendis, nome ke la verboj havas en si la nocion
de finiteco. Interesa estas lia rimarko ke la participo, estante a-vorto, ne
montras agon sed staton. Lian pluan dedukton ni ne povas tekste remeti
tie-ĉi. Ankaù estas interesa alia rimarko : se Zamenhof estis konscia pri
iu aspekta flanko de esp. verboj, ke li certe emtus metinta tion en la funda-
mento. Aliaj argumentoj estis troveblaj en antaŭaj verkoj jam. La broŝuro
legiĝas facile, kaj ne estas longa! Ni certe rekomendas gin.

Teo Jung : "La Esperanta Konjugacio ". Du partoj. Entute 245 pagoj. El-
donita kiel manuskripto de " Heroldo de Esperanto " en Scheveningen
en 1965-66.
Kiam mi estis leginta la verkon, mi preskaŭ emis nomi ĝin Bene-

cliktana laboro ! Imagu ke la airtoro traserĉis en 14 Zamenhofaj verkoj
10.300 participajn tempoformojn kaj pristudis ilin ! Jen la rezultato de la
studo. Gi estas destinita al tiuj kiuj havas (ankorair) interesigon pri
la problemo -ata, -ita. Ni ne plu ripetos en kio gi konsistas. Se necese,
legu en nia antaila numero la recenzon pri la verko de Dr. K. Kalocsay.
Kiam la aŭtoro diras en la enkonduko ke Zamenhof ne protestis kontraŭ
uzoj aliaj ol liaj, ni tamen devas atentigi ke li kondamnis la klarigon
de la Germano Meier pri la pasivaj participoj. Kaj kiam li diras ke en
la tuta ekzercaro ne troviĝas cĉ unu sola formo devia (p. 10), ni devas
diri ke almenaù unu frazo indikas nekontesteble ke Z. komprenis finitecon
en la uzo de -estis -ha. Nome la frazo : Li malbenis la tagon en kiu li
estis naskita. Sed tute prave T.J. montra !.:1 ke fojfoje Z. ne estis konsek-
venca. Prenu ekzemplon 246 sur p. 69 : "Se vi povus ricevi lin kiel edzon,
tiam vi estus bonege prizorgita ". Certe Z. volis diri ke la prizorgado
ankoraù daitrus ; kaj li uzis -ita. (!) ; 'ĉu do finiteco ? Sur p. 161 mi denove
ne povas aprobi la rezonadon de T.J. Li diras : "Kalocsay kaj Waringhien
ne hezitas malaprobi Zamenhofon kaj aprobi formojn ne-Zamenhofajn...
se gajnas al ili pli logikaj... kaj la Zamenhofan uzadon... en la lastaj ver-
koj... ili deklaras . eraroj... kvankam nenia regulo de la fundarnento kontraŭ
staras tian uzon ». Ne Tio estas la problemo ! Ciujn erarojn de Z. oni povas
kondamni, kondiĉe ke ili ne troviĝas en la fundamento. Same, kelkaj linioj
pli sube : • La samaj K. kaj W. enkonclukis... novajn regulojn... bazitajn
sur esceptaj ekzemploj de la majstro ". Mi kontrairdiras : jes, sed ekzem-
ploj en la fundamento ! Sed, tiuj du ainoroj ne akcentas la nekonsekven-
cecon de Zamenhof ! Kaj, pli grava afero(!) : se en ĉiuj kazoj ni uzus la
aspektan sistemon kiel K. kaj W., tiam ni venus al frazoj kiuj estus
sensencaj, kaj eĉ stultaj. Tion T.J. pli ol sufiĉe montris. En tio lasta Jung
tute pravas. Li ankaù p-ravas kiam li predikas toleremon en tiu afero. Ni
devas ankaù diri ke plej ofte la rezonado de Jung estas la logiko mem. Ekz.
sur p. 165. Sur la sekvanta p. 166, Jung estus povinta aldoni post linio 18 :...
kaj malfacilega! Antatt ol uzi iun verbon oni devus bone pripensi kia
verbo ĝi estas por povi apliki la regulojn de W.. Tie kie T.J. (sur p. 184)
parolas pri enkonduko de kutimoj propraj al iuj naciaj lingvoj„ mi devas
gustigi tiun aserton kaj diri ke Zamenhof ne enkondukis ilin. Sed, ĉe uzo
de -ita, Z. havis la ideon de finiteco ; kaj Waringhien atentigis pri tio. Li
plu atentigas : se ni uzas -ita, la Slavioj havas impreson de finiteco ; kaj

