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FOAJASO b. JAULOTfL-LueET

antaŭa saldo 	 : 142 005 fr.

.-ro Van Gompel : 	 250 fr.

Auna kapitalo 	 : 1,5 25 fr.

aidonaj paroj estas akceatataj pere 
de la pĉk. n-ro 291429 de G. Maertens

aru,ge a.
Uonacoj al la iondaĵo pare de oficiala akto estu adresítaj 

al Belga Es-

peranio-rederacio, asocio lega, por la Fondalo. Antaŭdankon I

SortoriicP
	

PERSPEKTIVUJ POR ESPERANTO ?

Oficiala organo de Belga Lsperanto-Federacio, St.-Bernardsesteenweg 107b,
2710 	 Hoboken.

Poêtĉekkonto : 1634.34 de BEF, Oude donklaan d3,
B-21 00 Deurne.

rrezidanto : D-ro Pol Denoël, Hue Victor Raskin 20, 4000 Liège.

aedakeio 	 : urakenhoflaan a7, 2100 Deurne
Cefredaktoro 	 : Fernand itoose

Hedakcia sekretario : Paul Peeraerts

SUU LA :',OVHILO

Unu el la ĉarmaj lokoj de Liego, kie ĉi-jare okazos 
la Belga Lsperanto-

konareso. Lastajn detalojn pri tiu okazontaĵo aliloke 
en tiu ei numero.

1E,IEenLà ,laaANVLaa DE BELGA

La estraro de belga Lsperanto-Federacio havas la honoron inviti eiujn

siajn memorojn ĉeesti la generalan jarkunvenon 
kiu okazos sabaton, la

la-an de marto 1,y4, je la 15-a horo en la 
granda salono de la atac-

idomo aruselo ,.orda. ínteresitoj estu 
en la giĉethalo de la stacido-

mo aelnajn minutojn antaŭ la Komancigo. De tie oni gvidos 
vin. Per-

sonos kiuj alvenas ne gustatempe 
povas direkti sin al la giĉeto "In—

formoj" en la sama nalo, kic oni donos pliajn instrukciojn.

aa taaordo de la jarĉefKunveno mencias
- aoralar ranorlon de la senretario
- Finanean raporton
- aoroaon de ampar, raportoj

- aleaton de La aroponitaj grunaj administrantoj

ai meneiu krome 40 la saman
 taon okazos la oficiala prezento al la

rualiKo ie la franclinava kurso "L'
 Esperanto sans peine" en la Inter-

nacia ainrofoiro (ocier-centro). ari tio vi lek;os aliloke 
en tiu ĉi

numero.

Preskaŭ ĉiutage, ni povas indignigi
pro stultaj situacioj kreitaj sekve
de la lingvodiverseco en la mondo
kaj pro la nesolvado de tiuj situa-
ciaĉoj, kvankam la rimedo kugas an-
taŭ ni. Rigardu en la televido ekz
la mokridindajn lecionojn pri Ned-
erlanda lingvo por gastlaboristoj.
Laŭ tiu metodo tiuj lastaj povos
lerni dum la tuta vivodaero, kaj i-
li ne ankoraŭ konos la nederlandan
lingvon. Ili konos nur Kelkajn vor-
tojn kaj frazojn cela al elsavigo
en plej necesaj cirkonstancoj. Sed
neniam ili povos havi varan inter-
homan kontakton kun la tiel nomata:
gastigantoj kaj fakte ili restas a-
parta, kaj ofte evitata grupo. Nt
malofte ni povas legi en la gazeta-
ro Ke iuj taskoj - ekzemple en la
Europa Ekonomia Komunumo - estas en
prokrasto ĉar.. , la tradukoj ne an-
korae estis pretaj Dume tiuj tra-
dukadoj Kostas sumegojn, kies pagoj
venas el via kaj mia pogoj; pagoj
eviteblaj kaj senutilaj. LE ni kel-
kfoje noyas legi pri akcidentoj ka-
ŭze de lingvaj misaomprenoj

Se ni observas la situacion ĉe pol-
itikaj kaj ekonomiaj gvidantaj per-
sonoj, ni efektive vidas ke ne mal-
multaj inter ili konas unu de le
plej disvastigitaj lingvoj, ni dira
la anglan. Sed ne malofte ni vidai
ankaŭ ke aliaj bezonas interpretis-
ton. imagu : Gvidantoj de la mondo
kiuj ne kapablas rekte interparoli:
Oni povis kompreni tion antae jarc-
entoj kiam unu mondparto estis tute
ne konata de alia mondparto. Sed
nun dum la mondo pli kaj pli unuig-
as: Kaj tiun konstaton ni faras an -
kora ü multe pli okaze de internaci-
aj renkontigoj de la malpli altran-
gaj personoj.