uzo de -ata, la impreson de plua clairro. La eraro nun konsistas en tio-ĉi
ke kelkaj volas dekreti tiun komprenmanieron kiel grarnatikan legon. En
tre multaj kazoj oni povas egale uzi ambaù participojn. Kiel facile oni
povas esti nekonsekvenca en sia severa sinteno rilate tempon kaj aspekton,
tion montras ekz. 822 sur p. 186. Sajnas al mi ke T.J. mem ne estas kon-
sekvenca tie. Tute prave J. atentigas pri la malforta punkto de la " aspek-
tuloj " : en ilia sistemo -ita povas signifi du diversajn tempojn. (p. 216) Ni
kredas ke post tiu giganta laboro uni sufiĉe traserĉis la ZaMenhofan kon-
cepton pri la signifo de la de li uzitaj participoj. Ni kredas ankaù ke Z.
mem ne konsciis ke ekzistis ia problemo. Fine, ni kredas ke la konstanta
uzo de la esperantistaro, precipe de tiuj kiuj havas lingvan senton, finfine
solvos tion kion nek clekretoj, nek pamfletoj nek polemik (ist) oj kapablas
solvi. Sed post élu kion oni asertis pri tiu afero, la laboro de T. iĝis
neceSajo. Dankon al li ke li plenumis tiun grandegan taskon.

Drs. F. Roose

La recenzitaj libroj estas haveblaj 2e la nb.-ejo „Sonorilo" (Sro Iserentant R.)
Kerklaan 61 Brugge, P.K. 152140

e

Lakshmiswar Sin-
ha : "Jaroj sur
Tero" Eldona so-
cieto Esperan-
t o en Malmö. 128
paĝoj. Prezo broŝ.
12 Sved. kronoj ;
bind. 16. Kun en-
konduko de Prof.
Dr. Bjiirn Collin-
der.
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En tiu-êi verko la aŭtoro verse reverkis dekdu
fabelojn el dekdu landoj. En antaŭparolo li klarigas
kiel li procedis. Li tute ne tradukis. Li aildis rakonti
aŭ li legis ie pri ili, kaj mem reverkis.

Do la temoj estas cionitajoj ; sed la verkado estas
originala. Tiamaniere li foje " aldonis" ion kio ne
estas laŭ la spirito de la fabelo. Ekzemple en la
Gruza fabelo, la drako intencas ii vegetarano. Tio es-
tas tutsimple ŝerco de J.B. Sed li misfaris en la fino de
tiu fabelo. Efektive la fino detruas la etoson de la
fabelo. En la antaŭ-parolo li klarigas : ...pro troa
naivo... mi ion sarkasme... donis grimacan finon ". En
tio la aŭtoro eraris. Kelkfoje (ne ĉiam) la fabeloj
havas tre profundan saton. La profunda sao en tiu-Ci
estas ke arao kaj bono estas la du plej grandaj fortoj.
Kondiĉe, kompreneble, ke ili estu... stifiĉe fortaj !
;an°, 1-2e1 ekzemple havis sankta Franeisko cle Assisi,
estis tiel forta ke neniu alia forto povis kontraŭstari
tin. Tial la Gruza fabelo estas signifoplena! Mi havas
ankoraŭ unu tnalgravan riproĉon, nome ke malgraŭ
postkorekto sur p. 110, enŝteligis ankoraŭ kelkaj
eraroj. Ekz. sur p. 93 ne temas pri banbileto sed pri
bankbileto ! Sur p. 105 depeclas devas esti dependas.
Trovigas ankoraŭ sur p. 71 ritidino, kaj sur p. 75
tumentis. Krom tiuj du punktoj, nur laŭdego pri la li-
bro. Ci estas vera juvelo! Ordinarz fabeloj estas agra-
bla legajo. S'2(.1 kiom pli kiam ili estas reverkitaj .de
Baghy. Ni admiras la nekrecleblan virtuozecon en la
aliteracio de la "Sagaca Knabino " ; eetere tre agrabla
fabelo. La Estona peco, "Knabinoj de Muhu " estas
kvazaŭ Greka klasika/tragika epopeo. La Rusa "Pi -
gra Petro " r1contas en agrabla maniero , kiel oni
valai- 'akses :-.ur tion kion oni par :'.reĉ.a laboro akiris.
La Hinda " Nlahadeva kaj la unua Virino" estas tre
komika... kaj ankaŭ instrua pri virinpsikologio ? ? ! Ci
jam aperis antail tempo en " Heroldo ". Mi jam diris
ke kelkfoje li priverkis temon. Nu ankaŭ en la orien-
to kelkaj temoj estis internaciaj. Ekzemple la temo de
la vana fugo for de la morto. Tion ni trovas ĉi-tie en
la Turka fabe!o ; dum ni konas f:dn en Persa versio
fare de la Nederlanda poeto P.N. Van Eyck en "De
Tuinman en de Dood" (la garcienisto kaj la morto).
Kara leganto, rapiclu aĉeti tiun malmultekostan libre-
ton. Ekzistas nur mil ekzempleroj. Kaj vi tre kuos