Indigniki ni povas ankaŭ pri la ho-
ma vanteco en tiuj aferoj. La kel-
Kaj altrangaj funkciuloj kiuj Kapa-
blas lom bone regi alian lingvon
sentas plejofte iun handiKapon kiam
ili intertraktas kun Kolegoj en il-
is lingvo. Sed antaŭ propra publi-
ko ili malhumilas Car ili " konas "
tiun alian lingvon...kaj internaci-
an lingvon ili do "certe" ne bezon-
as : Kaj la aliaj kiuj ne xonas

tiun fremdan lingvon? "Nu, Ili ler-
nu gin". Tiel rezonante ili restas
blindaj ante.: la evidento ke la
plimulto de la nomoj ne kapablas
regi alian lingvon tiel perfekte ke
ili estas tiurilate la egalaj de la
Kunparolanto. alej paradokse ili
estas ne malofte la personoj kiuj -
laŭ demokrata principo - predikas
instruadon por absolute ĉiuj homoj
Kaj partoprenon por ĉiuj en la mon-
daj Kulturo aaj turismo. Nur la ne-
eviteblan lingvan baron ili ne vol-
as vidi. "Lernu multajn lingvojn"
ili konsilas. Do la "kompetentaj"
instancoj pristudas novajn metoàojn
Car gis nun la lingvo-instruado ne
partis multajn fruktojn. Tiuj nov-
aj metodoj alportas novajn kostojn.
Ne gravae. Sed la rezultoj restas
nulo. Ni antaemetas Lsperanton. I-
lia rengo : lu rideto, multaj kont-
raŭargumentoj au...ne scii kion
diri kaj fari. Vere la homo ne es-
tas logika estaĵo. Li estas psixoe
logi(K)a estaĵo. Tio signifas Ke li
soyas agi laŭ impulsoj Kaj laŭ inf-
luoj, ofte kontraŭ ĉiu racio.

Cu do ni devas malesperi ? Ne. Sed
ni devas pacienci. Ni devas prikon-
sideri du aferojn. Unu.
La lingvoproblemo estas realalo.
ne estas teorio. Se gi estus nur
teorio, ni povus dubi pri eusteco,
evoluo kaj estonteco. Du. La nac-
ioj pli kaj pli kunigos. Do ĉiam
pli kaj pli okazos internaciaj ren-
kontigoj, vojagoj. Tio iras paral-
ele kun la fakto ke pli kaj pli da
homoj recevas instruadon, ikas (du-
on) kleraj kaj partoprenas (kultu-
rajn) KontaKtojn Kun eksterlandanoj.
tiam kreskanta nombro da popoloj j-
os "civilizitaj" popoloj - kiuj

ludos ankail politikan colon. La
kostoj de la lingvodiverseco same
rapide altigos (pro tradukoj, kaj
similaj). Tiu situacio evoluon al
krizo, se iom paroli laŭ K. Marx.
Do, iam oni devos trovi solvon. Do
la Aanco de t;speranto ne venos unu-
avice sekve de noma logiKo kaj con-
vole», sed sekve de la evoluu.

Kion ni devas fari intertempe? Unu.
Partopreni en la Lsperanto-vivo.
Paroli, korespondi, legi revuojn
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kaj librojn. Tio faros ke Esperan-
to restos kiu Ai jam estas:plenval-
ora lingvo kaj kulturfaktoro. Du.
Esti tre prudentaj en niaj argumen-
tadoj kaj teoriumoj rilate interna-
ciajn instancojn, kongresojn, int-
ertraktadojn. Atendi la oportunan
momenton, kaj tiam evidentigi la
stultajn situaciojn kaj nesolvitec-
on de la problemoj. Tio plej efikas
se oni povas prezenti la situaciojr
moKridige, ne kolere, ne indigne,
ne patose; sed klare, trankvile
"malvarme". Tri. Doni objektivan
informadon pri Esperanto. Tio est-
as en si mem la plej bona propagan-
da. Montri revuojn kaj librojn.
informi pri la laboroj kaj eblecoj
de la UaA-delegita reto; pri la in-
ternaciaj Kongresoj; pri lernejoj
kaj universitatoj kie Esperanto es-
tas instruata. Komuniki faktojn.
aolektantojn impreson via bela kol-
ekto de (filatele) afranxitaj le-
teraovertoj. Literaturamantojn
imprenos ke Tolstoj estis esperant-
isto, Ke aartin Fierro, aalevala,
La Dia omedio, Baudelaire, Heine,
Lusin, kaj multaj aliaj ekzistas
anaari en Esperanto, ke pere de Esp-
eranto vi povis enscii pri 15-jarc-
enta poeao el malproksima UzbeKist-
ano. al politikistoj impresos ke
11 Aŭstria prezidento Franz Jonas
estas isperantisto, ke en la Brita
parlamento eaziotas grupo de parla-

INTEaNACIA LI14GVO-KUR30J EU BURGnS

atm) la aŭspicio de internacia Ligo
de Esperantistaj Instruistoj kaj la
gvido de d-ro Istvan azerdanelyi
kaj Kun helpo de Andrzej Pettyn ei
Varsovio, oKaaoa en Surgas (aulaar-
ujo) internacia Pedaaogia Esperan-
to-Seminario de la 11-a gis la 24-a
de aügusto. La aotizo estas 70
levoj, iakl. logadon, nutradon kaj
instruadon.
Por nliaj informoj adresu vin al
yarâlen asperantsai aomitet, bulv.
ariato Botev a7, aofia 5, dulgaru-
jo.

delaaj instruistoj skribu al la ai-
nisterio pri aduKado por peti suu-
venciojn por tiu ei arangol

mentanoj-esperantistoj (guste 	 en
Anglujo!). Al religiaj 	 personoj
impresos ke la Biblio, la Korano
kaj parto de la Bhaghavad Gita est-
as tradukitaj en Esperanto, Kaj ke
regule aperas "Biblia Revuo" por
bibliaj studoj. Lingvistojn inter-
esos la scienca "La Monda Lingvo
Problemo". Al la generalaj distri-
buantoj de aŭto-vendado sendu la
belajn prospektojn en Esperanto de
Fiat. Al la direktoroj de turismaj
oficejoj (kaj eventuale al la skab-
eno de la urbestraro) sendu ekzemp-
leron de esperantlingva faldfolio
pri alia urbo. Tiel mi povus kunm-
eti anKoraŭ longan liston.

Ĉion tion nia junularo povas fari
iom pli brue kaa iom pli senpacien-
ce. Ilia agado devas malsimili ti-
un de la ne plu junaj personoj. Ce-
tera ili direKtas sin unuavice al
siaj junaj gekamaradoj.

eu intertempe vi ne rimarkis ke pe-
rfektigo en Esperanto kaj aktiva
partopreno povas grandmezure pliri-
ĉigi nian vivon ? Kaj kiam ni estas
enmiksitaj en debatoj, aŭ ke hazar-
de iuj pensas ke ili devas ataki n-
iajn konceptojn, nian lingvon, ni-
an movadon, konsciu bone ke ni hav-
as ĉiujn atutojn por igi la pli fo-
rtaj, kaj por evidentigi la pravon
de nia agado.

F.U.

LA dLLLiitk...P.,.tiAl'iTO-KONGRE.'Ci EN LIEU

Kongresa Komitato: Ges. Denon, rue
Victor Raskin 20, 4000 Liège.

Ampleksaj informoj: vidu la antaŭan
numeron de "Sonorilo".

Lastaj novajoj

- La nombro de partoprenantoj je
74 02 Can astis 131.

- La katolika Di-servo estos cela-
brata en pregejo-ŝipo, de eastro
m. becKers, honora prezidanto de
IKU-.

- La poŝta administracio aKceptis
ke dum du tagoj (sabato kaj di-
manĉo), speciala stampilo pri la
Kongreso estos oficiale uzata en
la Kongresejo mem.

NOVA STATUTO de BELGA ESPERANTO-

FEDERACIO, asocio sen profitdona
celo.

(akceptota dum la aenerala JarKun-
sido de 16-3-1aa4)

La Statuta, publikigita en la anek-
so de la atatgazeto de l-1-1.b2,
estas adaptita al la cirkonstancoj
kaj aspektas nun jena

Par. 1-a 
La aocieto estas starigita sub la
nomo : "Belga Esperanto-Federacio"
(belgische asperanto-federatie; Fé-
dération Belge pour l'Esperanto).

Par. 2-a 
La sidejo de la societo estas fik-
sita en Hoboken, Sint-tiernardse-
steenweg 1076, sed povas esti tram-
sloaita, kien ajn en Belgio, per
nura decido de la administrantaro.

Par. a-a 
La tefa calo de la societo estas
la progresigo, per ĉiuj taŭgaj ri-
medoj kaj precipe en propra lando,
de la internacia lingvo Esperanto,
tia kia Ai estas kunmetita de sia
aŭtoro, D-ro Zamenhof, kaj fare de
la postsekvintaj decidoj de la aka-
demio de Esperanto; la reprezentado
de la Esperanto-movado antaŭ la na-
ciaj kaj lokaj aŭtoritatoj Kaj la
publiko; la plivastigo, pere de Es-
peranto, de la rilatoj inter Belaio
kaj aliaj landoj.

La societo posedas la juran pro-
prietecon de la kapitalo de la Fon-
dao Jaumotte-Loquet.

Por atingi siajn celojn, Ai po-
vas efektivigi au organizi prelea-
ojn,Kursojn, eldonojn,ekspoziciojn,
Kongresojn kaj vojagojn; tiucele a-
pliki ĉiujn necesajn rimedojn kaj
fondi organizajojn.

La societo estas nepre neŭtrala
rilate ĉiujn temojn kiuj ne senpere
Koncernas sian societan celon.

Pere de la societo aŭ en ki ne
povas esti farata propagando, kiu
ne estas Konforma al tiuj celoj.

Ĝia oficiala lingvo, por interna
kaj internaciaj uzoj, estas Lsper-
anto. -

Par. a-a 
La membronombro estas ne limigita,
sed devas almenaŭ atingi deK. La
membroj povas aliei al la federacio
ĉu indiviaue, ĉu pere de grupo.
Tiuj memoroj estas la efentivaj mem-
broj de la societo sen profita ce-
lo.

Fakaj grupoj aŭ asocioj, havante
la sidejon en belgio, povas aligi
al la federacio. La membroj de ti-
uj fakaj arupoj aû asocioj estai,
en tia kazo, Konsiderataj kiel aso-
ciaj membroj.

Par. 5-a •

Minimume la tri nvinonoj el la mes-
oroj devas esti belgoj.

Par. b-a
aemoreco, ĉu efektiva, Cu 	.
estas definitiva post aKcepto d. La
administrantaro, pri Kiu parolat La
par. 9-a kaj kiu decidas sen mota-
vigo. aembroj, kiuj agas avinent,
Kontraŭ la celoj de la societo, pu-
vas esti easigataj fare ue la eene-
rala nunsido.

ear. -a
La jars minimums aotizo estas fik-
sita je dudek franaoj, la maInsimu-
mo je mil franKoj.

Par. o-a 
memoroj povas ĉiumomente forlasi la
societon, sendante sian eaaigon per
letero al la feueracia preaidanto.
membroj kiuj ne pagas la ŝulditan
Kotizon, estas konsiderataj Kiel
eksieantaj.

ear. -r-a
La societon aaministras adminis-
trantaro konsistanta el almenaŭ naŭ
membroj, elentitaj ae la aenerala
aunsido inter la membroj, %s la
seavanta generala Kunsido. llin
ĉiam povas ekaigi tiu sama kunsiuo.
A. eiu grupo rajtas reprezentiai

sin en la administrantaro de unu
memoro pur ĉiu komenciPinta
kvindeko da memuroj, ensariaitaj
en la grupo, je la 51-a de dec-
emoro de la antala jaro.