i n
Drs. F. ROOSE

Julio Baghy
" eielarko " 11 2
pagoj. Eldonls
"Stafeto" de la
Kanarlaj Insuloj
en la serio de la
Beletraj Kajeroj
(malgranda for-
mato). 1967. Pre-
zo : 1.20 Us. Do-
laroj.
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Prof. D-ro Ivo Lapenna " Elektitaj Paralacloj kaj Prelegoj " 152 paĝoj.
Eldono de la aùtoro. Rotterdam 1966. Prezo : 11 guldenoj.

Okazas of te ke ni rekornendas esperantan libron. Tiam ni aldonas al
kiuj homoj speciale ni rekomendas tin : literaturistoj, ail aliaj. Tiun ĉi
libron ni devas tre forte rekomendi al é iuj geesperantistoj. La paroladoj
estas modelo cie stilo kaj de lingvo. Ci atestas pri tre granda oratora talen-
to ; cetere, kiel ni konas Lapenna, Preskaŭ ĉiuj partoj, senescepte, meritus
lokon en antologio de retoriko. Sed antaù ê io estas por io alia ke la verko
Lidl plaĉas al ni. Ci estas tiel riĉa kolekto da trafaj argumentoj por nia a-
fero-! Ci estas ankaù tiel ideoriĉa ! Kaj i ne estas limigita al strikte nia
esperantotereno. Ci enhavas konsiderojn general-historiajn ege interesajn
kaj pruvantajn pri granda pensa penetra povo de la aùtoro. Tiuralate la
kongresa parolado de Bruselo estas elstera. La legado de tiuj ĉapitroj vere
multe pliriĉigas nin per faktoj, ideoj kaj rezonadoj. La grupoj devus legi
kaj komentarii partojn el ili dum iuj grupokunvenoj. Ni, esperantistoj,
mem ne sufiĉe koscias kiom prema itis la lingva problemo en la interna-
ciaj rilatoj. Do, ni legu la koncernan ĉapitron ; kaj ni plene konseiitos.
Ci estas unu de la plej legendaj. Se iam ajn, tiam nepre non ni diru : " tol-
le et lege" = prenu kaj legu.

Hideo Haga : " Filoj de Die, Adorantoj de Dl° ". Eldono de Tensel-ŝa ; en
Kameoka, Kyoto-hu. Jaro 1963. Prezo : 5 Us. Dolaroj.