B. uek repreaentantoj ue la radera-
cio, tiu estas, pernunoj nomitaj
de la adminiatrantaro por repre-
senti la federacioa en loKoj Xie
ne eazistas grupoj, aŭ deic izo-
laj membroj, kaj ĉiu nova Komen-



î

ciginta deko de tiuj du katego-
rioj, povas proponi po unu adm
nisbanto.

C. La fakaj federaciaj estraranoj
pri kiuj parolas par. 11-a1 es-
tas administrantoj, se ili ne
ankoraŭ estas administrantoj de
Kategorio A aŭ B.

D. La adminietrantoj antaŭviditaj
sub A, B kaj C, rajtas proponi
al la generala kunveno liston d
kooptaj administrantoj gis unu
triono de sia nombro, tiel ke
estu entute almenatt 3 admini-
strantoj por ĉiu lingva regiono

E. Ciu komenciginta cento da aeoci
aj membroj rajtas reprezenti si
en la administrantaro de unu
membro, kondiĉe ke tiu admini-
stranto estas membro de la Belé
Esperanto-Federacio.

Par. 10-a 
La administrantaro havas plej kom-
pletan Kompetentecon po r. la admini-
strado de la societo. Cio, kio ne
estas, laŭ la statuto aŭ la leĝo,
nepre rezervita al la generala
kunsialo, restas en la Kompetenteco
de la administrantaro.
La administrantaro redaktas regula
ron de interna ordo, Kiu difinas
pli detale kiel la societo devas
plenumi la statuton. Tiu regularo
estas suometota por aprobo al la
unua sekvonta generala kunsido. La
federacia prezidanto estas devigata
kunvoki la administrantaron post
motivita peto subskribita de tri
administrantoj.

Par. 11-a 
La administrantoj el ĉiu lingva re-
giono komunikas la nomojn de tri
membro-administrantoj el sia regic
na estraro, Kiuj Konsistigas la fe
deracian estraron, kune kun la sek-
vantaj funkciuloj, kondiĉe ke tiuj
Ci ne jam estas elektitaj
- la peranto kaj komitatanoj de la

Universala Esperanto-Asocio;
- la redaktoro de la nacia gazeto;
- la direKtoro de la eldonejo-li-

orejo Sonorilo;
- la delegito de la Belga Esperan-

tista Junulara asocio;
- la administranto de la fondaĵo

Jaumotte-Loquet.
La administrantoj elektas inter ti
aj federaciaj estraranoj la federa
cian prezidanton, almenaŭ unu fade-

cacian vicprezidanton, la generalan
sekretarion kaj la federacian kasi-
ston.
aa federacia estraro plenumas-la
decidojn de la administrantaro kaj
prizorgas la ĉiutagan gvidadon de
La societo. Urgajn decidojn po-
vas preni la federacia estraro kon-
diĉe ke ili estu submetataj por a-
probo al la unua sekvonta admini-
strantara xunsido.
,a federacia estraro administras la
:apitalon de la. fondajo Jaumotte-
,oquet, kaj delegas tiucele eiujare
lum la generala jarkunveno, admini-
stranton kiu respondecas pri la
teRnika flanko de la administrado.

2ar. 12-a 
-J iuj aktoj, kiuj ligas morale aŭ
finance la societon, devas esti
subskribitaj Cu de la federacia
prezidanto kaj- de la generala se-
kretario, Cu de la federacia prezi-
danto Kaj de la federacia kasisto.

La administranto de la fondaĵo
Jaumotte-Loquet rajtas akcepti dis-
ponigitajn sumojn kaj valorojn nomE
de la Fondaĵo, se la belga civila
lego ne malpermesas tion, kun es-
cepto de nemoveblaĵoj. Tiu admini-
stranto disponas pri la subskriopo-
vo en rilatoj kun bankoj, financaj
institutoj, agentejoj, ktp. se te-
mas pri la bona administrado de la
Kapitalo en totalo kaj la elpago aû
La uzo de la sumoj disponeblaj laŭ
La decido de l'estraro de la Belga
,speranto-Federacio.

. ar. 13-a
Procesojn iniciatas en nomo de la
societo kiel plendanto a seKvas
Kiel defendanto, la administranta-
-o, persekute kaj diligentece de la
federacia prezidanto; procesojn in-
iciatas en nomo de la fondalo Jau-
motte-Loquet Kiel plendanto aŭ sek-
vas kiel defendanto, la estraro,
persekute kaj diligentece de la fe-
deracia prezidanto.

Par. 14-a 
liujare la generala kunsido devas
Jkazi dum la monato marto.

'ar. 15-a 
\unvokoj okazas per nura publikigo
en la organo de la societo aŭ per
ordinara cirkulero perpoŝte sendi-
ta kiel presajo. Ili mencias la
tagordon. La kunsido povas tamen

priparoli punktojn kiuj ne aperas
sur la tagordo.

La kunsidoj kaj la nomigoj oka-
zas kaj la decidoj estas alprenatr=
laŭ la kutimaj-reguloj de la inter.
konsiliĝaj kunvenoj.

Koncerne la vadonrajton, ĉiu
membro, ĉeestanta la generalan
sidon, rajtas je unu vo80. Asocia
membro ne havas voĉdonrajton.

Ne-ĉeestanta membro povas sin
reprezentigi de iu eeestanta membrc
provizita de skriba mandato.

La generala sekretario komunika::
la decidojn de la kenerala kunvenc
al ĉiuj administrantoj pere de cir-
kulero. 5iu membro povas postuli
ekzempleron de tiu cirkulero, kiel
ankaŭ la eksterstarantoj; tiuj las-
taj tamen nur post konsento de la
federacia estraro.
Par. 16-a 
La societa jaro komencigas la 1-an
de januaro kaj finiĝas la 31-an de
decembro.

Ciujare estas fiksita la kalkulc
de la pasinta societa jaro kaj sta-
rigita la budĝeto de la sekvonta
jaro. Amoaŭ dokumentoj estas sub-
metotaj al la ordinara kenerala
kunsido.

NOVA REGULARO PRI INTERNA ORDO

akceptota de la Ĝenerala Jar-
kunsido de 16-3-1974

(laŭ paragrafo 10-a de la Statutc

1. ESTRARO kaj REGIONA ESTRARO

Par. 1-a 
La federacia sekretario prizorgas
la generalan Korespondadon Kun ofi-
cialaj instancoj kaj aliaj asocioj
aŭ personoj, kaj aplikas la parag-
rafojn de la statuto, kiuj rilatas
la kunsidojn ĝeneralajn kaj admini-
strantarajn.

La regiona estraro, elektita de
la administrantoj de lingvoregiono
laû la principoj de par. 15-a de la
statuto, respondecas pri la infor-
mado pri Esperanto en la senco de
la direktivoj de U.E.A. koncerne la
inform-centro en ĉiu lando. Ili
prizorgas inter alie la xorespond-

La generala kunsido povas modifi
_a statuton laŭ la kondiĉoj de.pa-
ragrafo 8-a de la lego de la 27-a
de julio 1921-a.

ar. 17-a 
,a likvido de la societo okazas
Laŭ la kondiĉoj de paragrafo 20-a
de la menciita leĝo.

Eksiginta aŭ eksigita memoro, aŭ
La heredantoj de formortinta mea -
aro, konservas nenian rajton je la
ancieta havaĵo, eĉ ne en okazo de
likvido de la societo.

ear. 18-a 
Ukaze de likvido, kiam kaj kial
ajn, la neta aktivo, restanta post
-agado de ŝuldoj kaj enordigo de la
debetoj, estas laû decido de la
Penerala kunsido, dividita inter la
grupoj, kiuj gis tiam partoprenis
en la societo aŭ, ĉe malesto de
tiuj grupoj, donacita al iu grupigap
au organizaĵo kiu sin okupas plue
iri la propagando por Esperanto, ail
inkall al "Universala Esperanto-Aso-
rio" aa alie al iu Belga organizaĵo
:un bonfara celo kaj internacia Ka-
.aktero.

ajn servojn kaj kursojn, la gazeta-
on servon, la ekspozician servon
aj la eldonon de nacilingva gaze-
o.
ar. 2-a 
,n la limoj de la federacia biage-
o la federacia kasisto repagas la
idministrantajn elspezojn de la re-
zionaj estraroj. Por financi ne-
irdinarajn agadojn necesas antaŭa
qprobo de la federacia estraro aŭ
ie la administrantaro.

. ORGANO.

ar. 3-a 
iel ligilo inter siaj membroj, la
ederacio eldonas revuon.

Luj enpresaloj estu en Esneran-
o, escepte okaze de nepra bezono
aj Kun aprobo de la estraro.

La revuo publikigas novalojn kaj
-,rtikolojn de la aligintaj fakaj
isocioj aŭ grupoj sub ties respon-
.eco.



3. GRUPOJ, REPREZENTANTOJ kaj

FA,UJ ASOCIOJ aŭ (GRUPOJ.

ear. 4-a 
Esperanto-grupo kaj fakaj asocioj
aŭ grupoj, kiuj deziras aligi al la
federacio, petas tion snribe al la
federacia generala sekretario.

La peto devas esti subskribita
de ;-,ia prezidanto kaj de g ia sekre-
tarie. Al tiu peto estas aldonita:
a) kompleta liato de lu estraro;
b) oor la faaaj grupoj kaj asocioj.

la memoronombro; por grupo: mem-
brolL;i0 nun nomo, antaInomo kaj
adreso de ĉiu memoro, eventuale
ankaŭ la nacieco kaj la profes-
io, Kaj oor membroj malpli ol 25
jaroj, la naskie7dato.

C) eazemplero oe la statuto arl de
projekto de statut°.

far. 5-a 
Ciunrupo kaj ĉiu reprezentanto en-
vasas, êiujare, la kotizojn kaj
transpaRas al la federacia kasisto
la parton deatinitan al la federa-
cio.
ear. n-a
nstas aonsiderataj kiel plenrajtaj
memoroj de la Federacio
a) la suotenantaj memoroj
o) la pleneaj memoroj
c) la junuLaj membroj (inter lb kaj

25 jaroj)
d) la kadetaj membroj maipli ol 1u

jaraj)
e) la enlogantaj memoroj (familia-

noj de ithAzuroj ruh a kaj b lo-
"aintaj al sama adreso).