Estas la tria fojo ke mi prenas Japanan-esperantan libron en mano
(post la " Enciklopedieto " kaj la "Libro de Teo ") kaj triafoje mi estas
ravita. Ci estas foto-albumo kaj dulingvaj tekstoj, kiuj prenzentas la reli-
gion "Oomoto ". Tiu religio estas unu de la plej simpatiaj, ĉar gi ne nur
predikas anon, sed ankaŭ praktikas ĝin. Plie, ti ne estas religio kiu per
armiloj estas disvastigata; kaj gi estas ankati tute ne fanatikeca. Kiom da
religioj povas fieri posedi tiajn altajn moralajn kvalitojn ? Estas konate ke
tiu religio faras multege por Esperanto en Japanujo; kiu cetere estas tute
en la linio de ĝia strebado de universala amo. La fotoj montras la sankte-
loin de Comoto (kiam mi rigardis al la dufrontona supro de Mirokuden-
pretejo, mi havis impreson ke el ti radias sama spirito kiel el niaj gotikaj
katedraloj); iajn gegvidantojn, misiistojn, laborojn, statuojn kaj manifes-
taciojn. Kelkaj fotoj montras la al ni per la revuo « Oomoto » bone kona-
tan uta-feston. Ciuj fotoj estas tre belaj, kaj multaj estas poezioplenaj.
Poste venas, en Japana kaj Esperanto lingvoj , klarigaj tekstoj de la gegvi-
dantoj, pri la esenco de la religio; kun biografiaj notoj pri la aŭtoroj.
Onisabro Deguĉi instruas al ni ke la korpo estas la templo de Dio (p.262)
Al Katolikoj kiuj ricevis sian edukon en katolika lernejo, du eldiro estas
tute ne fremda; la saman ili eklernis.

Mi havas tamen tre gravan rimarkon. O. Deguĉi ne donas kontentigan
respondon al la prava demando: « ...kial mi nun ne memoras, kiel mi vivis
la antaŭan vivon en la spirita mondo kaj kiamaniere mi renaskitis éi tien ?
Cetere, se tia eterneco de la vivo ekzistus, kial la homo bezonus tiel timi
kaj abomeni la morton ? » (p. 263 ) . Ci estas unu de la ĉion superantaj de-
mandoj de la mistero, vivo, kaj mi scivolis kiun respondon al tio clonas la
Oomotorel igio.

Sumiko Deguĉi prirakontas parton de sia karcera vivo ( ja, tiu religio
estis ankaŭ persekutata !).

Kaj kiam li parolas pri tiuj blatoj, ni vole-nevole pensas pri nia sankta
Francisko de Assisi, kiu ankail havis tian amon al la bestoj. De Hidemaro
Deguĉi troviĝas tre trafa moralinstrua rakonto « Bonzo Ikkju »; kaj lia
scenajo « La Vendisto de Okuloj » estas tre ĉarma (sed ne estas dramo !).
Pro spacomanko mi devas tie-éi fini la recenzon kvankam mi bone kon-
scias ke mi Lute ne sufiĉe reliefigis C.-ion belan kaj éion satan kio trovitas
en tiu grandformata kaj preskaŭ lukse eldonita libro.

Drs. F. ROOSE.
RABATO PCR ESPERAN1ISTal
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Filmo de Acec 
A NTVERPENO
Esperanto-grupo "La Verda Stelo"
Kunsicloj : Ciuvendrede en Brasserie
"Capitole ", Gemeentestraat, 15 Ant-
werpen je la 20, 15a horo.
Poŝtêeknumero : 726.54, La Verda
Stelo Deurne.

La 3Ian de marto S-ro R. Balleux
organizis amuzan, distran vesperon
kiu havis neatenditan sukceson. S-ro
I. Durwael, por la unua fojo, prezi-
dis la kunsidon ĉar S-ro Jaumotte
estis malhelpata.
La 7an de aprilo oni guis la pre-

zentadon de pulêinela teatraĵeto
"Neus de Schavies " en la fama
kaj artoplena antverpena "Poppen-
schouwburg Van Campen ". Oni kon-
kludis tiun vesperon agrable kune-
stante en apuda kafejo.

La 14an, pro la 50an datreveno de
la morto de D-ro Zamenhof, S-ro
J. Verstraeten laütlegis artikolon de
Adamo Zamenhof pri "Rememoroj
pri la lastaj Jaroj de mia Patro
kiu trovigas en la belega " Memor-
libro pri la Zamenhofjaro ". Dum
alia parto de l' vespero S-ro R. Van
Humbeeck pri traktis "Doganaj(n)
Aferoj(n) kaj Turismo(n) " kie li
(profesia doganisto) detale pripa-
rolis kio, jes ai ne, estas permesata
kunporti en ail el la lando kiam
oni vojagas ; temo kiu multe inte-
resis, precipe nun je la sojlo de
la libertempo.

Dimanĉon, la 16-an, dum belega
suna vetero, la vizito al la Plantin-
Moretus-muzeo, kun Esperanto-ko-
mentario pere de magnetofono, ne
havis la atenditan sukceson. Tamen
la vizitantoj multe guis la rondi-
radon.

La 21an la anoncita parolado de
S-ro G.C. Fighiera (malhelpata en
la eksterlando) estis anstataitata
per distra programo kiun F-ino A.
Geelen, talentplene, prizorgis kun
granda etuziasmo kaj pri kiu la Ce-
estantoj konservos, sendube, pli ol
agrablan memoron.     

GRLPA
VIVA DO 

Kolorfilmo "POTENCECO kaj AüTOMATECO "
projekciita dum la Distra Vespero de la 49a Belga Kongreso.

Per tiu realigo, la uzinoj ACEC ĉasis neniun specialan celon, reklaman
ai dokurnentan, sed ili provis kontribui al la pluigo de la prestigo de ACEC
donante al la vidantoj impreson de la potenco kaj de la alta teknikeco
atingitaj de tiu societo en siaj realigoj. Tiucele, la temo " Aùtomatismo
estis longe uzita.

Por sentigi tiun impreson, la realiganto — unu el la plej famkonataj
en Belgio — kiu kontribuis al tiu laboro, ĉefe prizorgis la kinan kvaliton
de la bildoj, apogante ilin per elvoka sonizado kaj uzante la komentadon
nur kiel kondukĉenon de la bildsinsekvado kaj ne kiel klarigantan teknikan
tekston.

Post bilda kaj sonora elvoko de la elektronikaj teknikoj kaj de la
ainomatismo, la filmo rapide montras kelkajn  potencajn produktrimedojn
uzitajn en la konstruado de materialoj elektraj, elektronikaj kaj nukleaj,
sed gi insistas pri serio de realigaĵoj, inter kiuj iuj profunde aŭtomati-
gitaj, elektita) el la plejparto de la industriaj kaj esploraj sferoj. Tiu
emfazo metita sur la realigaĵoj estas intenca, ĉar la realigaĵoj interesas
kaj konvinkas la konkerendajn klientojn.

Ni substreku ke tiu filmo trafis la premion de la industria filmo ĉe
la 7a festivalo de la belga filmo en Antverpeno en novembro 66a,  kie,
inter 184 belgaj filmoj proponitaj, nur 84 estis akceptitaj de la antaù-
selekto.

La Belga Ministerio de la Eksterlandaj Aferoj demandis kopion de gi
por esti projekciata dum la tuta dartro de la internacia Ekspozicio de
Montrealo, en Kanado.     

La 28an F-ino A. Enzlin prezentis
sian kolorfilmon pri "Budapest
kiun gi verkis dum sia vizito al la
Universala Kongreso en 1966 kaj
kiun multaj ĉeestantoj ree pripen-
sas kun melankolio ! Dum la 2a par-
to de l' vespero S-ro Haazen aù-
cligis al ni muzikalon de Peter Tsai-
kovsky, kiun li komentis lai sento-
plenv maniero.

La 5an de majo F-ino Math. Hof-
kens paroladis pri " Toulouse Lau-
trec ", kies vivon i grandlinie pris-
kribis kaj substrekis per montrado
de belegaj lumbildoj. Entute : ler-
niga vespero kiun oni guis 100 941 pro
la klara lingvo kaj la bonega pro-
noncado

Dimanêon, la 7-an, en la kadro de
E.K.I .-Antverpeno ( Esperan to-Komi-
tato Intergrupa) vizito estis organi-
zata al muzeo en Berchem. Estas
muzeo pri prahistoriaj elfosaĵoj
kiujn oni trovis dum la konstruado
de la "Malgranda Ringo" ĉirkaù
Antverpeno. Tiu ringo konsistas,
grandparte, ei aùtovojo kuganta
8 metrojn en la tero. Oni elfosis
ostojn kiuj datumas de 8 milionoj
da jaroj Lij kiuj havas konsekvence
grandegan historian valoron ! S-ro
Wim De Smet el Overijse vigle in-
teresigas pri ĉio tio. Sio J. Foquet,
iniciatanto kaj gvidanto de la mu-
zeo, tion klarigis al la EKI-anoj kaj
CC. refreigis la memoron dum sia
eksplikado pri la ekesto de nia tero
kaj g ia evoluo tra la jarmiloj. S-ro
R. Van Eynde, kiel Vicpreiidanto
de EKI, dankis la gvidanton, S-ron
Foquet.