La kotizo de la memoroj sub a,b,
aaj d entenas la abonon al la

federacia revuo.
Par. 7-1
La asociaj memoroj pagas pere de la
faka asocio aŭ grupo aiu fiksas,
interkonsente Kun la estraro de
belga asneranto-Federacio, la pano-
tan sumon. Tiu kotizo rajtigas lu
ricevoa de interKonsentota kvanto
da ekaempleroj de la revuo pere de
la faaa asocio ar: grupo.
Par. o-a
La adminiatrantaro povas aecepti,
ĉu nenpere, lu pere de la arupoj
aŭ fakaj asocioj aŭ fakaj grupoj,
la alielm de simpatiantoj kiel
"amiaoj de asperanto". Tiuj ne es-
tas efektivaj memoroj de la socie-
to; ili noyas ĉeeati la kunvenujn
de la iederacio kaj de la grupoj,

sed havas nur konsilan voĉdonraj-
ton.
Par. 9-a 
En lokoj, kie ne ekzistas grupo, la
Federacio povas nomi reprezentant-
on, kies tefa tasko estos : klopo-
di fondi lokan grupon.
Par. 10-a 
Sur tiuj dokumentoj la grupoj sek-
vipu la titolon de sia grupo per la
mencio : "aligis al Bela Esperan-
to-Federacio".
Par. 11-a 
Krom jam elizistantaj esceptoj, la
Federacio havu, larlprincipc, nur
unu grupon en sama loao aü aglome-
racio. Se, en iu loko, pli ol unu
grupo ŝajnas utila, la administran-
taro povas akcepti alian grupon.

4. LIKVIDO.

Par. 12-a 
.Okaze de likvido de iu grupo aŭ de
iu reprezentanta ofico (vidu par.
,-a), la tuta proprajo transiros al
la Federacio. Tamen tiu proprajo
restos dum tri jaroj je la dispono
de eventuala nova orpanizajo aŭ de
nava reprezentanto en la sama loko
aŭ aglomeracio.

5. vuUWADdii.

.ear. 13-a 
Ciuj decidoj estos alprenataj per
simpla plimulto de la voĉoj, escep-
te en 1. laŭlege antaŭviditaj oka-
zoj. 	 e voĉegaleco, la voĉo de la
federacia prezidanto estas decidiga.

o. IWAGRESOJ.

Par. I4-a
La estraro organizu ĉiujare, lae e-
bicco, kongreson aŭ semajnfinan
renkontieon laŭ apeciala regularo
apr000ta de la administrantaro.

Tiu Kongreso afi renkontigo po-
vas okazi easter la belga teritorio
kaj eventuale en kunlaooro kun ah-
landaj asocioj, se la administran-
taro aprobas tion.

STATUTO de FONDAĴO "JAUMOTTE-
LOQUET"

sub administrado de Belga Esperan-
to-Federacio

1. STARIGO - ORGANIZADO.

Par. 1-a 
En 1965, okaze de sia e5-jara viv-
jubileo, Gesinjoroj .Jaumotte-
Loquet disponigis 50.000 fr. por
starigi fondajon kies kapitalon ap-
artenas, en jura proprieteco, al ia
asocio sen profitdona celo, "Belga
Lsperanto-Federacio".
Par. 2-a 
Ciuj asocioj, grupoj kaj individuaj
personoj povas pligrandigi tiun ko-
mencan kapitalon per transdono de
sumoj, valoro aŭ nemoveblajoj al la
belga Esperanto-Federacio, asocio
sen profitdona calo. kiu eventuale
akceptas, se la civila leĝo tion
postulas, pere de la personoj in-
dikitaj en par. 12 de la statuto de
tiu asocio.
Par. 3-a 
La estraro de Belga Esperanto-Yede-
racle, fiksita laŭ par. 11 de ties
statuto, administras la kapitalon
kaj respondecas pri la fruktoj
kiel :.rentumoj, premioj, luprezoj,
ktp. di ne rajtas maipliigi la to-
talon de la ricevitaj sumoj, valo-
roj ad nemoveblajoj, en tiu senco
ke la administrado de tiu totalo
okazos lat la klarigoj kiujn donas
la belga civila lego al "bona admi-
nistrado".
Par. 4-a 
La estraro de Belga Esperanto-Fede-
racio delegas Eiujare, dum la Pane-
rala jarkunsido de tiu asocio, ad-
ministranton kiu respondecas pri la
teRnika flanao de la administrado
kaj kiu rajtas akcepti disponigat-
ajn sumojn kaj valorojn se la oelga
civila lego ne malpermesas tion.
Par. 5-a 
La administranto disponas pri sub-
skribpovo en rilatoj kun Dankoj,
financaj institucioj, agentejoj,
ktp. se temas pri la bona admini-
strado de la kapitalo en total° kaj
la elpago aŭ la uzo de la sumoj di-
sponeolaj laŭ la decido de la est-
raro de belga Esperanto-ïederacio.
Par. 6-a 
Ciujare, dum la generala jarkunsido
de belga Esperanto-Federacio, ra-

portas la administranto al la es-
traro de tiu asocio kaj tiu estrar-
o, samdate, decidas pri la uzo de .
la disponigitaj sumoj.

2. CELU.

Par. 7-a 
La disnonigebla rentumo, premioj,
luoj kaj ĉiaj fruktoj de la Kapi-
talo estas destinataj por la pro-
pagando kaj la informado pri la
internacia Lingvo Esperanto en Bel-
gio, kaj ne estas limigataj per la -
rentaj celoj de belga Esperanto-Fe-
deracio mem, sed generale por la
belga movado pri Esperanto.