La 12an S-ro R. Van Eynde prezen-
tis dokurnentajn filmojn inter kiuj
"De Parizo al la Baska lando" estis
esperantigita. Bela turisma filmo,
en koloroj, kaj verkita laù agrabla
maniero, gi donis al F-ino BI. Geers
la eblecon traduki la tekston kaj
al F-ino A. Geelen kaj S-ro R. Van
Humbeeck gin paroli. Kiel kutime
S-ro J. Montmirail respondecis pri
la tehnika parto.

La 13an, la 14an kaj la 15an 22
verdstelanuj partoprenis al la 49a
Belga Esperanto-kongreso en Char-
leroi.

Tradukis Destabelle R.
Karlorega Grupo Esperantista.  

	Alure■ 
Europa Esperanto Kongreso
23.- 30.7.1967, Innsbruck

Vieno, 11.5.1967
Fünfhausgasse 16
A-1150, Wien 

Novaj informoj:
1. D-ro Wilhelm Herrmann parolos

la 25-an de julio 1967
en la festsalonego de EEK pri la temo :

" Psikologia integracio helpe de internacia lingvo ".
2. Amatora radlostacio dissendos êiutage informojn pri Esperanto.

Organizanto : Rudolf Bartosch, OE 3 RU, GrosS- Siegharts, Aŭstrio.
1 La urbestro de Wiirgl akceptos la 28-an de julio 1967 la kongresanojn Ce

la unua Zamenhofmonumento en Aŭstrio.
4. Tirola Vespero :

Altkvalita unuaranga aktoraro prezentos folkloran programon laŭ komi-
sio de la Ails‘tria Instruministerio.

5. Specialaj aütobusoj servas por la veturado inter la hoteloj kaj la Olim-
pia Festsalonego.

6. Propra bankgiĉeto en la kongresejo helpos al komforta monŝango.
7. Eĉ pli ol Eŭropa Esperanto - Kongreso !

Ĝis nun anoncis sin gesamideanoj el jenaj landoj
Mistrio, Belgio, Britujo, Bulgario, CehoSlovakio., Danlando, Finnlando,
Francujo, Germanujo, Hungario, Italio, Jugoslavio, Kanado, Nederlando,
Norvegujo, Nov-Zelando, Pollando, Sovet-Unio, Svedujo, Svislando, Uso-
no, kvankam UEA gis nun bedaŭrinde forgesis raporti pri EEK kaj ne
plu mencias la Eŭropan Esperanto-Kongreson 1967, Innsbruck-Aŭstrio,
en la kongresa kalendaro de Revuo Esperanto. 

LES ENTREPRISES

DERKS
226, Rogierstrato, BRUSELO 3
Tel.: 16.89.92 Entrepreno de

KONSTRO AJ0,1
40     41       



mAnup.kumajo film° DE BROU WERF
Magdalenastraat 29 Kortrijk (Belgujo) - Tel. (056) 216 54

---)

VIRINAJ BLUZOJ
" MAGDELEINE "
öeponita kvalitmanko

pon La eteantà strijoizino

penfekta konrekclo
faBnikita el plej

altkvAlitaj teksajoj

Haveblaj en la bonaj
konfekcibutikoj

PRECIPAJ CENTROJ:

Antwerpen 	 Aalmoezenierstr. 2
Anselmostr. 17
Nationalestr. 87
Leysstraat 10

Arlon 	 12 Marché aux-Légumes
Brugge 	 Breidelstr. 8
Brussel 	 Anspachlaan 194

Oude Kleerkoperstr. 31
Gent 	 : Brabantdam 21
Herstal 	 4 Rue Large Vote
Leuven 	 : Bondgenotenlaan 13
La Louviére : 16 rue Albert 1 er
Luxembourg : 67 Place de la Gare
Mechelen : IJzeren Leen 32
Oostende 	 : Kapelstraat 23
Roeselare 	 : Ooststr. 124
Tournai 	 : 75 Rue Royale
Turnhout 	 Herentalsstr. 6
Verviers 	 2 Pont St. Laurent
Wetteren 	 Jos Buyssestr. 39-a

Presito en Belgulo de H. De Baene.Sercu. Delaplacestraat 9 , Sint.Kruis Brugge -
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