3. LIKVIDO.

Par. ?5-a 
Se delga .isperanto-Federacio lik-
vidilas, la lasta estraro decidas
pri la transdono de la jura propri-
eteco kaj de la administrado al
a) se la likvidrezulto estas dis-

ponigata al grupoj (laŭ par. lb
de la statuto de tiu asocio)
grupo de personoj, delegitoj de
la grupoj proporcie po unu ber-
sono por ĉiu plena dudeko de la
grupaj gemembroj, kiu estis an-
ka e mcmbro de Belga Esperanto-
iederacio dus la lasta jaro de
plena aktiveco;

b) se la likvidrezulto estas dispo-
nigata al asocio (laŭ par. 'IL de
la sama statuto): la asocio mem
por la jura proprieteco kaj al la
estraro de la asocio por la ad-
ministrado.

ijova lioro-listo de la dana Espar-
anto-eldonejo lus aperis. Ĝi estas
12- pa4 kaj ampleksas pli ol 50 ti
tolojn, preskaŭ ĉiuj Kun kliŝo-des-
egno. Sur peo 2 troviAas la plej
novaj eldonoj, i.a. du libroj por
geknaboj kaj la klasikaloj de nia
fama stilisto KABE: "Patroj kaj
Filoj" de Turgenjev Kaj "La Lanter-
nisto kaj aliaj prozaĵoj" de diver-
saj polaj verkistoj. La libro-lis-
to estas senpage havebla ee Dansk
Esperanto-Forlag, Ingemannsvej 9,
DK-6230 À.ben0j, Danujo.



DISE EN LA MONDO

N-ro 2 de ia uTornistro" (por inst-
ruo kaj distro) aperis. âi estas
literatura kajero kun tre varia en-
havo : artikoloj, poemoj, spritaĵoj
recenzoj, rakontoj ktp. kun multaj
fotoj kaj ilustrajoj. 52 pakoj. 22
cm. Prezo: 5 guldenoj au egalvalo-
ro. Mendojn kaj pagojn al A. Hr-
vnkiewicz, 1J.C. 56, Suc. 12, Buenos
Aires, .Argentino

La Esperanto-lernantoj de la Liceo
Chevrollier (Francujo), kunlabore
kun la Esperanto-klubo de Angers,
preparas ekspozicion pri SPuRTO EN
LA MONDG. Ili atendas diversajn
aferojn rilatantajn, e8 modestajn.
Esperanto-Rondo, Liceo Chevrollier
Fa4a000 Angers (Francujo).

La 9-an de Februaro okazis en Gent
la Esperanto-tago de la Belga Es-
perantista Fervojista kSOCiO. Pre-
legis du personoj el Antverpeno,
e-ro P. Peeraerts pri "Modernaj
anstrumetodor kaj J. Haazen Pri
"Konsideroj pri Esperanto". Cees-
tin proksimume 30 personoj.

Karel Jonckheere, fama flandra ver-
kisto, publixigis en "De Nieuwe Ga-
zet" tre favoran artikolon pri Es-
peranto. La teksto aperis komple-
te en asperanto-Panorama de jan.-
feb. 1974. Karel JoncKneere krome
dum festparolado en la "Willems-
fonds" citis la internacian Ling-
VO.

La 15-a iŭropa Ferio-Semajno estos
oreanizita de Svisa Asocio de Espe-
ranto-ïervojistoj. Si efektivigoe
de la 22-a gis la 26-a de septembro
on Magliaso "de la Lugana Lago. La
programo ampleksas gvidatajn eks-
kurso jn variajn, Esperantokursojn,
dlatrajn arankojn. info ĉe s-ro
Ernt Glâttli, Laurstrasne 17, CH-
5200 BU'n(7, (Svisujo).

Pro la granda amplekso de la statu-
toj aaj sagularoj aperantaj en tiu
ei numero, ni nun ne povas publiki-
gi recen,oln. Ni petas ion da pac-
ienco gis la vancnta numero (marto).

Ekestis nova organizo kaj nova gaz-
eto la asocio por kolektantoj de
.speranto-insignoj. Ili eldonas
revueton "Bulteno". Ciu kiu inter-
osikas pri kolektado de esperantaĵ-
aj povas sin direkti al a-ro Vlàda
dasala, S.K.N. 37, CS-695 03 Hodon-
in, Cefioalovakio.

Kaj alla fakorganizo internacia
kia celo estas servi per Esperanto
gesamseksemulojn virajn kaj inajn
tra la mondo. La agadplano de la
grupo estos laŭ la decidoj de la
memoraro, sed inter la eblecoj es-
tas Koresponda servo, vojaĝa kaj
novala servoj. Se vi deziras aun-
labori por pliebligi amikecon kaj
helnemon inter gesamseksemuloj ĉie
en la mondo, skriou (uzante kano-
mon sese vi preferas) al Ulo, 11325
Blix Street, N. Hollywood, Calif.
91602, esiono. Via identeco restos
tute konfidenca.

Reka brusela Grupo Esperantista 

Dum la kenerala jarkunveno, okazin-
ta la aan de fearuaro 1974, jena
eomitato estas elextita
Prezidanto : S-ro C.C. Fighiera
SeKretariino : S-ino E. Ernst
Kasistino : S-ino R. Jacoba
delpsekretariino : F-ino S. Upsomer
Plue la kenerala jarkunveno decidis
nomigi S-ron René JACOBS (kiu eksi-
kis post 20-jara prezidanteco) kiel
HONORAN PREZIDANTON de la Brusela
grupo.

"L'Esperanto sans peine"

Vi verŝajne jam exsciis ke Assimil
eldonis Esperanto-kurson "L'Espe-
ranto sans peine". Jam nun gia suk
ceso estas tre granda. Interalie
Belga Esperantista Fervojista Aso-
cio aaceptis gin kiel oficialan
franclingvan kurson de la asocio.

Jean Thierry, la verkinto de la
kurso, subskribos sian verkon dum
la internacia librofoiro, okazonta
en la Rogier-centro en Bruselo.
S-ro Thierry estos en la Assimal-
stand° sabaton la 16-an de marto de
la 1- 	is la 17-a kaj dimanĉon la
17-an de la 14-a kis la 16-a noro.
ĉiu estas bonvena

Deziras korespondi...

Saino Shigeyo Mari, 127 Takigawa-
cho, Showa-ku, 466 Nagoya, Japanu-
jo, dez. kor. kun kiu ajn en Bel-
gio.

Pagliaeo Italo, Instituto Rlber-
ghiero, I-8601a Vibo Valentia, CZ,
ltalujo, dez. xor.

Kaposi Ibolya, H-8901 Zalaegerszeg
IfjUsagi Hz, Hungarujo, ŝatus kor-
espondi.

Miaj hooioj estas naturo, historio,
memoraĵoj, sporto, amuzado, kolek-
tado de metalaj insignoj, bildkart-
oj, flagoj kaj mi ŝatus Kor. kaj
avent. inters. kun junul(in)o.
Jozef aeinvart, H-2442 Szazhalomba-
tta 2, P.F. lb, Hungarujo.

Pavel Achrer, Husova 502, CS-676 02
Mor. Budejovice, Cefioslovakio, dez.
kor.

26- jara ministo, u-lingva, dezirus
ekKoni Belgion kaj tial gat. Kor.
kun kelkaj familioj. Lia nomo aaj
adreso : Jànos Beleznai, H-2600 Ta-
tarabanya, GyBri u. lb, Hungarujo.

Sinjoro Miguel Hernandeza , 60//
729 Altos, Esquina 7a b, Marianaod,
Habana Cuba.

Rado agneta, Oradea, C.P. 212, Rum-
anujo, dez. kor.

Pri mondkonceptaj, moraj kaj reli-
giaj aferoj, senco de vivo, Kristo
kaj savo, kun ĉiuj, precipe nekris-
tanoj, kor. Stanislaw gietrzak, ga
Krakowska, 2ua Deoica, Polujo
Laueole inter. de diversajoj.

hi dez. Kor. kun Knaoino 14-15-jara
el Polujo. Kiu nelpos ? ariK due-
linckx, J.d. Vandenboschstraat 67,
a-1641 Alsemperg.

EUROPA 	 FONDUS()

En junio de la pasinta jaro okazis
en Luksemburgo, kiel vi kompreneble
scias, Esperanto-kongreso de la
landoj de la Europa Komunajo.
Tiam, dum la ferma Kunsido, estis
fondita gŭropa Fonduao, kiu devus
àavi kiel celon la financadon de la
laboroj ue la Esperanto Eŭropa Gen-
tro.

Samtempe kaj spontanee la gekongre-
sanoj donacis por la jun !traita,
fonduso, jam notindan sumon, kiu e-
bligis tujan funkciadon de la Cent-
ro. Pri tiu ĉi Centro vi, verŝajne,
jam legis en la Esperanta Gazotaro.
Sed pri la fonduso vi anxoraŭ nenie
povis legi. (la:* dum la kreio ue
la fonduso mi prenis la iniciaton
kolekti la donacatajn sumojn, mi
guidas al ŝ iuj donacantoj informon
pri la repulto ne la koleKtado.
Tion mi volas fari nun, kun pardon-
peto pri la prokrastu.

Mi koleKtis entute : 5 u40 oelg.fr .,
1 150 laks. fr ., 50 fr. fr., 46
germ. m. kaj 102 ned. guld..
La tuta sumo Kalkulita en guldenoj
estis 544.5.

Tiun sumon mi transKonticis al kon-
to, en oanKo, speciale por tiu calo
rezervita.

00, nia Eŭropa ïonduso exzistaa iaj
subtenas la laborojn Kaj agadojn
pri kiuj vi regule povas legi en
via gazeto, de gsperanto Eŭropa
Centro.

Sed, estas tute kompreneble ao, tiu
sumo ne rajtas elĉerpiF,i, ĉar tiam
La funciado de a.g.C. atagnadus kaj
tion ni certe bedailrua. Tial mi
volas varme aoelacii al ĉiuj (,npe-
rantistoj Ke ili donacu sum(et)on,
se ente regule al nia gi1:-opa éandu-
80.

Donacojn oai povas sendi al : poltlt-
ĉekKonto no. n1105a, t.n.v. aauo-
oank, achoorl, 	 no. 55,g). 5e-
4u, t.n.v. nsaeranto aŭropa aertro.

Uu able kasistoj de LoKaj kluooj
kaj landaj asocioj volas koleKti la
donacojn kaj transKontigi la .kolea-
titan sumon ? antailaanKon al ĉiuj.

J. ualado



 

Por ĉiuj viaj asekuroj kaj reasekuroj

unu adreso

J. VERDYCK & Co "-BA.

ANTWERPEN, Lange Nieuwstr. 30

Telet. 03/320902 - Telekso 32283 - Telegr. "Dyckassur"
Agentejo en Nederlando:
ROTTERDAM, Korte Hoogstraat 9
Telefono 1142 19 — Telekso 23243 — Telegr. "Pemwem"

Reprezentita en Londono kaj êe "Lloyd's of London".

Korespondantoj en la tuta mondo 	 Unuaklasa servo
Kompetentaj fakuloj

KORESPONDO EN ESPERANTO      

FIRMA VAN ISEGHEM
P. V. B. A. 	 S. VERSTRAFTEN   

St.-Bernardse steenweg 631
Hoboken  

Vitraloj - Speguloj -
„secure vitro
kolorigitaj vitroj
aluminiaj senmastikaj
stangoj por kupoloj

Vitro-cementoj por

tutvitra-konstruaJoj

mastiko

Telefono 272875 
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